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Visiedocument Kindcentrumontwikkeling
SKOBOS, Samenwijs en Korein

will=n samen zorgdragen voor de opvang en het onderwijs voor kinderen van 0

jaar in de gemeente Oirschot. Onze focus ligt op kindcentra, waarin we opvang en onderwijs in één
doorgaande ontwikkelingslijn aanbieden. Daarvoor hebben wij een gezamenlijke visie opgesteld.
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ln een kindcentrum trekken onderuuijs en opvang op gelijkwaardige basis samen op. We versterken elkaar door
goed samenspel tussen de medewerkers. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en kennis. Op die manier
stellen wij kinderen in staat om hun talenten optimaal te ontwikkelen.
Dit visiedocument vormt het vertr:kpunt voor de ontwikkeling van de kindcentra in de gemeente Oirschot. Om
de ontwikkelingte kunnen volgen,gebruiken we de'kindcentrummonitor'die Compasnul13 in opdrachtvan
SKOBOS begin 2020 heeft afgenomen. Deze monitor brengt de mate van samenwerking tussen kinderopvang en
onderwijs binnen kindcentra in be:ld op een vijfpuntschaal. Erwordt daarbij gekeken naartwaalf domeinen die
een rol spelen in de kindcentrumontwikkeling. Voor dit visiedocument nemen we deze ínhoudsdomeinen als
uitgangspu nt.

ln de ontwikkeling van kindcentra zijn vijf fasen te onderscheiden:
Fqse 7'Apart: organisaties furctioneren apart;
Fsse 2'Afstemmen': organisat es stemmen onderling af;
Fose 3 'Somen doen': organisa;ies hebben vaste overlegvormen;
Fdse 4: 'Somen verantwoordelift': organisaties hebben gezamenlijk beleid en verantwoordelijkheid
Fase 5'lntegroal verantwoordeliy' : organisatie met integrale eindverantwoordelijkheid.
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De bovenstaande fases zijn geen doel op zich. We gebruiken ze om ambitie te stellen en om elkaar te inspireren

en uit te dagen. Een kindcentrum hoeft van ons niet voor elk van de twaalf domeinen fase vijf te halen.
Binnen onze visie onderscheiden vre de volgende twaalf domeinen:
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Alle medewerkers werken binnen het kindcentrum vanuit beschreven kernwaarden en volgens één
pedagogische en educatieve visie.
We streven naar integrale aansturing van het kindcentrum. Dit betekent één managementteam voor
zowel opvang als onderwijs.
We streven naar een kindcentrum onder één dak. Onderlinge nabijheid van partners is een minimale
voorwaarde.
ln het kindcentrum kunnen kinderen het hele jaar, 7 dagen per week, terecht om te spelen, te leren, te
ontdekken en te ontspannen.
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Van 0-13 jaar ontwikkelen kinderen zich ononderbroken op eigen niveau waarbij opvang en onderwijs
in elkaar overlopen.
Wij werken vanuit één pedagogische en educatieve aanpak (0-13).
We bieden een geïntegreerd (thematisch) aanbod voor opvang en onderwijs waarbij we
ontwikkelingsdoelen op elkaar afstemmen.
Ouders zijn belangrijke pertners binnen het kindcentrum. We werken vanuit de drie-eenheid kind,

ouder en professional.

.
r
o
r
r
.
r
r
r
r
r
r
e
r
o
r
r
o
o
.

We hebben één integrale werkwijze in pedagogisch en educatief partnerschap met ouders; de
benadering rondom ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid, samenwerking en co-creatie met ouders is
één geheel en wordt doo'ouders ook zo gevoeld.
We werken vanuit één ouderbeleid voor het gehele kindcentrum,
Als nieuwe ouders voor e€n oriëntatiegesprek komen op het kindcentrum, besteden we aandacht aan
zowel opvang als onderwijs.
We hanteren binnen het kindcentrum één aannamebeleid van kinderen, afgestemd op de
kwaliteitseisen van de betrokken organisaties.

We hebben één doorlopende observatie- en kindvolgsystematiek voor kinderen in de leeftijd van 0-13
jaar.
Gedurende de dag stemrnen opvang en onderwijs met elkaar af.
Professionele kindcentrummedewerkers die bij het kind betrokken zijn, hebben toegangtot zijn/haar
kinddossier. Dit dossier bespreken zij met elkaar.

Alle medewerkers werken volgens de visie en uitgangspunten van het kindcentrum.
Alle medewerkers zijn waar mogelijk inzetbaar voor zowel onderwijs als opvang. Onze (vak)specialisten
(sport, muziek, kunst en cultuur) werken voor zowel onderwijs als opvang.
De werving en selectie van nieuwe medewerkers gebeurt in gezamenlijkheid.
Het opleiden van toekomstige professionals gebeurt in gezamenlijkheid.
We hebben één plan/aanpak voor (en visie op)scholing en deskundigheidsbevorderingvan alle
medewerkers binnen het kindcentru m.
De persoonlijke ontwikkeling van de medewerker draagt bij aan de ontwikkeling van het kindcentrum.
We hebben een vastgesteld personeelsbeleid voor het kindcentrum.
Kinderen en medewerkers maken gebruik van de aanwezige ruimten, de leermiddelen en het
spelmateriaal.

We hebben één ondersteuningsstructuur en één ondersteuningsroute 0-13 voor alle kinderen. We
hebben hiervoor een coó'dinator.
Het kindcentrum vormt een centraal onderdeel van de sociale, pedagogische en zorg-infrastructuur in
de gemeente en is een belangrijke pijler in het integraal jeugdbeleid,
Het kindcentrum functiorreert optimaal door proactief in te zetten op een intensieve samenwerking met
de gemeente. Ambities en afspraken leggen we vast in een lokaal educatieve agenda.
Een kindcentrum heeft een integraal, vastgesteld plan voor gezondheid, veiligheid en calamiteiten voor
onderwijs en opvang.

Onderwijs en opvang streven naar het werken met één integrale begroting voor het kindcentrum,
achterliggend zijn aparte stromen voor onderwijs en opvang zichtbaar.
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We hanteren gezamenlijke kwaliteitsprocedures.
Binnen het kindcentrum hebben we professionele leergroepen waarin deelnemers van zowel opvang als
onderwijs op basis van expertise deelnemen.
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Alle communicatie gaat vanuit het kindcentrum.
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