LEERGANG SAMEN WERKEN AAN EEN KINDCENTRUM VOOR
MANAGEMENTDUO’S UIT BASISSCHOLEN EN KINDEROPVANG
In het najaar van 2018 verzorgt Leeuwendaal weer een nieuwe leergang ‘Samenwerken aan een
kindcentrum’. Een praktische leergang op vier woensdagmiddagen met inspirerende gastsprekers en
ervaringsdeskundigen. Voor schooldirecteuren en kinderopvangmanagers die gezamenlijk aan een eigen
kindcentrum willen werken:
•
wat is een kindcentrum?
•
wat betekent dit voor de organisatie en het personeel?
•
hoe ziet een plan van aanpak voor uw kindcentrum eruit?
De leergang is ontwikkeld door Leeuwendaal en het project Andere Tijden in onderwijs en opvang en is al
zeven keer eerder uitgevoerd.
Data:
26 september 2018, 10 oktober 2018, 31 oktober 2018, 21 november 2018.
Tijd en plaats: 13.00 uur tot 16.30 uur te Utrecht
Deelnemers:
duo’s van schoolleiders primair onderwijs en (locatie)managers kinderopvang
(maximaal 12 koppels)
Begeleiding: Anki Duin (Duinprojectmanagement) en Jan Littink (Leeuwendaal)
Kosten:
€ 995,00 p.p. - vrij van btw
Aanmelden:
https://www.leeuwendaal.nl/leergangkindcentrum/

OPZET VAN DE LEERGANG
Op elke bijeenkomst staat één thema centraal:
1.
Kindcentrum: Pedagogische visie en doorlopende leerlijn
2.
Kindcentrum: Van idee naar werkelijkheid: organisatie en werkvloer
3.
Kindcentrum: Slim personeelsbeleid en teamontwikkeling
4.
Kindcentrum: Huisvesting en samenwerkingsvormen
Tijdens de bijeenkomsten is er volop ruimte uw eigen praktijk in te brengen en ervaringen en materialen
uit te wisselen. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een opdracht. Deelnemers krijgen op de eerste
bijeenkomst een reader met achtergrondinformatie per thema. Op verzoek is tussentijds telefonische
consultatie mogelijk.

PROGRAMMA:
Eerste bijeenkomst: Samenwerken aan een kindcentrum:
Jeannette Doornenbal, lector jeugdbeleid Hanze Hogeschool onderzoekt met u de pedagogische visie
van een kindcentrum. Aan de hand van vragen als:
•
Waarom samenwerken aan een kindcentrum?
•
Wat is het langetermijnperspectief?
•
Hoe ontwikkel je een gezamenlijk pedagogisch ontwerp?
•
Hoe realiseer je een doorlopende leerlijn?
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Steeds gaat het om de vraag: Hoe zetten we de pedagogische visie en de doorlopende leerlijn om in
dagelijks praktisch handelen? Ook verkennen we het begrip kindcentrum. Wat kenmerkt deze
kindvoorziening?
Materiaal: publicatie “Opgroeien doe je maar één keer”, inclusief DVD: “De toekomst uitvinden.
Kindcentra in beeld”
Tweede bijeenkomst: Van idee naar werkelijkheid: organisatie en werkvloer
Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op de organisatieontwikkeling en de stappen om de samenwerking
tussen school en opvang ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Hoe maak je van twee
organisaties één kindcentrum?
Gastspreker is Angelique Sterken, adviseur bij M&O groep
Ze was werkzaam bij Mondomijn, waar kinderopvang en onderwijs in een nieuw concept samenwerken.
Ze vertelt u over de stappen die gezet zijn in de voorbereiding: van het uitwerken van het bedrijfsplan en
de keuzes voor de teamindeling en organisatiemodel tot het werven van de medewerkers.
Derde bijeenkomst: Slim personeelsbeleid en teamontwikkeling
In deze bijeenkomst gaat het om:
•
Het motiveren en stimuleren van medewerkers
•
Cultuur: deel uitmaken van één organisatie
•
Werken met combinatiefuncties: slim en efficiënt de verschillende professionals inzetten
•
Teamontwikkeling en organisatie-inrichting: Informatie over de wettelijke mogelijkheden en
beperkingen.
Gastspreker: Johan Gelderloos, adviseur bij Novaedu.
Hij is betrokken bij de Sterrenschool Apeldoorn, één van de experimenteerscholen voor het experiment
flexibilisering onderwijstijden. Apeldoorn ontwikkelt een nieuw concept met bestaande middelen.
Vierde bijeenkomst: Huisvesting en samenwerkingsvormen
In deze bijeenkomst gaat het om:
• Samenwerken in één of meerdere gebouw(en)
• De intentie- en samenwerkingsovereenkomst op weg naar een IKC
• Beheersmatige (en financiële) afspraken
• Bestuurlijke en juridische constructies
Gastspreker: Martin van Osch, directeur/bestuurder van Ruimte OK.
Hij werkt aan borgstellingen en financiën bij Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK en ondersteunt
kinderopvang- en onderwijsorganisaties bij de gehele ‘lifecycle’ van een onderneming.
Meer informatie:
Jan Littink (06-12928581) of Anki Duin (06-53932036)

Aanmelden: https://www.leeuwendaal.nl/leergangkindcentrum/
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