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Voor u ligt het koersplan van Kindcentrum (KC) Bol-
dingh. Hierin hebben wij beschreven hoe we onze  
samenwerking de komende jaren gaan waarborgen. 
Alleen het beste is goed genoeg voor de volwassenen 
voor de toekomst. Het document beschrijft in grote  
lijnen de gezamenlijke koers voor de komende jaren. 

Het bevat de nodige flexibiliteit om tegemoet te komen 
aan de steeds sneller veranderende maatschappij.  
De concrete stappen worden jaarlijks in een jaarplan 
bepaald, aansluiten bij de behoeftes van dat moment. 

Voorwoord



3

Kindcentrum Boldingh brengt kinder– en peuteropvang 
en basisonderwijs onder één dak. 

Het kindcentrum is gevestigd in een nieuw en fris  
gebouw binnen een stadse omgeving. Ieder kind  
tussen 0 tot en met 12 jaar is welkom voor onderwijs 
en opvang. Naast  de cognitieve ontwikkeling is er veel 
aandacht voor de brede vorming van het kind.  
Gezamenlijk zoeken we de juiste balans tussen resultaat 
en proces, waarbij het welbevinden en de autonomie 
van de kind centraal staan. De kinderen worden  
zowel voor, tijdens, als na schooltijd begeleid door  
gekwalificeerde medewerkers. 

We werken vanuit een gezamenlijke aanpak gebaseerd 
op de principes van de Vreedzame school. Belangrijk 
hierbij is dat kinderen, maar natuurlijk ook volwasse-
nen, op een positieve manier met elkaar omgaan en 
rekening met elkaar houden. Het kindcentrum wordt 
als gemeenschap neergezet en de kinderen leren zelf 
problemen op te lossen en rekening met elkaar te 
houden. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk 
en betrokken. 

Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte/
zorgvragen kijken wij telkens op individuele basis of het 
kindcentrum in de benodigde zorg kan voorzien. 

Inleiding

WAAR LOSLATEN, VASTHOUDEN IS!
Kindcentrum Boldingh biedt: 
• Babygroep
• Peutergroep 
• Verticale groep
• Onderwijs
• Peuteropvang
• BSO
• Naschoolse activiteiten: kunst, techniek en sport
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Wat is een kindcentrum? 
DE BOUWSTENEN
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DE BASIS VAN ONS HANDELEN KINDERCENTRUM BOLDINGH
Waar loslaten, vasthouden is. 

Autonomie, zelfstandigheid, 
eigenaarschap en keuzevrijheid 

in samenhang met de ontwikkeldoelen. 

Veiligheid als basis

Die aansluiten bij de 
zone van de naaste 

ontwikkeling 

We reflecteren op 

onszelf en op elkaar

Zicht hebben op 

de ontwikkelfases 

van kinderen. 

Een leven lang leren, 

formeel en informeel

De tools van 
interactievaardigheden en 

coachgesprekken kunnen 
toepassen

Goed kunnen 

luist
ere

n 

Vanuit autonomie 

en eigenaarschap

Procesgerichte 

aanpak

Vreedzame

school / opvang

Snappet Interactievaardigheden

Met persoonlijke 

aandacht

Kinderen zien en 

adequaat reageren 

 Inspelen op hun 

behoeftes en interesses

Aansluiten op 

de zone van de naaste 

ontwikkeling 

Aantrekkelijke en 
motiverende omgeving 

Maatwerk waar mogelijk (gepersonaliseerd) 

Spelenderwijs

Coachgesprekken

Leren door te doen; 

fouten maken mag
Brede ontwkkeling 

De relatie met het kind vormt een fundamentele 
basis in onze professionele grondhouding. 

Vriendelijk, open en 

eerlijk zijn 

IK 
ONTWIKKEL 

EN GROEI

we zijn
vriendelijk

we accepteren
elkaar

we zijn
open en eerlijk

we luisteren
naar elkaar

Onze cultuurwaarden;

ONZE 
KIND-VISIE

PROFESSIONALS
DIE:

WAT
DOEN WE?

HOE DOEN 
WE DIT?

WE LEVEN 
EN DOEN 

HET SAMEN

WE 
RESPECTEREN 

EN ACCEPTEREN 
ELKAAR

WE PRATEN 
SAMEN

RELATIVEREN 
MET HUMOR

Ons gezamenlijk pedagogisch handelen; 
De kracht van samen!

Bij kindcentrum Boldingh gaan we 
uit van het principe dat een modern 
kindcentrum meer is dan een mooi 
gebouw waar goed onderwijs wordt 
gegeven en professionele opvang 
wordt verzorgd. 

Een kindcentrum anno nu biedt meer, 
is breder en zoekt daarom de samen-
werking met ouders, de wijk, scholen, 
sportclubs en andere organisaties. 
Daar is inzet en een eigen identiteit 
voor nodig. 

Geen kindcentrum zonder een  
gezamenlijke pedagogische visie. 
De visie vormt het kompas waar we 
elke dag op koersen.

Vanuit deze gedachte hebben wij de 
basis van ons handelen opgetekend  
in een boom. 
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Onze gezamenlijke visie: 
Waar loslaten, vashouden is!

Vreedzaam
Het kindcentrum is een leefgemeenschap waarin 
kinderen zich veilig en gezien voelen. Waar we leren 
samenwerken en conflicten oplossen. Het is een 
omgeving waarin we elkaar ontmoeten en iedereen zich 
geaccepteerd voelt. 

Brede ontwikkeling
We stimuleren kinderen van 0 tot 12 jaar in hun 
cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling. 

Persoonlijk leren
We houden rekening met de persoonlijke leer- en 
ontwikkel behoefte van elk kind en sluiten daar op aan. 

Samenwerking
Medewerkers van Kindcentrum Boldingh, ouders en 
externe partners bundelen hun krachten zodat  
kinderen op weg naar hun volwassenheid het beste  
uit zichzelf kunnen halen. 

Vertrouwen
Door kinderen te ondersteunen en te stimuleren 
werken we aan hun zelfvertrouwen. 

‘ Een goede relatie met kinderen en ouders is  
voorwaardelijk, zodat kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen’
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De inrichting van de aansturing
Wij richten de aansturing van KC Boldingh in op basis 
van gedeeld leiderschap. Als directeur basisonderwijs 
en unitmanager opvang vormen we samen het  
managementteam (MT) van KC Boldingh. Samen 
ontfermen we ons over een goede monitoring, invulling 
en sturing van het koersplan en dragen we zorg voor de 
afstemming en ontwikkeling van het kindcentrum. We 
hebben hierin als managementteam een leidende rol. 
De thema’s die we gedurende het jaar centraal laten 
staan, zijn zeer divers. Ze hebben allemaal als doel de 
doorgaande leer- en ontwikkellijn binnen het  
kindcentrum te verstevigen, dan wel de kwaliteit  
van het kindcentrum te vergroten. 

Elkaars werelden kennen
Wij vinden het belangrijk dat we kennis hebben van de 
twee werelden van het kindcentrum en daarmee 
dezelfde taal spreken. Komende periode gaan we aan 
de slag om deze werelden beter te leren kennen. Wij 
doen dit op basis van vertrouwen om de gezamenlijke 
doelstellingen. 

De ontwikkeling van het team
Iedere medewerker heeft zijn of haar eigen talent. Op 
deze wijze lukt het ons om tot een goed en gezamenlijk 
aanbod te komen passend voor elk kind. Als kindcentrum 
hebben we pedagogische en didactische expertise maar 
ook specialisten in huis. Het doel is om toe te werken 
naar een kindcentrum waar een gezamenlijke cultuur 
voelbaar is met een goede balans tussen de cognitieve 
vakken, sociale vaardig heden en persoonsvorming. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor alle kinderen van 
KC Boldingh. 

Het Kindcentrum: organisatie, leiderschap en team
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•  Een doorgaande leer- en ontwikkellijn met een 
goede balans tussen cognitieve vakken, sociale 
vaardigheden en persoonsvorming. 

•  Het initiëren van dwarsverbindingen voor het  
jonge kind.  

•  Goede inhoudelijke (integrale) samenwerking 
tussen de diverse professionals. Het leren zowel 
formeel als informeel door o.a. een gezamenlijk  
opleidingsaanbod.

•  Medewerkers werken vanuit hun talent. 

•  Samenwerken met kinderen, ouders en omgeving 
als uitgangspunt. 

•  Een gezamenlijk ingerichte zorgstructuur voor  
0 tot 12 jaar. 

Wat willen we bereiken?
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Waar staan we en wat hebben we te doen? 

WAT GAAT GOED? 
KINDVISIE
Het kind is het uitgangspunt, we werken vanuit een gezamenlijk pedagogisch fundament. 
Op alle lagen van de samenwerking wil men vooruitkijken en de samenwerking verbeteren. 
We zetten stappen in de ontwikkeling van ons gezamenlijke leer- en ontwikkelaanbod.  
Samen met ouders en kinderen kijken we naar de ontwikkeldoelen. 
Er wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten van de methodiek van de Vreedzame school 
We werken eraan dat gezond leven en bewegen centraal staat. We starten op kort termijn in het KDV met  
warme maaltijden in de middag. 
We zijn gestart met het voeren van coaching gesprekken met kinderen. 
Medewerkers praten samen over de zorg van kinderen. 
MEDEWERKER/TEAM
De twee directeuren van het kindcentrum willen samenwerken en vooruit kijken op weg naar een goed  
functionerend kindcentrum, men wil elkaar helpen. 
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en hebben hier met elkaar overleg over. 
Alle medewerkers worden opgeleid in methodiek Vreedzame school. 
Het team is betrokken en leergierig. 
DIRECTIE/ORGANISATIE
We benoemen elkaar in de rondleidingen en op de website. 
De directie werkt prettig samen op basis van relatie, vertrouwen en humor. 
We bekostigen kleine initiatieven. 
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Waar staan we en wat hebben we te doen? 

WAT ZIJN ONZE GEZAMENLIJKE DOELEN?

We bieden gezamenlijk een volledig dagprogramma aan. 
Met een positieve houding staat men open voor de samenwerking. We bouwen aan een relatie met elkaar. 
Het dagprogramma is zo ingericht dat de kinderen in de ochtend werken aan de basisvakken en in de middag 
werken aan projecten op basis van thematisch werken. 
De principes van de Vreedzame school zijn uitgewerkt en we zien dit terug in het gedrag van leerlingen, ouders en 
medewerkers 
Er is gezamenlijk beleid ontwikkeld waarbij er gebruik wordt gemaakt van ieders expertise, o.a. gericht op gezonde 
voeding, bewegen en duurzaamheid. 
Coachgesprekken worden integraal gevoerd. 
Er is een doorgaande lijn op zorg/ondersteuningsstructuur ontwikkeld.  
Er structurele ontmoeting plaatsvindt tussen peuters en kleuters.

De directie loopt voorop in de ontwikkeling van de samenwerking, in het team spelen soms nog belemmerende 
factoren mee. Er is een ontwikkelgroep ingericht om het team mee te nemen in het ontwikkelproces van het  
kindcentrum. 
We volgen gezamenlijk de ontwikkeling van kinderen.
Er zijn combinatiefuncties, deze bouwen we uit op basis van talenten en competenties. 
Het team is betrokken en leren van en met elkaar. Er is sprake van een gemeenschappelijke basis,  
met een uitgewerkte visie. 

We profileren ons met een gezamenlijke huisstijl. We hanteren hierbij gezamenlijke communicatiemiddelen. 
We formaliseren de samenwerking, we beschrijven de besturingsfilosofie. 
We werken met een gezamenlijke begroting gebaseerd op de gezamenlijke doelstellingen. 
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Kind en ouder
•  Wanneer we kinderen goed in beeld hebben en hen 

stimuleren eigenaarschap te nemen voor hun eigen 
ontwikkeling.

•  Dat onze kwaliteit conform onze gestelde  
schoolstandaard ambities is

•  We samenwerken met kind, ouder en omgeving 
•  Mensen onze gezamenlijke missie en visie  

herkennen in de dagelijkse praktijk 

Organisatie
• Als we samenwerken als vanzelfsprekend ervaren 
•   We dezelfde taal spreken en dezelfde beelden  

hierbij hebben 
•  We elkaars werelden kennen en ons samen  

verantwoordelijk voelen 
•  We in de ochtend basisvakken geven en in de  

middag thematisch werken
•  We leerlijnen als technologie, duurzaamheid,  

vreedzaam en gezond kindcentrum samen vormgeven 
•  Als we inzicht en toegang hebben tot elkaars volg-

systemen en rapportages 
•  We voor de buitenwereld herkenbaar zijn als  

kindcentrum met een eigen huisstijl 

Medewerkers 
• Als medewerkers hun talenten kunnen benutten 
• Als medewerkers leren van en met elkaar 
• We werken binnen een veilige sfeer en praten  
 met elkaar 
• Dat iedereen zich mag en kan ontwikkelen binnen  
 KC Boldingh

Leiderschap
•  We samen leiding geven aan het kindcentrum en  

ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor alle 
kinderen 

•  Als samenwerken de norm is waarbij we kennis  
hebben van elkaars werelden 

•  Er ruimte is om initiatieven te nemen en organisatie 
overstijgend te werken 

• We voorbeeldgedrag voorleven

Wanneer zijn we tevreden? 
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•  Dat we te weinig tijd en ruimte krijgen/nemen om 
elkaar te ontmoeten en elkaars werelden te  
verkennen.

•  De backoffice is (nog) niet ingericht op de koers  
die het kindcentrum wil varen. Het beleid sluit  
onvoldoende aan bij de ambities en ontwikkelingen 
in het kindcentrum.  

•  Door ‘onvoorziene’ omstandigheden ontstaan  
hiaten op de duurzame samenwerking  
(inbreuk op de proceskwaliteit).

Wat zijn de risico’s
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De begroting wordt jaarlijks opgesteld door de  
kindcentrum-directeuren. De financiële begrotingen van 
de achterliggende organisaties opvang en onderwijs zijn 
hierin richtinggevend. Om de gezamenlijke kindcentrum 
doelstellingen te realiseren wordt er op locatieniveau 
gewerkt met een gezamenlijke begroting. 

Financiële begroting 
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DOELSTELLING ACTIES TIJDSPAD 

We bieden een volledig gezamenlijk dagprogramma aan. 

Het dagprogramma is zo ingericht dat de kinderen in de ochtend 
werken aan de basisvakken en in de middag  
werken aan projecten op basis van thematisch werken.

De kenniskring doet een oriëntatie op methodieken.
Kenniskring doet een herontwerp van het dagprogramma. 
Deze presenteren zij aan het team
Inrichten van een pilot.
Implementeren door het hele kindcentrum 

2020-2021

We bouwen de onderlinge relatie uit. We faciliteren formele en informele ontmoetingen en plannen deze in de jaarkalender. 
We organiseren klassen- en groepsbezoeken over en weer.
We organiseren een gezamenlijk scholingsaanbod op diverse thema’s.
We organiseren structurele ontmoetingen tussen peuters en kleuters.

2020-2021

De principes van de Vreedzame school en de interactievaardigheden 
zijn uitgewerkt en we zien dit terug in het gedrag. 

Alle medewerkers zijn geschoold en bekend met de principes van de Vreedzame school 
Het uitwerken van een gezamenlijk programma vanuit dezelfde thema’s.
Coördinatoren benoemen voor het hele kindcentrum 

2020-2021

Er is gezamenlijk beleid ontwikkeld waarbij er gebruik wordt ge-
maakt van ieders expertise, o.a. gericht op gezonde voeding, bewe-
gen en duurzaamheid.

Binnen het dagprogramma is er aandacht voor bewegen.
Peuters gymmen mee met kleuters  

2020-2021

Coachgesprekken worden integraal gevoerd. Er worden integraal kind- coachgesprekken gevoerd. Pm-ers en leerkrachten voeren  
gezamenlijk ontwikkelingsgesprekken met ouders. 
Er vindt een oriëntatie plaats op de mogelijkheden binnen het huidige volgsysteem om 
deze voor alle medewerkers van het kindcentrum zichtbaar te maken. 

2021-2022

Er is een doorgaande lijn op zorg/ondersteuningsstructuur  
ontwikkeld. 

Er is gezamenlijk (integraal)overleg met alle partners van het kindcentrum. 
Het gezamenlijke beleid is een goede basis en we voegen de partners eraan toe. 

2020-2021

De directie loopt voorop in de ontwikkeling van de samenwerking. 
In het team spelen soms nog belemmerende factoren mee. Er is  
een ontwikkelgroep ingericht om het team mee te nemen in het 
ontwikkelproces van het kindcentrum

De ontwikkelgroep wordt betrokken bij de invulling van het Koersplan en daaruit  
voortkomende taken.
Taken en realisatie van de gestelde doelen worden afgestemd met de ontwikkelgroep. 

2020-2021

Er zijn combinatiefuncties, deze bouwen we uit op basis van  
talenten en competenties.

Op basis van de gesprekscyclus worden talenten en ambities verkend en in kaart gebracht. 
De huidige rollen worden uitgebouwd naar een functiehuis medewerker integraal kindcentrum, 
vanuit de dagelijkse praktijk nemen we medewerkers hierin mee waar het zich voordoet. 

2021 
Doorlopend

Het team is betrokken en leren van en met elkaar. Er is sprake van 
een gemeenschappelijke basis, met een uitgewerkte visie.

Medewerkers worden voortdurend meegenomen in de ontwikkeling van het  
kindcentrum. 

Doorlopend

We profileren ons met een gezamenlijke huisstijl. We hanteren  
hierbij gezamenlijke communicatiemiddelen.

Ontwikkelen van een gezamenlijke herkenbare huisstijl.
Aanpassingen en doorverwijzingen integreren in elkaars websites

2020-2021
2020-2022

We formaliseren de samenwerking, we beschrijven  
de besturingsfilosofie.

Inrichten en beschrijven van het gedeeld leiderschap. 
Opstellen van besluitvormingsproces.
Opstellen van een gezamenlijke begroting.
Bestuurlijke samenwerking definiëren.

2020-2021
2020-2022
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Kindcentrum Boldingh is een samenwerking van :

Lucas Onderwijs: 
Basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Een inspire-
rende en uitdagende omgeving waar kinderen zelf en 
samen met en van elkaar leren. Zo leggen zij de basis 
voor het vervolgonderwijs en verdere stappen in de 
maatschappij.

Dak kindercentra: 
Professionele kinderopvang voor, tijdens en na school 
voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De kinderen 
krijgen dagelijks uitdagende activiteiten aangeboden 
waarbij ze hun talenten verder ontplooien.

Partners
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Documenten analyse Schoolplan Lucas 
Documenten analyse DAK 
Routemap KC BOLDINGH 

Bronnen

www.meno-groep.nl
info@meno-groep.nl


