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Waarin onderscheiden sociaal geëngageerde 
kindercentra zich?

• Beste pedagogische kwaliteit, hoogste educatieve kwaliteit

• Meeste aandacht voor Diversiteit- en Inclusiebeleid

• Meest uitgebreide duurzame samenwerkingsrelaties met andere 
organisaties. 



Sociaal geëngageerde kindercentra: 
organisatiekenmerken
• Doordrongen van de publieke missie om alle kinderen zo vroeg 

mogelijk gelijk kansen te bieden

• Zowel een publieke als een private not-for-profit basis kan, zolang de 
sociaal-educatieve missie echt (en niet pro forma) centraal staat

• Veel aandacht voor professionalisering in teamverband

• Veel aandacht voor samenwerking op alle organisatieniveaus

• Veel aandacht voor D&I op alle organisatieniveaus 



Sociaal geëngageerde kindercentra: 
kansengelijkheid als ‘way of life’
• Bedienen relatief vaak kinderen uit achterstandssituaties en/of met 

een migratieachtergrond.

• Worden als organisatie uitgedaagd om complexe problemen door 
middel van samenwerking te adresseren, met innovatie als gevolg!

• VVE is niet de sleutel: er zijn ook kinderen uit achterstandssituaties of 
met een migratieachtergrond in de andere organisatietypen, maar…
• de pedagogische kwaliteit was er minder -> ondanks VVE!

• er werd minder samengewerkt

• er was minder sprake van teamprofessionalisering

• er was geen of een minder uitgebreid D&I-beleid 



Andere organisatietypen:

• Traditionele kindercentra: vaak (voorheen) publieke gefinancierde 
organisaties
• Zonder sterke educatief-emancipatorische missie
• Minder aandacht voor professionalisering
• Minder samenwerkingsrelaties
• Minder aandacht voor D&I

• Marktgeoriënteerde kindercentra: vaak een grote for-profit organisatie die 
meerdere diensten aanbiedt met grote locaties
• Zonder sterke educatief-emancipatorische missie
• Minder aandacht voor team-professionalisering
• Minder duurzame samenwerkingsrelaties
• Minder aandacht voor D&I



Hoe kunnen andere kindercentra zich 
verbeteren?
• Plakken en knippen met managementmodellen om daarmee snel de 

organisaties aan te passen werkt niet

• Organisaties, en dus ook kindercentra, reageren op hun context: 
effectieve organisaties passen reageren het sterkst op de publieke 
waarden die er in de context van kindercentra worden gesteld

• Voor het beleid betekent dit dat de context van organisaties aandacht 
behoeft en voor kindercentra betekent dit dat hun interne 
organisatiewaarden aandacht nodig hebben -> maar hoe dan?....



1. Waarden-gedreven kwaliteitsregulering

Beleid niet alleen inrichten op kwaliteitsregels 

maar juist op gelijke kansen 

door de educatief-inclusieve emancipatorische missie van kindercentra

centraal te stellen

om kwaliteit te creëren



2. Governance gericht op samenwerking

Gezamenlijk oppakken van publieke doelen

(signaleren, agenderen, faciliteren, adviseren verbinden) 

Versterken randvoorwaarden voor sociaal verantwoordelijkheid 
ondernemen met centrale (of lokale) regelgeving, bijvoorbeeld door:

• Eisen te stellen aan de bedrijfsvoering met wetgeving (MVO)

• Bij gemeentelijke aanbesteding van VVE middelen publieke waarden 
in de aanvraag op te nemen en (toetsbaar) compliance te vragen 

• Lokale segregatie en sociale ongelijkheid door kindercentra met 
gericht beleid tegengaan 



3. Wat kunnen kindercentra zelf doen?

• Waarde-gedreven sturen op professionalisering en maatschappelijk 
engagement in alle geledingen van de organisatie.

• D&I beleid op alle organisatieniveaus: missie, personeelsbeleid en in 
het pedagogisch beleid 

• Nieuwe duurzame gelijkwaardige samenwerkingsrelaties aangaan 
gericht op wat kinderen nodig hebben (breder dan taal), ook om 
kwaliteit van het aanbod te verbeteren en te laten aansluiten op (de 
soms complexe situaties van) kinderen



Vragen?

Heeft u interesse in een presentatie over dit onderwerp?

Voor meer informatie: 

Willeke van der Werf

w.m.vanderwerf@uu.nl

www.inclusiewerf.nl

mailto:w.m.vanderwerf@uu.nl
http://www.inclusiewerf.nl/


Uit de offerte van 

Spelenderwijs in 

2012. 



Spelenderwijs Utrecht door waarden gedreven

• We zijn er voor alle kinderen maar met name voor de kwetsbare kinderen.  We 
bereiken 98% van de doelgroep kinderen, 

• We leveren kwaliteit en versterken de doorgaande lijn met het basisonderwijs. 
We blijven zoeken naar de effectieve aanpak die kinderen uitdaagt en genoeg 
bagage meegeeft om succesvol de basisschool te kunnen doorlopen. 

• We werken wijkgericht en samen met partners in de vreedzame wijk  
• We werken samen met ouders en dat zijn onze educatieve partners. 
• We hebben visie op inclusie,  zoeken oplossingen en er valt geen enkel kind 

buiten de boot! Ook kinderen met een beperking zijn welkom bij ons. 
• Spelenderwijs is klaar voor de harmonisering en we lichten ouders goed voor! 
• We zijn een voorstander van de ontwikkeling van integrale kindercentra en 

dragen bij aan de ontwikkeling. Binnen de IKC’s zetten we onze expertise in op 
het gebied van de ontwikkeling van jonge kinderen



Samenwerking 
met andere 
organisaties



Specialisatie Gespecialiseerde (zorg)partner

1. Kinderen met een fysieke beperking. Huisarts
JGZ
Diëtist
Reinaerde
Amerpoort

2. Kinderen met een achterstand in hun spraaktaal ontwikkeling. JGZ
Audiologisch Centrum
Auris en Kentalis
Diverse logopedisten in heel Utrecht

3. Kinderen met een verstandelijke beperking. Reinaerde
Amerpoort

4. Kinderen met een stressvolle thuissituatie. JGZ
Buurtteams (Lokalis)
Inclusief Integrale vroeghulp

5. Kinderen met een vermoedelijk aangeboren ontwikkelingsstoornis. Altrecht
UMC afdeling Ontwikkelingsstoornissen
Buurtteam
JGZ

6. Kinderen met een combinatie van bovenstaande beperkingen. Auris
Reinaerde
Amerpoort
Youké 
Voorleesexpres
Buurtteam
JGZ





Dit staat in de beleidsregels van de gemeente Utrecht: 

In Utrecht werken alle organisaties volgens onze leidende principes: 

•Leefwereld centraal: de inwoner in het dagelijks leven staat 
centraal

•Samen doen wat nodig is: maatwerk bieden aan de hand van de 
vraag en in aanvulling van het eigen netwerk van mensen.

•Streven naar eenvoud: de inhoud is leidend, niet het systeem.

•Uitgaan van mogelijkheden: aansluiten bij wat inwoners en 
zijn/haar omgeving zelf kunnen.

•Zo nabij mogelijk: ondersteuning beschikbaar in de eigen buurt en 
in aansluiting bij de inwoners en de omgeving daar omheen.


