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Voorwoord

Beleid maak je samen. Daarom hebben wij in het najaar van 2017 
met een groot aantal betrokkenen bij Kits Primair gesprekken 
gevoerd over de toekomst van onze kinderopvang en ons 
onderwijs. We spraken met directeuren, ouders (ook ouders  

die nog geen kinderen op school hebben), leerlingen van de leerlingen-
raden, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en oud-leerlingen van 
onze scholen. Verrassend was dat in alle gesprekken, hoe uiteenlopend 
de gesprekspartners ook waren, een duidelijke kern zat. We vinden het 
belangrijk dat kinderen leren wie ze zijn, zodat ze later de juiste keuzes 
kunnen maken. Die kern vormt een rode draad in ons nieuwe strategisch 
beleidsplan.  
 
Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen, die ondersteuning (talenten, 
taal, zorg, e.d.) krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen, binnen alle voorzieningen die er zijn in Midden-Drenthe. 
Dit is een tweede rode draad in ons strategisch beleidsplan 2018-2022. 
Kits Primair wil de komende vier jaren bruggen bouwen in het sociale 
domein tussen kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn en daarmee een 
betekenisvolle plaats innemen in het dorp, de wijk en de straat. Een sociaal 
domein dat in verandering is en waarbij de verschillende organisaties 
elkaar kunnen aanvullen en versterken: gedeeld en gezamenlijk gebruik van 
voorzieningen binnen onze integrale kindcentra helpt daarbij. Uiteindelijk 
staat de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal, over de grenzen 
van organisaties heen! 
 
Wij laten de komende vier jaar graag zien hoe wij kleur geven aan onderwijs  
en kinderopvang. 
 
Koos van Riezen 
directeur-bestuurder Kits Primair
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Kits Primair  
 = open en toegankelijk 
  Onze integrale kindcentra zijn openbaar en toegankelijk voor ieder kind. 

Onze medewerkers zijn gastvrij, communicatief en staan open voor de 
ideeën en meningen van anderen.  

 
Kits Primair 
 = resultaatgericht 
  De kinderopvang en het onderwijs zijn gericht op de optimale ontwikkeling 

van ieder kind. Hierin willen we aantoonbare resultaten halen. We zijn 
ambitieus en streven naar de hoogste kwaliteit. 

 
Kits Primair
 = professioneel 
  Alle medewerkers van Kits Primair zijn professionals en laten dit ook zien.  

Er is voortdurend aandacht voor professionalisering en de versterking van 
het professionele klimaat. 

 
Kits Primair
 = samenwerkend 
  Wij werken samen met de omgeving: met ouders, verenigingen, externe 

organisaties binnen het sociale domein en het voortgezet onderwijs.  
Onze integrale kindcentra hebben een spilfunctie in de wijk  
of het dorp.  

 
Kits Primair
 = respectvol 
  We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus.  

Onze medewerkers, maar ook de ouders en kinderen, zijn respectvol  
naar iedereen.

Onze kernwaarden
Kits Primair wil goed onderwijs en goede kinderopvang verzorgen, gericht 
op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Wij geven kleur aan 
onderwijs en kinderopvang. Aan onze kinderen, maar ook aan elkaar 
als professionals.  
 

Bij ons staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en verdient aandacht 
en respect. Wij bieden kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende 
omgeving waar talenten tot ontplooiing komen. Een plek waar een kind  
zich optimaal kan ontwikkelen. Waar een kind kan uitgroeien tot een sociaal 
vaardig en weerbaar mens met een positief zelfbeeld. Onze integrale 
kindcentra (IKC’s) zijn openbaar. Verschillen tussen kinderen zien we als  
een verrijking voor ons onderwijs en onze kinderopvang. Iedereen is 
welkom. We leren kinderen samenwerken, respect te hebben en in te  
zien dat mensen verschillend zijn, maar toch gelijkwaardig. 

Onze missie

Onze visie 
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De komende jaren zetten wij in op een breed aanbod van 
vakken en activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat onze 
kinderen met plezier leren, want dan gaat het makkelijker. Door 
ze met veel te laten kennismaken, ontdekken ze wat ze leuk 

vinden en waar ze goed in zijn.  
 
Om dit voor elkaar te krijgen moeten we meer en slimmer gebruikmaken 
van talenten van (vak)leerkrachten en expertise van buitenaf. Niet iedere juf 
of meester kan Spaans of weet alles van bouwconstructies. Maar misschien 
collega’s van andere IKC’s wel. Of een ouder van één van onze kinderen. 
Niet alles hoeft een vaste plek in het lesprogramma te krijgen. Door 
vakken en activiteiten in workshopvorm aan te bieden, krijgen kinderen 
keuzevrijheid en blijven onze IKC’s flexibel in wat ze op welk moment 
aanbieden. Daarbij gaan we bekijken hoe we op een slimme manier kunnen 
aansluiten op ons Lifestyleprogramma, waarin kinderen kennismaken met 
tekenen en schilderen, natuur, muziek, spel en beweging. Ook zoeken we 
zoveel mogelijk de verbinding met ons aanbod op de kinderopvang en in 
ons onderwijs. 
 
De komende jaren zetten wij in op aandacht voor verschillende 
manieren van leren. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen 
ontdekken op welke manieren ze het beste leren. Leer ik vooral door te 
doen? Leer ik vooral door ergens over te lezen? Leer ik vooral door samen 
te werken? En dat kinderen vervolgens ook de kans krijgen om (vooral) op 
die manier te leren, want dat maakt het leren niet alleen veel effectiever 
maar ook leuker.  
 

Wij geven kleur aan onze kinderen, want wij

zorgen voor een breed aanbod van vakken en 

activiteiten, hebben aandacht voor verschillende 

manieren van leren en voor verschillen tussen 

kinderen.

Daarom gaan we leerstof op verschillende manieren aanbieden. Laten 
we kinderen met gebruik van alle zintuigen, zowel binnen als buiten, 
leren. Onze kinderen gaan ruiken, proeven, lezen, voelen, kijken, doen en 
luisteren. Zo helpen we kinderen hun talenten en interesses te ontdekken. 
Heel belangrijk om te weten, want als kinderen zichzelf kennen, kunnen 
ze later de juiste keuzes maken. De keuze voor een goede vervolgschool 
bijvoorbeeld. 
 
De komende jaren zetten wij in op aandacht voor verschillen in 
tempo, niveau en talent van kinderen. Wij vinden het belangrijk 
dat ieder kind wordt uitgedaagd, want dat houdt het leren leuk. Daar doen 
we al veel aan. We werken bijvoorbeeld met verbredings- en verdiepings-
stof voor kinderen die meer kunnen en bieden leerstof op verschillende 
niveaus aan. We blijven hier echter onze focus op houden, omdat we 
geloven dat daar nog steeds winst te halen is. Zeker voor de kinderen die 
meer kunnen of juist wat meer tijd nodig hebben.  

We gaan onderzoeken of we met andere groeperingsvormen binnen onze 
IKC’s ons aanbod  voor alle kinderen kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld 
aan leerlingen eens per maand indelen op basis van niveau (plusklas), 
interesse of leerstijl (doeklas). Of aan het doorbreken van het leerstofjaar-
klassensysteem. Daarbij kijken we ook of we kunnen samenwerken met het 
voortgezet onderwijs en met deskundigen buiten het onderwijs. 
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De komende jaren zetten wij blijvend in op een goede 
basiskennis bij onze kinderen. Wij vinden het belangrijk 
dat we kinderen op de toekomst voorbereiden. Welke kennis 
over twintig jaar nodig is, valt moeilijk te voorspellen. Maar 

we geloven dat een goede beheersing van taal, rekenen en lezen ook 
over twintig jaar nog steeds de basis vormt om vooruit te komen. Onze 
maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Toch blijven we belang hechten 
aan pen en papier. Kinderen moeten foutloos en netjes kunnen schrijven. 
We zoeken naar een doordachte mix van digitale en papieren methoden.  
 
De komende jaren zetten wij in op goed vaardighedenonderwijs. 
We vinden het belangrijk dat onze kinderen sociaal vaardig zijn. Het is ook 
van belang dat kinderen leren om snel en efficiënt informatie en kennis 
te vergaren. Door slim samen te werken bijvoorbeeld. Of door creatieve 
oplossingen te zoeken. En dat ze deze informatie leren beoordelen. 
 
We willen dat we op al onze IKC’s vaardigheden bij kinderen stimuleren 
door (een deel van) de lesstof projectmatig of thematisch aan te bieden. 
Kinderen leren er verbanden door te leggen, waardoor de leerstof beter 
blijft hangen. Het in samenhang aanbieden van de leerstof biedt bovendien 
veel mogelijkheden om kinderen te laten leren door zelf op onderzoek te 
gaan, samen te werken en eigen meningen te vormen en resultaten te 
presenteren. Daarnaast willen we onderdelen als programmeren of serious 
gaming aanbieden. Met deze vakken doen kinderen, naast ICT-geletterd-
heid, allerlei andere vaardigheden op. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, 
logisch redeneren of slim ondernemen.  
 

Wij geven kleur aan onze toekomst, want wij

hebben aandacht voor een goede basiskennis, 

leren onze kinderen belangrijke vaardigheden, 

stimuleren eigenaarschap en een brede blik op 

de maatschappij. 

De komende jaren zetten wij in op het stimuleren van eigenaarschap
bij kinderen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen meer  
verantwoordelijk worden voor hun leerproces, omdat dit motiveert om 
te leren. Maar ook omdat het de zelfstandigheid van kinderen vergroot. 
Op onze IKC’s is dit niet helemaal nieuw, maar de grote stappen moeten 
we nog zetten. 
 
We willen kinderen op al onze IKC’s gaan leren om eigen leerdoelen 
te formuleren en om zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen 
leerproces. Dit kan bijvoorbeeld door te gaan werken met een portfolio, 
waarin kinderen opnemen wat ze hebben geleerd, wat ze nog moeten 
en willen leren en hoe ze dat gaan aanpakken. In een gesprek vertelt de 
leerling hierover aan de leerkracht en de ouders, onder het motto ‘leer wie 
je bent, weet wat je kunt’. Wij denken dat leerlingen zich op deze manier 
gehoord en serieus genomen voelen, leren reflecteren en meer plezier 
krijgen in leren. Het werken op deze manier betekent dat de rol van de 
leerkracht verandert. De leerkracht is meer een coach die kinderen helpt bij 
hun keuzes. We beginnen hiermee al bij de kinderopvang, waar ieder kind 
gekoppeld is aan een eigen mentor. We zetten in op een goede begeleiding 
van leerkrachten en pedagogisch medewerkers bij het oppakken van deze 
coachende rol, want we geloven dat daar de sleutel ligt naar succes.  
 
De komende jaren zetten wij in op het ontwikkelen van een  
brede blik op de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat 
onze kinderen andere culturen leren kennen, begrijpen en respecteren. 
Want wij krijgen steeds meer te maken met mensen met verschillende 
achtergronden.  
 
Onze IKC’s gaan onderzoeken hoe zij de wereld zoveel mogelijk binnen 
kunnen halen. Bijvoorbeeld door contact te zoeken met buitenlandse 
scholen. Of door in thema’s en projecten te kiezen voor andere culturen  
of landen. Daarmee beginnen we al bij de kinderopvang, want die brede  
blik stimuleren we al vroeg.
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De komende jaren zetten wij in op een goede samenwerking 
met onze ouders. Wij vinden het belangrijk dat ouders en 
school elkaar weten te vinden, want dan leren kinderen beter. 
Op onze IKC’s hebben we betrokken ouders, die meedenken en 

meehelpen. We houden onze ouders op de hoogte van onze activiteiten en 
nodigen ze uit voor gesprekken en kijkavonden. Maar we geloven wel dat er 
nog winst te behalen valt in het samen optrekken: ouders en professionals. 
 
Wij willen op al onze IKC’s aandacht voor het versterken van de ouder-
betrokkenheid. Ouders kennen hun kind als geen ander en kunnen goed 
aangeven wat wel of niet werkt. Omgekeerd hebben wij ouders nodig om 
kinderen net een stapje hoger te laten komen, door thuis extra te oefenen 
bijvoorbeeld of door samen met het kind te bespreken hoe het leren 
leuker en beter kan. Daarom is het belangrijk om elkaar goed op de hoogte 
te houden van wat er gebeurt. Maar het begint met het uitspreken van 
wederzijdse wensen en verwachtingen. Wat willen wij graag dat ouders 
doen? Wat verwachten ouders van ons?  
 
De komende jaren zetten wij in op verbinding met dorp of wijk.  
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich verbonden voelen met  
hun woonomgeving. Omgekeerd willen we graag dat het dorp of de wijk 
zich verbonden voelt met het IKC. Want dat maakt dat je er prettig woont.  
We willen de spilfunctie van onze IKC’s vergroten. Bijvoorbeeld door met 
de plaatselijke vereniging gezamenlijke activiteiten als een sportdag of 
spelletjesdag te organiseren. Op veel IKC’s gebeurt dat al. We zoeken ook 
naar verbinding door dorpelingen of wijkbewoners bij de ontwikkeling 
van onze kinderen te betrekken. Middenstanders, organisaties binnen het 
sociale domein, verenigingen en bedrijven hebben allemaal expertise in  
huis die we zelf niet hebben. We willen ze graag het IKC binnenhalen 

Wij geven kleur aan onze omgeving, want 

wij werken goed samen met ouders, maken 

verbinding met dorp of wijk, bieden naschools 

aanbod voor iedereen en zijn de spil in de wijk  

en het dorp.

door ze zorg te laten verlenen aan onze kinderen of door gastlessen en 
workshops te laten verzorgen. Of we gaan bij ze op bezoek. Dat laatste doen 
we ook al binnen het Lifestyleprogramma, maar onze IKC’s gaan dit zelf ook 
verder oppakken.  
 
We zetten de komende periode in op naschools aanbod voor 
iedereen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen ook na schooltijd 
op het IKC terecht kunnen. Zo versterken we de spilfunctie van het IKC in 
het dorp of de wijk en vergroten we de leefbaarheid.  
 
We zorgen voor een breed naschools activiteitenaanbod op onze IKC’s.  
We onderzoeken of we dit ook toegankelijk kunnen maken voor de kinderen 
die niet naar de opvang gaan. Daarnaast denken we aan een avontuurlijk, 
groen schoolplein met goede sport- en spelvoorzieningen, waar kinderen 
na schooltijd kunnen spelen. Of aan school(moes)tuintjes, waar ook buurt- 
of dorpsbewoners gebruik van kunnen maken.
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De komende periode zetten wij in op de talenten van onze 
medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen les 
krijgen van professionals die gemotiveerd voor de groep staan, 
die plezier uitstralen. Want dat zorgt voor een goede sfeer op  

het IKC en voor betere resultaten.  
 
We willen onze talenten beter gaan inzetten. Specialisaties die er al  
zijn (denk aan bouw-, reken- en taalcoördinatoren of medewerkers die 
gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid) bouwen we uit en zetten we zo 
breed mogelijk in. We onderzoeken de mogelijkheden van teamteaching. 
Maar we kijken verder. Waarom zou een medewerker van het ene IKC met 
veel affiniteit voor techniek niet les kunnen geven op een ander IKC waar 
geen techniektalenten zijn? We gaan onderzoeken hoe we dit door slim 
organiseren voor elkaar kunnen krijgen. De komende periode zetten wij in 
op een goede verbinding tussen kinderopvang en onderwijs. Wij vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers samen het IKC gaan neerzetten. Want een 
IKC is meer dan alleen een verzamelgebouw van opvang en onderwijs. 
 
We willen samen één visie formuleren, waarin staat wat we belangrijk 
vinden, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan aanpakken. De 
praktische uitwerking (aanbod, doorlopende leerlijn, dagritme) volgt dan 
vanzelf. We willen onderzoeken hoe we optimaal gebruik kunnen maken 
van elkaars expertise. Wat kunnen we van elkaar leren? We experimen-
teren met nieuwe organisatievormen, waarbij medewerkers van zowel de 
kinderopvang als het onderwijs breed worden ingezet. En waar mogelijk 
organiseren we gezamenlijke activiteiten. Zo werken we toe naar één team 
dat zich verantwoordelijk voelt voor alle kinderen.

Wij geven kleur aan onze professionals, want 

wij zetten de talenten van onze medewerkers in 

en zorgen voor een goede samenwerking tussen 

kinderopvang en onderwijs.  

Zo geven wij 
kleur aan 

onderwijs en
kinderopvang! 
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 We ontwikkelen een breed aanbod van vakken en activiteiten, 
zodat kinderen ontdekken wat ze leuk vinden. 

Aanpak:  Er is een basispakket Lifestyle voor alle IKC’s. Elk IKC bepaalt  
welke vakken en activiteiten ze aanvullend willen aanbieden, op welke 
manier ze dat willen doen (workshops, gastlessen) en welke expertise van 
buitenaf daarvoor nodig is. Dit plan maakt onderdeel uit van een bredere 
inventarisatie van talent (zie onder 3.4). Kinderopvang en onderwijs werken 
hierin samen.  

Resultaat:  • Er is een beredeneerd aanbod voor de vijf leergebieden van Lifestyle,   
 inclusief een basispakket dat geldt voor alle IKC’s. Dit basispakket maakt  
 onderdeel uit van het samenhangend aanbod van Kits Primair en is   
 vooral ervaringsgericht van opzet. 

 • In ieder IKC-plan (schoolplan) is een breed, samenhangend en integraal  
 curriculum beschreven in samenhang met de kernwaarden van  
 Kits Primair. 

 • Het Lifestyleteam ontwikkelt zich richting een vraaggestuurd team, 
 dat op verzoek van IKC’s doelgerichte activiteiten kan ontwikkelen,   
 organiseren en uitvoeren of collega’s hierin kan ondersteunen. 

 

3.1  Zo geven wij kleur aan onze kinderen  We hebben in de kinderopvang en in ons onderwijs aandacht 
voor verschillen in tempo, niveau en talent tussen kinderen.

 
Aanpak: Alle IKC’s zorgen voor extra verdiepings- en verbredingsstof voor kinderen 

die bovengemiddeld presteren, naast levelwerk. Ook is er voldoende aanbod 
voor kinderen die cognitief minder sterk zijn. Daarnaast is het aanbod breed 
en gevarieerd, zodat kinderen kunnen ontdekken waar hun affiniteiten en 
talenten liggen. 

Resultaat:  • Er is (stichtingsbreed) beleid ontwikkeld, waarin is beschreven hoe 
 kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen, worden begeleid   
 en ondersteund. Er is sprake van een beredeneerd aanbod voor deze   
 doelgroep. 

 • Er zijn mogelijkheden onderzocht voor kinderen die meer behoefte   
 hebben aan praktische vaardigheden om doelessen te volgen op   
 bijvoorbeeld een school voor voortgezet onderwijs. 

 • Passend onderwijs blijft een continu (verbeter)proces binnen Kits Primair,  
 met als uitgangspunt ‘zorg naar het kind’. 

 • De digitale leeromgeving en de softwarepakketten zijn adaptief om  
 zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de verschillende onderwijs-

  behoeften van kinderen. 
 • Er is een beredeneerd aanbod voor de vijf leergebieden van Lifestyle, 

 inclusief een basispakket dat geldt voor alle IKC’s. Binnen elk leergebied  
 is er voldoende aandacht voor de acht onderscheiden talenten en leren  
 kinderen ontdekken waar hun talenten liggen.

 
 We laten onze kinderen ervaring opdoen met verschillende 

manieren van leren. 

Aanpak: Professionals bieden de leerstof op verschillende manieren aan. Kinderen 
gaan bij verschillende onderdelen van het aanbod ook leren door te ruiken, 
proeven, voelen, luisteren, kijken en doen. Hierdoor is er een optimale 
balans tussen vormen van directe instructie en ervaringsgericht leren.  
De manier waarop elk IKC dit aanpakt wordt omschreven in de IKC-plannen.  

Resultaat:   • In ieder IKC-plan (schoolplan) is beschreven welke vormen van leren
  centraal staan, met als uitgangspunt de ontwikkelingsgerichte visie 

van Kits Primair. Er is onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de 
aanvankelijke processen, het leren van jonge kinderen, het leren in en 
buiten de school en het toepassen van de geleerde vaardigheden bij 
(bijvoorbeeld) de wereldoriënterende vakken. 
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 We onderzoeken of we door verschillende groeperingsvormen 

het onderwijs voor onze leerlingen kunnen verbeteren. 

Aanpak: IKC’s brengen in kaart voor welke leerlingen ze hun onderwijs anders willen 
groeperen (denk aan groepen op basis van niveau, interesse of leerstijl) en 
hoe ze dat voor zich zien (frequentie, vorm). Pilots worden door de stichting 
ondersteund en gefaciliteerd. 

 
Resultaat:    • De mogelijkheden zijn verkend met betrekking tot een juniorcollege   

 (10-14 jaar) in samenwerking met het voortgezet onderwijs. 
 • Minimaal twee IKC’s hebben geëxperimenteerd met verschillende,
  nieuwe vormen van het groeperen van leerlingen, waarbij het  

 leerstofjaarklassensysteem is doorbroken. Ervaringen zijn gedeeld in  
 de verschillende netwerken van Kits Primair.

 Onze IKC’s blijven de pedagogische en educatieve kwaliteit 
versterken. 

Aanpak:  Elk IKC streeft ernaar het kwalificatieniveau ‘goed’  te halen.  

Resultaat:  • Ieder IKC (basisonderwijs) haalt jaarlijks voldoende (eind)opbrengsten
  en realiseert voldoende leerwinst, passend bij de kenmerken van de 
  leerlingenpopulatie.  
 • In 2022 hebben minimaal twee IKC’s het oordeel ‘goed’ ontvangen van
  de Inspectie van het Onderwijs of door een externe instantie die   

 kwalitatieve audits uitvoert. 
 • Tijdens bezoeken aan de kinderopvanglocaties zijn alle indicatoren
  door de onderwijsinspectie en de GGD als voldoende beoordeeld.  

 
 We zorgen voor een goede basiskennis bij onze kinderen. 

Aanpak:  In onze laaggeletterde gemeente blijven de basisvakken taal, rekenen en 
(begrijpend) lezen een stevige basis houden in ons onderwijs.

 
Resultaat:  • In ieder IKC-plan (schoolplan) is het aanbod van de basisvaardig-

 heden beschreven. De gebruikte methoden en leermiddelen zijn gericht 
op het behalen van de kerndoelen, de referentieniveaus en op een 
optimale ontwikkeling van ieder kind. Minimaal 50% van de onderwijstijd 
wordt besteed aan de basisvaardigheden. 

 • Er is een netwerk van taal- en rekencoördinatoren op stichtingsniveau.
  Dit netwerk levert een aantoonbare bijdrage aan het borgen van de   

 kwaliteit van de basisvaardigheden op de IKC’s. 
 • Er is een doorgaande lijn van 0-13 jaar op het gebied van de basis-
  vaardigheden, met een accent op voorlezen, lezen en boekpromotie.  

 De rol van ouders hierbij is essentieel.  

3.2  Zo geven wij kleur aan onze toekomst 
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  We streven naar een samenhangend aanbod en een goede 
afstemming tussen (naschools) aanbod op de kinderopvang en 
aanbod op school.  

Aanpak:  Op elk IKC stemmen onderwijs en kinderopvang aanbod met elkaar af door 
een gezamenlijk jaarplan te maken. Thema’s en projecten worden samen 
opgepakt. We versterken de doorgaande lijn van het educatieve aanbod. 
Waar mogelijk bieden we het educatieve aanbod in samenhang aan.

 
Resultaat:  • Er is een educatieve visie geformuleerd van 0-13 jaar. Alle IKC’s

 verantwoorden in hun IKC-plan de doorgaande lijn van het educatieve 
aanbod van 0-13 jaar en de wijze waarop dit aanbod in samenhang  
wordt aangeboden. 

 • In de multifunctionele accommodaties (mfa’s) wordt gezocht naar 
 mogelijkheden om het educatieve aanbod van 0-13 jaar optimaal af  
 te stemmen.  

 • Daar waar sprake is van het aanbieden van (delen van) het educatieve   
 aanbod door thematisch onderwijs en projecten, is dit in het IKC-plan   
 (schoolplan) beschreven. 

 
 We leren onze kinderen belangrijke vaardigheden om ze goed 

voor te bereiden op de toekomst. 

Aanpak:  Onze IKC’s bedden vaardighedenonderwijs in het lesprogramma in door 
de focus te leggen op het versterken van de sociale vaardigheden en door 
bijvoorbeeld vakken als programmeren of serious gaming aan te bieden. 
Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van een leerlijn. Het inbedden van 
vaardighedenonderwijs vormt onderdeel van de plannen die onze IKC’s 
maken voor het samenhangend aanbod. 

Resultaat:  • Er is stichtingsbreed beleid geformuleerd op het gebied van de 
 sociale veiligheid. Alle IKC’s hebben een wetenschappelijk onderbouwde  
 methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling geïmplementeerd. 

 • Op ieder IKC is adequaat anti-pestbeleid. 
 • In 2019 is er een uitgewerkt ICT-beleid voor de hele stichting. Dit beleid

 omschrijft op planmatige wijze op welke onderdelen de digitale leer-
 omgeving op de IKC’s zal worden verbeterd, de invoering van software-

pakketten (maatwerk) en de wijze waarop de scholing voor het personeel 
vorm krijgt. Ook omschrijft dit ICT-beleid het aanbod op het gebied van 
ICT en (het omgaan met) multimedia en de implementatie op de IKC’s.

 

 We stimuleren eigenaarschap bij kinderen door eigen leerdoelen 
te formuleren. Hierdoor zullen onze professionals ook meer de rol 
van mentor en coach aannemen.

  
Aanpak:  Kinderen gaan leren om hun eigen leerdoelen te formuleren. Ook worden 

gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten ingevoerd vanuit het 
perspectief van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal 
staat. De professional ontwikkelt zich, naast zijn rol als begeleider en leraar, 
ook tot coach van de kinderen (zie onder 3.4). 

Resultaat: • In 2022 hebben alle IKC’s in hun IKC-plan aangegeven hoe zij 
 eigenaarschap van kinderen en de eigen verantwoordelijkheid voor het  
 leerproces vormgeven. De verschuivende rol van de professional en het  
 gebruik van (vormen van) portfolio’s is hier een onderdeel van. 
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 We ontwikkelen bij onze kinderen een brede blik op de 
maatschappij. 

Aanpak:  Elk IKC onderzoekt hoe zij aandacht kan besteden aan andere culturen, 
burgerschap en sociale integratie. Waar mogelijk maakt dit onderdeel uit 
van de plannen voor het samenhangend aanbod.  

Resultaat:  • Er is stichtingsbreed beleid geformuleerd op het gebied van burgerschap  
 en sociale integratie.  

 • In ieder IKC-plan is duidelijk beschreven op welke wijze er aandacht   
 besteed wordt aan andere culturen, burgerschap en sociale integratie. 

 • Ieder IKC onderzoekt welke rol het vreemdetalenonderwijs krijgt in het  
 curriculum. 

 
 
 We voldoen aan de nieuwe wetgeving rond de kinderopvang 

(wet IKK). 

Aanpak:  De komende jaren dragen we er zorg voor dat we aan alle eisen van de  
wet IKK voldoen. 

Resultaat:   • In 2018 voldoen alle locaties van de kinderopvang aan de gestelde  
 eisen vanuit de wet IKK (uitgezonderd de onderdelen die van kracht  
 zijn op 1 januari 2019). 

 
 We gaan uit van duurzaamheid bij het ver(nieuw)bouwen van 

onze locaties. 

Aanpak:  Bij het renoveren of vernieuwen van onze gebouwen is duurzaamheid de 
komende jaren het uitgangspunt. 

Resultaat:   • Ieder gebouw is na renovatie of vernieuwing aantoonbaar duurzamer:  
 er is sprake van een gezonder binnenklimaat en er zijn lagere    
 energiekosten.
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 We zorgen dat ouders en school samen optrekken in het  
leren van kinderen. 

Aanpak:  Onze IKC’s geven aan ouders aan wat zij onder ouderbetrokkenheid verstaan 
en waarom ze dat belangrijk vinden. Wederzijds spreken we wensen en 
verwachtingen naar elkaar uit. Elk IKC maakt een plan dat zorgt voor meer 
partnerschap tussen ouders en IKC.   

Resultaat:  • In 2022 hebben alle IKC’s van Kits Primair in hun IKC-plan (schoolplan) 
 aangegeven hoe zij het partnerschap van en met ouders vormgeven. 

 • Er is een webbased ouderportaal voor de kinderopvang en voor het   
 onderwijs dat we inzetten als communicatiemiddel naar ouders. 

3.3  Zo geven wij kleur aan onze omgeving 

 We vergroten de spilfunctie van onze IKC’s door samen te 
 werken met dorp of buurt. 

Aanpak: Alle IKC’s gaan actief samenwerken met partners (buurtbewoners, 
verenigingen, middenstand, zorgaanbieders) uit buurt of dorp bij 
activiteiten en in ons onderwijs. Denk aan sport- en speldagen, gastlessen, 
excursies en workshops, maar ook aan dienstverlening op het gebied van 
zorg en welzijn. 

Resultaat:    • In het IKC-plan is aangegeven met welke partijen er in de directe 
 omgeving wordt samengewerkt en hoe deze samenwerking is   
 vormgegeven. 

 • Op stichtingsniveau zijn mogelijkheden onderzocht om zorg en welzijn  
 meer een plek te geven binnen de IKC’s. 

 
 We vergroten de spilfunctie van onze IKC’s door naschools 

aanbod voor ieder kind in huis te hebben. 

Aanpak: Onze IKC’s zorgen voor een breed naschools activiteitenaanbod, waar 
mogelijk en wenselijk met externe partners als verenigingen en instellingen. 
Het aanbod sluit zoveel mogelijk aan op wat er op school wordt aangeboden 
(projecten, thema’s). We onderzoeken of we dit aanbod ook toegankelijk 
kunnen maken voor de kinderen die niet naar de opvang gaan. Ieder IKC 
werkt aan goede en uitdagende voorzieningen op het schoolplein (groen, 
sport, bewegen), waar kinderen na schooltijd kunnen spelen. 

Resultaat:    • In 2022 bieden alle locaties een breed (naschools) aanbod aan, waar 
 voor ieder kind iets te halen is.  

 • Ieder IKC onderzoekt de mogelijkheden om de voorzieningen op het 
 plein te optimaliseren. De inrichting van het plein sluit aan bij de visie  
 en profilering van het IKC. Er is sprake van samenwerking met belang- 
 hebbenden in de wijk/het dorp. 
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 We benutten de talenten van onze medewerkers op een slimme 
en effectieve manier. 

Aanpak:  Elk IKC inventariseert aan welke gespecialiseerde professionals en talenten 
behoefte is, omdat ze die zelf niet in huis hebben (aansluitend bij het 
profiel en bij het educatieve aanbod). Ook brengt elk IKC in kaart wat de 
medewerkers voor de stichting zouden kunnen betekenen. De stichting 
maakt op basis daarvan een plan hoe specialisten en talenten stichtings-
breed kunnen worden ingezet. Scholing wordt ingezet om vaardigheden, 
specialisaties en talenten verder uit te bouwen. Specialisaties die er al zijn 
(bouw-, reken- en taalcoördinatoren, hoogbegaafdheidspecialist) worden 
versterkt.   

Resultaat:  • In 2022 heeft Kits Primair in kaart gebracht aan welke talenten/
  expertises de organisatie de komende jaren behoefte heeft. Het is   

 duidelijk welke expertise we in huis hebben en welke expertise we juist  
 van buiten de organisatie willen betrekken. 

 • Er is een scholingsplan met betrekking tot het versterken van de 
 benodigde specialisaties en het versterken van de netwerken van  
 Kits Primair.  

3.4  Zo geven wij kleur aan onze professionals
 We vergroten de zichtbaarheid van onze IKC’s in dorp of buurt 

door een heldere profilering.  

Aanpak: Ieder IKC werkt aan een heldere visie en identiteit/profilering en zorgt 
ervoor dat dit profiel actief door de medewerkers wordt uitgedragen. Bij 
de keuze voor aanbod, activiteiten en leerstof is het profiel zoveel mogelijk 
leidend.  

Resultaat:    • Eind 2018 heeft ieder IKC een uitgewerkte missie en visie, waaruit een   
 duidelijke identiteit of profilering van het IKC spreekt. Voor de missie/ 
 visie en de identiteit/profilering is breed draagvlak onder alle teamleden. 

 

 We spelen in op de dalende leerlingenaantallen in ons gebied 
door samen te werken met gemeente, schoolbesturen en 
mogelijke andere partners.  

Aanpak: We staan open voor samenwerking met verschillende partners op het 
gebied van kinderopvang, onderwijs en binnen het sociale domein. 

Resultaat:    • Het marktaandeel is in 2022 minimaal gelijk gebleven (60%). 
 • In 2022 zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om adequaat in

 te kunnen spelen op de krimp in de regio. Uitgangspunt is thuisnabij en 
passend onderwijs (en kinderopvang) voor ieder kind, het hebben en 
houden van een financieel gezonde organisatie en de kernwaarden van 
Kits Primair.  
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 De medewerkers versterken hun coachende rol naar kinderen. 

Aanpak:  De stichting biedt leerkrachten scholing aan op het gebied van coachend 
lesgeven. Binnen de kinderopvang wordt de rol van mentor verder 
uitgewerkt. Stichtingsbreed worden intervisiegroepen rond coachend 
lesgeven opgericht.  

Resultaat:   • Vanaf schooljaar 2018-2019 worden jaarlijks scholings-
  bijeenkomsten voor medewerkers in het OTC of op teamniveau
  georganiseerd over coachend lesgeven, het werken met vormen van   

 portfolio’s en het vergroten van het eigenaarschap van kinderen. 
 • In 2022 zijn er stichtingsbreed intervisiemogelijkheden voor    

 medewerkers, waarin professionele uitwisseling plaatsvindt. 

 We stimuleren leerkrachten en pedagogisch medewerkers om 
zich verder te ontwikkelen. 

Aanpak:  We streven ernaar dat leerkrachten zich (willen) ontwikkelen van 
startbekwaam en basisbekwaam naar vakbekwaam en excellent. En de 
pedagogisch medewerkers ontwikkelen zich naar niveau 4 en waar mogelijk 
naar niveau 5. De stichting faciliteert en ondersteunt de medewerkers in 
deze ontwikkeling waar mogelijk. Binnen de professionele en ontwikkelings-
gerichte cultuur is dit een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Resultaat:  • Alle pedagogisch medewerkers zijn in staat om ontwikkelingsgericht
  te kunnen werken met kinderen van 0-4 jaar. Op basis van een 
  ontwikkelingsvolgmodel zijn de pedagogisch medewerkers in staat om 

ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden aan de verschillende 
kinderen. 

 • Jaarlijks neemt >90% van de medewerkers deel aan OTC- of scholings- 
 bijeenkomsten. 

 • In de functioneringsgesprekken besteden wij jaarlijks aandacht aan  
 de ontwikkelingsmogelijkheden en -ambities van de medewerkers. 

 

 We willen dat op elk IKC kinderopvang en onderwijs samen  
één visie formuleren. 

Aanpak:  Op elk IKC formuleren onderwijs en opvang één visie waarin staat wat ze 
belangrijk vinden, wat ze de komende vier jaar willen bereiken en hoe ze  
dat gaan aanpakken (zie ook 3.3).  

Resultaat:   • Eind 2018 heeft ieder IKC een uitgewerkte missie en visie, waaruit 
 een gezamenlijk gedragen, duidelijke identiteit of profilering van het  
 IKC spreekt.  
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 We onderzoeken nieuwe organisatievormen, waarbij onderwijs 
en kinderopvang optimaal gebruik kunnen maken van elkaars 
expertise.  

Aanpak:  De stichting onderzoekt nieuwe organisatievormen binnen de IKC’s. Er 
komt een pilot, waarbij het leerstofjaarklassensysteem wordt losgelaten 
en pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen ingezet worden voor 
kinderen van 0-13 jaar. De uitkomsten worden stichtingsbreed gedeeld. 

Resultaat:   • IKC’s krijgen de mogelijkheid om (op planmatige wijze) te experimenteren
  met verschillende organisatievormen. In 2022 zijn er tenminste twee   

 pilots ‘anders organiseren’ opgezet en geëvalueerd. 
 

 We zorgen voor een goede basis, zodat onze professionals 
optimaal hun werk kunnen doen. 

Aanpak:  We sturen actief op de continuïteit van de organisatie, borgen de kwaliteit 
van kinderopvang en onderwijs en stimuleren ontwikkeling. We werken 
voortdurend aan de verbetering van onze professionele cultuur. We houden 
onze stichtingen financieel gezond.  

Resultaat:   • Er is een set professionele standaarden die richting geeft aan de   
 professionele cultuur van Kits Primair. 

 • Er is een professioneel statuut waarin de professionele ruimte voor   
 onderwijzend personeel geregeld is. 

 • Er zijn mogelijkheden tot 360 graden feedback en intervisie. 
 • De Stichting Kindcentra Kits Primair en de Stichting Kits Primair zijn 

 financieel gezonde organisaties. Er is in 2018 een financiële 
 onderbouwing voor de komende 4 jaren, welke is vertaald in een   
 meerjaarse begroting. 

 • Processen van Planning & Control zijn in toenemende mate  
 geautomatiseerd. 

 

 Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft prioriteit. 

Aanpak:  Met name het ziekteverzuim als gevolg van overwerkt zijn willen we 
terugdringen door een betere signalering.  

Resultaat:   • Er is gericht aandacht besteed aan de werkdruk. In de personeels-
  gesprekken is werkdruk een terugkerend item en de begeleidings-
  mogelijkheden voor professionals die werkdruk ervaren zijn uitgebreid. 

De registratie/administratiedruk van de professionals is verder terug-
gedrongen. Ook de groepsplannen en eventuele handelingsplannen zijn 
beknopt en beperkt tot de meest essentiële gegevens. Uit de tevreden-
heidsonderzoeken en de RI&E blijkt dat medewerkers de werkdruk als 
minder belastend ervaren. 

 • Ziekteverzuim bij Kits Primair (beide stichtingen) ligt onder het landelijk  
 gemiddelde.
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Contact Locaties

Adres
Hofstraat 18
9411 LB Beilen

Telefoon
Kits Primair – kinderopvang
T 0593 53 51 01

Kits Primair – onderwijs
T 0593 53 51 09

Kits Primair – stafbureau 
T 0593 53 51 00

E-mail
info@kitsprimair.nl

Kits Primair verzorgt kinderopvang en openbaar basisonderwijs 
in elf integrale kindcentra, op onderstaande locaties.  

Beilen
IKC Harm Smeenge
Hofstraat 18
9411 LB  Beilen

Beilen 
IKC G.A. de Ridder
’t Spiek 2
9411 KV  Beilen

Smilde
IKC Prinses Margriet
Prinses Margrietstraat 1
9422 EL  Smilde

Nieuw Balinge
IKC meester Siebering
Haarweg 27
7938 PS  Nieuw Balinge

Hijken
IKC ’t Hieker Nust
Westeinde 6
9415 PJ  Hijken

Wijster
IKC Zuiderenk
Drijberseweg 2
9418 PW  Wijster

Westerbork
IKC de Lindelaar  
(MFA Groene Borg)
Homaat 2a
9431 MK  Westerbork

Hooghalen
IKC de Bosvlinder
Bosweg 1
9414 BD  Hooghalen

Hoogersmilde
IKC Pieter van Thuyl  
(MFA de Grift)
Prof.dr. Obbinkstraat 3
9423 PR  Hoogersmilde

Balinge
IKC de Wenteling
Schiphorsten 2
9437 TD  Balinge

Bovensmilde
IKC de Meenthe 
(MFA de Kiem)
Floralaan 1a
9421 NP  Bovensmilde
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