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In het plenaire gedeelte starten we met Loes 

Ypma, voorzitter van de Branchevereniging 

Maatschappelijke Kinderopvang, die ons 

meeneemt in de veranderende wereld van 

opvang & onderwijs. Daarna zal Mark Mieras, 

wetenschapsjournalist, ons inspireren. Na de 

pauze met ruime gelegenheid tot ontmoeten is, 

zijn er twee rondes van deelsessies à 45 

minuten. 

 

Deelsessie overzicht 

• Het kindcentrum door de ogen van een ondernemer 

Onderwerp: Hoe ziet maatschappelijk ondernemerschap eruit in de praktijk? 

o Sprekers: Henriëtte Kikken en Bas Vermeulen van Bureau Kikken 

 

In deze workshop (die 2 workshoprondes 

beslaat) bekijk je vanuit een ondernemend 

perspectief, hoe je organisatie voor onderwijs 

en kinderopvang gezond en succesvol kan zijn. 

Welke keuzes heb je daarbij? En op basis 

waarvan maak je die? Tijdens de workshop krijg 

je waardevolle tips en inzichten aangereikt en 

maak je kennis met instrumenten zoals de 

MarktVerkenner om je te helpen bij je 

afwegingen.  
 

• Rollen in beweging - De IKC-medewerker van de toekomst 

Onderwerp: Flexibele invulling van rollen in interprofessionele IKC-teams 

o Sprekers: Sanne Hoogendoorn (CAOP), Ariane Breimer (Directeur IKC Oudkarspel van Allente) en Bianca 

Veldman (IKC De Poolster) 

 

   

Het anders omgaan met de rollen van professionals in het IKC van Toekomst. Het Rol- en 

Ontwikkelmodel van PACT voor Kindcentra is een instrument om op een flexibele wijze invulling 

te geven aan rollen in het IKC en geeft richting aan interprofessioneel samenwerken tussen 

onderwijs, opvang en jeugdzorg. In deze sessie licht Sanne Hoogendoorn dit model toe. Daarna 

vertellen Ariane Breimer en Bianca Veldman over hun praktijkervaringen met het model en is er 

daarna ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen met de ontwikkeling van taken, rollen 

en functies in IKC's. 
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• Ga je mee op expeditie met de jongste kinderen van Accrete? 

Onderwerp: Het anders omgaan met de 1e 1000 dagen van een kind als basis voor 

verdere groei en bloei binnen het kindcentrum 

o Sprekers: Berto Smelt en Alien de Wit van Accrete 

 

Het anders samenwerken 

met gemeente, GGD, 

concurrenten en andere 

organisaties om dit te 

bereiken. 

  
 

• Bestuurdersaansprakelijkheid vs cyberveiligheid  

Onderwerp: Het anders omgaan met cyberrisico's voor bestuurders, beslissers en adviseurs 

o Sprekers: Henri Damen van Aon en Robert Spaan van Eyesecurity  

     

Aon en Eye Security nodigen u van harte uit voor de workshop 'bestuurdersaansprakelijkheid vs 

cyberveiligheid in onderwijs en kinderopvang'. Tijdens deze workshop zullen we ingaan op de 

belangrijkste vraagstukken omtrent uw rol als bestuurder bij besluiten over cyberveiligheid en welke rol 

uw IT-manager, financieel-manager en anderen spelen bij deze besluitvorming. 

De workshop zal een interactieve sessie zijn waarin we praktische tips en handvatten bieden voor het 

nemen van de juiste beslissingen op het gebied van cyberveiligheid. We zullen ingaan op de 

verantwoordelijkheden van bestuurders en hoe u als bestuurder kunt zorgen voor een veilige digitale 

omgeving voor uw organisatie. Ook zullen we bespreken welke risico's er zijn als u geen of onvoldoende 

maatregelen neemt en wat dit kan betekenen voor uw aansprakelijkheid. We hopen u daar te zien en 

samen te werken aan een veiligere digitale toekomst voor uw organisatie. 

Als alternatief voor de workshop bieden wij u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de 

Cybersecurity Escape Room. Hier kunt u uw kennis over cybersecurity samen met uw collega's of 

andere VNK leden inzetten om tijdig te ontsnappen.  

 

Cybersecurity Escaperoom  
Per escape van 45 minuten kunnen min 5 en max 

10 mensen deelnemen. In de Escape Room kun 

je op je op een laagdrempelig kennismaken met 

cyberveiligheid. Hierna kun je dit bespreekbaar 

maken binnen jouw eigen organisatie.  
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• Geïntegreerde begroting binnen het IKC   

Onderwerp: Het anders omgaan met begroten en P&C cyclus 

o Sprekers: Niek Barendregt en Esmeralda Verhagen van UN1EK Onderwijs en Opvang en Arthur van der 

Have van Flynth accountants 

 

Wij zullen vertellen hoe we  

bij UN1EK Onderwijs en 

Opvang per IKC een 

geïntegreerde begroting 

opstellenen hoe de P&C 

cyclus eruit ziet. 

  

 

 

 

• De wetgeving is nog niet zover, maar het kan en we doen het wel al: Integrale medezeggenschap 

Onderwerp: Hoe anders om te gaan met medezeggenschap in een kindcentrum? 

o Sprekers: Maria Jansen en Jannet Kuntz van Plateau Integrale Kindcentra 

 

  

  

In gezamenlijke medezeggenschap, dus 

personeel en ouders opvang én persone

ouders onderwijs, voorziet de wetgeving 

dit moment nog niet. Maar het kan wél e

levert zelfs veel op. Hoe dan?  

Dat gaan we je vertellen.   

• Anders en waarderend leiderschap al motor voor samenwerking  

Onderwerp: Een kwestie van toeval? 

o Sprekers: Zoë Kwint van 2SAMEN en Kevin in ’t Veldt van de Haagsche Scholen  

     

• In deze deelsessie zal Zoë een toelichting geven op de besturingsfilosofie die de afgelopen jaren 

binnen 2Samen is ontwikkeld. Focus daarbij is sturing geven aan verandering binnen een snel 

veranderende complexe omgeving. De principes van waarderend leiderschap en werken vanuit talent 

staan hierbij centraal. Kevin in ‘t Veldt is schooldirecteur van de PC Hooftschool (Haagse Scholen) en 

werkt nauw samen met een locatie van 2Samen ( KDV/BSO). Er is tussen school en locatie niet- 

bijvoorbeeld door nieuwbouw- bewust aangestuurd op IKC ontwikkeling, maar de samenwerking 

ontwikkelt zich rap in positieve integrale zin. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden willen 

we graag met de zaal reflecteren in welke mate dit nu een situationeel toeval is of dat er een aantal 

succesfactoren zijn te benoemen die persoons- en situatieonafhankelijk zijn. 
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• Samenwerkingsvormen vanuit juridisch en fiscaal perspectief  

Onderwerp: Het anders omgaan met samenwerkingsvormen 

o Sprekers: Daniëlle Westerhof en Annick de Boer van Van Doorne  

Tijdens de deelsessie lichten we vanuit 

juridisch en fiscaal perspectief de 

verschillende vormen van integratie van 

onderwijs- en opvangactiviteiten toe. De 

vormen variëren van de meest flexibele vorm 

tot de meest verregaande vorm van 

integratie. We zetten de verschillende 

vormen tegen elkaar af en bespreken welke 

vorm in welke situatie het meest passend is.   

 

• De peuter-kleuter-groep in beeld 

Onderwerp: Het anders omgaan met de aansluiting tussen transitie voorschool-school & 

kinderopvang-basisonderwijs 

o Sprekers: Ruben Fukkink (UvA) en Pauline Slot (UvU) 

We doen voor het eerst verslag van een 

recent afgerond onderzoek naar de 

peuterkleuter-groep dat de Universiteit 

van Amsterdam en de Universiteit Utrecht 

gezamenlijk uitvoeren. Hoofdvragen in 

deze eerste studie van deze speciale groep 

zijn: Wat is de pedagogische kwaliteit van 

deze groep? Wat is het welbevinden en de 

betrokkenheid van peuters en kleuters? 

En wat vertellen alle betrokkenen over 

hun ervaringen met deze groep? 

 

  

Praktische informatie 

De organisatie van de themadag heeft er voor gekozen om 

deelnemers te gelegenheid te geven bij aankomst op 5 april 

een keuze te maken uit de genoemde deelsessies. Je kunt 

dus 2 deelsessies bezoeken (m.u.v. de workshop van Bureau 

Kikken, die 2 deelsessies beslaat) en bij binnenkomst wordt 

duidelijk hoe je deze keuze kunt maken. De Cybersecurity 

Escaperoom is ook in de pauzemomenten te bezoeken. Dit 

betekent dat je vooraf niet digitaal hoeft in te schrijven op 

een deelsessie. Mogelijk zijn er bij de ene deelsessie wat 

meer deelnemers dan bij een andere. Wij denken dat er 

voor elke deelsessie voldoende ruimte bestaat. 

 

Fijn dat jij erbij bent en tot ziens in Leusden! 

 

 


