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Doelstelling
• Vertrekpunt
• Vertaling vanuit de praktijk
• Kennismaking met kansen en knelpunten in het 

integratieproces
• Stand van zaken
• Succesfactoren
• Vragen



Landelijke ontwikkeling
• 2006 Motie Hamer

-1 basisvoorziening
• 2007 Samen spelen Samen leven

- harmonisatie financiën
- integratie voorzieningen 0-4

• 2008 Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
- dekkend VVE-aanbod
- gemeente regierol
- geen financiele harmonisatie



Gemeentelijk beleidsplan 
‘s-Hertogenbosch 2007

• 2011 volledige integratie peuterspeelzaalwerk 
en kinderopvang

• Kindcentra 0-13 in iedere wijk

• Onderwijs heeft regie bij ontwikkeling van 
integrale voorziening 0-13



Spelers in het veld

• Gemeente ‘s-Hertogenbosch
• Stichting Peuterspeelzalen
‘s-Hertogenbosch

• Kanteel Kinderopvang BV
• Overige kinderopvangorganisaties
• Onderwijs
• Klanten



•• EEéénn gebouwgebouw
•• EEéénn inhoudelijk ontwikkelingsgericht programmainhoudelijk ontwikkelingsgericht programma
•• Intensieve samenwerking Intensieve samenwerking kinderdagverblijfkinderdagverblijf-- 

peuterspeelzaalpeuterspeelzaal
•• VVE voor alle kinderen (0VVE voor alle kinderen (0--6)6)
•• Doorgaande lijn / samenwerking basisschoolDoorgaande lijn / samenwerking basisschool
•• Ontwikkeling organisatiestructuur Ontwikkeling organisatiestructuur 
•• RegiegroepRegiegroep

Haren Donk en 
Reit



Troubadour

•• EEéénn gebouw gebouw 

•• EEéénn naam voor drie naam voor drie 
organisatiesorganisaties

•• EEéénn visie en visie en missiemissie

•• EEéénn 
organisatiestructuurorganisatiestructuur

•• Integratie kov/pszIntegratie kov/psz

•• OntwikkelingOntwikkeling 
spelregelsspelregels

•• Ontwikkeling Ontwikkeling 
inhoudelijk inhoudelijk 
programma 0programma 0--66



Ontdekking

• Kindcentrum 0-13

• Peuterarrangement 
i.o.

• Eén loket

• Eén aanbod 0/4

• Eén werkgever

• Twee 
financieringsstromen

• Gezamelijke 
aansturing



Krachten in het veld

• Directieniveau

• Basisonderwijs

• Middenkader

• Werkvloer



Directieniveau

Kansen
• Ontwikkeling integrale voorziening 0-13
• Betere positionering op de markt

Knelpunten
• “Koudwatervrees”
• Concurrentiepositie
• Geen wettelijk kader



Basisonderwijs

Kansen
• Ontwikkeling doorgaande lijn 0-13
• Verbreding inhoud
• Van elkaar leren

Knelpunten
• Herpositionering
• Geen raakvlak op inhoud
• Nieuwe visie: ouders zijn klanten



Middenkader
Kansen
• Ontwikkeling doorgaande lijn
• Krachten bundelen en expertiseoverdracht

Knelpunten
• Angst voor behoud werksoort
• Angst voor het onbekende
• Papieren tijger
• Geen draagvlak werkvloer



Werkvloer 

Kansen
• Verdieping en verbreding inhoud
• Expertise uitwisseling

Knelpunten
• Beeldvorming
• Angst voor verandering
• Onzekerheid toekomst
• Werkdruk



Stand van zaken 
‘s-Hertogenbosch

• Stuurgroep 0-4
• Diverse projecten

• Ontwikkeling format 
stadsbreed
– Financieel
– Personeel
– Organisatorisch
– Eén pedagogisch- 

didactische visie
– Locatieplan



Succesfactoren

•• OrganisatiesOrganisaties die over die over eigeneigen grenzengrenzen 
durvendurven kijkenkijken

•• GemeenteGemeente die die meedenktmeedenkt en en meedoetmeedoet
•• Kartrekkers op alle Kartrekkers op alle niveauniveau’’ss
•• Huisvesting in Huisvesting in éééénn gebouwgebouw
•• Zet kleine stappenZet kleine stappen
•• Afstemming op krachtenveld van de Afstemming op krachtenveld van de 

locatielocatie



vragen?
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