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Voorwoord 
 
In februari 2012 hebben elf kinderopvangorganisaties uit alle hoeken van Nederland van 
Bureau Kwaliteit Kinderopvang groen licht gekregen voor het werken aan de lerende 
organisatie, op basis van een toegekend project. In april hebben de CED-groep en Sardes de 
opdracht gekregen om de projecten van de geselecteerde kinderopvangorganisaties te 
vergezellen van vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek, dat in dienst staat van deze 
projecten. Essentieel was hierbij dat de kinderopvangorganisaties tijdens de uitvoering van 
de projecten van elkaar konden leren. Het onderzoek moest dit faciliteren. Voor zowel de 
kinderopvangorganisaties als beide onderzoeksbureaus is dit een leerzaam avontuur 
gebleken. 
 
BKK wil met de projecten de pedagogische kwaliteit van de kinderopvangsector versterken, 
zodat kinderen betere ontwikkelingskansen krijgen. Uiteindelijk zijn het de kinderen die 
moeten kunnen profiteren van de extra inspanningen en investeringen die in de 
kinderopvang worden gedaan. Interessant daarbij is dat de elf kinderorganisaties heel 
verschillende projecten hebben uitgevoerd. De ene kinderopvangorganisatie heeft het accent 
gelegd op (permanent) teamleren, terwijl de andere heeft gekozen voor het invoeren van een 
pedagogisch kwaliteitssysteem (een soort curriculum van inhoud en pedagogisch handelen). 
Nog weer een andere kinderopvangorganisatie heeft gekozen voor het systematisch rouleren 
van personeel, om zo talent uit te wisselen. Elk heeft dus een eigen insteek genomen, maar 
wel met één verenigd doel: de kwaliteit van het pedagogisch aanbod voor kinderen en het 
pedagogisch handelen van het personeel verbeteren. 
 
Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken wat er bij komt kijken om een lerende 
organisatie te worden. Een organisatie zelf kan niet leren, de mensen daarbinnen wel. Hoe 
pak je dat aan, welke belemmerende en bevorderende factoren zijn er aan te wijzen? Wat 
maakt een lerende organisatie? In welk opzicht onderscheiden pedagogisch medewerkers 
(PM-ers) binnen een lerende organisatie zich van pedagogisch medewerkers die niet in een 
lerende organisatie werken? Welke kennis, vaardigheden en attitudes van het personeel zijn 
nodig? Wat vraagt dit vanuit het oogpunt van leiderschap?  
 
Voor de rapportage van dit praktijkonderzoek hebben we vele betrokkenen (onder wie 
projectleiders, projectgroepleden, kwaliteitsadviseurs, personeelsmanagers, 
clustermanagers, locatiemanagers, pedagogisch coaches, trainers, ambassadeurs en (senior) 
pedagogisch medewerkers) bij de elf kinderopvangorganisaties gevraagd een bijdrage te 
leveren. Er zijn per project grofweg twee inhoudelijke werkbezoeken geweest, er zijn vele 
gesprekken gevoerd, locaties bezocht en projectactiviteiten (o.m. 
projectgroepbijeenkomsten, ouderavonden, trainingen) bijgewoond. De projectleiders 
hebben dit alles in goede banen geleid. Op deze plaats noemen we de elf 
kinderopvangorganisaties en de projectleiders in alfabetische volgorde: 
• De Hoepel (Apeldoorn), Angelique van den Anker 
• De Keet (Waarland), Paul de Betuë 
• De Kleine Wereld (Berkel-Enschot), Edwin Spaan, Ben Huiskamp & Yvien Korteknie 
• Fides (Gemert-Bakel), Els Geeris 
• Kinderopvang Humanitas (Heerlen), Truus Dekker & Leonie Heutz 
• ‘Kickertje (Den Hoorn), Toni van der Velde, Monique Groenewegen & Maureen Mols 
• KinderRijk (Amstelveen/Amsterdam), Anna Jonkman 
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• Okidoki (‘s-Gravenzande), Margreet van de Pol & Ronald van Elswijk 
• Partou (Amsterdam), Inger Bosch 
• SKSG (Groningen), Maaike Luttik 
• Tinteltuin (Zaandam/Amsterdam), Imke Odé 
 
We danken hen hartelijk voor de vriendelijke ontvangst en medewerking aan het onderzoek. 
 
Ook willen we graag de begeleidingscommissie van de BKK Pilot Lerende Organisatie danken 
voor hun inzet en bijdragen in diverse stadia van dit onderzoek: 
 
• Jeanne Buitenhuis, voormalig bestuurder van een kinderopvangorganisatie, adviseur 
• prof. dr. Marjolein  Caniëls, professor Organizational Learning Netherlands Laboratory 

for Lifelong Learning Faculty of Management Sciences van de Open Universiteit , Heerlen 
• Yvonne Schubad, staffunctionaris ontwikkeling en kwaliteit bij SKPC, Culemborg 
• prof. dr. Paul Leseman, Faculteit Sociale wetenschappen, Pedagogiek, Universiteit 

Utrecht 
• dr. Jan Peeters, coördinator of the Research and Resource Centre for Early Childhood 

Education and Care of the Department of Social Welfare Studies Universiteit Gent 
 
De elf kinderopvangorganisaties vormen een gemêleerd gezelschap. Er zijn grote 
kinderopvangorganisaties bij die landelijk actief zijn. Maar ook kleine die op lokaal niveau 
werken aan de toekomst van jonge kinderen. Er zitten kinderopvangorganisaties bij die voor 
de start van het BKK-project al enige of zelfs al veel ervaring hadden met de principes en 
werkwijze van de lerende organisatie, maar er zijn er ook die aan een nieuw en spannend 
hoofdstuk zijn begonnen. In deze rapportage proberen we recht te doen aan de 
aanvankelijke verschillen in kenmerken en startpositie. 
 
Verwacht hierbij geen verslag van een ‘zwaar’ kwantitatief onderzoek met cijfermatige 
onderbouwing. Mede op verzoek van BKK hebben we een ‘lichtvoetig’ onderzoek ter hand 
gekomen. We zijn in de projecten gedoken, we hebben meegelopen met de projectleiders die 
het project in de praktijk handen en voeten hebben gegeven en zijn in dialoog geraakt met de 
vele betrokkenen in het management en op de werkvloer. Vanuit kwalitatief en 
procesgericht onderzoek, dicht op de uitvoeringspraktijk gelegen, hebben we uiteenlopende 
onderzoeksactiviteiten ontplooid om het traject te volgen van de ontwikkeling binnen de 
kinderopvangorganisaties. Dit heeft een ‘goudmijn’ aan gegevens opgeleverd. Het is 
ondoenlijk gebleken om alle gegevens te presenteren. Daarom zijn we selectief geweest. 
 
Met dit verslag hopen we een goed en uitgebalanceerd beeld te geven van hoe de elf 
kinderopvangorganisaties inhoud en vorm hebben gegeven aan hun eigen project. Hoe is de 
implementatie verlopen, welke opbrengsten heeft het project opgeleverd voor de kinderen, 
de pedagogisch medewerkers, de organisatie? Tegelijk spreken we de hoop uit dat dit 
verslag een steentje bijdraagt aan de verankering en borging van het concept van de lerende 
organisatie.  
 
Het kan zijn dat andere kinderopvangorganisaties geïnspireerd raken. Dat ze ook 
doelgericht, systematisch en doordacht willen gaan bouwen aan de structuur en cultuur van 
de lerende organisatie. In dit rapport geven we daarvoor enkele praktische handreikingen, 
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zoals het benoemen van de benodigde competenties van de pedagogisch medewerkers en 
het presenteren van het ontwikkelmodel van de lerende organisatie. 
 
De projecten zijn nog niet afgerond. Geheel in de geest van de lerende organisatie blijven de 
elf kinderopvangorganisaties zich verder ontwikkelen op de ingeslagen weg. Een lerende 
organisatie is immers nooit af. We wensen hen allen daarbij veel succes.  
 
 
Marije Boonstra (CED-Groep) 
IJsbrand Jepma en Olga Abell (Sardes)



8 
 

  



  
 

9 
 

Inhoud 
Samenvatting ................................................................................................................................................. 11 
 
1. Inleiding en achtergrond ............................................................................................... 15 

1.1. Aanleiding .......................................................................................................................................... 15 
1.2. Uitgangspunten van het interactieve praktijkonderzoek .............................................. 16 
1.3. Doelstelling van het onderzoek ................................................................................................ 17 
1.4. Onderzoeksvragen ......................................................................................................................... 17 
1.5. Leeswijzer .......................................................................................................................................... 17 
 
Deel I - De elf pilot projecten en hun opbrengsten ........................................................................... 19 
 
2. Introductie van de elf projecten ................................................................................. 21 

2.1. Beschrijving en typering van de elf projecten .................................................................... 21 
2.2. Analyse van de elf projecten ...................................................................................................... 30 
2.3. Samenvatting .................................................................................................................................... 31 

3. Implementatie van de lerende organisatie ............................................................. 33 

3.1. Start ...................................................................................................................................................... 33 
3.2. Uitvoering .......................................................................................................................................... 35 
3.3. Einde .................................................................................................................................................... 43 
3.4. Samenvatting .................................................................................................................................... 44 

4. Opbrengsten op projectniveau .................................................................................... 47 

4.1. Waargenomen effecten ................................................................................................................ 47 
4.2. Borging van de opbrengsten ...................................................................................................... 52 
4.3. Overdraagbaarheid van de projecten ..................................................................................... 55 
4.4. Suggesties voor de branche vanuit de projecten ............................................................... 56 
4.5. Werkzame bestanddelen ............................................................................................................. 58 
4.6. Samenvatting .................................................................................................................................... 59 

 
Deel II - Projectoverstijgende opbrengsten van het onderzoek .................................................. 61 
 
5. Bouwstenen Lerende Organisatie .............................................................................. 63 

5.1. PM-er ................................................................................................................................................... 64 
5.2. Team..................................................................................................................................................... 65 
5.3. Standaard voor kwaliteit ............................................................................................................. 65 
5.4. Communicatie .................................................................................................................................. 66 
5.5. Organisatiestructuur ..................................................................................................................... 67 
5.6. Organisatiecultuur ......................................................................................................................... 67 
5.7. Scholing & professionalisering.................................................................................................. 68 
5.8. Visie, missie & doelen ................................................................................................................... 68 
5.9. Leiderschap ....................................................................................................................................... 69 
5.10. Monitoring & evaluatie ................................................................................................................. 69 
5.11. Feedback ............................................................................................................................................ 70 
5.12. Omgeving ........................................................................................................................................... 70 
5.13. Samenvatting .................................................................................................................................... 71 



10 
 

6. Ontwikkelmodel lerende organisatie in de kinderopvang ............................... 73 
 
7. Terug- en vooruitblik...................................................................................................... 75 

7.1. Belangrijkste conclusies .............................................................................................................. 75 
7.2. Reflectie op de elf projecten ....................................................................................................... 76 
7.3. Reflectie op het praktijkonderzoek ......................................................................................... 77 
7.4. Aanbevelingen ................................................................................................................................. 78 
7.5. Suggesties voor onderzoek en ontwikkeling ....................................................................... 78 

Geraadpleegde literatuur .......................................................................................................................... 81 
 
Bijlage 1 – Opzet en organisatie van het onderzoek ........................................................................ 83 
Bijlage 2 – Achtergrondinformatie over de elf kinderopvangorganisaties............................. 88 

 
 



11 
 

Samenvatting 
 
In deze samenvatting worden de belangrijkste punten van het rapport beknopt weergegeven 
door per hoofdstuk een samenvatting te presenteren. Het rapport bestaat uit twee delen. In het 
eerste deel worden de elf projecten voorgesteld en worden hun opbrengsten voor het voetlicht 
gebracht. In deel 2 komen de projectoverstijgende opbrengsten van het onderzoek aan bod. 
 
Hoofdstuk 1 – Inleiding en achtergrond 
De aanleiding van het interactieve praktijkonderzoek naar de lerende organisatie wordt 
gevormd door het initiatief van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) om te starten met elf 
projecten die op een unieke wijze bijdragen aan het werken aan excellente kinderopvang. 
Binnen het concept van de ‘lerende organisatie’ is voortdurende scholing na het afronden van de 
initiële opleiding een vitaal element. Door gelijktijdig onderzoek mee te laten lopen met de 
uitvoering van de elf projecten wordt beoogd om een bruikbare handreiking aan de 
kinderopvangbranche te geven. Er zijn uitgangspunten voor de inhoudelijke vormgeving van het 
onderzoek geformuleerd. Denk aan de dienstbaarheid aan de projecten en de bijdrage aan het 
met en van elkaar te leren (‘professionele gemeenschap’). De doelstelling van het onderzoek is 
een bijdrage leveren aan het systematisch, doelmatig, planmatig, cyclisch en duurzaam 
verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. De centrale onderzoeksvragen houden 
verband met de implementatie en opbrengsten van de elf lerende organisatie projecten, de 
borging van de resultaten en het leren van de ervaringen die worden opgedaan.  
 
Deel I: De elf projecten en hun opbrengsten 
 
Hoofdstuk 2 – Introductie van de elf projecten 
In Hoofdstuk 2 wordt kennisgemaakt met de elf projecten van de kinderopvangorganisaties. De 
projecten zijn beschreven aan de hand van de visie op en het doel van de lerende organisatie, de 
inhoud van de projecten en de ingezette methodieken om tot een lerende organisatie te komen. 
Buiten dat is aandacht besteed aan de beginsituatie van de projecten. Voorbereiding en 
draagvlak, inbedding van het project in andere beleidsterreinen en de externe ondersteuning 
zijn eveneens besproken. Analyse van de elf lerende organisatie projecten laat zien dat er 
overeenkomsten en verschillen zijn. De overeenkomsten betreffen de gedeelde visie op de 
lerende organisatie, het gemeenschappelijke doel, de betrokkenheid van alle organisatieniveaus 
en de professionalisering van het personeel als de katalysator achter ontwikkeling. Tevens is bij 
veel, maar niet bij alle, projecten gekozen voor een van bovenaf-benadering (top down). De 
projecten bouwen nagenoeg allemaal voort op een eerder gelegd fundament van ervaringen en 
expertise. Verschillen tussen de projecten kunnen worden gevonden in de methodieken om te 
komen tot leren van de organisatie, de probleemanalyse die ten grondslag ligt aan de ingezette 
verandering, de inzet van externe ondersteuning en het achterliggende motief bij de 
voorgenomen beweging. 
 
Hoofdstuk 3 – De implementatie van de lerende organisatie 
Hoofdstuk 3 gaat over de implementatie van de activiteiten binnen de elf lerende organisatie 
projecten. Het blijkt dat, op een enkele uitzondering na, er veel betrokkenheid en draagvlak is 
onder het personeel. Er zijn geen noemenswaardige weerstanden. Enkele achterblijvers krijgen 
extra aandacht vanuit het management. Er zijn vele activiteiten binnen de projecten genoemd 
die zijn uitgevoerd. Met uitzondering van een enkel project verlopen de activiteiten volgens 
schema. Een deel van de activiteiten loopt door na afronding van het project. De projecten 
verschillen in intensiteit, wat wil zeggen dat het ene project dieper ingrijpt op de organisatie en 
het personeel dan het andere project. Dit maakt sommige projecten meer of minder praktisch 
uitvoerbaar. Er zijn vele bevorderende en belemmerende factoren op diverse hoeken 
(personeel, project, organisatie en extern) aangewezen bij de projectuitvoering. Een deel van de 
bevorderende en belemmerende factoren is gespiegeld (zijn elkaars tegenpolen). Exemplarisch 
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voor een bevorderende factor met betrekking tot het personeel is de stabiliteit in het team. Een 
voorbeeld van een belemmerende factor ten aanzien van het personeel is onwennigheid bij 
nieuwe rol en taken. Een bevorderende factor op het niveau van het project is de 
kleinschaligheid (‘niet te veel tegelijk willen’), terwijl een belemmerde factor in dit verband de 
omvang van het project is. Bevorderend bij de uitvoering op het niveau van de organisatie is de 
passende organisatiestructuur. Belemmerend in deze is de schaalgrootte, waarbij te denken valt 
aan het ontbreken van ondersteunende diensten als HRM (Human Resource Management) 
binnen kleinere kinderopvangorganisaties. Het belang van de concurrentiepositie wordt gezien 
als een bevorderende externe factor. De vraaguitval (als gevolg van een mix van externe 
factoren) wordt gezien als belemmerende externe factor. Dit is een ernstig verstorende factor bij 
de implementatie van meerdere projecten. 
Het geheel overziend: de meeste kinderopvangorganisaties bevinden zich in de uitvoeringsfase 
van hun project. Een enkele kinderopvangorganisatie werkt aan het stabiliseren van de 
vernieuwing, door voor borging te zorgen. Er worden veel effecten verwacht van de projecten. 
De verwachte effecten kunnen ingedeeld worden in effecten voor het personeel, de organisatie, 
de kinderen en hun ouders. Een voorbeeld van een verwacht effect voor het personeel is het 
toegenomen kritisch-reflecterend vermogen. Een voorbeeld van een verwacht effect voor de 
organisatie is meer verbondenheid en saamhorigheid in teamverband. Een verwacht effect voor 
de ouders is dat ze ervaren dat de pedagogisch medewerkers (PM-ers) gelijkwaardiger 
gesprekspartners zijn. Een verwacht effect van de kinderen is dat ze beter in hun vel zitten. 
 
Hoofdstuk 4 – Opbrengsten op projectniveau 
In Hoofdstuk 4 zijn de opbrengsten van de het interactieve praktijkonderzoek bij de elf pilot- 
projecten besproken. De opbrengsten kunnen worden onderscheiden in opbrengsten voor de 
kinderen, opbrengsten voor de deelnemers en opbrengsten voor de organisatie. De grootste 
opbrengsten zijn uiteraard te zien op het niveau van de deelnemers (PM-ers en 
leidinggevenden), maar hiervan zijn direct de gevolgen voor kinderen en de organisatie 
zichtbaar. Doordat PM-ers meer zicht hebben op hun eigen kwaliteiten en die van collega’s, 
doordat mensen elkaar aanspreken en doordat er meer reflectie plaatsvindt op eigen en 
andermans handelen, ontstaat een positieve sfeer en meer rust op de groepen en zijn de 
individuele kinderen beter in beeld, waarmee duidelijker wordt waar ze behoefte aan hebben. 
De organisatie profiteert van de opbrengsten op deelnemer-niveau doordat een opener 
aanspreekcultuur ontstaat, waardoor er minder frustraties en spanningen ontstaan en doordat 
medewerkers meer betrokken bij de organisatie raken doordat ze zich meer gehoord en gezien 
voelen. De borging van de projectopbrengsten vraagt in veel gevallen nog aandacht. Men heeft 
de handen vol gehad aan het op tijd afronden van de projectactiviteiten, borging is de volgende 
stap. De plannen en gedachten zijn er, de uitvoering staat voor de komende maanden op het 
programma. De overdraagbaarheid van de verschillende projecten is groot. Met enkele 
kanttekeningen en randvoorwaarden wordt door alle projectleiders aangegeven dat hun project 
in een andere kinderopvangorganisatie ook zou kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt een 
groot aantal suggesties voor de branche geformuleerd die ter harte genomen kunnen worden 
door kinderopvangorganisaties die ook op weg willen naar een lerende organisatie. Er zijn veel 
werkzame bestanddelen aangetroffen in de weg naar de lerende organisatie. Zo is het belangrijk 
om een goede voorbereiding te treffen, zorgvuldig te communiceren in elke fase van de 
projectuitvoering, een gezamenlijke start te beleggen, in kleine stapjes te veranderen, lastige 
vraagstukken te benoemen en te bespreken en voor borging van de onderdelen van de lerende 
organisatie te zorgen. Bij alle fasen van het vormgeven van een lerende organisatie is het van 
belang de ontwikkelingen goed in kaart te brengen en te evalueren. 
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Deel II: Projectoverstijgende opbrengsten van het onderzoek 
 
Hoofdstuk 5 – Bouwstenen Lerende Organisatie 
Hoofdstuk 5 bespreekt een aantal bouwstenen voor een lerende organisatie in de kinderopvang. 
Twaalf pijlers waarop een lerende organisatie gebouwd kan worden, kwamen aan bod: de PM-
er, het team, de gehanteerde standaard voor kwaliteit, de communicatie, de 
organisatiestructuur, de organisatiecultuur, scholing & professionalisering, visie, missie & 
doelen, leiderschap, monitoring & evaluatie, feedback en de omgeving. Deze bouwstenen zijn 
besproken en vormgegeven met de deelnemende projectleiders, waardoor een bottom up 
vormgegeven model van de lerende organisatie in de kinderopvang is ontstaan.  
 
Hoofdstuk 6 – Ontwikkelmodel lerende organisatie in de kinderopvang 
In Hoofdstuk 6 is een grafische weergave van het ontwikkelmodel van de lerende organisatie 
gepresenteerd. Er wordt bewust gesproken van een ontwikkelmodel, want via nieuw onderzoek 
naar de lerende organisatie zal het model nader geëxpliciteerd en gespecificeerd moeten 
worden. Het model maakt in woord en beeld duidelijk wat er allemaal komt kijken bij de lerende 
organisatie en hoe de 12 bouwstenen zich tot elkaar verhouden.  
 
Hoofdstuk 7 – Terug- en vooruitblik 
De elf kinderopvangorganisaties hebben hard gewerkt aan de (verdere) ontwikkeling naar de 
lerende organisatie, elk vanuit een uniek project dat zowel overeenkomsten als verschillen toont 
met de andere projecten. Veruit de meeste organisaties hebben belangrijke stappen voorwaarts 
gezet in de door hen gewenste richting. Elk project heeft op een eigen wijze bijgedragen aan het 
vergroten van het lerende vermogen van de betreffende kinderopvangorganisatie en hun 
personeel, en zijn daarin ook voor een groot deel geslaagd. Als altijd zijn er wel verschillen in het 
succes van de afzonderlijke projecten. De borging en verankering van de (opbrengsten van de) 
projecten vragen de komende tijd nog de nodige inspanningen.  
Reflectie op het onderzoek leert dat het een leerzaam traject is geweest, maar dat twee aspecten 
niet goed van de grond zijn gekomen: het uitvoeren van de rol van ‘kritische vriend’ door de 
onderzoekers en het delen van kennis en ervaringen via een speciaal aangelegde digitale 
gemeenschap. Aanbevolen wordt dat er in de branche mogelijkheden zijn voor kinderopvang-
organisaties die zich willen ontwikkelen richting een lerende organisatie. Het idee van life long 
learning (leven lang leren) verdient een plaats in de initiële opleidingsstructuur. Het is 
belangrijk om binnen de branche een structuur te maken die het leven lang leren van zittende 
PM-ers bevordert. Tot slot zijn er enkele suggesties voor onderzoek en ontwikkeling gedaan. Een 
van de vervolgonderzoeken zou kunnen gaan over de dragende rol van de locatiemanager bij de 
totstandkoming van de lerende organisatie. Ook zijn er nog veel vraagstukken ten aanzien van 
het leren van PM-ers. Hoe kan bijvoorbeeld ervoor worden gezorgd dat het geleerde in een 
formele leersetting wordt toegepast in de alledaagse praktijk? Het ontwikkelmodel van de 
lerende organisatie verdient nadere aandacht. Mogelijk kan er een instrument worden gemaakt 
waarmee kinderopvangorganisaties zelf kunnen nagaan in hoeverre zij tegemoet komen aan de 
werkwijze van de lerende organisatie. 
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1. Inleiding en achtergrond 
 
In dit inleidende hoofdstuk wordt allereerst de aanleiding geschetst van de BKK-pilot ten 
aanzien van de lerende organisatie (paragraaf 1.1). In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op de 
uitgangspunten van het interactieve praktijkonderzoek, dat de elf projecten in haar ontwikkeling 
heeft gevolgd. Paragraaf 1.3 gaat in op de doelstelling van dit onderzoek. De onderzoeksvragen 
staan centraal in paragraaf 1.4. Slotparagraaf 1.5 biedt een leeswijzer voor de rest van het 
rapport. 
 
1.1. Aanleiding 
 
Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is opgericht om te werken aan de verbetering van de 
pedagogische kwaliteit van het personeel en de opleidingen in de kinderopvang. Om deze impuls 
te bewerkstelligen voert BKK in de periode 2009-2012 het programma ‘Werken aan excellente 
kinderopvang’ uit. Hierbij zet BKK in op de volgende pijlers: 
• ontwikkelen en implementeren van het Pedagogisch kader; 
• scholingsbudget, bestaande uit opleidingsbudget voor kindercentra en voor hele dagopvang 

en buitenschoolse opvang en budget voor uitvoeren van EVC-procedures; 
• talentontwikkeling, stimuleren dat talenten van pedagogisch medewerkers zichtbaar 

worden en zich verder ontwikkelen; 
• bevorderen van samenwerking tussen beroepsonderwijs en werkveld. 
BKK maakt zich sterk voor een integrale benadering van kwaliteit. 
 
Voor de ontwikkeling van pedagogische kwaliteit is het Pedagogisch kader een theoretische 
onderlegger. Het Pedagogisch kader is de basis voor het initieel onderwijs als zowel het 
bijscholingsprogramma. Daarnaast is bij kwaliteitsontwikkeling van belang dat organisaties op 
verschillende niveaus (organisatie-, team- en individueel niveau) in beeld kunnen brengen wat 
goed gaat, wat niet, wat nodig is zodat men daar gerichte acties op kan ondernemen. BKK heeft 
zich ingezet de verschillende aspecten van kwaliteitsontwikkeling met elkaar te verbinden. 
Hierbij is duidelijk geworden dat kwaliteitsontwikkeling structureel wordt als een organisatie 
zich ontwikkelt tot een lerende organisatie. Hierbij gaat het erom dat een organisatie zich 
dusdanig inricht dat 
mensen van elkaar (kunnen) leren. 
 
BKK heeft in 2012 een pilot door elf kinderopvangorganisaties laten uitvoeren om de lerende 
organisatie binnen de kinderopvang te verkennen, verstevigen en overdraagbaar te maken. Van 
groot belang is dat de kennis en ervaringen die tijdens de pilot worden opgedaan op een 
vergelijkende en bruikbare manier beschikbaar komt voor andere kinderopvangorganisaties. De 
CED-Groep en Sardes zijn gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan de beoogde doelen 
van de pilot en overdraagbare handreikingen te leveren aan de branche. 
 
Het concept ‘lerende organisatie’ staat in allerlei branches volop in de belangstelling, zo ook 
in de kinderopvangsector. De initiële opleiding volstaat niet voor een heel beroepsleven, maar 
personeel moet voortdurend bijgeschoold worden, zo is de gedachte. Dit is een van de sturende 
elementen binnen de lerende organisatie.  
 
BKK ziet mogelijkheden voor haar sector met als oogmerk de kwaliteitsontwikkeling binnen de 
eigen branche structureel te maken. Door het programma ‘Werken aan excellente kinderopvang’ 
uit te voeren, wil BKK de pedagogische kwaliteit van medewerkers en de opleidingen in de 
kinderopvang stimuleren. De doelstellingen van de Pilot Lerende Organisatie sluiten hierbij aan, 
uiteindelijk gaat het ook binnen deze pilot om het vergroten van de pedagogische kwaliteit. In 
het kader van de pilot zijn elf pilot projecten gehonoreerd. Om optimaal te leren van elkaars 
ervaringen zijn de pilot projecten begeleid door voorliggend onderzoek. 



16 
 

1.2. Uitgangspunten van het interactieve praktijkonderzoek 
 
Kernachtig geformuleerd, zijn dit de leidende principes, de uitgangspunten van het 
praktijkgerichte onderzoek naar de lerende organisatie geweest. 
 
a) Het interactieve praktijkonderzoek is dienstbaar aan de projecten 
Dit betekent dat het onderzoek er voor de deelnemende kinderopvangorganisaties is geweest, 
en niet omgekeerd. Dit houdt in dat de onderzoekers zich adaptief en flexibel hebben opgesteld. 
Waar nodig is maatwerk geleverd, rekening gehouden met situationele factoren. 
 
b) Het volgen, monitoren van de projecten zal moeten bijdragen aan (kritische) reflectie op de 
projecten 
Op verschillende momenten in het ontwikkeltraject zijn er werkbijeenkomsten voor de 
deelnemende kinderopvangorganisaties belegd, waarin de voortgang is besproken. Kennis en 
ervaringen zijn aan de hand van verschillende didactische werkvorm uitgewisseld. Er is op het 
eigen project en op de projecten van de andere kinderopvangorganisaties gereflecteerd.  
 
c) Het onderzoek biedt mogelijkheden om met en van elkaar te leren (‘professionele gemeenschap’) 
Door de ontmoeting en onderlinge contacten van de projectleiders van de elf 
kinderopvangorganisaties is er van gedachten gewisseld. Dit heeft geleid tot meer inzicht in de 
eigen uitvoeringspraktijk en aanscherping van de projecten. 
 
d) Het onderzoek vraagt een minimale belasting van de kinderopvangorganisaties 
Vertrekpunt van het onderzoek was dat we geen ‘loodzware’ procedure van 
gegevensverzameling (bijv. vele gestandaardiseerde vragenlijsten uitzetten onder grote delen 
van het personeel) wilden uitvoeren, maar dat we een elegante manier van 
gegevensverzameling voorstonden rondom de kernfiguren van de lerende 
kinderopvangorganisaties. 
 
e) Het onderzoek mag de voortgang en opbrengsten van de projecten op een indirecte en positieve 
wijze beïnvloeden 
De onderzoekers hebben geen objectief-afstandelijke houding aangenomen, maar indien nodig 
en gewenst, hebben de onderzoekers ook actief meegedacht om het project goed uitgevoerd te 
krijgen. Dit betekent dat onderzoekers soms prikkelende opmerkingen hebben kunnen maken 
over de implementatie en uitkomsten van de projecten. 
 
f) Het onderzoek en de resultaten ervan komen interactief tot stand 
In dialoog met de kinderopvangorganisaties zijn de onderzoeksvragen geformuleerd. Tijdens 
werkbijeenkomsten met de projectleiders is er gesproken over de opzet van het onderzoek en 
de onderzoeksvragen die men beantwoord wil zien. 
 
g) De opbrengsten zullen bruikbaar moeten zijn voor de projecten en daarbuiten 
Van groot belang is dat het onderzoek bruikbare informatie moest opleveren voor de elf 
kinderopvangorganisaties, maar ook voor andere kinderopvangorganisaties in Nederland die 
het lerend vermogen willen vergroten. Dit heeft geresulteerd in concrete aanwijzingen voor 
beleid en praktijk van de lerende organisatie. 
 
h) Het ‘probleemeigenaarschap’ van het eigen project ligt bij de lerende organisatie 
Het spreekt voor zich dat de kinderopvangorganisaties zelf verantwoordelijk zijn gehouden voor 
de kwaliteit van de uitvoering van het zelfgekozen project. Er is wel bemoeienis vanuit het 
onderzoek en de andere kinderopvangorganisaties geweest, maar uiteindelijk lag het 
eigenaarschap bij de betreffende kinderopvangorganisaties. 
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In bijlage 1 is meer gedetailleerde achtergrondinformatie over de opzet en uitvoering van het 
onderzoek opgenomen. 
 
1.3. Doelstelling van het onderzoek 
 
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan het systematisch, doelmatig, planmatig, cyclisch en 
duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang, het pedagogisch handelen van de 
pedagogisch medewerkers en haar leidinggevenden, ingekaderd in een gedeelde visie op de 
lerende organisatie. 
 
1.4. Onderzoeksvragen 
 
Het onderzoek wil antwoord geven op meerdere onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn 
goeddeels in dialoog met de elf kinderopvangorganisaties gearticuleerd. 
 
1. Hoe verloopt de implementatie van de elf lerende organisatie-projecten binnen de 

kinderopvangorganisaties?  
2. Wat zijn de opbrengsten van de elf lerende organisatie-projecten van de 

kinderopvangorganisaties? 
3. Hoe kunnen de resultaten van de elf lerende organisatie-projecten worden geborgd en 

verankerd in de kinderopvangorganisatie? 
4. Wat kunnen andere kinderopvangorganisaties leren van de ervaringen van het leertraject van 

de elf kinderopvangorganisaties? Wat zijn de do’s and don’ts?  
 
1.5. Leeswijzer 
 
Na dit inleidende hoofdstuk, waarin de achtergrond en aanleiding zijn geschetst, de 
uitgangspunten voor het interactieve praktijkonderzoek zijn geformuleerd, de doelstelling van 
het onderzoek naar voren is gebracht en de onderzoeksvragen zijn geëxpliciteerd, bieden we de 
resultaten van het onderzoek in twee delen. In Deel I presenteren we de elf pilot projecten en 
hun opbrengsten. Deel I begint met Hoofdstuk 2, waarin de elf projecten worden 
geïntroduceerd. In Hoofdstuk 3  besteden we aandacht aan de implementatie van de lerende 
organisatie projecten: hoe was de start, het verloop en het einde van het project? In Hoofdstuk 4 
staan de opbrengsten op projectniveau centraal: wat is een lerende organisatie in de 
kinderopvang, wat zijn waarneembare kenmerken hiervan, hoe word je een lerende organisatie 
in de kinderopvang, wat zijn kansen en wat zijn belemmeringen, welke uitdagingen kom je 
tegen? 
In Deel II van het rapport komen we toe aan projectoverschrijdende opbrengsten van het 
onderzoek. Dit deel van het rapport begint in Hoofdstuk 5  met de bouwstenen van een lerende 
organisatie in de kinderopvang. In Hoofdstuk 6 presenteren we op basis hiervan een 
ontwikkelmodel. Centraal in hoofdstuk 7 staan een terug- en vooruitblik. De belangrijkste 
conclusies worden gepresenteerd. Er vindt een reflectie plaats op de elf projecten, maar ook op 
het praktijkonderzoek. Verder worden enkele aanbevelingen voor beleid en praktijk gedaan. We 
sluiten af met suggesties voor verder onderzoek en ontwikkeling. 
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Deel I - De elf pilot projecten en hun opbrengsten 
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2. Introductie van de elf projecten 
 
Elf kinderopvangorganisaties hebben in de afgelopen periode werk gemaakt van de lerende 
organisatie. In alfabetische volgorde zijn dit de organisaties en de projecttitels: 
 
1. De Hoepel (Apeldoorn), Projectplan pilot Lerende organisatie 
2. De Keet (Waarland), Samen zijn we slimmer 
3. De Kleine Wereld (Berkel-Enschot), Teamleren 
4. Fides (Gemert-Bakel), Projectplan lerende organisatie 
5. Kinderopvang Humanitas (Heerlen), Permanent leren als team, een basis voor professionele 

ontwikkeling van medewerkers, managers en teams 
6. ‘t Kickertje (Den Hoorn), ‘t Kickertje LEERT SAMEN 
7. KinderRijk (Amstelveen/Amsterdam), Een Leven Lang Leren bij KinderRijk en het KinderRijk 

huis van scholing 
8. Okidoki (‘s-Gravenzande), Ontdek het talent dat je bent 
9. Partou (Amsterdam), Tenkai in de kinderopvang: samenwerkend lerend  
10. SKSG (Groningen), Delen kennis en talent 
11. Tinteltuin (Zaandam/Amsterdam), Project pedagogisch kwaliteitssysteem 
 
In dit hoofdstuk introduceren we de projecten die door de kinderopvangorganisaties zijn 
uitgevoerd. We doen dit aan de hand van een selectie van de beschrijving en typering die we van 
elk project aan het begin van het onderzoek hebben gemaakt1. Hiervan wordt in paragraaf 2.1 
verslag gedaan. In Bijlage 2 kan aanvullende achtergrondinformatie (type opvang, omvang 
organisatie, aantal medewerkers, aantal kinderen e.d.) over de elf kinderopvangorganisaties 
worden gevonden. 
Paragraaf 2.2 biedt een overkoepelende analyse van de elf projecten. Wat zijn de 
overeenkomsten, wat de verschillen? Hoofdstuk 2 besluit met een samenvatting (paragraaf 2.3). 
De informatie wordt grotendeels in tabellen gepresenteerd, gevolgd door een korte toelichting 
op de inhoud. Daarnaast presenteren we in informatieboxen citaten en praktijkvoorbeelden die 
in de werkbijeenkomsten van de projectleiders en de werkbezoeken aan de 
kinderopvangorganisatie naar voren zijn gebracht. 
 
2.1. Beschrijving en typering van de elf projecten 
 
2.1.1. Visie en doel 
Ideaal gesproken heeft een (beginnende) lerende organisatie voor ogen wat ze wil, wat de punt 
op de horizon is. Wat is de visie, wat het doel van de projecten in het kader van de lerende 
organisatie? 
 

Tabel 2.1 Visie en doel van de elf kinderopvangorganisaties 

de Hoepel: Een lerende organisatie is noodzakelijk om de kwaliteit van opvang hoog te houden en om de 
medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden. 
Het doel van de pilot (bestaand uit twee projecten) is: 
1) in kaart brengen van ontwikkelingen, kenmerken en behoeftes van jonge kinderen a.d.h.v. 
ontwikkelingsgebieden en de visie van de Hoepel (kind en natuur) en 2) visualiseren van de kwaliteit en 
sfeer van de groep in een fotorapportage. 

  

                                                             
1 De volledige beschrijving en typering van de elf projecten is op te vragen bij de auteurs van deze publicatie. Deze is in overleg met de 
kinderopvangorganisaties tot stand gekomen. 
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De Keet: De organisatie wil zich continu verbeteren in beleid en praktijk. Ze willen zich meer profileren, 
ook vanwege toenemende concurrentie. De markt van de kinderopvang is veranderd. 
Doel van het project is het verder transformeren van de dagopvang en de buitenschoolse opvang naar een 
lerende organisatie. Bijdrage leveren aan bedrijfsresultaat, efficiëntie, groei en continuïteit van de 
organisatie. Men wil een meer dynamische organisatie zijn die inspeelt op de actualiteit, sensitief is voor 
signalen uit de omgeving. Ze willen dat PM-ers meer zelfsturend worden, leiding nemen, zelf keuzes 
maken. Leiding gaat meer sturen op resultaten. Dit vraagt om een andere leiderschapsstijl. 

De Kleine Wereld: De visie op de lerende organisatie behelst groeien door leren; eerder opgedane 
ervaringen van medewerkers worden bewust ingezet bij het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen. Doel 
van de pilot is versterking van het teamleren: inspireer en ontwikkel jezelf, jouw collega’s en de 
organisatie door teamleren. 

Fides: In een lerende organisatie leren PM-ers, leidinggevenden, ouders en kinderen van elkaar. 
Medewerkers worden uitgedaagd op zoek te gaan naar eigen talenten en deze verder te ontwikkelen en 
om hun grenzen te verkennen. In een lerende organisatie worden ‘fouten’ gezien als aanleiding om met 
elkaar in gesprek te gaan, om te reflecteren, om te bespreken of het beter kan. Medewerkers zien het 
belang van leren en ontwikkelen als een onlosmakelijk onderdeel van hun professionele ontwikkeling. Het 
is de verantwoordelijkheid van de organisatie om medewerkers te faciliteren in dit proces. 

Kinderopvang Humanitas: Een lerende organisatie is in staat gezamenlijk een cultuur te creëren waarin 
men openstaat voor veranderen en accepteert dat veranderen op verschillende niveaus en van 
verschillende omvang noodzakelijk is voor het bestaansrecht van organisaties en medewerkers. Doel van 
de pilot is:  
1) vergroten van kennis en inzicht in blijvend leren als team; 
2) vergroten van professionele reflectie: individueel en als team en 
3) ontwikkelen van kracht en kwaliteit in teams. 
Het thema waarvoor deze doelen in de pilot worden ingezet is het verbeteren van kwaliteit van ‘de PM-ers 
als partner in de opvoeding’, maar ook op andere pedagogische thema’s zal de meerwaarde van de 
opbrengsten zichtbaar kunnen zijn. 

’t Kickertje: De visie is het leren zien van ontwikkelingsbehoeften van de ander en hier vervolgens bij 
aansluiten: dit geldt voor alle niveaus van de organisatie (PM-ers bij kind en zichzelf, leidinggevende bij 
PM-ers en zichzelf, team). Het erkennen van ieders aandeel in de organisatie vormt de basis. 
Doel van de pilot is dat alle organisatielagen van ’t Kickertje leren samen leren (LEERT=leren, 
experimenteren, ervaren, reflecteren, toepassen) ter ondersteuning van het pedagogisch proces. 

KinderRijk: De visie op een lerende organisatie houdt in dat het pedagogisch beleid wordt benaderd als 
een cyclisch proces. Met dit project wil men een verdiepingsslag in het huidige scholingsaanbod van 
trainingen en nieuw te ontwikkelen trainingen maken. 

Okidoki: Het creëren van een veilige leeromgeving voor PM-ers waarin zij individueel en samen actieve 
ontdekkers kunnen zijn. Dit zal positieve invloed hebben op pedagogisch beleid (visie). De doelen zijn 1) 
interactievaardigheden PM-ers verbeteren en 2) kennis verwerven van de meest effectieve manier van 
leren binnen de organisatie. 

Partou: De kwaliteitsverbetering van het pedagogisch handelen van de medewerkers wordt nadrukkelijk 
ingezet op de pijlers van het pedagogisch beleid, de Partou Pedagogiek. Een integrale aanpak ontwikkelen 
om op korte termijn locaties op een goed niveau te kunnen brengen. Doel is dat PM-ers individueel en 
gezamenlijk als team met hun locatiemanager veranderingen in gang zetten en behaald resultaat 
vasthouden. 
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SKSG: wil vernieuwend zijn om veranderingen te verwerken en verbeteringen na te streven, 
onderscheidend zijn een breed aanbod biedend vanuit de opvoeding- en opvangketen, professioneel zijn, 
investeren in pedagogische kwaliteit o.a. door bundelen van diverse competenties in teams en verbonden 
zijn, verantwoorde kinderopvang is een gezamenlijke inspanning van meerdere partners in de 
opvangketen. Alles is erop gericht op PM-ers duurzaam inzetbaar te maken. 

Tinteltuin: Een lerende organisatie heeft haar processen zo ingericht dat iedereen gericht is op 
groei/verbeteringen, zowel op individueel, locatie- als organisatieniveau. De pedagogische kwaliteit wordt 
in een verbetercyclus vervat. 

 
Het is duidelijk dat in de visie en het doel van de lerende organisatie doorklinkt dat het gaat om 
systematisch, doelmatig en planmatig leren, ontwikkelen en veranderen op individueel en 
collectief niveau. Er wordt een integrale aanpak voorgestaan. Daarbij wordt organisatiebreed 
ingestoken, alle niveaus en lagen van de organisatie doen mee. Finaal doel is de kwaliteit van de 
pedagogische uitvoeringspraktijk en het pedagogisch handelen van de pedagogisch 
medewerkers op een hoger plan tillen. 
 

“Ouders zijn veeleisender dan vroeger. Er wordt om meer verantwoording van pedagogisch handelen 
gevraagd. Dit vraagt om mondiger pedagogisch medewerkers. “ 

 
2.1.2. Inhoud 
In tabel 2.2 rapporteren we over de inhoudelijke component van de projectplannen. 
 

Tabel 2.2 Inhoud van de elf projecten van de kinderopvangorganisaties 

De Hoepel: Middels project 1 wordt de kennis van ontwikkeling van jonge kinderen geactiveerd en 
bestudeerd en worden de pedagogische opvoedingsdoelen voor PM-ers (weer) duidelijk gemaakt. In 
project 2 wordt gestuurd op bewustzijn van de uitstraling van de instelling. 

De Keet: Het project heeft betrekking op meerdere pedagogische thema’s: alle thema’s binnen Puk en Ko 
(taal-, reken- en sociaal-emotionele ontwikkeling), pedagogische doelen en competenties van kinderen, 
veiligheid en welbevinden, ontwikkelen en leren van (jonge) kinderen, samenwerken met de omgeving en 
communicatie. 

De Kleine Wereld: Pedagogisch handelen op de groep. 

Fides: De rode draad is reflectie. De managers gaan werken aan zelfreflectie, persoonlijke groei, feedback 
geven en ontvangen en een positieve benadering. Hierin worden zij tijdens een aantal bijeenkomsten 
getraind. Tussen de bijeenkomsten door wordt geoefend met zelfgeformuleerde praktijkopdrachten. In de 
huidige pilot worden alle lagen van de organisatie betrokken. Er zal een team van ambassadeurs 
aangesteld worden die het proces bewaken en als aanspreekpunt fungeren. Dit team bestaat uit de huidige 
werkbegeleiders (PM-ers die daartoe zijn opgeleid). 

Kinderopvang Humanitas: De PM-er als partner in opvoeding. 

’t Kickertje: De nadruk ligt op de pedagogische thema’s ‘leren en ontwikkelen’ en ‘samenwerken in de 
groep’. 
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KinderRijk: Er zijn diverse inhouden. Belangrijkste inhoud betreft het primaire proces, waaronder de 
interactie tussen PM-er en kind en ontwikkelingsstimulering. Op deze twee onderdelen van de NCKO-
Kwaliteitsmonitor werd minder hoog gescoord. Andere onderdelen zijn het verder optimaliseren van de 
accommodatie, inrichting en materialen, het werken vanuit een dagprogramma met activiteiten die het 
ontwikkelingsgerichte handelen naar kinderen vormgeeft, het borgen van de basisscholing bij alle 
medewerkers en het verhogen van de educatieve interactievaardigheden door inzet van video-
interactiebegeleiding (VIB). 

Okidoki: Interactievaardigheid tussen kind, PM-er en ouder staat centraal, omdat deze bepalend zijn voor 
de kwaliteit van je kinderopvang, maar ook omdat interactie de hoeksteen voor een lerende organisatie 
vormt. 

Partou: De aanpak is oorspronkelijk ontwikkeld voor het onderwijs en o.a. gebaseerd op Amerikaans 
onderzoek naar aanpak van zwakke scholen. De Tenkai-aanpak is erop gericht dat het team 
medeverantwoordelijk is voor het verandertraject. Draagvlak wordt gecreëerd door problemen en de 
verbeterplannen samen te ontwerpen en vast te stellen. Er wordt sterk ingezet op het versterken van de 
‘lerende houding’ van het team en de manager. De methode bestaat uit de volgende fases: 
verkenningsfase, analyse van de locatie, herontwerpfase, uitvoeringsfase en succesfase en evaluatie. 

SKSG: Optimaal inzetten van deskundigheid en vaardigheden (bijv. vve, ouderbetrokkenheid) en talent 
(bijv. op het gebied van sport, natuur, yoga, dans en theater) van PM-ers, om zo te komen tot een rijker 
aanbod voor kinderen. Alle pedagogische thema’s kunnen in principe aan bod komen. 

Tinteltuin: Doorontwikkeling, uitrol in de gehele organisatie van het eigen ontwikkelde Pedagogisch 
kwaliteitssysteem. 

 
De inhoudelijke kern van alle projecten raakt aan het primaire proces op de groepen, het bieden 
van een kwalitatief hoogstaande pedagogiek voor kinderen. Daartoe worden vooral 
inspanningen verricht om het pedagogisch handelen van pedagogisch medewerkers te 
verbeteren, maar ook andere medewerkers (vooral locatiemanagers ) binnen de 
kinderopvangorganisaties worden erbij betrokken. Sommige projecten zijn breed ingestoken 
(alle pedagogische thema’s), waar andere een focus hebben op een of enkele thema’s. 
 
2.1.3. Methodiek 
Met de methodiek wordt bedoeld de methoden en instrumenten die worden ingezet om te 
komen tot een lerende organisatie. 
 

Tabel 2.3 Methodiek binnen de elf projecten van de kinderopvangorganisaties 

de Hoepel: In kaart brengen van ontwikkelingen, kenmerken en behoeftes van jonge kinderen aan de 
hand van ontwikkelingsgebieden en de visie van de Hoepel (kind en natuur) (project 1) en visualiseren 
van de kwaliteit en sfeer van de groep in een fotorapportage (project 2). 

De Keet: Middels training en gedragsverandering een andere cultuur en werkwijze creëren, zowel voor 
het management als voor de PM-ers. Cyclisch leren, bewust zijn van eigen bekwaamheid en reflecteren 
aan gestelde eisen. 

De Kleine Wereld: Een workshop om medewerkers kennis te laten maken met de lerende organisatie en 
de daarbij behorende methode van dialoog en discussie. Hierbij hoort coaching op de in de workshop 
geleerde vaardigheid in het goed toepassen van dialoog en discussie door de trainer van de workshop. 
E-learning op gebied van teamleren (toegevoegde component, stond niet in oorspronkelijk plan). 
Rol van praktijkbegeleiders ontwikkelen (toegevoegde component, stond niet in oorspronkelijk plan). 
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Fides: Het traject wordt ontwikkeld met behulp van de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. Bij het 
opstellen van de programma’s worden de leerstijlen van Kolb toegepast. Hierbij staat de voorkeursleerstijl 
van personeel centraal: wat heeft iemand nodig en wat kan hij/zij bieden? Ook wordt gewerkt met de 
methodiek van Plezier in Uitvoering die ontwikkeld is door FCB; vooral kijken naar wat goed gaat en 
werkplezier groeit als er balans is tussen willen, kunnen, moeten en mogen. 

Kinderopvang Humanitas: Trainingstraject voor managers. 

’t Kickertje: Lerende organisatie op verschillende niveaus: 
1) PM-er leert: studiedag, opleiding ‘Kinderen zien leren en ontwikkelen’, ouderavond geven, deelname 
actieonderzoek Elly Singer; 
2) Leidinggevende laat het team leren: pedagogische coaching leidinggevende, implementeren 
kindvolgsysteem, training ‘permanent leren als team’, coaching n.a.v. de training; 
3) Staf bedrijfsvoering leert: verkorte training ‘Permanent leren als team’ en coaching n.a.v. de training; 
4) Leerling-PM-er leert: ontwikkelen van eerste trimester ‘ Opleiding in beeld’, opleiding PM-ers als 
werkbegeleider, uitvoering nieuwe opleiding Branche Kinderopvang leert: (video)logboek bijhouden, 
bijdragen aan monitor en onderzoek, presentaties op landelijke bijeenkomsten, online presentatie 
beeldmateriaal, opstellen evaluatief verslag. 

KinderRijk: Er wordt vanuit een cyclisch proces gewerkt: implementeren (van bijv. scholing en 
trainingen), evalueren (meten) en bijstellen etc. Training, scholing staat centraal, is hét middel tot 
kwaliteitsverbetering. Men gelooft in coaching on the floor (onder begeleiding van de locatiemanager/ 
expert inoefenen van het handelingsrepertoire). 

Okidoki: Er is sprake van een breed scala aan activiteiten voor de verschillende functiegebieden en 
organisatieonderdelen. 

Partou: Tenkai is een Japans begrip dat staat voor ‘ommekeer’ of ‘wending’. Tenkai betekent veranderen 
met behoud van de eigen waarden en identiteit. Onderliggende methode van de Tenkai-aanpak: lean 
(slimmer) werken, kai-zen (kleine stappen zetten), werken vanuit waarden, gebruik van data en aandacht 
voor cultuur en leiderschap. Kern van de methodiek is eigenaarschap bij het team en de manager leggen. 

SKSG: Ontwikkeling geschiedt via de cirkel van leren, kennis delen, innoveren en veranderen. 
Ontwikkeling wordt gestimuleerd via doelbewust personeelsbeleid, het rouleren van PM-ers met 
bijzonder competenties (talent). 

Tinteltuin: De volgende (samenhangende) methodieken worden ingezet: 
1. Pedagogisch Actieboek: pedagogisch beleid is uitgewerkt in alledaags pedagogisch handelen. 
2. Introductie van senior PM-ers: vraagbaak en rolmodel, coachende functie, meten van pedagogisch 
acties. 
3. Inrichtingsbeleid: de ruimte is de derde PM-er op de groep. 
4. Activiteitenbeleid: is gericht op de educatieve functie van leren. 
5. Videowerkbegeleiding: training, facilitering van implementatie van pedagogisch beleid en individuele 
ontwikkeling van PM-ers. 

 
Er worden verschillende methodieken ingezet om te werken aan de lerende organisatie. De 
‘gemene deler’ hierbij is verdere professionalisering (scholing en training) van het personeel op 
verschillende niveaus van de organisatie. 
 

“Het kunnen geven en ontvangen van feedback, op een respectvolle manier, zonder daarbij de relatie met je 
collega’s te verstoren, zijn belangrijke competenties.” 
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2.1.4. Beginsituatie 
Elke kinderopvangsituatie heeft een verleden. Dat is van invloed op de startpositie. In tabel 2.4 
wordt duidelijk hoe de beginsituatie van de elf projecten kan worden getypeerd. 
 

Tabel 2.4 Beginsituatie van de elf projecten van de kinderopvangorganisaties 

de Hoepel: Dit is een allereerste aanzet richting een lerende organisatie. 

De Keet: Er is in de afgelopen jaren gewerkt aan de randvoorwaarden. Het project is een vervolg op de 
activiteiten die al in 2009 zijn gestart. Denk aan opleiding verander-, verbeter- en kwaliteitsmanagement, 
groepscommunicatietraining voor PM-ers, training van leidinggevenden over inzicht, zelfkennis en 
communicatie, introduceren van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) en invoeren van Puk en Ko 
ter verbetering van het pedagogisch handelen. Een van de managers heeft een train de trainer-opleiding 
voor Puk en Ko gevolgd. 

De Kleine Wereld: De lerende organisatie maakt van meet af aan deel uit van visie en beleid van de 
organisatie. 

Fides: Vorig jaar heeft Fides deelgenomen aan het project ‘leercultuur’ in samenwerking met FCB en MKB. 
Doel daarvan was het ondersteunen van de clustermanagers om samen met hun team m.b.v. de methodiek 
van de PDCA-cyclus een experiment te gaan uitvoeren met vve (dagopvang) of activiteiten (bso). De 
ondersteuning was gericht op de proceskant: clustermanagers leerden hoe ze zelf leren en daardoor ook 
hoe anderen leren. Fides wil een verdiepingsslag maken op het onderdeel ‘reflectie’. 

Kinderopvang Humanitas: Het project is een vervolgstap in de omvorming tot een lerende organisatie. 

’t Kickertje: Project is een vervolg op een reeds ingezette beweging richting lerende organisatie. 

KinderRijk heeft een breed opleidings- en scholingsaanbod (‘Huis van scholing’) voor diverse functies en 
niveaus: managers, leidinggevenden, PM-ers en de medewerkers van het hoofdkantoor. Ze werkt samen 
met opleidingsinstellingen voor MBO als HBO. Een aantal trainingen is door KinderRijk zelf ontwikkeld, al 
dan niet met eigen trainers of trainers van buitenaf. 
In 2010/2011 heeft KinderRijk als eerste kinderopvangorganisatie in Nederland haar pedagogische 
kwaliteit in kaart gebracht met de NCKO-Kwaliteitsmonitor. KinderRijk scoort goed, boven het landelijk 
gemiddelde. Op basis van de uitkomsten wordt een plan van aanpak uitgevoerd in 2012. 

Okidoki: Het project is een vervolgstap in de invoering van de lerende organisatie. 

Partou: Op basis van data (NCKO-kwaliteitsmonitor, GGD-rapportage etc.) zijn locaties geselecteerd die 
kunnen en moeten verbeteren. 

SKSG: Dit project bouwt voort op eerdere pilot binnen één van de vijf units, waar zes kinderdagverblijven 
bij betrokken waren. Niet alle deskundigheid komt ten goede aan de locaties. Soms is er meer (bij)scholing 
nodig om het geleerde toe te passen. Soms lukt iets wel op de ene locatie, maar niet op de andere. Er is een 
verscheidenheid van kwaliteiten van PM-ers. Dit wil men veranderen. 

Tinteltuin: In 2011 is een pilot Pedagogisch kwaliteitssysteem TintelTuin uitgevoerd op een deel (16 
locaties, waarvan 5 kdv’s en 11 bso’s) van haar locaties. De pilot is positief geëvalueerd onder alle 
betrokken medewerkers uit de diverse lagen en oudercommissies. 

 
Meestal bouwt het project voort op eerdere ervaringen, een (voorbereidende) fase op weg naar 
een lerende organisatie. In slechts een enkel geval vormt het project een geheel nieuwe stap in 
de gewenste ontwikkelingsrichting. 
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2.1.5. Voorbereiding en draagvlak 
Projectuitvoering is gebaat bij een adequate voorbereiding. Zonder draagvlak onder het 
personeel is het lastig om te beginnen met een ingrijpend ontwikkeltraject als de lerende 
organisatie. 
 

Tabel 2.5 Voorbereiding en draagvlak bij de elf projecten van de kinderopvangorganisaties 

de Hoepel: De exacte inhoud van beide projecten wordt samen met PM-ers vormgegeven. De leerdoelen 
van de projecten komen voort uit de jaardoelen, die mede gebaseerd zijn op behoeften vanaf de 
werkvloer. 

De Keet: Omdat De Keet al langer in een ontwikkeltraject zit, is er draagvlak gekomen. De ouderraad is 
voorstander, maar had ook enkele kritische noten: kunnen de PM-ers een grotere zelfstandigheid aan, 
blijft de directie/het management wel in beeld? 

De Kleine Wereld: Plan is top down opgezet, maar sluit goed aan bij wat al jaren speerpunt is binnen de 
organisatie (vergroten van de kwaliteit van pedagogisch handelen). Het plan heeft een breed draagvlak 
onder PM-ers, ‘het leeft’. 

Fides: Medewerkers zien de voordelen van de werkwijze n.a.v. het voorgaande project. Zij hebben een 
duidelijke behoefte aan reflectie uitgesproken en hebben zelf aangegeven nieuwe zaken m.b.v. de PDCA-
methodiek op te gaan pakken. 

Kinderopvang Humanitas: Informatie vanuit verschillende bronnen en lagen van de organisatie leidt 
jaarlijks tot thema’s die extra aandacht krijgen. Dit jaar zijn dat de thema’s die in het projectvoorstel 
benoemd worden. Deze onderwerpen leven dus in de gehele organisatie. 

’t Kickertje: Het project is gedegen voorbereid en is al ingebed in de organisatie middels een 
voorbereidende eerste fase. Draagvlak is hierdoor voldoende. In het projectplan is een risicoanalyse 
opgenomen waaruit blijkt dat men zich bewust is van het belang van voldoende draagvlak en de 
mogelijkheden voor het creëren hiervan. 

KinderRijk: Er ligt al een stevig fundament voor dit project. Het bouwt voort op eerdere verworvenheden 
van KinderRijk. Het is voor de medewerkers vanzelfsprekend dat scholing een belangrijke plaats inneemt 
om de KinderRijk-pedagogiek eigen te maken. 

Okidoki: Project is gekozen na 2 workshops voor projectgroep met medewerkers uit alle functiegebieden. 
Interactievaardigheid is belangrijke kerncompetentie in het Pedagogisch kader. 

Partou heeft in 2011 haar pedagogische kwaliteit gemeten met de NCKO-Kwaliteitsmonitor. De uitkomst 
was dat de kwaliteit over het algemeen goed, maar divers. N.a.v. dit onderzoek wordt er vanuit de locaties 
gevraagd om structurele pedagogische ondersteuning. 

SKSG: In 2011 heeft SKSG een pilot binnen één van de vijf units uitgevoerd, waarbij PM-ers die bepaalde 
deskundigheid en vaardigheden bezitten tijdelijk van werkplek ruilden met andere PM-ers die andere 
deskundigheid en vaardigheden hebben (voorbeelden zijn ondersteuning bij implementatie van vve en 
communicatie/samenwerking met ouders). De pilot is positief gewaardeerd, na aanvankelijke weerstand 
bij een deel van het personeel (pedagogisch managers en locatiemanagers). Wel is een periode van drie 
maanden (te) kort om te aarden in een nieuwe werksituatie. De fasering kan vlotter worden doorlopen. 
Daarom kunnen PM-ers tot zes maanden op een andere locatie worden ingezet en komt er minder tijd 
tussen de elkaar opvolgende fasen.   
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Tinteltuin: Aanleiding voor dit project is de aanhoudende zorg over de pedagogische kwaliteit en vooral 
de kwaliteitsverschillen per locatie en PM-er. Ze willen meer eenduidigheid in de kwaliteit brengen. Het 
Pedagogisch kwaliteitssysteem is een middel. De videowerkbegeleiding is een hulpmiddel om de 
kwaliteitsafspraken zijn beslag te laten krijgen in het pedagogisch handelen. Aan het begin waren er 
zorgen over de eigen inbreng. Blijft er ruimte voor de eigen professionaliteit?  
De OR is bij de pilot geïnformeerd en om advies gevraagd. De OR was aanvankelijk kritisch, maar staat er 
nu overwegend positief in. 

 
Er is de nodige voorbereiding geweest voor de lancering van het BKK-project. Dit draagt bij aan 
het draagvlak voor het ontwikkelingstraject. Overal ligt een vloer waarop verder kan worden 
gebouwd. De projecten bieden volop kansen voor de medewerkers. 
 

“Het BKK-project is een persoonlijke uitdaging en verrijking. Hierdoor blijf ik scherp, houd ik plezier in mijn 
werk en houd ik het werken in de kinderopvang vol.” 

 
2.1.6. Inbedding in beleid van organisatie 
Het BKK-project staat idealiter niet los van de rest van de organisatie. Onderstaande tabel (tabel 
2.6) geeft aan op welke wijze het project is ingebed in het beleid. 
 

Tabel 2.6 Inbedding in beleid van de elf projecten van de kinderopvangorganisaties 

de Hoepel: Beide projecten zijn een aanvulling op en uitwerking van het bestaande beleid. 

De Keet: De gehele organisatie wordt betrokken bij het realiseren van het project. Project is integraal 
onderdeel van de ontwikkeling van de organisatie. 

De Kleine Wereld: Project past in beleid zoals tot nog toe gevoerd en sluit hierbij aan: instrumenten uit 
het kwaliteitsbeleid van de organisatie worden ingezet in de pilot om zo de meetbaarheid van kwaliteit te 
vergroten. 

Fides: In het pedagogisch beleid is een verantwoordelijkheid van de organisatie het blijvend bieden van 
leer- en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. In het scholingsbeleid is vastgelegd dat binnen een 
lerende organisatie van elkaar geleerd wordt en er jaarlijks een scholingsplan wordt opgesteld.  

Kinderopvang Humanitas: Het thema van de pilot komt voort uit het jaarthema van 2011 voor de gehele 
organisatie. Ervaringen uit 2011 dienen als input voor voortzetting van het thema in 2012. 

’t Kickertje: Alle stappen en trainingen maken deel uit van het al lopende beleid van de organisatie, dat 
sinds twee jaar gericht is op het omvormen van de organisatie tot een lerend en onderzoekend 
kindcentrum. 

KinderRijk: Het scholingsaanbod sluit aan bij het pedagogisch beleid en behoeften van de organisatie en 
is afgestemd op de competenties en ontwikkeling van de medewerkers. 

Okidoki: Onderwerp en inhoud van de pilot zijn afgestemd op pedagogische visie (= Ontdek het talent dat 
je bent) van Okidoki. Bovendien sluit het principe van de lerende organisatie aan bij verschillende 
beleidsonderdelen van de instelling. 

Partou is een lerende organisatie die voortdurend investeert in de ontwikkeling van PM-ers en 
locatiemanagers middels opleidingen. Men beschikt al over pedagogisch coaches die het personeel 
adviseren en ondersteunen en vijf interne trainers die medewerkers scholen vanuit de Partou Pedagogiek. 
Daarbij werkt Partou met video-interactiebegeleiding (VIB) en met vve-programma’s. 
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SKSG: Het project is verweven met verschillende beleidslijnen, zoals competentiegericht werken, 
opleidingsplan, managementontwikkeling en werken met de Deming-kwaliteitscircel (Plan-Do-Check-
Act). 

Tinteltuin: Na het project zijn alle verworvenheden ingeburgerd in beleid en praktijk. 

 
De projecten staan niet op lossen schroeven, ze ‘hangen niet in de lucht’. Sterker, de activiteiten 
en verworvenheden worden integraal onderdeel gemaakt van het lopende beleid (bijv. 
pedagogisch, personeels-, inrichtings-, scholings- en activiteitenbeleid) van de 
kinderopvangorganisaties. 
 

“De locatiemanager is de belangrijkste schakel in de lerende organisatie.” 
 
2.1.7. Externe ondersteuning 
Tot slot besteden we aandacht aan de externe ondersteuning die de elf 
kinderopvangorganisaties al dan niet hebben ingekocht bij de uitvoering van de BKK-projecten. 
Inschakeling van externe ondersteuning kan van invloed zijn op de implementatie en 
opbrengsten van het project. 
 

Tabel 2.7 Externe ondersteuning bij de elf projecten van de kinderopvangorganisaties 

de Hoepel: Voor de evaluatie van Project 1 (orthopedagoog van Groen Pedagogisch Adviescentrum ‘Kind 
en Natuur’) en voor het maken van een slide show van de foto’s uit Project 2 (grafisch ontwerpster). 

De Keet: Er is externe ondersteuning bij Nan Cuna ingekocht. De ondersteuning bestaat uit 
procesbegeleiding (coördinerende rol) en training (inhoudelijke rol). 

De Kleine Wereld: Videntis Advies ontwikkelt de training en coaching-sessies samen met een externe 
trainer. De training wordt gegeven door de stafmedewerker kwaliteit van De Kleine Wereld. 

Fides: Er is ondersteuning ingekocht bij Connect Advies. 

Kinderopvang Humanitas: Trainingsbureau MUTANT verzorgt samen met de manager pedagogiek en 
het hoofd P&O de projectleiding. 

’t Kickertje: Er wordt samengewerkt met een aantal trainings- en adviespartners, zowel voor de 
trainingen die de medewerkers en leidinggevenden gaan volgen als voor het ontwikkelen van de nieuwe 
opleidingsmodule. 

KinderRijk: Het project wordt grotendeels door de eigen organisatie uitgevoerd, deels wordt aan externe 
inhuur gedaan. Er wordt een schrijver/ontwikkelaar/ trainer van buiten aangetrokken om te helpen bij de 
uitvoering. 

Okidoki: Externe projectleiding door Ontwikkelwijzer voor 2 dagdelen per week gedurende het hele 
project. Deze wordt ingezet voor diverse leeractiviteiten met PM-ers en leidinggevenden, zowel op 
individueel als op groepsniveau. 

Partou: Het traject wordt ondersteund door een Tenkai-experts van APS. De experts zijn nauw betrokken 
bij de opstart op twee locaties en op afstand betrokken bij het traject op twee locaties die kort daarna 
starten. De rol van de APS-medewerkers is het ‘opleiden’ van de intern deskundige om het traject 
zelfstandig uit te kunnen voeren. En het beschrijven en ontwikkelen van instrumenten voor de Tenkai- 
aanpak kinderopvang. 
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SKSG heeft geen externe ondersteuning bij de uitvoering van dit project. 

Tinteltuin: Zonder externe ondersteuning wordt dit project uitgevoerd. 

 
De meeste kinderopvangorganisaties hebben bij de uitvoering van het project externe 
ondersteuning ingekocht. De externe ondersteuning heeft verschillende verschijningsvormen: 
projectleiding, procesbegeleiding, training/scholing en ontwikkelwerk. Een klein aantal voert de 
projecten geheel op eigen kracht uit. 
 
2.2. Analyse van de elf projecten 
 
In deze paragraaf leggen we bloot wat de projecten met elkaar verbindt en wat ze van elkaar 
onderscheidt. Anders: wat zijn de overeenkomsten en verschillen? 
 
Overeenkomsten 
Gedeelde visie op lerende organisatie – Een van de overeenkomsten betreft gedeelde visie op de 
lerende organisatie. Er wordt veelvuldig gesproken over een systematische, doelmatige, 
cyclische, planmatige en integrale aanpak, waarbij medewerkers (op alle uitvoerende 
organisatieniveaus) open staan voor leren en veranderen.  
 
Gemeenschappelijk doel – Er is een duidelijk gemeenschappelijk doel, namelijk het verbeteren 
van pedagogische kwaliteit op groepen, pedagogisch handelen van pedagogisch medewerkers. 
Alle handelingen in het kader van de lerende organisatie zijn gericht op kwaliteitsverbetering 
van het primaire proces. 
 
Betrokkenheid op alle niveaus – De lerende organisatie is en organisatiebrede ontwikkelstrategie. 
Er is betrokkenheid van de gehele organisatie (alle niveaus). Meestal zijn de pedagogisch 
medewerkers en locatiemanagers betrokken. 
 
Professionalisering – Professionalisering van de medewerkers staat veelal centraal. Daarbij 
wordt training/scholing als het meest geëigend middel gezien om gedragsverandering tot stand 
te brengen. Het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden, het kunnen omgaan met feedback 
zijn verbindende elementen. 
 
“De crux is dat pedagogisch medewerkers alledaagse gebeurtenissen omzetten in leermomenten. Beseffen dat 

leren eerst en vooral buiten de formele training/scholing om plaats vindt.” 
 
Van boven af-benadering – Bij het merendeel van de projecten is gekozen voor een van boven af-
benadering. Dit betekent dat het initiatief, de inhoud, het plan en de uitvoering zijn bedacht door 
het management en niet door het uitvoerend personeel op de werkvloer. Overigens, binnen een 
enkel project is ook nadrukkelijk gekozen voor een van onder op-ontwikkeling, of een mix van 
beide benaderingswijzen. 
 
Voortborduren – Bij veel projecten wordt een lijn gevolgd van ‘klein naar groot’ werken. Men is 
de pilotfase voorbij, er wordt voortgebouwd op een eerder gelegd fundament. Men werkt aan de 
doorontwikkeling, of men maakt een verdiepingsslag in de bestaande praktijk. Soms vindt een 
grootschalige uitrol plaats.  
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Verschillen 
Methodiek – Hoewel de kinderopvangorganisaties allemaal werk maken van de pedagogische 
kwaliteit, is het opvallend dat hiervoor een rijke variatie in methodieken wordt ingezet. Er 
‘leiden meerdere wegen naar Rome’. We noemen: 
• gebruikmaken van video-interactiebegeleiding (VIB) 
• implementeren van vve-programma  
• invoeren van pedagogisch actieboek (PAB) 
• verbeteren van scholingsaanbod 
• gecontroleerde feedback geven en ontvangen 
• rouleren van medewerkers (doelbewuste mobiliteit) 
• scholing/training van personeel 
• benutten van teamleren 
• inzetten van maatjesleren 
• inpassen van coaching 
• benutten van e-learning 
• invoeren van principes van learning on the job 
 
Probleemanalyse – Een ander opvallend verschil betreft de mate waarin een probleemanalyse 
aan de basis ligt van het project. Bij de ene organisatie ligt er een stevige empirische, 
wetenschappelijk aandoende (cijfermatige) onderbouwing onder (bijv. een NCKO-meting), 
terwijl bij de andere organisaties geen systematische analyse is uitgevoerd naar de pedagogische 
kwaliteit. Men baseert zich meer op basis van losse observaties, indrukken. Op basis daarvan 
wordt vervolgens gewerkt aan versterking van de pedagogische kwaliteit. 
 

“Meten van kwaliteit is wat anders dan beoordeling van personeel.” 
 
Inzet externe ondersteuning – De meeste kinderopvangorganisaties voeren het project met 
geleende krachten uit. Denk aan het inhuren van projectleiding, procesbegeleiding, training, 
ontwikkeling van scholing/materiaal. Een minderheid voert het project geheel op eigen kracht 
uit. Dit kan van invloed zijn op verloop en opbrengsten. 
 
Motief – Het lijkt erop dat er verschillende motieven zijn die op de achtergrond meespelen bij 
het beginnen aan de projecten. Er zijn kinderopvangorganisaties die vooral interne motieven 
hebben: de wens om tot een verrijking van het pedagogisch aanbod te komen. Er zijn 
daarentegen ook kinderopvangorganisaties die daarbuiten ook externe motieven aan de dag 
leggen. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de concurrentiepositie en profilering. Deze 
kinderopvangorganisaties willen meer smoel krijgen, zich onderscheiden, waardoor ze meer in 
de kijker komen van (potentiële) klanten.  
 

“Ik hoop dat je het lerende van onze organisatie kunt zien aan hoe medewerkers zichzelf presenteren. 
Medewerkers moeten daar nog wel aan wennen, dat ze zich kunnen en moeten profileren, dat moeten ze 

leren.” 
 
2.3. Samenvatting 
 
In hoofdstuk 2 is ter kennismaking verslag gedaan van de elf projecten van de 
kinderopvangorganisaties. De projecten zijn beschreven aan de hand van de visie op en het doel 
van de lerende organisatie, de inhoud van de projecten en de ingezette methodieken om tot een 
lerende organisatie te komen. Ook is aandacht besteed aan de beginsituatie van de projecten. 
Voorbereiding en draagvlak, inbedding van het project in andere beleidsterreinen en de externe 
ondersteuning zijn eveneens niet onbesproken gelaten. Uit een analyse van de elf lerende 
organisatie-projecten blijkt dat er overeenkomsten en verschillen zijn. De overeenkomsten 
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betreffen de gedeelde visie op de lerende organisatie, het gemeenschappelijke doel, de 
betrokkenheid van alle organisatieniveaus en de professionalisering van het personeel als de 
katalysator achter ontwikkeling. Tevens is bij veel, maar niet bij alle, projecten gekozen voor een 
van bovenaf benadering (top down). De projecten bouwen nagenoeg allemaal voort op een 
eerder gelegd fundament van ervaringen en expertise. Verschillen tussen de projecten kunnen 
worden gevonden in de methodieken om te komen tot leren van de organisatie, de 
probleemanalyse die ten grondslag ligt aan de ingezette verandering, de inzet van externe 
ondersteuning en het achterliggende motief bij de voorgenomen beweging. 
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3. Implementatie van de lerende organisatie 
 
Dit hoofdstuk oriënteert zich op de invoering van de elf projecten in de praktijk van de 
kinderopvangorganisaties. In paragraaf 3.1 geven we een toelichting op de start van de 
projecten. Paragraaf 3.2 vervolgt met opmerkingen over de uitvoering van de projecten. In 
paragraaf 3.3 staan we stil bij het einde van de projecten. Een samenvatting van dit hoofdstuk 
wordt geboden in paragraaf 3.4. 
 
We baseren ons in dit hoofdstuk hoofdzakelijk op informatie uit de twee bezoeken aan de elf 
projecten (bijwonen van projectactiviteiten, gesprekken met (senior) pedagogisch 
medewerkers, clustermanagers, locatiemanagers, projectleiding, projectgroepleden, 
personeelsadviseurs, HRM-managers, kwaliteitsadviseurs, trainers, pedagogisch coaches, 
ambassadeurs). Daarnaast gebruiken we ook de verzamelde informatie van de twee 
werkbijeenkomsten die met de projectleiding zijn gehouden. 
Een deel van de informatie wordt gepresenteerd in tabellen en informatieboxen met 
voorbeelden uit de praktijk en citaten van betrokkenen bij de projectuitvoering. 
 
3.1. Start 
 
3.1.1. Betrokkenheid, draagvlak en weerstand 
Om zicht te bieden op de start, wordt per project ingegaan op de mate van betrokkenheid, het 
draagvlak of weerstand bij de voorgenomen projecten. Dit is vaak van belang voor het verdere 
verloop van het project. 
 

Tabel 3.1 Betrokkenheid, draagvlak en weerstand bij de start van de elf projecten 

de Hoepel: De wil is er, maar soms zijn de PM-ers wel wat onzeker over hun competenties. Omdat er over 
de schouders wordt meegekeken op de groepen, geeft dat wel wat spanning. 

De Keet: Er wordt in een relatief klein en hecht team gewerkt. Iedereen is betrokken. De start van het 
project heeft een aantal zaken aan het licht gebracht. Het MT wil een grotere rol bij het 
ontwikkelingsproces naar de lerende organisatie. Dit zal leiden tot een andere uitwerking.  

De Kleine Wereld: Vanaf het begin was er meteen enthousiasme. De kick-off is goed ontvangen, 
medewerkers hebben er zin in. De medewerkers zij nieuwsgierig, zijn meteen begonnen met e-learning. 
Veel persoonlijke aandacht helpt.  

Fides: Aanvankelijk was er weerstand, maar die is weggenomen door gesprekken voeren, luisteren. Van 
echte betrokkenheid is nog geen sprake. Het is even wennen. 

Kinderopvang Humanitas: Het was aan het begin wel spannend, maar iedereen gaat er vol voor. Er is 
geen weerstand, wel mitsen en maren over de tijd. Er wordt geluisterd naar de stem van de PM-ers. 

’t Kickertje: Aan het begin was er enige weerstand, die veroorzaakt wordt doordat alles heel snel van 
start moest. Hierdoor konden sommige dingen niet gezamenlijk worden opgepakt en opgebouwd. Het 
project vraagt veel van mensen die al jaren gewend zijn op dezelfde manier te werken. Er wordt nu 
gevraagd om op een andere manier naar zichzelf en naar de organisatie te kijken en kritisch te zijn, dat 
kan het gevoel geven dat je het tot nu toe niet goed hebt gedaan. 

KinderRijk: Nut en noodzaak van het project worden breed onderschreven. De resultaten van de NCKO-
monitor zijn gedeeld met de PM-ers.  
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Okidoki: Er is eigenlijk geen weerstand, wel zijn de verwachtingen hoog. De dromen zijn neergezet, nu 
moeten ze ook worden waargemaakt. 

Partou: Er is betrokkenheid en draagvlak. Er is enthousiasme en tevredenheid over de veranderingen. 
Kritisch is men over de gevraagde tijdsinvesteringen. 

SKSG: Het is lastig om personeel op vrijwillige basis tijdelijk over te plaatsen naar een ander 
kinderdagverblijf om talenten te kunnen verzilveren. Daar is veel overredingskracht voor nodig. Stuit 
deels op praktische bezwaren (werken in andere wijk, op grotere afstand van thuis e.d.). Ook zijn PM-ers 
honkvast, hecht met comfortzone. 

Tinteltuin: Er is een grote betrokkenheid van alle medewerkers. Er is geen noemenswaardige weerstand. 
Er zijn kinderdagverblijven die enthousiast worden van de verhalen van de kinderdagverblijven die al zijn 
gestart. 

 
Bij alle projecten is sprake van (meer dan) voldoende betrokkenheid en draagvlak voor de 
projecten. Bij sommige projecten reiken de consequenties van de veranderingen voor het 
alledaagse werk verder dan bij andere projecten, waardoor er meer tijd en aandacht nodig is om 
het project een soepele start mee te geven. 
Desondanks kan worden geconcludeerd dat de beginsituatie over het algemeen gunstig is. Het 
personeel is gemotiveerd. Er is enthousiasme, geloof in het concept van de lerende organisatie. 
Vooral binnen kleine organisaties wordt gevoeld dat het heel belangrijk is dat iedereen meedoet. 
 

“Ik ben er heel blij mee. Dat je op een andere manier uit je vastgeroest patroon wordt gehaald,  
op een leuke manier.” 

 
Volgens de projectleiders zijn er diverse minpunten en pluspunten aan te wijzen bij de start van 
het project. Hier volgt een greep: 
 
Minpunten 
• het niet aansluiten in het project bij de terminologie, de taal van de pedagogisch 

medewerkers en locatiemanagers (‘het spreken van een andere taal’) 
• het inpassen van het project in de dagelijkse praktijk op de groep 
• het zoeken naar verbinding kost tijd 
• het werken aan draagvlak gaat ten koste van de planning (kost meer tijd, verlate start) 
• het negatief ervaren van een startbijeenkomst als zijnde dat het niet goed gaat met de 

organisatie 
• het te zeer zitten op het controleren van het functioneren van het personeel   
 

“Negatieve reacties hoor je minder direct, die voel je meer als je ergens komt. Maar alles is bespreekbaar.” 
 
Pluspunten 
• het organiseren van een feestelijke kick-off met een diner heeft iedereen geënthousiasmeerd 
• het duidelijk uitleggen (communicatie) van de plannen 
• het aansluiten bij de kaders van de voorafgaande pilot 
• het betrekken van de medewerkers en ouders vanaf het allereerste begin 
• het betrekken van het hele team bij het formuleren van de vragen binnen het project waarop 

we een antwoord op willen 
• het goed voorbereiden en gesprekken aangaan met de pedagogisch medewerkers 
• het laten meedenken van senior pedagogisch medewerkers over hun eigen rol en de 

implementatie van hun functie 
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• het betrekken van de medewerkers bij onderzoek naar ontwikkelingsgericht werken, 
waardoor de uitkomsten van de meting niet ter discussie stonden 

• het aansluiten bij het bestaande instrumentarium voor kwaliteitsverbetering 
• het in de arm nemen van een geschikt extern ondersteuningsbureau  
 
“Een positie van senior pedagogisch medewerker maakt doorstroom mogelijk, een beter carrièreperspectief. 

Een senior staat niet maar alleen voltijds op de groep. Ze hebben ook een ontwikkelfunctie. De aanstelling 
van een senior heeft een formeel karakter, er is een vacature opgesteld met een gevraagd functieprofiel. 

Enkele vereisten: in vaste dienst, voorbeeldfunctie uitdragen, positief advies van locatiemanager, 
communicatief vaardig, motivatie, coachende vaardigheden, personeel durven aanspreken.” 

 
3.1.2. Betrekken van achterblijvers 
In het algemeen is er bij de verschillende projecten geen sprake van een groep achterblijvers, 
zeg maar een groep ‘die de hakken in het zand’ zet bij de ingezette veranderkoers. Dit bevestigt 
nog eens het draagvlak dat er is voor de projecten. Daar waar medewerkers zich soms roeren, 
wordt vaak de dialoog aangegaan. Door het besteden van extra aandacht aan deze groep 
(luisteren, meedenken, boven tafel krijgen waar de schoen wringt, alternatieven aanreiken etc.) 
is geprobeerd de kou uit de lucht te nemen.  
  

“De voortrekkers staan er positief in, dus die nemen de anderen mee in het verhaal.” 
 

“Er waren een paar pedagogisch medewerkers die zich niet herkenden in de uitkomsten van de NCKO-
monitor. Deze medewerkers waren terug te voeren naar twee kinderdagverblijven. Met hen zijn aanvullende 

gesprekken gevoerd. Op die manier zijn zij tot het inzicht gebracht dat er een kwaliteitsverbetering nodig 
was.” 

 
3.2. Uitvoering  
 
Bij de uitvoering van de projecten gaat het veelal om de uitvoering van (samenhangende) 
activiteiten die samen tot het gewenste resultaat moeten leiden, bijdragen aan de lerende 
organisatie.  
 
3.2.1. Activiteiten 
In de nu volgende tabel wordt een overzicht gepresenteerd van de activiteiten die binnen de 
projecten zijn uitgevoerd. 
 

Tabel 3.2 Uitvoering van activiteiten binnen de elf projecten 

de Hoepel: Er is geen sprake van professionalisering a.d.h.v. een extern bureau of training. Het leren vindt 
plaats met en van elkaar, de structuur hiervan is nog niet duidelijk uitgewerkt. De hele organisatie doet 
mee, wat goed kan, omdat sprake is van een kleine organisatie. Hoe e.e.a. leidt tot een lerende organisatie 
is niet duidelijk verwoord in het projectplan. De nadruk ligt op teamleren, maar dan wel van elkaar (en 
niet in de zin van ‘samen een training volgen’). De intensiteit van professionalisering is laag. De 
communicatie is met name intern gericht. Er is sprake van samenwerking met externen in de vorm van 
evaluatie van project 1 door orthopedagoog en ontwikkelen van de slide show voor project 2 door grafisch 
ontwerpster. De resultaten zullen worden gedeeld met BKK en de branche in een presentatie waarin 
aanpak, nut, resultaat en advies aan bod komen. 

De Keet: De gehele organisatie (‘alle niveaus’) wordt betrokken bij de uitvoering. Om te komen tot 
verandering in cultuur worden zes stappen (waarvan training het grootste deel is) onderscheiden 
waarbinnen acht bijeenkomsten (deel voor al het personeel, alleen management en alleen PM-ers) 
worden belegd met personeel. 
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De Kleine Wereld: De structuur van het project is relatief eenvoudig: het gaat om een workshop en 
coaching n.a.v. de workshop. Alle PM-ers nemen deel aan de pilot. De nadruk binnen het project ligt op 
teamleren, maar met ruimte voor individueel leren in de coaching-sessies die volgen op de workshop.  
Voor communicatie met de medewerkers zijn apart activiteiten belegd, evenals voor het verwerken van 
feedback n.a.v. de training. Samenwerking met een externe trainer staat gepland. Een eindrapport is 
opgenomen in de planning, evenals de overdacht van producten aan BKK. 

Fides: Er wordt gewerkt rondom bijeenkomsten o.l.v. trainer van Connect Advies. Er zijn twee 
bijeenkomsten van 2,5 uur voor de clustermanagers, voor de ambassadeurs en voor alle teams. 
Daarbuiten wordt gewerkt met praktijkopdrachten. Iedereen, behalve het ondersteunend personeel, doet 
mee. Er wordt niets ontwikkeld, maar er wordt toegewerkt naar een bedrijfscultuur van professioneel met 
elkaar omgaan. 

Kinderopvang Humanitas: Het project bestaat uit een trainingstraject voor managers, begeleid door 
extern bureau MUTANT. Negen locatiemanagers (één per regio) worden getraind, zij gaan op hun beurt 
aan de slag met hun teams om tot lerende teams te komen. Het gaat om een training van één dagdeel per 
maand gedurende de looptijd van het project (zeven maanden) en twee keer een coachingsbezoek op 
locatie.  
De communicatie over het project wordt verzorgd door projectteam (manager Pedagogiek en hoofd P&O). 
MUTANT schrijft van elke training en sessie een verslag. De ervaringen van de PM-ers worden aan de 
hand van digitale vragenlijsten onderzocht. Ervaringen uit de pilot worden gebruikt om het project verder 
uit te rollen in de gehele organisatie. De deelnemende locatiemanagers vormen hiertoe een volggroep. 

’t Kickertje: Het project wordt ingestoken op meerdere niveaus in de organisatie, a.d.h.v. een training van 
buitenaf. Iedereen op alle lagen binnen de organisatie doet mee: groot en intensief project. Er is aandacht 
voor zowel individueel als teamleren. Verslaglegging is onderdeel van alle activiteiten. Er wordt 
samengewerkt met een aantal partners op gebied van samenwerkend leren en opleiding in de 
kinderopvang. Er is al nagedacht over wat de volgende fase zou moeten zijn en hoe e.e.a. verankerd en 
geborgd zou moeten en kunnen worden. Ontwikkeling van opleidingsonderdeel maakt hiervan deel uit: 
belangrijke voorwaarde voor voortgang. 

KinderRijk: Er zijn vier concrete acties. Eerst wordt een projectgroep ingesteld, vervolgens worden de 
hoofdlijnen vastgesteld van de inhoud van de training. Ontwikkeling vindt plaats in de pedagogiekgroep 
van KinderRijk. Daarna wordt de training vormgegeven. Hierna wordt de uitvoering gedaan met 
leidinggevenden. Tot slot vindt beschrijving van ‘Huis van scholing’ en uitgave plaats. Men wil meer gaan 
kijken naar de aanwezige competenties van de medewerkers en daar de scholingsbehoefte op aan laten 
sluiten. De verdiepingsslag die wordt beoogd, houdt het toevoegen van nieuwe elementen uit wetenschap 
en beleid in. In het cursusaanbod wordt niveaudifferentiatie aangebracht. 

Okidoki: Er is sprake van een uitgebreid stappenplan, met veel verschillende activiteiten op verschillende 
gebieden voor verschillende medewerkers en organisatieonderdelen: 
1) Communicatieplan: aandacht voor externe en interne communicatie over het project 
2) Organisatieplan: wegnemen van belemmeringen voor het leren in fysieke en beleidsmatige elementen 
van de organisatie 
3) Talentplan: ontdekken van wat mensen kunnen, wat ze willen leren en hoe ze dit het beste kunnen 
doen 
4) Leidinggevende plan: toepassen van kennis m.b.t. talentontwikkeling, motivatie, teamdynamiek, 
gesprekstechniek en evaluatie 
5) Samenwerkingsplan: samen ambitie bepalen, rollen verdelen, samenwerken 
Het project wordt uitgevoerd op één vestiging, waar 30 PM-ers werken. Er zijn veel verschillende 
activiteiten: bijeenkomsten, overleggen, communicatiemomenten extern en intern, workshops, VIB, 
intervisie. Dit alles op verschillende niveaus in de organisatie, zowel PM-ers als leidinggevenden moeten 
leren. 
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Er is aandacht voor individuele ontwikkeling en ambities, zowel op niveau van PM-er als op niveau van 
leidinggevende en voor teamontwikkeling. 
Er wordt veel aandacht aan communicatie besteed, zowel intern als extern. Samenwerking en afstemming 
krijgen ook veel aandacht. 

Partou: Er doen vier locaties mee aan de pilot: twee kinderdagverblijven (0-4 jaar) en twee 
buitenschoolse opvang locaties (4-12 jaar). Het Tenkai-team bestaat uit Tenkai-experts van APS en 
interne deskundigen van Partou. Het project start op twee locaties, onder intensieve begeleiding. Wanneer 
het traject deze locaties in de uitvoeringsfase zit, start het verbetertraject op de volgende twee locaties. De 
interne deskundige van Partou begeleiden deze locaties. De externe experts volgen dit traject op afstand. 
De werkwijze wordt gaandeweg aangepast en aangescherpt, zodat deze toegankelijk wordt voor de 
kinderopvang. Partou roept hiervoor een projectgroep in het leven. In de werkgroep zitten: de leden van 
het Tenkai-team, een regiomanager en een vertegenwoordiger van de OR. 

SKSG: Alle organisatielagen zijn betrokken (unitmanagers, locatiemanagers, senior PM-ers en PM-ers). Elk 
heeft een eigen inbreng. Meer dan in de pilot wordt er ingespeeld op de wensen en mogelijkheden van de 
PM-ers. Per locatie worden er een paar PM-ers gerouleerd, zodat de stabiliteit van de groepen niet in 
gevaar komt. Men streeft naar één senior PM-er per locatie. Er wordt per unit in vier fasen gewerkt. In fase 
1 wordt per locatie in kaart gebracht hoe de groepen eruit zien. In fase 2 wordt bekeken welke 
medewerkers in aanmerking komen voor roulatie. In fase 3 wordt informatie verstrekt aan roulerende 
PM-ers, het team en oudercommissie. In fase 4 wordt er gerouleerd. De voortgang wordt bewaakt.  
Er zijn gesprekken met de locatiemanager. De PM-er maakt een verslag met daarin opgenomen wat er 
geleerd is. Er wordt per unit geëvalueerd. De doorlooptijd van het project is een jaar. 

Tinteltuin: Doorontwikkeling is gericht op: 
• werving, selectieprocedure en training senior PM-ers; 
• ontwikkeling POP’s per PM-er en borging daarvan in functioneringscyclus 
• aanpassingen Pedagogisch Handboek; 
• aanpassingen pedagogisch plan per locatie; 
• procesbeschrijvingen maken van de werkwijze meetinstrumenten en hoe met de resultaten omgegaan 
moet worden. 
Tevens zal er een implementatieplan gemaakt worden (planning, communicatie, evaluatie). 

 
In de projectplannen is vaak een serie (samenhangende en elkaar in de tijd opvolgende) 
activiteiten te zien. In het centrum van de activiteiten staat scholing/training.  
 
“Training voor pedagogisch medewerkers bestaat bij voorkeur uit weinig theorie, veel zelf oefenen (learning 

bij doing), waarbij aangesloten wordt bij alledaagse werksituaties (ervaringsleren).” 
 
Er zijn veel groepsactiviteiten. Zoals eerder opgemerkt hebben externe organisaties vaak een rol 
bij de organisatie en uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
 
Fragment uit een training van senior pedagogisch medewerkers 
Bij coaching is het verstandig om niet meteen met oplossingen aan te komen. Eerst zal er geluisterd 
moeten worden. Stap voor stap zoeken naar een oplossing. Niet alles meteen willen is een tip. De trainer 
zegt dat een communicatiestrategie van a) luisteren, b) samenvatten en c) doorvragen, een helder beeld 
geeft van de problemen waar collega’s tegen aan lopen. 
Wat is coaching? Er zijn meerdere definities. Hier volgen er twee: 
1) het gericht vergroten van competenties van medewerkers ter bevordering van hun functioneren in de 
organisatie waarin ze werken. 
2) mensen begeleiden naar de hoogst mogelijk bereikbare resultaten. 
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Een senior PM-er doet aan vakgerichte coaching. Het gaat om groei van vakman(vrouw)schap, 
meewerkend voorman(vrouw).Nadruk van senior ligt op het geven van informatie, geven van 
aanwijzingen, voordoen van handelingen, instructie geven, vertellen.  
 
3.2.2. Verloop van de activiteiten 
In tabel 3.3 wordt enige informatie weergegeven over het verloop van de voorgenomen 
activiteiten.  
 

Tabel 3.3 Verloop van activiteiten binnen de elf projecten 

De Hoepel:  
Fase 1. Project 1 is al in een vergevorderd stadium. Bovendien is er een spin-off project ontstaan: een 
project over taalontwikkeling en taalaanbod (inclusief het gebruiken van gebaren). 
Project 2 is in een beginstadium. In het geheel loopt het project als gepland, maar er moet wel hard aan 
getrokken worden door projectleider. De tijd is een uitdaging. 
 
Fase 2. Project 1 is eigenlijk nooit klaar. Het heeft nog geen kant-en-klaar overzicht opgeleverd. Er zijn nu 
handvatten over hoe omgegaan moet worden met motorische en zintuiglijke ontwikkeling en sociaal-
emotionele ontwikkeling. Met pedagogische onderwerpen is het zo dat je ze continu moet beetpakken en 
aan en verbetercyclus moet onderwerpen. Project 1 is een enorme kluif voor de PM-ers geweest. Men is 
bij de fotograaf in de studio geweest (project 2). Er is feedback gegeven op de eerste fotoserie. Er is een 
tweede versie gemaakt.  

De Keet:  
Fase 1. De PM-ers volgen volgens planning die vve-scholing. Er wordt getraind in de avonduren en 
zaterdagochtenden (sic!). Door de implementatie van vve is er meer reflectie op het werk. 
Het BKK-project is vooral bij de PM-ers belegd. Halverwege is het inzicht gegroeid dat het MT zelf meer tot 
verandering moet komen. Dit betekent een accentverschuiving. De rol van de MT-leden zal zich meer gaan 
ontwikkelen naar ‘leercoach’. Het MT wil zich meer naar procesbegeleiders ontwikkelen en wat minder 
sturen op de inhoud (‘niet als trucje, maar als ontwikkeling’).  
 
Fase 2. In opdracht van het MT is een passend verbeteringstraject door een extern bureau gemaakt. Er zijn 
drie grote verschillen t.o.v. het vorige plan:  
1. Dit plan is meer ‘doorvoeld’, is meer vanuit de organisatie en haar mensen opgetrokken.  
2. De invoering van Uk en Puk wordt getemporiseerd. 
3. Men werkt aan zelfsturende teams.  
Het trainingsprogramma ‘lerende organisatie’ is van start gegaan. Er is een soortement convenant 
ondertekend waarin ze hebben afgesproken om elkaar op te stuwen naar een hogere kwaliteit. Er is een 
systeem van loodjes trekken ingevoerd. De kunst is om de getrokken persoon feedback te geven op 
elkaars werk. De nieuw aangestelde senior PM-er zorgt voor een goed verloop van de alledaagse dingen, 
de dagplanning, doorspelen van informatie vanuit MT. De senior PM-er heeft een brugfunctie. Samen met 
de locatiemanager heeft de senior PM-ers overleg over hoe het op de groepen gaat. Dat geeft soms wat 
lastige situaties.  
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De Kleine Wereld: 
Fase 1. Het loopt zoals gepland. Er wordt gedaan wat men van plan was te gaan doen. Een extra stap zou 
zijn geweest dat er af en toe eens was gesproken met een PM-er om te voelen hoe zij het ervaren. Ze 
hadden bijvoorbeeld een toetssteen kunnen zijn bij de teksten voor e-learning.  
Het is spannend of alles werkt zoals bedacht is, of de doelen worden bereikt die men voor ogen had. 
Ouders zien dat ze bezig zijn om te werken aan kwaliteit.  
 
Fase 2. De meesten vonden e-learning leuk, maar de reflectievragen waren pittig. Mensen hebben veel 
meer tijd nodig gehad. Er zijn workshops gehouden en opdrachten uitgevoerd. Zorgt voor bewustwording. 
Alle onderdelen uit het projectvoorstel zijn uitgevoerd, men moet aan de slag met de borging.  

Fides: 
Fase 1. De trainingen verlopen goed. De meesten zijn er enthousiast over. De belangrijke rol van de 
managers en ambassadeurs moeten nog wat meer van de grond komen, vooral bij henzelf. De enige echte 
verrassing is het inzicht dat de wens om de persoonlijke relatie goed te houden een obstakel vormt bij het 
geven en ontvangen van feedback. 
 
Fase 2. De tweede fase verloopt alleszins redelijk. Na de trainingen is gesteld dat ze vooral moesten doen. 
Niet te veel energie meer stoppen in tegenargumenten. Medewerkers zijn gaan oefenen met een casus. 
Achteraf is iedereen blij het gedaan te hebben. De ambassadeurs blijven enigszins sceptisch over de rol die 
ze toebedeeld hebben gekregen. Feedbackcultuur is volop in beweging. Locatiemanagers zijn de 
‘cultuurdragers’ van de verandering. Ook de clustermanagers zullen samen meer een team moeten gaan 
vormen (nu te veel ‘koning in eigen koninkrijk’). 

Kinderopvang Humanitas: 
Fase 1. De doelen lijken haalbaar. Iedereen doet erg z’n best. Het huiswerk wordt gemaakt. Door de 
coaching-sessies wordt de focus bewaard. Door tijdsdruk is de training gecomprimeerd (meer in minder 
tijd), zo wordt er wel veel tegelijkertijd aangeboden. Hierdoor raken sommige aspecten ondergesneeuwd 
omdat nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden. 
 
Fase 2. Alle onderdelen uit het projectplan zijn uitgevoerd en alle onderdelen uit de trainingen zijn 
ingeoefend. Niet elke locatiemanager heeft alle acht de instrumenten uit de training PLT uitgeprobeerd, 
omdat ze zelf mochten kiezen waarmee ze aan de slag gingen, maar in zijn totaliteit zijn wel alle 
instrumenten aan bod geweest, verdeeld over de verschillende deelnemers.  

’t Kickertje: 
Fase 1. Men dacht met z’n allen een training te gaan volgen, maar er is toch gesplitst. Er is gezocht naar een 
manier om de informatie uit beide groepen te delen, maar er is toch een soort tweedeling ontstaan. 
Samenwerking met de leidinggevenden is niet altijd even makkelijk. Die zijn cruciaal in het traject en het 
zijn mensen waar veel kracht in zit. Er zijn veel parttimers, die zijn gewend om dingen op een bepaalde 
manier te doen. Daar wordt aan getornd en dat is soms lastig. 
Door de projectleiders wordt serieus geluisterd, maar ze gaan ook kijken wat ze kunnen doen om te 
helpen. Dingen werden hiervoor vaker bewaard tot het functioneringsgesprek, dat hoeft nu niet meer. 
Tijd is een belemmering. Doelen zijn haalbaar, maar niet helemaal binnen de geplande tijd. Dit is men 
name lastig voor de borging. 
 
Fase 2. De themabijeenkomsten en ouderavonden verlopen ongeveer volgens plan. Implementatie van het 
kinddossier verloopt ook volgens plan, dat is nu ook al opgenomen in de opleidingsmodule. Ook alle acht 
de instrumenten vanuit PLT zitten in de opleidingsmodule.  
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KinderRijk: 
Fase 1. De verdiepingstraining is in ontwikkeling en naar verwachting op tijd klaar. Ingrijpen is niet nodig. 
De nieuwe verdiepingscursus wordt ontwikkeld door leidinggevende/trainer (intern) en externe 
trainer/ontwikkelaar. In de pedagogiekgroep wordt de cursus beoordeeld en mogelijk bijgesteld. De 
activiteiten binnen het BKK-project zijn afgestemd met de overige beleidsontwikkelingen.  
 
Fase 2. Het loopt goed. Er zijn geen bijzonderheden.  

Okidoki: 
Fase 1. Alles loopt zoals gepland en de oorspronkelijke doelen lijken haalbaar. De grootste inzet is geweest 
op leren om te leren, op bewustwording (voorbereiding). 
De samenwerking onderling is nog meer bevorderd door het project, ook over de groepen heen. Het 
project leeft bij de PM-ers, ze hebben het er veel over. De dromen hangen zichtbaar in de ruimte. 
 
Fase 2. Het project loopt volgens plan, geen grote afwijkingen, hooguit in details en invulling van bepaalde 
onderdelen. Het project loopt naar verwachting en brengt ook op wat ze ervan gehoopt hadden. Er is een 
stappenplan ontwikkeld aan de hand waarvan PM-ers zelf aan de slag kunnen gaan. Het kwaliteitssysteem 
is onder de loep genomen en er is gekeken naar hoe bureaucratisch de organisatie is. Regels zorgen voor 
risicomijdend gedrag. Kwaliteitssysteem is visueler en concreter gemaakt. 

Partou: 
Fase 1. De oorspronkelijke doelen lijken haalbaar. De aanpak is op twee locaties ingezet en er worden 
voorbereidingen getroffen om de aanpak op twee volgende locaties in te zetten. Belangrijk leerpunt is de 
aanwezigheid van de locatiemanagers, zeker in de eerste twee fases van het proces. Dat is aan het begin 
onvoldoende benadrukt. 
 
Fase 2. Trainers werken vanuit positieve houding en dat geeft energie. Er komt ruimte in het werk. 
Werken aan de subdoelen lukt niet altijd. Gewoontes zijn ingesleten. Tenkai leeft bij iedereen. Op beide 
locaties gaat het goed. Iedereen houdt zich aan de afspraken. Het moeilijkste is om het vast te houden. 
Vakanties van locatiemanagers vormen obstakel. Aanwezigheid bij begin verbetertraject is belangrijk. 

SKSG: 
Fase 1. SKSG telt vijf units. Een unit doet niet mee omdat deze heeft meegedraaid in de pilot. Een tweede 
unit doet niet mee wegens een fusie. Daardoor is er al sprake van verplicht rouleren, hierdoor verandert 
het karakter van de uitruil van talenten. Het is en blijft lastig om PM-ers te krijgen die op vrijwillige basis 
willen rouleren. Er zit een negatieve lading op. Er moet in praktische zin veel formeel geregeld worden 
(terugkeergarantie, ziektemelding, vervanging bij ziekte?). Met de woelige tijden zijn PM-ers bang dat ze 
kans maken op afvloeiing. Een tijd je eigen veilige nest verlaten is iets waar veel PM-ers tegen opkijken. 
Omdat de periode van uitruil langer is dan in de pilot, is een tussentijds evaluatiegesprek nu wel nodig. 
Rouleren in de bso is extra lastig, want daar werken veel PM-ers met kleine contracten. Bij de uitruil 
zullen de contracten van de PM-ers ongeveer dezelfde omvang moeten hebben.  
 
Fase 2. Het project loopt vertraging op omdat het veel tijd kost om PM-ers in roulatiesysteem te krijgen. 
Door vraaguitval is er veel onrust in de organisatie. 

Tinteltuin: 
Fase 1. Men loopt een beetje uit de tijd. Oorspronkelijke planning zal waarschijnlijk niet worden gehaald. 
De scholing van de senior PM-ers verloopt minder vlot. Op alle locaties een senior PM-er installeren gaat 
niet lukken. Uitrol van pedagogisch actieboek vordert gestaag in kdv en bso. Er wordt veel openheid 
geboden. Er is veel tijd gestoken in communicatie, informatieverstrekking en voorlichting. 
Uiteindelijk moet de locatiemanager de afgesproken werkwijze gaan dragen. Een lastig punt is de 
dubbelrol van de senior PM-er: bijdragen aan de ontwikkeling en het tegelijk beoordelen van het 
functioneren van de PM-er. Hiervoor is aandacht binnen de training. In alles staat de pedagogiek centraal, 
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is het brandpunt van TintelTuin.  
Waarschijnlijk lukt het niet om het BKK-project in volle omvang geïmplementeerd te krijgen.  
 
Fase 2. Het project verloopt voorspoedig. De PAB’s zijn uitgereikt. Hier en daar is er instructie over 
geweest. Er zijn verschillen tussen locaties. De ene senior PM-er is toe aan het observeren bij collega’s op 
de groep, om daarbij de checklist in te vullen. Bij andere locaties is dat een brug te ver. Dit jaar moet het 
gebeuren. De vve-locaties worden er nu ook bij betrokken, maar dan zonder de PAB’s. Dat geeft 
verwarring met het vve-programma. Er zijn al commerciële uitgaven van het bso-deel en kdv-deel van de 
PAB’s in de maak (‘vermarkten’). 

 
Over het algemeen verlopen de projectplannen goed. In een aantal gevallen vormt de tijd een 
probleem. Het lukt niet alle projecten om binnen de gestelde projectperiode te blijven. Dit was 
overigens deels ook al in de oorspronkelijke plannen opgenomen. 
 
Fragment training collegiaal feedback geven 
Kritiek is wat anders dan feedback. Er worden tweetallen gemaakt die tegenover elkaar moeten gaan 
zitten, waarbij de PM-ers elkaar oordeelvrij moeten omschrijven. De opdracht is om dat vrij nauwgezet te 
doen. Hoe men dat ervaart, wordt uitgewisseld. De een wordt er zenuwachtig van. De ander ziet een 
bevestiging van de ander hoe de PM-er er uitziet. De essentie is dat je eerst heel goed moet kijken voordat 
je met feedback kan komen. Er zijn drie interactieposities in te nemen: ik, jij en wij. Elke positie vraagt om 
eigen gedrag. De ‘ik’ houdt in dat je over jezelf praat. Je moet jezelf als het ware ontvouwen, openmaken, 
onthullen. Jezelf durven laten zien. Een ‘jij’-positie is handig als iemand aan komt zetten met heftige 
emoties. De ‘wij’-positie laat zien dat je samen staat. Het is belangrijk dat je samen nadenkt over hoe nu 
verder? Bij het geven van feedback is het van belang na te denken over wanneer je ermee komt. Kies een 
goed moment.  
 
Een aantal projecten verloopt minder vlot. In een enkel geval vraagt het veel van de organisatie 
om medewerkers mee te krijgen in het traject.  
Maar er is bij meerdere kinderopvangorganisaties ook onwennigheid bij de nieuwe rollen en 
taken binnen de lerende organisatie. Het kost bijvoorbeeld tijd om de positie van de senior 
pedagogisch medewerker goed neer te zetten en de betreffende medewerkers daarin te 
begeleiden en te steunen.  
 
“Dat de ambassadeurs nu ook een andere rol hebben ten opzichte van hun naaste collega’s vinden de meesten 
heel lastig. Medewerkers zijn bang om hun goede relatie met collega’s te verstoren. De ambassadeurs maken 
zich druk over het inbrengen van een casus, die mogelijk betrekking zou hebben op een collega die in de zaal 

zit. Ze stellen voor een fictieve casus in te brengen.” 
 
Ook het geven en ontvangen van feedback is een competentie die ingeoefend moet worden. Die 
is er niet van de een op andere dag na een trainingsbijeenkomst. Dit vraagt voortdurende 
aandacht. Het reflecteren op eigen en andermans pedagogisch handelen is iets wat over langere 
tijd ingeoefend moet worden, zo wordt duidelijk. 
 
3.2.3. Intensiteit van project 
Het lijkt erop dat de intensiteit van het project, dat wil zeggen het niveau van ingrijpen van het 
project in de organisatie en het personeel, van invloed is op de uitvoering en het verloop ervan. 
Hoe dichter het project op de huid van het personeel zit, des te moeizamer het is om het project 
uitgevoerd te krijgen. 
 

“De grootste kans voor mij is dat ik mijn energie leer stoppen in die dingen die belangrijk zijn en dat ik geen 
energie verlies in dingen die niet hoeven. Dat ik beter op een rij krijg wat prioriteit heeft en wat niet.” 

 



42 
 

3.2.4. Bevorderende en belemmerende factoren 
Elk project heeft te maken met factoren die de uitvoering van het project beïnvloeden, in 
positieve of negatieve zin. In tabel 3.4 volgt een bloemlezing. Onderscheid is gemaakt naar 
bevorderende en belemmerende factoren vanuit het perspectief van het personeel, het project, 
de organisatie en extern. 
 
Tabel 3.4 Overzicht van bevorderende en belemmerende factoren 

Bevorderende factoren  Belemmerende factoren 

Personeel 

• Stabiliteit (weinig verloop) 
• Wil tot veranderen 
• Betrokkenheid, enthousiasme, inzet 

• Onwennigheid van nieuwe rol en taken 
• Gebrek aan zelfstandigheid van personeel 

(passiviteit) 
• Weerstand, gebrek aan draagvlak 
• Gebrek aan reflectief vermogen 

Project 

• Kwaliteit van plan (bijv. concrete acties, 
teambenadering) 

• Externe ondersteuning 
• Voortbouwen op eerdere ervaringen 
• Kleinschalig project (‘niet te veel hooi op de 

vork’) 
• Mogelijkheid tot eigen inbreng van personeel 

• Omvang project (grootschaligheid, te ambitieus, 
gebrek aan samenhang) 

• Gebrek aan focus 
• Hiërarchische insteek 
• Ontstaan van bureaucratie 

Organisatie 

• Passende organisatiestructuur • Schaalgrootte (ontbreken van ondersteunende 
disciplines als HRM, P&O, kwaliteitszorg-
medewerker e.d.) 

Extern 

• Belang van goede concurrentiepositie 
• Het budget van BKK 

• Vraaguitval (geboortekrimp, financiële crisis, 
minder arbeidsgelegenheid, geen 
contractverlening, verplichte mobiliteit, duurder 
wordende kinderopvang)  

• Druk op scholingsbudget (gevolg van vraaguitval 
en samenhangende factoren) 

• Geslotenheid van de kinderopvangsector 
(marktwerking) 

• Tijd (te weinig tijd) 

 
Vanuit alle onderscheiden perspectieven zijn er bevorderende en belemmerende factoren te 
noemen.  
 

“Door het werken aan de lerende organisatie verandert het zelfbeeld van de pedagogisch medewerker. Ze 
voelen zich (meer) gewaardeerd door de ouders.” 
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3.3. Einde  
 
Bij het invoeren van vernieuwingen worden doorgaans drie fasen onderscheiden: 1. adoptiefase, 
2. invoeringsfase en 3. stabiliteitsfase (bestendiging). Op basis van de gesprekken die zijn 
gevoerd en de indrukken die we hebben opgedaan zijn alle kinderopvangorganisaties de fase 
van de adoptie voorbij. Het merendeel van de kinderopvangorganisaties zijn vergevorderd met 
de uitvoering van de activiteiten, behorend bij de projecten. In een enkel geval wordt gewerkt 
aan de bestendiging van de opgedane verworvenheden. De lerende organisatie is nooit af. Het is 
dus in de geest van de projecten om door te gaan met het vernieuwen, verbreden en verfijnen 
van de lerende organisatie waarbinnen elke kinderopvangorganisatie een eigen ontwikkeltraject 
heeft doorlopen.  
 

“Geen kinderdagverblijf is ooit uitgeleerd!” 
 
Tot slot presenteren we de verwachte effecten van de inspanningen op het gebied van de 
lerende organisatie. We onderscheiden vier groepen die kunnen profiteren van de lerende 
organisatie: het personeel, de organisatie, de kinderen en de ouders. 
 
Verwachte effecten voor het personeel 
• vergrote bewustwording van eigen en andermans gedrag (‘frisse kijk’) 
• meer reflectieve vaardigheden 
• meer begrip voor elkaar, elkaar beter leren kennen, respect (‘inlevingsvermogen’) 
• verbeterde samenwerking (‘collegialiteit’) 
• van elkaar leren (‘niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden’) 
• hogere eisen stellen aan jezelf en de ander 
• meer arbeidsplezier, tevredenheid 
• meer openheid naar elkaar 
• onderzoekende houding 
• beter met elkaar communiceren (‘beter overleg’) 
• meer verdieping, diepgang in werk 
• meer zelfvertrouwen 
• betere benutting van uniek talent 
• uitbreiding pedagogisch handelingsrepertoire (‘toegenomen deskundigheid’) 
• meer taligheid in het werk met de kinderen 
• doorbreking van vastgeroeste patronen, gewoontegetrouwe routines 
• kansen op doorontwikkeling 
• elkaar durven aanspreken op gedrag 
• meer mogelijkheden bij zichzelf zien (‘flexibele opstelling’, ‘oplossingsgericht’) 
• betere uitstraling naar en betere gesprekspartner voor ouders  
 

“Er ontstaat nieuw enthousiasme, nieuw elan en nieuwe energie.” 
 
Verwachte effecten voor de organisatie 
• in beweging blijven, gericht op ontwikkeling 
• verbeterde kwaliteit, rechttrekken van kwaliteitsverschillen op de groepen 
• meer structuur op de groepen 
• verduidelijking van rollen, taken en verantwoordelijkheden 
• meer openheid en inspraak in inhoudelijke vormgeving van beleid 
• beter horen en zien van het personeel 
• meer uitwisseling van ervaring en kennis 
• professioneler team (‘geen roddelgedrag’) 
• beter scholingsaanbod 
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• meer teamreflectie 
• betere saamhorigheid en verbondenheid 
• betere werksfeer 
• strakkere planning van activiteiten 
• vergroten van bespreekbaarheid van onderwerpen 
• cultuuromslag 
• verbeterde communicatie 
• het verkrijgen van handvatten voor verbeterinterventies 
• betere informatievoorziening 
• betere afstemming tussen personeel 
• beter uitdragen van pedagogisch beleid naar buiten 
 
Verwachte effecten voor de kinderen 
• beter in hun vel zitten 
• betere ontwikkelingsmogelijkheden 
• meer keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, vergrote zelfredzaamheid 
• meer rust op de groep 
• rijker aanbod van activiteiten 
• betere leeftijdgerelateerde activiteiten 
 
Verwachte effecten voor de ouders 
• beter zicht op verhoogde kwaliteit 
• grotere tevredenheid over het reilen en zeilen binnen de kinderopvangorganisatie en op de 

groep 
• betere oudergesprekken 
 

“Veiligheid + Uitdaging = Groei” 
 
3.4. Samenvatting 
 
In het derde hoofdstuk ligt de focus op de implementatie van de activiteiten binnen de elf 
lerende organisatie-projecten. Het blijkt dat, op een enkele uitzondering na, er veel 
betrokkenheid en draagvlak is onder het personeel. Er zijn in algemene zin geen 
noemenswaardige weerstanden. Enkele achterblijvers krijgen extra aandacht vanuit het 
management. Er zijn vele activiteiten binnen de projecten genoemd die zijn uitgevoerd. Met 
uitzondering van een enkel project verlopen de activiteiten volgens schema. Een deel van de 
activiteiten loopt door na afronding van het project. De projecten verschillen in intensiteit, wat 
wil zeggen dat het ene project dieper ingrijpt op de organisatie en het personeel dan het andere 
project. Dit maakt sommige projecten meer of minder praktisch uitvoerbaar. Er zijn vele 
bevorderende en belemmerende factoren op diverse hoeken (personeel, project, organisatie en 
extern) aangewezen bij de projectuitvoering. Een deel van de bevorderende en belemmerende 
factoren is gespiegeld (zijn elkaars tegenpolen). Exemplarisch voor een bevorderende factor met 
betrekking tot het personeel is de stabiliteit in het team. Een voorbeeld van een belemmerende 
factor ten aanzien van het personeel is onwennigheid bij nieuwe rol en taken. Een bevorderende 
factor op het niveau van het project is de kleinschaligheid (‘niet te veel tegelijk willen’), terwijl 
een belemmerde factor in dit verband de omvang van het project is.  
Bevorderend bij de uitvoering op het niveau van de organisatie is de passende 
organisatiestructuur. Belemmerend in deze is de schaalgrootte, hier het ontbreken van 
ondersteunende diensten als HRM binnen kleinere kinderopvangorganisaties. Het belang van de 
concurrentiepositie wordt gezien als een bevorderende externe factor. De vraaguitval (als 
gevolg van een mix van externe factoren) wordt gezien als belemmerende externe factor. Dit is 
een ernstig verstorende factor bij de implementatie van meerdere projecten.  
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Al met al zitten de meeste kinderopvangorganisaties in de uitvoeringsfase. Een enkele 
kinderopvangorganisatie werkt aan het stabiliseren van de vernieuwing, door voor borging te 
zorgen. Er worden veel effecten verwacht van de projecten. De verwachte effecten kunnen 
ingedeeld worden in effecten voor het personeel, de organisatie, de kinderen en hun ouders. Een 
voorbeeld van een verwacht effect voor het personeel is het toegenomen kritisch-reflecterend 
vermogen. Een voorbeeld van een verwacht effect voor de organisatie is meer verbondenheid en 
saamhorigheid in teamverband. Een verwacht effect voor de ouders is dat ze ervaren dat de 
pedagogisch medewerkers gelijkwaardiger gesprekspartners zijn. Een verwacht effect van de 
kinderen is dat ze beter in hun vel zitten.  
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4. Opbrengsten op projectniveau 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de opbrengsten op projectniveau. Paragraaf 4.1 begint met het 
beschrijven van de effecten, zoals waargenomen door medewerkers binnen de elf 
kinderopvangorganisaties. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de borging van de 
gerealiseerde opbrengsten. Paragraaf 4.3 bevat informatie over de overdragbaarheid van de 
projecten. Kunnen andere kinderopvang-organisaties een dergelijk project uitvoeren? Paragraaf 
4.4 bevat suggesties voor de branche vanuit de projecten. In paragraaf 4.5 ligt de focus op de 
werkzame bestanddelen van de pilot, ofwel de succesfactoren die bijdragen aan de 
implementatie van de lerende organisatie. Tot slot wordt in paragraaf 4.6 een samenvatting 
gegeven van het vierde hoofdstuk. 
 
4.1. Waargenomen effecten 
 
Tijdens het tweede werkbezoek zijn door de deelnemers aan de diverse projecten verschillende 
opbrengsten benoemd. Wie deelnemers zijn, is afhankelijk van de insteek van het project, in 
sommige gevallen zijn dit PM-ers, in andere projecten zijn leidinggevenden deelnemers. Dit is 
vermeld bij de projecten in tabel 4.1. 
 

Tabel 4.1 Opbrengsten per project zoals benoemd door deelnemers 

de Hoepel (PM-er): De PM-er heeft het gevoel dat het kijken naar de kinderen erdoor verbreed is, dit 
vindt ze prettig. Er is ook meer overleg met collega’s over de kinderen, dingen zijn weer meer open 
gegooid en minder vanzelfsprekend. De combinatie van het uitzoeken van de ontwikkelingsgebieden en 
de studiedag was hiervoor wel cruciaal. De studiedag heeft echt voor verdieping van de kennis en voor 
toepassing van de kennis gezorgd. Het zelfvertrouwen van de kinderen schiet door de verkregen en 
geboden ruimte omhoog. Voor de organisatie levert het op dat ze efficiënter bezig zijn. Het doel was eerst 
dat de kinderen een leuke dag moesten hebben, nu streven ze naar meer verdieping, meer zelfvertrouwen 
geven. Daarnaast hebben ze ook nog een leuke dag, dus dat zijn twee vliegen in een klap! Ook is er meer 
overleg tussen leidsters en geven we elkaar meer feedback, dat zorgt ervoor dat het team ook hechter is 
geworden. De oudergesprekken gaan ook beter en dieper, je hebt meer om over te praten met de ouders 
nu je meer kennis hebt en op een andere manier met de kinderen omgaat en beter naar ze kijkt. 

De Keet (leidinggevende): Er is door de implementatie van VVE veel meer reflectie op het werk. Er wordt 
veel meer overleg gevoerd, samen op ideeën komen, taken in goed overleg verdeeld. Men staat meer open 
voor kritiek op elkaars functioneren. Men staat voor elkaar klaar, er hangt een prettige sfeer voor PM-ers 
en kinderen. Ook is sprake van meer teamreflectie op het werk. Men staat meer stil bij het eigen handelen, 
er is sprake van professionele bewustwording, meer professioneel gedrag. Ze zien dat kinderen 
zelfredzamer worden. Kinderen krijgen meer vrijheid in het kiezen van activiteiten, daardoor krijgen ze 
ook meer vertrouwen in eigen kunnen (grip op eigen situatie, self esteem). PM-ers leren ook meer en meer 
de kinderen positief te benaderen en handelingen en voorwerpen uit de omgeving te benoemen (taliger 
maken van het werk). 

De Kleine Wereld (leidinggevende): Opbrengsten van het project zijn opener staan voor anderen, 
bewuster zijn van hoe je dingen doet. Hier hebben alle onderdelen van het project aan bijgedragen. E-
learning zorgt ervoor dat je er bij stil staat en bewust wordt, dat is meer voor jezelf. Van daaruit wordt dit 
verder verdiept doordat je ermee bezig gaat en iets met die bewustwording gaat doen.  
Onderdelen sluiten goed aan en alle onderdelen samen zorgen ervoor dat je bewuster en opener wordt 
naar collega’s. Voor kinderen zitten de opbrengsten in de groei van de medewerkers. Door opener te staan 
voor de kinderen word je je bewuster van de houding van bepaalde kinderen en van het feit dat je te snel 
aannames doet die niet altijd hoeven te kloppen. Voor de organisatie zal de hele openheid en de 
communicatie ervoor zorgen dat iedereen weet wat er speelt en dat iedereen zijn zegje kan doen als hij of 
zij ergens mee zit. Daardoor blijven mensen niet te lang ergens mee lopen en ontstaan er minder snel 
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frustraties en spanningen. 

Fides (groepsgesprek met PM-ers en leidinggevenden): Het project wordt ervaren als een cultuuromslag, 
er verandert veel. Er wordt opgemerkt dat de bereidheid om feedback te geven absoluut bestaat, hoewel 
de een het makkelijker doet dan de ander. Feedback is een manier om dingen echt te veranderen en het 
levert een bijdrage aan de sfeer en aan respect en begrip: “Als je dingen niet uitspreekt naar elkaar kun je 
er na vier jaar achterkomen dat je elkaar nog steeds niet helemaal begrijpt of accepteert.” en “Als je geen 
feedback geeft of krijgt, dan groei je niet meer. Als lerende organisatie moet je vooruitgaan. Zonder 
feedback roest je vast.”  

Kinderopvang Humanitas (leidinggevende): Een belangrijke opbrengst is dat ze heeft geleerd dat het 
goed is om uit te gaan van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, uitgaan van de 
positieve benadering. Verder heeft het project met name een stuk bewustwording gebracht, meer stilstaan 
bij hoe je dingen doet en waarom, ook voor het team. Dat geeft diepgang en doorbreekt routine. Hiervoor 
was voor haarzelf cruciaal dat ze samen met anderen die ze nog niet kende de training heb gevolgd en dat 
er veel variatie en creativiteit zat in de werkvormen. Ook was het prettig dat Anke (red: van Keulen, 
extern trainer) langskwam voor coaching. In eerste instantie leek dat wat bedreigend, maar het was juist 
heel prettig en ze heeft er veel van geleerd. 
Kinderopvang Humanitas (PM-er): Wat ze heeft geleerd is dat je evaluatiemomenten vorm kunt geven op 
de manier die ze in het project geleerd hebben. Dan wordt het niet zo snel persoonlijk, doordat we hebben 
geleerd met name te letten op kwaliteiten. Ook het oefenen hiermee maakt dat ze het in de toekomst toch 
makkelijker zult toepassen. Voor de kinderen zit de opbrengst in betere afstemming tussen de PM-ers 
door meer openheid. Op 1 lijn zitten is altijd beter, ook voor de organisatie. 

’t Kickertje (leidinggevende): De leidinggevende noemt als belangrijkste opbrengsten bewustwording en 
zicht op eigen kwaliteiten en die van een ander, bewustwording van hoe ze overkomt op andere mensen. 
Het Werken met een Maatje heeft hier veel aan bijgedragen, met name doordat haar maatje relatief nieuw 
in de organisatie was en dus met een ‘frisse blik’ tegen haar aankeek. Voor de organisatie heeft het project 
opgebracht dat er veel meer begrip is ontstaan voor elkaars werk en positie, ook voor mensen op andere 
lagen en afdelingen (bijvoorbeeld het kantoor of de directeur). “We werkten allemaal heel hard, maar 
kwamen toch niet waar we wilden zijn. Nu hebben we meer zicht op elkaars behoeften en processen en is 
het makkelijker om elkaar te steunen.” 
’t Kickertje (PM-er): De PM-er met wie ik sprak heeft het werken met een maatje als heel positief ervaren 
voor zichzelf. Voor de kinderen zit de opbrengst in verbetering van de sfeer op de groep doordat de PM-
ers opener communiceren. Daardoor zijn er minder spanningen en onduidelijkheden, dat merken de 
kinderen meteen. 

KinderRijk (PM-ers): Op de baby- en verticale groepen (0-2 jaar) wordt volgens de principes van Emmi 
Pikler gewerkt. De trainingen ‘Werken met baby’s ‘ (introductie/basis en verdieping) die PM-ers binnen 
KinderRijk volgen dienen als inspirerend voorbeeld voor het BKK-project. De PM-ers vertellen dat tijdens 
de trainingen je ogen worden geopend. Ze zijn zich veel bewuster geworden van het belang van eigen 
handelen en de keuzen bij de inrichting van de ruimte. Ze hebben ook video interactiebegeleiding gehad. 
Een camera op de groep heeft invloed op kinderen en het groepsproces (de kinderen willen met de 
camera spelen), maar het is goed dat het pedagogisch handelen kritisch wordt bekeken. 
De PM-ers zijn eager to learn. Ze laten blijken tevreden te zijn met de scholing die ze binnen KinderRijk 
krijgen. Het zijn goede cursussen, waar ze in de praktijk wat aan hebben. 

Okidoki (PM-er): Ze heeft geleerd dat ‘dit kan niet’ vaak een minder harde uitspraak is dan het lijkt: er is 
vaak best een mogelijkheid te vinden om iets toch voor elkaar te krijgen. Dat heeft ze geleerd doordat ze 
dingen in een groepje zijn gaan bespreken en aanpakken, dan vul je elkaar aan. Het project levert direct 
voor de kinderen iets op, alle dromen hebben te maken met ons werk met de kinderen. Voor de 
organisatie levert het ook wat op, omdat we met zijn allen gaan nadenken over hoe we Okidoki beter 
kunnen maken. 
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Partou (PM-er): Dit project heeft iedereen dichterbij elkaar gebracht en mensen opener genaakt. Wat heel 
erg eruit springt is dat de trainers vanuit een ontzettend positieve benadering werken en dat geeft veel 
energie: wat je doet is nooit verkeerd. Naomi van APS gaat ervan uit dat in ons allemaal een goede 
professional zit en we allemaal een goed kinderdagverblijf willen. Ze benadrukt de positieve dingen. Door 
het werken met eigen subdoelen, wordt ze zich bewuster van wat echt belangrijk voor haar is. Het werken 
aan de subdoelen lukt niet altijd. Gewoontes zijn bij iedereen zo ingesleten. Toch leeft Tenkai bij iedereen. 
“Als iemand in de stres raakt zeggen we weleens: doe Tenkai! Het leeft dus wel. Het moeilijkste is om het 
vast te houden.” 

TintelTuin (PM-ers): De senioren zien hun functie (het is meer dan alleen een taak erbij!) als een nieuwe 
dimensie die wordt toegevoegd aan hun bestaande werkzaamheden. Het biedt kansen om door te 
ontwikkelen. Er ontstaat nieuw enthousiasme, nieuwe elan, energie. Eindelijk weer nieuwe dingen leren. 
Doorbreking van sleur. Er is bij de collega’s waardering voor de senior. Voorziet in een behoefte aan beide 
kanten. 

 
In tabel 4.2 staat een samenvatting van de opbrengsten zoals deze tijdens het tweede 
werkbezoek zijn besproken met de projectleiders van de elf pilot projecten. 
 

Tabel 4.2 Opbrengsten per project zoals benoemd door projectleiders 

De Hoepel: Goed kijken naar kinderen, loskomen uit je routine, verbinding zoeken met kinderen, 
informatie over hoe je het team moet aansturen: er is minder zelfstandigheid dan we verwachtten, we 
moeten heel veel controlecirkels inbouwen. PM-ers moeten nog wel leren dat ruimte geven niet betekent 
dat er geen grenzen zijn, dat ineens alles mag. Wat een mooi resultaat is, is dat bij het signaleren van een 
kindje waar iets bijzonders mee is, door het alleen al te bespreken, desnoods met de moeder erbij, gaat het 
al meteen een stuk beter. Je let dan toch op of je wel de juiste aandacht geeft. Signaleren en bespreken 
leidt al tot verbetering. Op de studiedag is heel veel gevallen, daar kwam alles mooi samen. Zo’n 
verdieping is wel echt nodig, je moet met elkaar samen in gesprek, niet alles tussendoor doen, maar echt 
tijd aan geven. De hoop is dat PM-ers door dit project een meer onderzoekende houding krijgen, dat ze 
meer geneigd zijn om uit te gaan zoeken waarom een kindje bepaald gedrag laat zien. Je ziet nu al wel dat 
ze er meer met elkaar over praten, dat is een mooie eerste stap. Hopelijk gaan ze dan ook af en toe eens 
iets op- of uitzoeken. Ze moeten leren dat ze niet meteen een antwoord hoeven te hebben, maar het zou 
mooi zijn als ze een stuk nieuwsgierigheid zouden ontwikkelen, zich afvragen waarom het bij dat ene 
kindje zo is en bij een ander kindje anders. Ouders merken al op dat er meer rust  en een positievere sfeer 
op de Hoepel heerst, dat is een mooie opbrengst. 

De Keet: Er is meer duidelijkheid binnen de organisatie over procedures, over het delen van 
verantwoordelijkheid. De werksfeer is verbeterd. Er is ook tijdwinst gerealiseerd, omdat er minder tijd 
wordt besteed aan discussie. De planning van activiteiten is strakker georganiseerd. Tevens is het niveau 
van de dienstverlening omhoog gegaan. Zaken zijn meer bespreekbaar gemaakt. 

De Kleine Wereld: De periode is te kort om al duidelijk te hebben wat de opbrengsten precies zullen zijn.  
Als je doorzet, ga je volgend jaar merken dat medewerkers bewuster met hun werk bezig zijn, dat ze 
kritisch kunnen reflecteren op zichzelf en op collega’s. Die kritische reflectie heeft automatisch effect op 
kinderen en ouders, omdat het betrekking heeft op kwaliteit van pedagogisch handelen. Een belangrijke 
opbrengst die al wel zichtbaar is, is dat mensen zich bewust zijn  geworden van het feit dat discussie niet 
per definitie iets negatiefs is. Ze krijgen door dat ze een discussie mogen beginnen, dat ze hun mening 
mogen geven, dat levert iets op. PM-ers zijn niet gewend om kritisch te denken, vanuit opleiding.  

Fides: Het project heeft al opgeleverd dat mensen erover na zijn gaan denken, er wordt over gesproken, 
het wordt toegepast. Feedback zorgt voor inzicht. Communicatie! Niet alleen duidelijk zijn, ook af blijven 
stemmen of de juiste boodschap nog steeds gehoord wordt. Feedback alleen op gedragsniveau op de 
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werkvloer is absoluut onvoldoende. Je moet het koppelen aan je pedagogische kwaliteit, je visie, je 
kernwaarden. Feedbackcultuur moet terug te zien/voelen/horen zijn in de gehele organisatie van hoog tot 
laag. Management is de cultuurdrager. 

Kinderopvang Humanitas: Sommige instrumenten uit de training (PLT) zijn favoriet: Leerdagboek, 
Werken met een maatje en Kwaliteiten Benoemen zijn de drie populairste instrumenten, die door 
locatiemanagers goed te hanteren zijn. Van botsingen kun je leren vraagt nog wat verdieping, daar willen 
mensen graag meer van weten en meer mee doen. Kritische vragen stellen en Denken, voelen, willen zijn 
minder aan bod geweest. Belangrijke opbrengst is dat trainen met mensen die vanuit het hele land komen 
een duidelijke meerwaarde heeft, dit wordt door alle deelnemers bevestigd. Dit werd van tevoren niet zo 
verwacht, verwacht werd juist dat het misschien lastig zou zijn om zo’n proces aan te gaan met mensen 
die elkaar niet kennen. Maar door iedereen wordt dat laatste juist als een pluspunt aangegeven, omdat het 
voor minder aannames en meer diepgang zorgt. Dit geldt trouwens ook voor het maatjesleren op het 
niveau van de PM-ers: als ze dit doen met iemand die niet een directe collega is, levert het meer op. De 
locatiemanagers zijn echt het proces aangegaan en samen met hun team aan de slag gegaan, dat is een 
mooie opbrengst. Er is hierdoor in sommige teams veel in beweging gekomen en veel gebeurd, dingen 
raken in een stroomversnelling. Iedereen gaat er ook mee verder, op haar eigen manier. Sommigen 
hebben aangegeven dat ze het fijn zouden vinden om nog verder gecoacht te worden door Anke of Fuusje 
(red: trainers van bureau Mutant), die mogelijkheid gaan we onderzoeken. Een andere belangrijke 
opbrengst is dat de locatiemanagers zelf zo enthousiast over de instrumenten uit de methode zijn 
geworden dat ze daardoor hun team kunnen meetrekken: zij moeten het tenslotte zelf gaan 
implementeren en dat kan alleen vanuit hun eigen enthousiasme. Dit enthousiasme is erg gevoed vanuit 
het samen met anderen trainen: zo trek je elkaar mee. Voor de kinderen worden effecten verwacht 
doordat PM-ers beter leren kijken naar zichzelf en er meer afstemming en overleg  is. Dat gaat de 
pedagogische kwaliteit ten goede komen, dat kan niet anders. Op organisatieniveau was een doel van het 
project het verbeteren van de aanspreekcultuur binnen Kinderopvang Humanitas. PM-ers zijn vaak erg op 
elkaar betrokken, wat lastig is voor het elkaar aanspreken op dingen die niet lekker lopen. Door te werken 
met de verschillende instrumenten uit PLT (Werken met een maatje, Kwaliteiten Benoemen, Van 
botsingen kun je leren) verandert ook de manier van feedback geven, dat zal zijn weerslag hebben op de 
aanspreekcultuur. 

’t Kickertje: De verandering in het team van leidinggevenden is groot. Ze zijn nu meer een team met zijn 
allen en ze voelen zich sterker, ze zijn niet meer ieder voor zich bezig, maar echt met elkaar, er is meer 
uitwisseling onderling, ze zoeken elkaar op, ze vragen aan elkaar hoe ze dingen hebben gedaan en hoe ze 
dingen kunnen aanpakken. Vooral het Maatjes werken heeft hier veel aan bijgedragen. De 
themabijeenkomsten hebben geleid tot een andere houding bij PM-ers: ze kijken anders naar kinderen en 
doen hier vervolgens ook echt wat mee, anders dan voorheen. Onderzoekende houding: wat heeft dit kind 
nodig om verder te komen, dat is echt wel in ontwikkeling, daar is wel vooruitgang in geboekt. Niet bij 
iedereen even veel en even snel, maar de onzekerheid aankunnen, dat is de grootste uitdaging en daar is 
zeker iets in gewonnen. De combinatie van PLT instrumenten en werken met beeldmateriaal is heel sterk, 
dat heeft echt een versterkende kracht op elkaar. Je merkt dat dingen beginnen te landen, dat mensen 
dingen die ze hebben geleerd, gaan inzetten. Dat merk je op alle lagen, bij de leerlingen, PM-ers, 
leidinggevenden. Bijvoorbeeld vragen achter de vragen stellen, doorvragen, dingen niet zomaar 
aannemen. Verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden was een belangrijk doel in het 
project. Dat is gedaan, daar is veel tijd aan besteed, iedereen heeft feedback gekregen van collega’s. Wat nu 
duidelijk wordt, is dat dit onderdeel van de taal van de organisatie is geworden. Mensen gaan vragen naar 
rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dat is een mooie opbrengst in een kleine organisatie als deze, 
waarin veel collegialiteit heerst en mensen snel op de stoel van een ander gaan zitten. Er is meer 
duidelijkheid. Dit zit al haast in het collectieve geheugen van de organisatie. Op het niveau van de kinderen 
zie je dat sommige kinderen heel scherp in beeld zijn. PM-ers gaan aan elkaar vragen: wat vind jij nu van 
dit kind, hoe zou het komen dat het kind steeds bijt, bijvoorbeeld. Het teamdoel van leidinggevenden was 
het verlagen van de werkdruk en het beter structureren van de dagindeling. Je ziet nu dat er als gevolg 
hiervan  meer overleg ontstaat tussen PM-ers, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit ten goede 
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komt aan de kinderen. Als er meer rust is en PM-ers weten waar ze ondersteuning kunnen zoeken, is dat 
beter voor de kinderen. Dat je de hele dag door kunt overleggen en dat je dat niet perse in een vooraf 
gepland overleg hoeft te doen, is een belangrijke bewustwording, echt een kanteling. De andere kant van 
die medaille is dat mensen ook gaan nadenken over hoe professioneel het is om constant alles aan 
iedereen te vragen en om constant maar bereikbaar te moeten zijn, daar wordt nu een gulden middenweg 
in gezocht. 

KinderRijk: De organisatie krijgt een beter scholingsaanbod waardoor ze beter greep krijgt op de 
kwaliteit van de pedagogiek. De kinderen worden eerder zelfstandig, krijgen greep op hun eigen 
ontwikkeling, zijn sneller zelfredzaam. De PM-ers raken bewust van het eigen handelen en passen het 
geleerde toe. 

Okidoki: Kernopbrengst van het project is dat  PM-ers meer zijn gaan samenwerken en gaan delen. 
Daardoor ontstaat er meer begrip voor elkaar, ze kennen elkaars kwaliteiten, maken er meer gebruik van, 
en mensen gaan leren om andere mensen een kans te geven, een leermoment te gunnen. Collegialiteit, 
samenwerking, begrip voor elkaar, samen ergens voor gaan, is toegenomen. Het team denkt meer in 
mogelijkheden. Deze opbrengsten zijn het gevolg van het oprecht belangrijk maken van de PM-ers, 
geïnteresseerd zijn in wat hun beweegt. Er mogen zijn, ze serieus nemen. Geef ze mee dat zij de kern van 
de organisatie zijn, het hart… 

Partou: De projectleider ziet dat mensen met hun persoonlijke plannetjes aan de slag gaan en het ook leuk 
vinden ze op de werkvloer uit te voeren en inzichtelijk te maken. Tijdens locatiebezoeken laten de PM-ers 
graag zien hoe ze hun concrete plannen, zoals voetjes afdrukken op rollen behang en muziek maken met 
aanwezig materiaal (bv pannen), uitvoeren. Minder concrete plannen, zoals elkaar aanspreken op dingen, 
zijn nog niet in uitvoering gezien. Dat is blijkbaar wat lastiger. Voor de kinderen is het effect vooral dat zij 
een rijker aanbod aan activiteiten krijgen, doordat PM-ers goed nadenken over wat ze de kinderen willen 
aanbieden en waarom.  

TintelTuin: Het project levert een sterke focus op de pedagogische kwaliteit bij iedereen op. Bundeling 
van informatie op verschillende niveaus, mede door het meten. In beeld krijgen van de ontwikkeling in 
pedagogische kwaliteit, handvatten voor interventies. 

 
In grote lijnen kunnen de opbrengsten op projectniveau als volgt worden weergegeven: 
 
• Open communicatie en feedbackcultuur 
• Meer overleg en afstemming, betere samenwerking 
• Meer reflectie 
• Inleven in elkaar en de kinderen 
• Beter kijken naar de kinderen 
• Onderzoekende houding 
• Bewustwording, minder op routine doen 
• Zicht op kwaliteiten (eigen en die van een ander) 
• Meer begrip voor elkaar 
• Meer duidelijkheid 
• Meer plezier in het werk 
• Verbeterde sfeer op de groepen  
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4.2. Borging van de opbrengsten 
 
Tijdens het tweede werkbezoek is zowel met deelnemers (PM-ers en leidinggevenden, 
afhankelijk van het project) als met projectleiders gesproken over hoe de opbrengsten in de 
komende periode geborgd zullen gaan worden. In tabel 4.3 staat weergegeven hoe dit in de 
verschillende projecten zal worden vormgegeven. 
 

Tabel 4.3 Borging zoals benoemd door deelnemers 

de Hoepel: De borging zal plaatsvinden via de maandverslagen en in de overleggen. De 
ontwikkelingsgebieden komen terug in de maandverslagen over de kinderen, dus daar moet je elke maand 
weer over nadenken en over overleggen. De PM-er hoopt ook op vervolgcursussen en workshops, ze vindt 
dat je hier wel actief mee bezig moet blijven, anders wordt de nieuwe manier van omgaan met de 
kinderen binnen de kortste keren ook weer routine. 

De Keet (leidinggevende): De teambijeenkomsten waarin het teamleren voorop staat zijn belangrijk voor 
de borging. Ook MT, locatiemanager, senior PM-er en externe ondersteuning hebben een relevante rol bij 
verankering van verworvenheden. 

De Kleine Wereld (PM-er/praktijkbegeleider): Praktijkbegeleiders hebben een stuk 
verantwoordelijkheid voor de borging. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat wordt vormgegeven. Aan 
het eind van het traject krijgen ze intervisie en gaan ze hun rol daarin bespreken. Zelf denkt ze dat dit 
vooral bij vergaderingen terug zal moeten komen en dat daarin ook een taak voor de manager ligt, omdat 
die de vergadering leidt. Verder moet je elkaar er op de werkvloer aan herinneren, aanmoedigen om 
feedback te geven en aanmoedigen om met elkaar het gesprek aan te gaan om te kijken hoe je ergens uit 
kunt komen. 

Fides (groepsgesprek met PM-ers en leidinggevenden): Feedback geven moet al bij stagiaires gedaan 
worden. En bij nieuw personeel. Zo wordt het onderdeel van de cultuur. Verder moet er een 
geheugensteuntje komen op het werk, bijvoorbeeld iets ophangen op de wc. Het zou mooi zijn als de 
groepsoverleggen de ene keer over de kinderen en de groep gaan en de andere keer over samenwerking 
en het team. De helft van de overleggen gaat dan over omgang met elkaar en dus over feedback geven. 

Kinderopvang Humanitas (leidinggevende): Ze blijft Werken met een maatje, Leerdagboek en 
Kwaliteiten Benoemen inzetten in het team. Ze zet het vast op de agenda. Ook blijft ze afspreken met haar 
maatje, zodat zij elkaar scherp kunnen houden. De instrumenten passen goed in het Ontwikkelboek van 
Kinderopvang Humanitas, dan staan ze sowieso ingepland in de cyclus van persoonlijke 
ontwikkelingsplannen en dergelijke. Kinderopvang Humanitas gaat een deel waarschijnlijk ook opnemen 
in dat Ontwikkelboek. Het zou ook mooi zijn als er op studiedagen voor locatiemanagers regelmatig een 
opfrisworkshop of zoiets geboden zou worden. 
(PM-er): Er moet wel tijd voor gemaakt worden, het moet op de agenda blijven staan in groepsoverleg en 
teamoverleg. Dat houdt het levend. Het moet niet te moeilijk gemaakt worden, ze vindt dat ze elkaar 
gewoon elke twee weken kunnen bevragen over wat de leerdoelen zijn en hoe ze daar mee aan de slag 
zijn. 

’t Kickertje (leidinggevende): Ze geeft aan dat ze de opbrengsten wil borgen door de onderwerpen (en 
dan met name het benoemen van kwaliteiten, dat ervaart ze als zeer waardevol) telkens terug te laten 
komen op de agenda in de verschillende overleggen (groepsoverleg, locatievergadering). 

KinderRijk: Scholing wordt via video interactiebegeleiding ‘warm gehouden’ in de praktijk. Zo wordt het 
geleerde geïnternaliseerd in het handelingsrepertoire van de PM-ers. Scholing is verdieping van eigen 
werk. Het kost soms best veel tijd voordat PM-ers het geleerde onder de knie hebben (‘leren is een 
langdurig proces’). Feedback, intervisie en supervisie op de werkvloeren werken bevorderend. 
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Okidoki (PM-er): De borging is lastig, je moet er echt alert op blijven, oog voor hebben en elkaar blijven 
betrekken bij dingen die je anders zou willen. Ze hebben nu in elk geval geleerd hoe zo’n proces werkt en 
dat kunnen ze dan wel weer doorlopen. Dan kunnen ze in elk geval met een goed voorstel komen. 

Partou (leidinggevende): De eigen doelen en groepsdoelen moeten gewoonte worden, maar daar maakt 
ze zich niet zo’n zorgen over, dat lukt wel. Wat ze lastiger vindt, is elkaars handen vast houden. Er zou in 
elk overleg ruimte moeten komen voor het terugkoppelen van Tenkai aan elkaar. Als er geen goede 
afspraken gemaakt worden over wanneer het aan bod komt, dan gaat het wegzakken. Nieuwe mensen 
moeten meteen op Tenkai ingewerkt worden. “Zelf doe ik stickertjes in mijn agenda die mij ertoe dwingen 
iedere dag na te denken of ik aan mijn subdoel werk. Want wat heb ik elke dag in mijn handen? Mijn 
agenda. Mijn agenda dwingt mij erover na te denken als het mij een dag niet is gelukt. Ik en mijn collega 
spreken elkaar er ook op aan, omdat we beiden met dezelfde agenda werken. Zo zorgen wij bij elkaar voor 
borging.” 

TintelTuin (senior PM-er): Om het werk als senior goed te kunnen doen is het belangrijk dat de 
voorwaarden daarvoor zijn ingevuld. Er moet een helder pedagogisch beleid zijn, gedocumenteerd, op 
papier. Het PAB is als een leidraad. Onduidelijkheid over de pedagogiek schept namelijk weerstand. Het 
PAB biedt veel helderheid. 

 
In tabel 4.4 staat weergegeven hoe de projectleiders denken dat de opbrengsten van de 
projecten geborgd kunnen en zullen gaan worden. 
 

Tabel 4.4 Borging zoals benoemd door projectleiders 

De Hoepel: In elk teamoverleg (klein en groot) worden de onderwerpen uit de ontwikkelingsmatrix en de 
doelen van de groep en de leidsters steeds weer teruggepakt en levend gehouden. Verder zitten die 
ontwikkelingsgebieden verwerkt in de maandrapportages over de kinderen, dus dat houdt het ook actief. 
Die vormen ook weer de basis voor de oudergesprekken, waarin een en ander dus ook aan bod komt. Dit 
vraagt ook om focus hierop. De maandrapportages worden door het management gecontroleerd en de 
teamoverleggen worden door het management begeleid, dus zo blijft er zicht op de processen. We 
stimuleren wel dat leidsters niet wachten tot het maandelijks teamoverleg als er iets opvalt aan een kind. 
Dat moeten ze dan toch met elkaar en met ons ook tussendoor gaan oppakken. In het nieuwe jaar komen 
er ook meer uren voor coaching on the job door de pedagogisch beleidsmedewerker. 

De Keet: Men is sinds kort begonnen met het invoeren van een feedback-systeem. Er worden twee keer 
per week lootjes getrokken. De collega van wie je het lootje trekt, zul je die dag feedback moeten geven. 
Wat wil je van die collega leren, wat doet ze goed? Wat kan ze beter doen? Dit zijn leerpunten. 
Yammer is opgezet om de inhoudelijke feedback uit te wisselen. Alle collega’s zullen inzage hebben in de 
wederzijdse terugkoppeling. Begeleiders van Nan Cuna komen twee maal per jaar om over het feedback-
systeem praten. Het tweede MT-lid houdt met video-observaties op de groep de kwaliteit van de 
pedagogische praktijk in de gaten. Dit wordt met de senior PM-er besproken. 

De Kleine Wereld: Het project zal worden opgenomen in het scholingsplan. Over de exacte invulling van 
de borging gaat nu worden nagedacht, de input vanuit het project is hiervoor nodig. De werkgroepen 
willen ze verspreid houden over het jaar, waarin dan steeds onderdelen van het pedagogisch werkplan  
tegen het licht gehouden worden. De werkvorm hiervan werkt goed. Ook komt er volgend jaar weer een 
workshop. Ook willen ze bijvoorbeeld  twee keer per jaar met nieuwe werknemers de e-learning doen en 
op studiedagen het teamleren laten terugkomen. Ook moeten onderdelen terugkomen in  
functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Ze hopen dat ze met dit project op de 
werkvloer een bepaalde sfeer hebben gecreëerd waarin mensen open zijn tegen elkaar en waarin dingen 
bespreekbaar worden gemaakt. Waarin dingen niet eindeloos op de automatische piloot worden herhaald, 
maar waarin medewerkers met elkaar de dialoog en discussie aangaan om te kijken hoe ze het willen 
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hebben. Daar zul je wel momenten voor moeten geven, ruimte voor moeten inbouwen, dat gaat uiteraard 
niet vanzelf, het moet steeds terugkomen op de agenda. Misschien komt er ook wel ergens een dialoog- en 
discussiebord, waar onderwerpen op kunnen worden aangegeven. 

Fides: Er wordt nog gezocht naar een goede vorm voor het vervolg. Er is geconstateerd dat een gezonde 
feedbackcultuur een belangrijk instrument is om je pedagogische kwaliteit te borgen. Het is dus eigenlijk 
andersom: feedback geven hoeft niet zozeer geborgd te worden, het moet juist doordringen dat het een 
instrument is om te borgen. 

Kinderopvang Humanitas: Over een half jaar wordt er een terugkombijeenkomst georganiseerd. Alle 
deelnemers hebben voor de komende periode doelen geformuleerd waar ze mee aan de slag willen gaan, 
over een half jaar wordt geëvalueerd hoe dit is gelopen. Alle locatiemanagers gaan de komende periode 
zelfstandig verder met de instrumenten die ze in de training aangereikt hebben gekregen. Ze hebben de 
ruimte om dat op hun eigen manier te doen, ze bepalen zelf waar ze het koppelen aan bestaande 
structuren en instrumenten, hoe ze het voegen in hun bestaande werkwijze. Iedereen heeft al aangegeven 
dat ze in elk geval contact zullen blijven houden met hun maatje uit de training, dat zorgt ook voor een 
stuk borging. Daarnaast zullen onderdelen van de methode verwerkt worden in het Ontwikkelboek (red: 
inwerk- en volgboek voor nieuwe medewerkers). Misschien dat op studiedagen nog verdieping op 
bepaalde instrumenten geboden gaat worden, niet alle instrumenten zijn door de beperking in tijd even 
uitgebreid aan bod gekomen. Ook gaan de regiomanagers ingewerkt worden in de materie, zodat zij het 
ook bij de locatiemanagers levend kunnen houden waar nodig. Op deze manier kan het project uitgerold 
worden binnen heel Kinderopvang Kinderopvang Humanitas, waardoor uiteindelijk heel veel 
medewerkers op de verschillende lagen (PM-ers, locatiemanagers) worden bereikt. 

’t Kickertje: Borging ontstaat in dit project al doordat iedereen op alle lagen heeft meegedaan: hierdoor 
worden nieuwe dingen, zoals vragen naar  rollen, taken en verantwoordelijkheden, sneller onderdeel van 
het geheel en zullen mensen elkaar scherp houden. Voor borging is het wel nodig om coaching in te zetten, 
dat zorgt voor beklijving. Borging begint eigenlijk al in de opleiding, dat klinkt tegenstrijdig, maar de 
lerende houding aanleren start al daar. Daar valt nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld door het starten 
van een pedagogische vakschool, waar leren en werken samengaan. Voor ’t Kickertje moet je qua borging 
insteken op de werkbegeleiders. Als de werkbegeleiders sterk zijn, heb je als PM-er het gevoel dat je gaat 
groeien. En als je sterke werkbegeleiders hebt, komt er bij de leidinggevenden weer ruimte voor andere 
zaken, zoals organisatie (red: werkbegeleider is een soort senior PM-er, die het goede voorbeeld geeft en 
leerproces kan begeleiden). Borging vindt ook plaats via goede documentatie, als basis voor kritische 
reflectie. Er is een start gemaakt met kritisch reflecteren, maar vooralsnog gebeurt er veel op het 
individuele niveau en is er nog veel onveiligheid. Je zou dit kunnen aanpakken door kritisch te overleggen 
aan de hand van fictieve cases, kijken wat er anders kan, wat er is gebeurd, wat ieders aandeel is geweest. 
Verder moet er gewerkt worden aan een contract van de LO, waarin de samen gaat kijken hoe je dingen 
wilt en waarom en dat met elkaar gaat vastleggen. Ook is het heel belangrijk om te kijken hoe je met 
emoties omgaat. Er moet bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon zijn, mensen moeten ergens terecht 
kunnen. Dat kan in coaching, dat kan met een maatje, dat kan via een vertrouwenspersoon, maar er moet 
aandacht voor zijn: hoe ga je met emoties om? Juist in kleinere organisaties, want je moet de volgende dag 
weer samen verder. Het zou mooi zijn voor de borging als in alle overleggen ruimte komt voor zowel 
inhoud als proces, dat dit telkens beide aandacht krijgt. Niet alleen maar inhoud. Het benoemen van het 
proces vangt al een stuk emotionele lading weg. 

KinderRijk: KinderRijk is al heel lang met scholing bezig, door BKK-project wordt het herzien van de 
training ontwikkelingsstimulering en overige KinderRijk-trainingen mogelijk. BKK-project draagt bij aan 
borging en verankering van de scholing. De nieuwe scholing is integraal onderdeel van het interne 
scholingssysteem van KinderRijk. Ook na BKK-project kan daarvan worden geprofiteerd. De crux is dat 
PM-ers zelf leermomenten ontdekken in hun alledaagse werken op de groep en die momenten ook 
aangrijpen om te leren (bijv. een vraag stellen aan een collega, of iets opzoeken in vakliteratuur). Een 
goede pm’er is voorts alert op eigen scholingsbehoeften. Vraagt zelf om scholing. 
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Okidoki: Er wordt onderzocht of met behulp van een i-Pad op elke groep gewerkt kan worden aan de 
borging. Dit is een leuke en voor PM-ers zeer toegankelijke manier van werken en verankeren. Het scheelt 
bergen papier en maakt allerlei systemen direct op de groep toegankelijk. Verschillende onderdelen van 
het project zijn ook opgenomen in het kwaliteitssysteem: het hele idee van leren en leercirkels zit daarin 
inmiddels verankerd. Ze zullen ook toewerken naar het eigenaarschap van processen: PM-ers 
verantwoordelijk maken voor bepaalde onderdelen van het kwaliteitssysteem. Zij zullen dan inbrengen 
waar ze tegenaan lopen en dan kun je als organisatie deze input gebruiken als een soort denktank en 
meenemen in het vormen van beleid en het nemen van beslissingen. 

Partou: De locatiemanager zorgt voor borging. Zij is er vanaf het begin bij. Ze heeft de kennis en kan die 
uitdragen. Ze weet waarom en wat Tenkai is en kent iedere stap. Vanuit het hoofdkantoor moeten nog iets 
bedacht worden om er feeling mee te houden en er zicht op te houden. Voor borging van Tenkai zijn 
voorlopig twee mensen opgeleid door APS. Zij gaan het traject ook opzetten op twee nieuwe locaties, met 
minimale begeleiding van APS. Daar moeten weer goed samengewerkt worden met de locatiemanager om 
het traject op locatie te borgen. Organisatiebreed zorgen de projectleiders vanuit het hoofdkantoor voor 
borging, op locatie doen de locatiemanagers dat. 

TintelTuin: Alles wat nu wordt gedaan, is/wordt vast onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. 

 
Samengevat worden de volgende mogelijkheden voor borging genoemd door deelnemers en 
projectleiders: 
 
• Via rapportagestructuur 
• Via overlegstructuur (ruimte voor inhoud & proces) 
• Vervolg- en verdiepingsaanbod (scholing) 
• Mensen hiervoor verantwoordelijk maken 
• Koppelen aan bestaande structuren & instrumenten 
• Intervisie & coaching  
• Zichtbaar maken in de ruimte 
• Contract van de lerende organisatie  
 
Uit de gesprekken wordt duidelijk dat de borging in veel gevallen nog aandacht vraagt. Men 
heeft de handen vol gehad aan het op tijd afronden van de projectactiviteiten, borging is de 
volgende stap. De plannen en gedachten zijn er, de uitvoering staat voor de komende maanden 
op het programma. Over de daadwerkelijke borging van de projectopbrengsten valt in dit 
stadium dan ook nog weinig zinvols te vermelden, pas over een periode van zes maanden tot een 
jaar kan worden besproken wat er daadwerkelijk van de borging terecht is gekomen en met 
welke elementen van de projecten men is verder gegaan. 
 
4.3. Overdraagbaarheid van de projecten 
 
Met deelnemers en projectleiding is gesproken over de mate waarin de projecten overdraagbaar 
zijn naar andere kinderopvangorganisaties. De resultaten worden niet in tabelvorm 
weergegeven, omdat dit te veel herhaling zou opleveren. Door alle deelnemers wordt namelijk 
benoemd dat de projecten zondermeer overdraagbaar zijn naar andere 
kinderopvangorganisaties. Voor een aantal projecten is dit vanzelfsprekend, omdat bijvoorbeeld 
gewerkt is met bestaande trainingsmethodieken of bekende verandermanagementtechnieken. 
Hierbij wordt door een van de projectleiders aangetekend dat het van belang is om bestaande 
methoden niet te comprimeren (wat wel gedaan was in het kader van de beperkte doorlooptijd 
van de pilot) en de volledige benodigde tijd te benutten.  
Er wordt ook genoemd dat als in een groep getraind wordt, het een meerwaarde heeft om te 
trainen met minder bekende mensen. Trainen met je eigen collega’s levert minder verdieping 
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dan trainen met onbekenden. Verder wordt de kanttekening gemaakt dat een team toe moet zijn 
aan dit soort activiteiten. Bijvoorbeeld het benoemen van elkaars kwaliteiten (een van de 
instrumenten uit de methode Permanent Leren als Team) is lastig als er nog geen vertrouwen is 
en men elkaar nog niet zo goed kent. Daarnaast wordt gezegd dat je dit soort projecten de tijd 
moet geven en dingen niet moet overhaasten: “…dit soort dingen kost tijd, in het ene team meer 
dan in het andere. Als je te snel wilt, groeien de medewerkers niet mee.” Tevens is het van 
belang dat in het vormgeven van dergelijke projecten of verandering aansluiting gezocht wordt 
met wat er ligt en al gedaan wordt binnen een organisatie, dat levert minder weerstand dan iets 
totaal nieuws in gang zetten: “Men moet niet het idee hebben dat er weer iets bij komt. Dat 
gevoel moet je snel kwijtraken, dat is heel belangrijk.” Als laatste punt wordt door een aantal 
projectleiders aangedragen dat het een meerwaarde heeft om een extern iemand aan te trekken 
bij dit soort verandertrajecten. Hetzij als projectleider, hetzij in de vorm van een trainer/coach: 
“Iemand van buiten erbij halen geeft wel een bepaalde kracht aan zo’n project. Dit moet iemand 
zijn die niet dagelijks op de vloer rondloopt, dan sta je er te dicht op.” 
 
4.4. Suggesties voor de branche vanuit de projecten 
 
In het tweede werkbezoek is de projectleiders gevraagd welke suggesties zij hebben voor andere 
organisaties die aan de slag willen om een lerende organisatie te worden. Een deel van de tips 
die dit heeft opgeleverd (zie tabel 4.5), staat ook genoemd onder het vorige kopje 
‘Overdraagbaarheid’. 
 

Tabel 4.5 Suggesties voor de branche zoals benoemd door projectleiders 

De Hoepel: Laat PM-ers praktisch aan de slag gaan, laat ze voelen en ervaren. Je kunt een stuk theorie 
doen, maar je moet ze echt laten ervaren hoe het werkt. Alleen maar lezen of luisteren werkt niet. De 
leerstijl is voor het merendeel ervaringsgericht. Ze gaan niet op internet zoeken waarom kinderen iets 
doen. Je moet ook steeds blijven terugkomen op wat je wilt inzetten, niet verwachten dat ze dat uit 
zichzelf en zelfstandig zullen doen, dat moet je echt grondig begeleiden. Er is echt bij de laag van PM-ers 
een beperking in onderzoekende houding en leer/nieuwsgierigheid. 
Combinatie van na en onder werktijd, je kunt niet alles na werktijd doen, dat werkt niet. Dat is voor kleine 
organisaties lastiger te organiseren dan voor grotere organisaties. PM-ers moeten wel geholpen worden in 
hoe ze dingen kunnen inplannen onder werktijd. Er kan vaak meer dan ze denken. 

De Keet: Het is belangrijk dat er vanuit MT vertrouwen is in de PM-ers. Geef ze vertrouwen. Geef iemand 
een rol, taak en deze wordt waargemaakt, zo leert de ervaring. Timmer dus niet alles van tevoren dicht en 
geef ruimte voor initiatief van onderop. Leg niet te veel van boven op. Neem de menselijke maat in acht. 
De mens behoort voorop te staan en niet de regels, protocollen. 
Gedwongen handelingen zorgen voor gedemotiveerd personeel. Activiteiten moeten vanuit het hart 
komen, PM-ers moeten er een gevoel bij hebben. Betrokkenheid kan op deze manier spontaan ontstaan, 
gemobiliseerd worden. 

De Kleine Wereld: Voor ons wordt een lerende organisatie bepaald door teamleren naast een aantal 
andere dingen zoals leveren van kwaliteit, weten waar je voor staat en wat je vraagt van je medewerkers. 
Het lerende stuk zit hem in afstemming, betrokkenheid, invulling van je missie. Ook in een stuk evaluatie; 
uiteindelijk is het een veranderproces, dus je moet scherp hebben wat je wilt veranderen en hoe dan. 
Teamleren is geen broodje dat je zomaar kunt verkopen, het moet altijd worden vertaald naar een 
specifieke organisatie. Maar de formule die we hier gebruikt hebben, werkt zeker ook in andere 
organisaties, als je maar een goede analyse kunt maken van hoe die organisatie in elkaar zit. Daar heb je 
iemand voor nodig, iemand van buiten of een kwaliteitsmedewerker. De communicatie binnen je 
organisatie ten aanzien van het proces en traject is erg  belangrijk: hoe ga je iets doen, binnen welk 
tijdpad, wat ga je van mensen verwachten? Daar had in dit geval wat meer tijd genomen voor moeten 
worden. Probeer het niet in een half jaar uit de grond te stampen. Ook moet niet alles van bovenaf komen. 
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Mensen zelf oplossingen laten bedenken, binnen het door het management geboden kader (pedagogisch 
beleid). Een van de voorwaarden is dat alle lagen snappen waar het om gaat en zelf het belang ervan 
inzien. 

Fides: Wees duidelijk over het doel, wat wil je bereiken. Feedback is iets wat op overtuigingenniveau 
hoort en als zodanig integraal in de gehele organisatie hoort te zitten, iedereen moet mee. Communicatie: 
helder communiceren en herhalen! Het management moet de feedbackcultuur dragen. 

Kinderopvang Humanitas: Steek in op het niveau van de direct leidinggevenden, geef hen de hoofdrol en 
maak hen verantwoordelijk voor de verdere uitrol. Daarmee zet je breed in. Breng het niet als iets nieuws, 
extra’s of anders, maar zoek verbinding met wat er al ligt en wat er al gedaan wordt. Geef de 
leidinggevenden hierin de vrijheid om het in te zetten zoals het voor hen prettig werkt. Je moet de kaders 
bieden maar het ze zelf laten invullen, niet iets opleggen. Wij zijn erg te spreken over de training PLT en 
enthousiast over de trainers en dat horen we ook terug vanaf de werkvloer. 
Een duidelijke ‘do´ vanuit ons project is het trainen en maatjes leren met onbekenden, dat heeft voor ons 
echt een meerwaarde. 

’t Kickertje: De rol van coaching is groot: dit is een belangrijke factor in het slagen van wat voor 
professionaliseringtraject dan ook. Combinatie van training en coaching is ideaal, die elementen 
versterken elkaar. Geef mensen de tijd om hun eigen traject en proces te doorlopen, niet iedereen loopt 
even snel. Er moet een vakschool Leren in de Praktijk voor PM-ers komen, zodat er echt verbinding tussen 
school en werk ontstaat. Maar de onderzoekende houding moet op alle niveaus bestaan, niet alleen bij de 
PM-ers, het gaat om een competent systeem. Iedereen in je organisatie moet mee. De laag van 
leidinggevenden is heel cruciaal, de kwaliteit van de laag van de leidinggevenden moet omhoog, daar 
wordt te weinig aandacht aan besteed. Dat geldt voor de hele branche! 

KinderRijk: Het is belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. Essentie is dat er 
ontwikkelingsgericht wordt gewerkt, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Er doen 
zich allerlei maatschappelijke ontwikkelingen voor, al dan niet aangewakkerd door de branche, zoals het 
opgaan van kinderopvang in basisonderwijs, het werken aan een integraal kindcentrum (IKC). Het is 
belangrijk om deze ontwikkelingen te toetsen aan de uitgangspunten van de eigen organisatie. Dat is 
leidend. 

Okidoki: We werken aan een toolkit, waarin alle stappen van het project zijn vastgelegd voor andere 
locaties en eventueel organisaties. Een lerende organisatie worden kost tijd en gaat altijd door. Je begint 
met het bouwen van een fundament, in 3-4 maanden draai je niet alles in 1 keer om. Het is belangrijk om  
elk succesje te vieren en om alle stappen en sprongen te evalueren. 

Partou: Het is heel belangrijk om draagvlak te hebben op verschillende niveaus: op locatieniveau en 
managementniveau, anders werkt het niet. Je krijgt een soort scheefgroei van mensen die er wel voor gaan 
en niet voor gaan, terwijl je het met elkaar moet doen. Feeling houden is belangrijk, dan kom je erachter 
waar en wanneer het mis gaat. 

TintelTuin: Neem de tijd, ga niet overhaast te werk. Heb veel aandacht voor de senior PM-ers en 
locatiemanagers. Zorg voor scholing van personeel. In de communicatie moet er gedoseerd worden. Niet 
het totaal aan informatie in een keer bieden. Behapbaar houden. Probeer alles met elkaar te verbinden. 
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Samengevat zijn dit de belangrijkste suggesties die projectleiders willen meegeven aan de 
branche: 
 
• Bewegen op het tempo van je organisatie: niet te snel willen 
• Bouw aan de wens om te bewegen 
• Geloven in kracht van je medewerkers 
• Zorg voor stabiliteit in je team 
• Extern iemand heeft meerwaarde 
• Begeleiding van kernpersonen 
• Train met minder bekenden 
• Doe het rustig aan, stapje voor stapje, houd het behapbaar 
• Je kunt ook klein beginnen 
• Gun mensen de tijd voor het doorlopen van hun eigen proces 
• Verbind het met bestaande activiteiten 
• Zorg voor een praktische insteek, PM-ers leren ervaringsgericht 
• Verwacht geen grote zelfstandigheid: begeleid! 
• Steek in op het niveau van de direct leidinggevenden 
• Investeer in coaching & training: combinatie is cruciaal 
• Evalueer je stappen en vier je successen 
• Zorg voor een goede analyse van je organisatie 
• Communiceer duidelijk, maar gedoseerd over alle stappen 
• Creëer draagvlak op alle lagen 
• Geef ruimte aan initiatief vanaf de werkvloer 
 
4.5. Werkzame bestanddelen 

 
Aan het einde van het eerste deel van dit onderzoek bieden we een beknopt, niet-uitputtend 
inzicht in de belangrijkste werkzame bestanddelen bij de implementatie van de lerende 
organisatie.  
 
Voorbereiding 
• Neem de tijd voor een zorgvuldige voorbereiding 
• Regel de noodzakelijke randvoorwaardelijke condities 
• Investeer in draagvlak 
• Betrek de medewerkers bij de totstandkoming van inhoudelijke vormgeving van het project 

en motiveer hen 
• Zorg voor een gevarieerde en boeiende serie van ontwikkelactiviteiten  
• Overweeg externe ondersteuning bij de uitvoering van (onderdelen van) het project 
• Evaleer en meet periodiek en herhaald de stand van zaken en gebruik dit als basis voor 

verdere stappen (PDCA-/leercyclus) 
 
Start 
• Besteed ruim aandacht aan informatievoorziening en communicatie over het project 

(doorlopend) 
• Zorg voor een gezamenlijke start 
• Heb oog voor de dragende rol van de locatiemanager en ondersteun deze hierin  
 
Beginfase 
• Neem klein stapjes in het ontwikkelproces 
• Neem voldoende tijd om te wennen, te groeien 
• Ga in dialoog met medewerkers die weerstand tonen 
• Sluit aan bij bestaande kennis en ervaring van medewerkers 
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• Geloof en vertrouw in het personeel (‘eerst geloven, dan zien’) 
 

Verloop 
• Koppel belangrijke informatie terug naar de medewerkers 
• Bespreek lastige vraagstukken, benoem knelpunten 
•  Leer de medewerkers de vele leermomenten benutten die zich alle dagen voordoen in de 

uitvoeringspraktijk (‘informeel leren’) 
• Zorg voor herhalen, want dat draagt bij aan leren 
• Vier (tussentijdse) successen 
 
Afsluiting 
• Zorg voor inbedding, vertakkingen met bestaande organisatieonderdelen 
• Bouw acties in die ervoor zorgen dat het geleerde duurzaam beklijft 
 
4.6. Samenvatting 
 
In Hoofdstuk 4 zijn de opbrengsten van de het actieonderzoek bij de elf pilot projecten 
besproken. De opbrengsten kunnen worden onderscheiden in opbrengsten voor de kinderen, 
opbrengsten voor de deelnemers en opbrengsten voor de organisatie. De grootste opbrengsten 
zijn uiteraard te zien op het niveau van de deelnemers (PM-ers en leidinggevenden), maar 
hiervan zijn direct de gevolgen voor kinderen en de organisatie zichtbaar. Doordat PM-ers meer 
zicht hebben op hun eigen kwaliteiten en die van collega’s, doordat mensen elkaar aanspreken 
en doordat er meer reflectie plaatsvindt op eigen en andermans handelen, ontstaat een 
positieve sfeer en meer rust op de groepen en zijn de individuele kinderen beter in beeld, 
waarmee duidelijker wordt waar ze behoefte aan hebben. De organisatie profiteert van de 
opbrengsten op deelnemerniveau doordat een opener aanspreekcultuur ontstaat, waardoor er 
minder frustraties en spanningen ontstaan en doordat medewerkers meer betrokken bij de 
organisatie raken doordat ze zich meer gehoord en gezien voelen. De borging van de 
projectopbrengsten vraagt in veel gevallen nog aandacht. Men heeft de handen vol gehad aan 
het op tijd afronden van de projectactiviteiten, borging is de volgende stap. De plannen en 
gedachten zijn er, de uitvoering staat voor de komende maanden op het programma. De 
overdraagbaarheid van de verschillende projecten is groot. Met enkele kanttekeningen en 
randvoorwaarden wordt door alle projectleiders aangegeven dat hun project in een andere 
kinderopvangorganisatie ook zou kunnen worden uitgevoerd. Hierbij wordt een groot aantal 
suggesties voor de branche geformuleerd dat ter harte genomen kan worden door 
kinderopvangorganisaties die ook op weg willen naar een lerende organisatie. Er zijn veel 
werkzame bestanddelen aangetroffen in de weg naar de lerende organisatie. Zo is het 
belangrijk om een goede voorbereiding te treffen, zorgvuldig te communiceren in elke fase van 
de projectuitvoering, een gezamenlijke start te beleggen, in kleine stapjes te veranderen, lastige 
vraagstukken te benoemen en te bespreken en voor borging van de onderdelen van de lerende 
organisatie te zorgen.  
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Deel II - Projectoverstijgende opbrengsten van het onderzoek 
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5. Bouwstenen Lerende Organisatie 
 
Tijdens de tweede werkbezoeken wilden we met de deelnemers aan de pilot in gesprek over de 
LO. Daartoe hebben we in een aantal stappen bouwstenen voor de LO geformuleerd om voor te 
leggen tijdens de tweede werkbezoeken. In het eerste werkbezoek is aan PM-ers, 
leidinggevenden en projectleiders de volgende vraag voorgelegd: Zijn jullie al een LO of op weg 
daar naartoe en zo ja, waaraan kan je dat zien? Tijdens de tweede werkbijeenkomst hebben de 
vertegenwoordigers van de elf projecten gediscussieerd over een aantal vragen met betrekking 
tot de LO: Hoe word je een LO? Wat zijn kansen en belemmeringen? Waaraan zie je een LO, wat 
zijn eigenschappen van een LO? Hoe kun je een LO ‘meten’?  
 
Hieronder staan de belangrijkste aspecten van een LO zoals naar voren kwamen in het eerste 
werkbezoek en de tweede werkbijeenkomst: 
 
• Ontwikkelen/veranderen/verbeteren 
• Leren op alle lagen 
• Bewustzijn/reflectie 
• Openheid, naar binnen en naar buiten 
• Feedback/communicatie 
• Samenwerking/systeemdenken 
• Stijl van leidinggeven: coachend 
• Cyclisch toetsen of verandering werkt 
• Zelfstandigheid stimuleren 
• Kennis delen (binnen en buiten je organisatie) 
• Verhouding bottom up versus dop down 
• Veiligheid voor vragen en kritiek 
• Betrokkenheid 
• Beroepstrots 
 
In een bespreking met de begeleidingscommissie van de BKK Pilot Lerende Organisatie zijn de 
elementen van de LO in de kinderopvang uit de eerste werkbezoeken en de tweede 
werkbijeenkomst voorgelegd. Samen met suggesties ter aanvulling en verbetering van deze 
commissie hebben de opbrengsten van het eerste werkbezoek en de tweede werkbijeenkomst 
geleid tot een leidraad voor de tweede werkbezoeken. Hierin zijn de volgende bouwstenen voor 
de LO voorgelegd aan diverse vertegenwoordigers van de projecten (interne projectleiders, 
externe projectleiders, kwaliteitsmedewerkers, externe trainers): 
 
1. PM-er 
2. Team 
3. Standaard voor kwaliteit 
4. Communicatie 
5. Organisatiestructuur 
6. Organisatiecultuur 
7. Scholing & professionalisering 
8. Visie, missie & doelen 
9. Leiderschap 
10. Monitoring & evaluatie 
11. Feedback 
12. Omgeving 
 
Bij elke bouwsteen werd de volgende vraag gesteld: Hoe ziet deze bouwsteen er uit in de ideale 
lerende organisatie in de kinderopvang? Ook werd gevraagd hoe de bouwsteen in de eigen 
organisatie is vormgegeven. Tijdens de gesprekken bleek dat die twee vragen soms door elkaar 
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liepen, het blijkt niet altijd eenvoudig om de ideale situatie en de eigen situatie los te koppelen 
van elkaar. 
 
5.1. PM-er 
 
Bij de PM-er is gesproken over persoonlijk meesterschap, mentale modellen, leervermogen en 
competenties. Hierbij is in het bijzonder ingegaan op competenties (kennis, vaardigheden en 
attitudes) die PM-ers nodig hebben om te werken in een LO. De competenties die PM-ers in de 
basis nodig hebben om te kunnen werken aan de pedagogische kwaliteit, zoals beschreven in het 
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar (Singer & Kleerekoper, 2009) en het CoRe rapport 
(Urban e.a., 2011), zijn niet opgenomen in deze bouwsteen. Niet omdat ze niet belangrijk zouden 
zijn, in tegendeel, maar omdat ze ten grondslag liggen aan het werken in de kinderopvang in het 
algemeen. Deze basiscompetenties zijn niet specifiek voor het werken in een lerende 
kinderopvangorganisatie. 
 
Hieronder staan de meest genoemde competenties voor het werken in een lerende organisatie 
weergegeven. Deze werden genoemd in het eerste werkbezoek als competenties die nodig 
waren voor het pilot project, door PM-ers zelf, hun leidinggevenden en de projectleiders. In het 
tweede werkbezoek is de ideale PM-er in de LO besproken en zijn de competenties dus 
algemener verwoord dan tijdens het eerste werkbezoek. 
 
• Nieuwsgierig/leergierig 
• Onderzoekende houding 
• Bewust van eigen identiteit/ zelfkennis/ eigen kwaliteiten 
• In staat zijn tot kritische reflectie 
• Bereidheid tot veranderen/ routine willen loslaten 
• Openstaan 
• Feedback kunnen geven en ontvangen 
• Goed kunnen luisteren en kijken 
• Samenwerken 
• Initiatief durven nemen 
• Fouten durven maken 
• Eigen verantwoordelijkheid nemen 
• Betrokkenheid bij organisatie 
• Probleemoplossend vermogen 
• Alert op eigen scholingsbehoefte 
• Zelfvertrouwen & vertrouwen in elkaar 
• Beroepstrots 
• Systeemdenken (waarbij het systeem bestaat uit PM-er/ouder/kind/organisatie) 
• Up-to-date blijven 
 
Over het algemeen wordt door de pilot projecten aangegeven dat het merendeel van de PM-ers 
die ze in dienst hebben met de juiste begeleiding een eind in de richting kan komen van deze 
competenties. Een klein deel heeft het van nature gelukkig al aardig in huis en er is helaas ook 
een groep PM-ers die het waarschijnlijk ook met de juiste begeleiding niet gaat redden. De 
belangrijkste vraag is eigenlijk hoe je de mensen die het niet of nauwelijks in huis hebben, toch 
zo veel mogelijk meekrijgt met de rest. Daarvoor is bijvoorbeeld het Maatjes Leren uit de 
methode Permanent Leren als Team een mooi instrument. 
 
Het gaat niet alleen om wat de PM-er in huis heeft, maar ook heel duidelijk om de voorwaarden 
scheppen om dit tot leven te laten komen. Veel PM-ers kunnen en willen wel, maar er moet wel 
voldoende ruimte geboden worden, ze moeten als het ware worden opgetild. Dat vraagt een 
sterke leidinggevende laag. Ana del Barrio Saiz (externe trainer bij het project van ’t Kickertje):  
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”Kern van de LO is dat mensen competent zijn en dat organisaties de condities aanreiken en 
voorwaarden creëren om te leren. Mensen willen wel leren en veranderen maar de 
voorwaarden moeten worden geboden.” 
 
 
“De ideale PM-er in een LO neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en het proces van het team 

en faciliteert deze processen door betrokkenheid bij de organisatie uit te dragen. Ze toont reflecterend 
vermogen op zichzelf, op anderen en op de situatie. Ze denkt en doet mee, geeft haar mening, maar staat ook 
open voor anderen. Ze maakt gebruik van eigen kwaliteiten en weet hoe ze die ook kan toepassen op anderen 

en kan gebruiken voor de organisatie. Daarnaast  heeft ze veel plezier in het werk en denkt ze mee in 
ontwikkelingen en vernieuwingen.” 

 
5.2. Team 
 
Voor het team in een ideale LO werden door de vertegenwoordigers van de elf projecten de 
volgende kenmerken genoemd: 
 
• Heterogeen (qua leeftijd, ervaring, karakter, leerstijl, kwaliteiten, leiders/volgers) 
• Bereid van elkaar te leren 
• Open naar elkaar 
• Feedback geven is gewoon (‘ja’ tegen persoon, ‘nee’ tegen gedrag) 
• Geen onderlinge competitiestrijd 
• Gericht op verbetering, niet op zoek naar fouten 
 
Een punt dat in bijna elk gesprek aan de orde kwam was het rouleren van werknemers tussen 
teams. De behoefte aan stabiliteit van kleine kinderen werd hierin als beperkende factor 
genoemd. Maar als rouleren vanuit een positieve insteek gebracht kan worden, zowel naar 
ouders als naar medewerkers, heeft het wel degelijk een meerwaarde, zowel voor de kinderen 
als voor de medewerkers. Rouleren vanuit negativiteit (medewerker voldoet niet in team, er is 
frictie in team, logistieke beperkingen, bezettingsproblemen) wordt niet gezien als in positieve 
zin bijdragend aan de LO. Ana del Barrio Saiz (extern trainer bij project van ’t Kickertje): 
“Rouleren komt vaak vanuit een negatieve vraag: een PM-er die niet met een ander kan 
samenwerken. Het zou mooi zijn als de visie zou zijn dat rouleren onder bepaalde voorwaarden 
juist een toevoeging kan zijn, in plaats van een oplossing voor een probleem. Dat kan je wel aan 
ouders en kinderen uitleggen, want dan heeft het een functie. Het willen leren van elkaar is dan 
het uitgangspunt, dat is een heel andere insteek.” 
 
Door de projectleider van Kinderopvang Humanitas werd benadrukt dat het niet zozeer de 
samenstelling van je team vooraf is wat bepaalt of je ‘lerend bezig bent’, maar de manier waarop 
je omgaat met een team dat op een bepaalde manier is samengesteld: “Elke samenstelling levert 
iets op waar je mee aan de slag kunt, gaandeweg pas je aan waar nodig, het gaat om hoe je ermee 
omgaat en wat je ervan leert. Uiteraard is het mooi om te kijken hoe je de kwaliteiten van 
bepaalde mensen elkaar kunt laten aanvullen binnen een team, maar vaak kom je daar niet aan 
toe vanwege logistieke beperkingen. Dan moet je dus gaan kijken hoe je er toch zo goed mogelijk 
mee om kunt gaan en daarin juist tonen dat je lerend bent.” 
 
5.3. Standaard voor kwaliteit 
 
Bij het bespreken van de standaard voor kwaliteit waren we bij aanvang op zoek naar de 
mentale modellen van de organisatie: wat zijn de aannames, generalisaties en beelden die 
beïnvloeden hoe je als organisatie actie onderneemt? Dit is een van de vijf leerdisciplines uit het 
werk over de lerende organisatie van Senge. Het bleek een lastig concept: lastig te verwoorden, 
lastig boven tafel te krijgen. We hebben geprobeerd het te vertalen naar de standaard voor 
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kwaliteit die wordt gehanteerd en naar wat wordt ingezet om deze te bereiken, maar dat dekt de 
lading van het concept mentale modellen niet volledig en bleek bovendien evenmin eenvoudig 
voor de deelnemers. Dat blijkt wel uit de diversiteit in de hieronder gepresenteerd antwoorden: 
voor de projectleiders was blijkbaar niet duidelijk genoeg waar naar werd gevraagd. Hier dient 
rekening mee gehouden te worden in eventuele vervolgtrajecten met het model uit Hoofdstuk 6. 
 
De volgende punten werden genoemd door de projectvertegenwoordigers: 
 
• Bewustwording & zorgvuldig waarnemen, hetgeen terug te zien is in diverse rapportages 
• NCKO monitor/ Inspectie van Onderwijs (VVE toezicht)/ GGD/ HKZ 
• Klanttevredenheid, afscheidsinterview ouders, klachtensysteem 
• Kritische reflectie als instrument voor de verhoging van de kwaliteit, dit zie je terug in 

welbevinden en ontwikkeling van de kinderen 
• De diploma’s van de PM-ers vormen het uitgangspunt voor de kwaliteitsstandaard 
• Dialoog & discussie: in gesprek blijven over de gewenste standaard met elkaar en met 

ouders 
• Meten = weten 
 

“Kwaliteit kun je aan het gedrag van de kinderen aflezen: zitten ze lekker in hun vel? Nemen ze initiatief, 
exploreren ze de omgeving, durven ze nieuwe taken aan? “ 

 
Uit bovenstaande lijst blijkt dat de standaard die wordt gehanteerd binnen organisaties en de 
instrumenten die worden ingezet om deze standaard te bereiken verre van eenduidig zijn. Dat 
zegt iets over de vraagstelling en afbakening van het onderwerp (zoals vermeld zal dit moeten 
worden aangepast in eventuele vervolgontwikkelingen), maar het zegt ook iets over de branche. 
Blijkbaar is nog altijd niet voor iedereen zondermeer duidelijk welke standaard je zou moeten of 
kunnen hanteren en wat je zou kunnen inzetten om deze te bereiken. Hoewel uiteraard niet alle 
organisaties dezelfde standaard hoeven te hanteren, is het voor een lerende organisatie wel van 
belang om helder te hebben wat haar eigen standaard is. 
  
5.4. Communicatie 
 
De volgende punten werden genoemd bij het bespreken van de communicatie in de ideale 
lerende organisatie: 
 
• Korte lijnen 
• Open 
• Duidelijk, helder & concreet 
• Direct (maar niet bot) 
• Communicatie verloopt ook via informele kanalen (“Via marktpleinen, mensen moeten 

elkaar kunnen treffen.”) 
• Iedereen voelt zich gezien en gehoord 
• Dezelfde taal spreken/ begrippenkader hanteren 
• Zorg dat iedereen snapt waarom je iets doet 
• Blijf herhalen, herhalen, herhalen 
• Alleen communiceren over dingen die er toe doen 
• Geef antwoord op vragen die nu leven 
• Bied informatie op verschillende manieren, want mensen hebben verschillende leerstijlen 
 

“In communicatie moet sprake zijn van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid van gesprekspartners, maar 
ook van informele, formele en externe communicatie.” 
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5.5. Organisatiestructuur 
 
De volgende aspecten worden genoemd bij het organisatiestructuur van de ideale lerende 
organisatie: 
 
• Hoe platter hoe beter 
• Voldoende structuur: kaders geven, met ruimte voor bottom up invulling 
• Het gaat om waardering voor elkaar en elkaar serieus nemen 
• Helderheid over rollen is fundamenteel, niet gelaagdheid 
• Organisatie binnen de organisatie (werkgroep) 
• Verantwoordelijkheid neerleggen waar hij hoort 
• Organisatie vormgegeven vanuit processen, niet vanuit personen 
• Er is geen ideale structuur: iedere organisatie kan lerend worden 
 

“Je ontkomt niet aan een bepaalde gelaagdheid in je organisatie, zeker niet bij een organisatie van een 
bepaalde grootte. Maar binnen die structuur gaat het met name om waardering voor elkaar hebben en 

elkaar serieus nemen, dat is een belangrijk aspect waar structuur dan eigenlijk overheen ligt.” 
 
Er heerst dus geen overeenstemming over de ideale structuur voor een lerende organisatie. 
Over het algemeen is de opinie dat een plattere organisatie beter is als je een lerende organisatie 
wilt worden: “Een platte organisatiestructuur werkt het best. Ook grote organisaties zijn plat te 
organiseren. In platte organisaties durven mensen zelf initiatief te nemen, met ideeën te komen. 
In organisaties met een hiërarchische structuur is die bewegingsvrijheid er niet. Daar is het 
lastig om zelf verantwoordelijkheid te nemen. In platte organisaties is de betrokkenheid groter.” 
Maar er wordt ook door iedereen aangegeven dat er duidelijke kaders gegeven moeten worden. 
Men is het er over eens dat een lerende organisatie nog steeds vraagt om leiderschap, een 
lerende organisatie betekent niet dat medewerkers zelfstandig alles organiseren en oplossen. 
 
Met betrekking tot de gevolgen van de grootte van je organisatie voor het lerend vermogen 
wordt door deelnemers gezegd dat iedere organisatie in principe lerend kan worden. Voordelen 
van een kleine organisatie zijn dat de lijnen kort zijn en de betrokkenheid op de organisatie in 
het algemeen groot, maar tegelijkertijd is een kleine organisatie ook kwetsbaar en gevoeliger 
voor onderlinge verhoudingen. In een grotere organisatie heb je het voordeel van meerdere 
disciplines in huis hebben die kunnen meekijken bij het vormgeven van je lerende organisatie. 
Bovendien zijn er vaak al allerlei monitoring & evaluatiemechanismen ingericht in een grotere 
organisatie, wat het vormgeven van een lerende organisatie ten goede komt doordat deze 
mechanismen mogelijkheden voor datagestuurd werken bieden. In verschillende gesprekken 
wordt het belang van een stafmedewerker kwaliteit genoemd: iemand die zicht heeft en houdt 
op hoe de pedagogische kwaliteit optimaal wordt en die dit proces kan vormgeven. 
 

“Er is geen ideale structuur. 
Groot of klein, plat of hiërarchisch, dat doet er niet toe als het gaat om een lerende organisatie zijn.” 

 
5.6. Organisatiecultuur 
 
Met betrekking tot de cultuur van de ideale lerende organisatie zijn de volgende aspecten 
genoemd: 
 
• Naar buiten gericht 
• Ruimte om fouten te maken/ te experimenteren 
• Oplossingsgericht 
• Veilig 
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• Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid/ autonomie 
• Respect 
• Reflectie 
• Open 
• Scheiding van persoon en professie 
• Gericht op verbetering 
• Lef tonen, nek uit durven steken, uitdaging opzoeken  
• Aanspreekcultuur 
 
“Het zou in een lerende organisatie moeten gaan om professionele betrokkenheid. Niet ’s avonds via de Hyves 

om maar op de hoogte te blijven van alles waar je overdag niet bij bent. Het gaat om een scheiding van 
persoon en professie, dat is een belangrijk cultuuraspect.” 

 
Een belangrijk cultuuraspect van de kinderopvangbranche dat door meerdere mensen wordt 
genoemd, is het part time werken. Dat is niet zozeer een cultuuraspect van de ideale lerende 
organisatie in de kinderopvang, als wel een cultuuraspect van de branche waar rekening mee 
gehouden moet worden bij het vormgeven van je lerende organisatie. Mensen zijn hierdoor niet 
vijf dagen per week op de werkvloer en daarmee ook niet constant in contact met de organisatie. 
Dat is een lastig punt met het oog op veiligheid en conflicten, de verantwoordelijkheid hiervoor 
moet je anders vormgeven in een organisatie met veel part timers. 
  
5.7. Scholing & professionalisering 
 
Dat scholing en professionalisering een belangrijke kern vormen van de ideale lerende 
organisatie lijkt een gegeven. Het concept van “leven lang leren” is voor een ieder verweven met 
het concept van de lerende organisatie. Wel wordt er terecht gewaarschuwd voor de heersende 
valkuil dat het leren pas zou beginnen als de PM-er wordt afgeleverd door de basisopleiding. De 
kwaliteit van de basisopleiding moet volgens een aantal betrokkenen omhoog, de 
onderzoekende en lerende houding zou meer onderdeel moeten zijn van deze initiële opleiding 
dan tot nog toe het geval is. Sommigen pleiten zelfs voor een verandering in de basisopleiding en 
spreken het ideaal uit van een pedagogische vakschool waar leren en werken samengaan om de 
onderzoekende houding vanaf dag 1 te kunnen stimuleren. 
 
Belangrijke aspecten van scholing en professionalisering die worden genoemd zijn: 
• Vormgeven vanuit eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van PM-ers 
• Aanbod top down vaststellen op basis van behoefte vanaf de werkvloer 
• Afgestemd op vraag van maatschappij, organisatie en PM-ers 
• Gebruik maken van elkaars krachten 
• Informeel leren wordt vaak vergeten 
• In dragende mensen (leidinggevenden) investeren 
• Cyclisch opgebouwd (introductie, basis, verdieping) 
 

“Als organisatie moet je serieus kijken waar mensen op hun beste plek zitten, dat vormt de leidraad voor 
ontwikkelingstrajecten. Daar zit de kracht van mensen. In een LO zoeken medewerkers dat proces zelf op. Dit 

gaat wel uit van een bepaalde mate van autonomie en zelfkennis van de medewerkers.” 
 
5.8. Visie, missie & doelen 
 
Over hoe visie, missie en doelen worden vormgegeven in de ideale lerende organisatie is 
iedereen het eens:  
 
• Kader komt van boven, invulling mag vanaf de werkvloer  
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Hierbij wordt ook door iedereen aangegeven dat het belangrijk is dat de visie op alle lagen van 
de organisatie gedragen wordt en als het ware verankerd raakt in het DNA van de organisatie. 
Alleen dan is er sprake van daadwerkelijk gemeenschappelijke visie: ook de medewerkers 
moeten de visie als het ware ademen en uitdragen. 
 

“Leidinggevende moet de visie neerzetten. Er mag wel input zijn vanaf de werkvloer,  
maar niet alles ligt open, anders blijf je polderen.” 

 
5.9. Leiderschap 
 
Over het aspect leiderschap is in verschillende onderdelen van het actieonderzoek gesproken 
met verschillende mensen. Tijdens het eerste werkbezoek is met deelnemers (PM-ers en 
leidinggevenden, afhankelijk van de insteek van het betreffende project) en projectleiding 
besproken welke eisen aan leidinggevenden worden gesteld op basis van de verandering die met 
het project wordt ingeleid. In het tweede werkbezoek zijn de competenties van leidinggevenden 
in een ideale lerende organisatie aan bod geweest. In dit laatste gesprek zijn de competenties 
dus in algemenere zin verwoord. 
 
De volgende kenmerken van leiderschap in de ideale lerende organisatie kwamen in de diverse 
gesprekken naar voren: 
 
• Coachend waar het kan, sturend waar het moet 
• Helder, direct, concreet 
• Flexibel 
• Gericht op systeemdenken 
• Mensen in hun kracht zetten 
• Vertrouwen geven 
• Doel voor ogen houden en durven sturen 
• Niet te vaak met kant-en-klare oplossingen komen 
• Goed luisteren en kijken naar je mensen  
 
“Je moet ook beseffen dat niet elke medewerker over dezelfde competenties beschikt. Daar ligt een rol voor de 

leidinggevende, die moet dat zien. Je moet je mensen goed kennen, het team corrigeert dat niet altijd, soms 
moet je zelfs directief worden, daar is geen enkel bezwaar tegen. Teamleren is niet heilig, het is geen panacee, 

we kunnen daarmee niet alle leidinggevenden naar huis sturen.” 
 
5.10. Monitoring & evaluatie 
 
De volgende aspecten werden genoemd bij het bespreken van monitoring en evaluatie binnen de 
ideale lerende organisatie: 
 
• Systematisch & cyclisch op alle niveaus kijken hoe dingen gaan 
• Nieuwe doelen formuleren om aan te werken 
• Ruimte om met verandering aan de slag te gaan 
• Feedbackloop zo laagdrempelig mogelijk 
• Niet alleen enkelslags, maar ook dubbelslags en drieslags leren: niet alleen verbeteren, maar 

ook vernieuwen en principes aanpassen 
• Omgaan met klachten is weerspiegeling lerende organisatie 
 

“Als je denkt dat je er bent, dan ben je er meestal nog lang niet.” 
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Feedback (zie volgende bouwsteen) is door de gespreksdeelnemers opgevat in de meest enge 
zin van het woord: het becommentariëren van elkaars gedrag, terwijl in de systeemtheorie 
feedback gezien wordt in de zin van informatie over het functioneren van het systeem 
(monitoring & evaluatie) en niet alleen van een enkele persoon. Feedback wordt slechts binnen 
één project op deze manier opgevat: “Binnen een lerende organisatie kan monitoring en 
evaluatie vormgegeven worden in PCDA cycli, maar dat hoeft niet. Het gaat erom dat je een 
feedbackloop organiseert waar mensen mee kunnen werken. Dit moet zo laagdrempelig 
mogelijk, anders wordt het niet gebruikt.  Bij voorkeur richt je dit zo in dat er niet alleen ruimte 
is voor verbetering van bestaande processen (enkelslags leren), maar ook voor vernieuwing en 
verandering, dus ook voor dubbel- en drieslags leren. Niet alles hoeft drieslags, je kan niet steeds 
je principes veranderen, maar je moet er wel open voor staan.” 
 
5.11. Feedback 
 
Zoals in de vorige paragraaf staat vermeld, werd feedback door bijna alle betrokkenen 
geïnterpreteerd in de engste zin van het woord. Vandaar dat hier een aparte bouwsteen 
feedback is opgenomen. In het model in Hoofdstuk 5 staat feedback op de plaats waar het hoort 
vanuit het systeemdenken: bij monitoring en evaluatie. In eventuele toekomstige 
ontwikkelingen met het model zal met dit verschil in interpretatie rekening gehouden moeten 
worden en zal de term wellicht op twee plaatsen in het model aandacht moeten krijgen. 
 
Aspecten van feedback in de engste zin van het woord die aan bod kwamen tijdens de 
gesprekken: 
 
• Op de handeling, niet op de persoon 
• Aanspreekcultuur is essentieel 
• Inbouwen in overlegvormen: gaat niet vanzelf! 
• Complimenten geven ook van belang 
• Intervisie en supervisie op geven 
 

“Voor het geven en goed ontvangen van feedback is een open aanspreekcultuur  van groot belang. Dit 
voorkomt incidenten en zorgt ervoor dat dingen beheersbaar blijven omdat ze op tijd worden uitgesproken 
en geen eigen leven kunnen gaan leiden. Idealiter vindt dit ook over lagen heen plaats en ook met ouders, 

zodat dingen nergens te groot worden voordat er iets mee wordt gedaan.” 
 
“Iets wat vaak aandacht verdient bij PM-ers onderling is het ‘ja’ zeggen tegen de persoon, terwijl je ‘nee’ zegt 
tegen het gedrag van die persoon. Ze zijn zo getraind in het positief stimuleren dat ze vaak vergeten dat je af 

en toe ook ergens ‘nee’ tegen moet kunnen zeggen zonder dat je daarmee afbreuk doet aan een persoon.” 
 
5.12. Omgeving 
 
Met betrekking tot de interactie met de omgeving worden de volgende aspecten genoemd 
tijdens het tweede werkbezoek: 
 
• Signalering kan vanuit elke hoek 
• Niet met alle winden meewaaien, vasthouden aan eigen identiteit 
• Contacten met ketenpartners zijn cruciaal 
• Klantenpanel 
• Kwaliteitsmedewerker 
• Ontwikkelingen volgen (‘antennes naar buiten’) en snel inspelen op wat er gebeurt 
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“Krimp zou geen beperkende factor moeten zijn in het lerend worden,  
juist in een crisis moet je investeren in kwaliteit zodat je extra klanten kunt trekken.” 

 
Aspecten van de omgeving die in ogenschouw genomen zouden moeten worden bij het 
vormgeven van een (lerende) organisatie zijn: ouders, wetenschappelijke ontwikkelingen, wet- 
en regelgeving, beleid/politiek, media, demografische ontwikkelingen en veranderingen in vraag 
en aanbod. Deze aspecten zijn alle aan de orde gekomen in de gesprekken, alleen het volgen van 
de vakinhoudelijke ontwikkelingen in de wetenschap had een wat ondergesneeuwde positie. 
Begrijpelijkerwijs lag de nadruk in de gesprekken op de krimp in de sector. 
 
5.13. Samenvatting 
 
In Hoofdstuk 5 is een aantal bouwstenen voor een lerende organisatie in de kinderopvang 
besproken. Twaalf pijlers waarop een lerende organisatie gebouwd kan worden, kwamen aan 
bod: de PM-er, het team, de gehanteerde standaard voor kwaliteit, de communicatie, de 
organisatiestructuur, de organisatiecultuur, scholing & professionalisering, visie, missie & 
doelen, leiderschap, monitoring & evaluatie, feedback en de omgeving. Deze bouwstenen zijn 
besproken en vormgegeven met de deelnemende projectleiders, waardoor een bottom up 
vormgegeven model van de lerende organisatie in de kinderopvang is ontstaan. Dit model staat 
centraal in het volgende hoofdstuk: Ontwikkelmodel lerende organisatie in de kinderopvang. 
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6. Ontwikkelmodel lerende organisatie in de kinderopvang 
 
Gebaseerd op de in Hoofdstuk 5 beschreven projectoverstijgende opbrengsten en bekend 
veronderstelde literatuur over lerende organisaties (met name het werk van Peter Senge) en 
systeemdenken in het algemeen (zie Geraadpleegde Literatuur) komen we tot onderstaand 
ontwikkelmodel voor de lerende organisatie in de kinderopvang. We hanteren de term 
ontwikkelmodel, omdat onzes inziens het model voor de lerende organisatie niet bestaat. Een 
lerende organisatie is per definitie niet zo statisch dat ze zich eenvoudig laat vangen in een 
model. Uiteraard zijn er wel richtlijnen te formuleren voor de bouwstenen van een lerende 
organisatie in de kinderopvang. Onderstaand model geeft een eerste aanzet voor deze 
bouwstenen. Ook daarom noemen we het een ontwikkelmodel: het kan een uitgangspunt 
vormen voor verdere ontwikkelingen op dit gebied. Hierover in Hoofdstuk 7: Terug- & 
vooruitblik meer. 
 
Figuur 1 Ontwikkelmodel lerende organisatie in de kinderopvang 
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De pedagogische kwaliteit staat centraal in het ontwikkelmodel: alle activiteiten in de lerende 
kinderopvangorganisatie zijn gericht op het versterken van het primaire proces. In de paarse 
cirkel hier omheen staat het team van pedagogisch medewerkers: zij dragen in eerste instantie 
zorg voor het vormgeven van die pedagogische kwaliteit. In de blauwe cirkel rondom de PM-ers 
staan acht ‘taartpunten’: aspecten van de organisatie die bijdragen aan het lerend vermogen. Dit 
zijn mentale modellen, verandercapaciteit van de organisatie (eerder benoemd als 
leervermogen), communicatie, structuur en cultuur van de organisatie, scholing, visie, missie en 
doelen en systeem denken. Deze taartpunten worden sterk beïnvloed door de cirkel die hier 
weer omheen zit: de cirkel van enerzijds leiderschap en anderzijds monitoring, evaluatie en 
feedback. Dit zijn ook aspecten van de organisatie, vandaar dat ze ook blauw gekleurd zijn, maar 
het zijn dusdanig cruciale aspecten van een lerende organisatie dat we ze in een aparte, 
omvattende cirkel weergeven. Tenslotte wordt de lerende organisatie beïnvloed door aspecten 
van de omgeving (weergegeven in oranje): ouders, beleid en regelgeving, wetenschap en markt 
(vraag en aanbod). Er staan in dit model geen pijlen, omdat we er vanuit gaan dat in een lerende 
organisatie de beïnvloeding altijd over en weer plaatsvindt. Als we pijlen zouden intekenen, 
zouden deze overal beide kanten op wijzen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de PM-er in de lerende 
organisatie onder invloed staat van organisatieaspecten, maar dat deze organisatieaspecten op 
hun beurt mede bepaald worden door de PM-er. 
 
De twaalf bouwstenen voor de lerende organisatie die in Hoofdstuk 5 zijn besproken, zijn 
uiteraard terug te vinden in dit model. Systeemdenken, mentale modellen en leervermogen zijn 
termen die op organisatieniveau vanuit de literatuur in het model zijn opgenomen, maar die nog 
weinig invulling hebben gekregen in de gesprekken met de projectleiders van de pilot projecten. 
Leervermogen/verandercapaciteit zit wellicht al verwerkt in de pijler monitoring en evaluatie. 
Mentale modellen hebben we geprobeerd te vangen in het onderwerp ‘standaard voor kwaliteit’, 
aangezien mentale modellen niet een makkelijk hanteerbare term is. Maar standaard voor 
kwaliteit is maar een enkel aspect van mentale modellen en dekt daarmee de lading 
onvoldoende. Bovendien bleek ook dit een lastig begrip. Deze ‘taartpunten’ verdienen in 
eventuele verdere ontwikkelingen dus nog aandacht. 
 
De PM-er is in dit model een soort black box, waarin niet is aangegeven welke aspecten van de 
PM-er een rol spelen. Zoals ook al aangegeven bij de bouwsteen PM-er (paragraaf 5.1) zijn de 
basiscompetenties (kennis, vaardigheden en attitude) die iemand nodig heeft om in de 
kinderopvang te kunnen werken niet opgenomen in het model. De competenties die in paragraaf 
5.1 zijn besproken, zijn competenties die bovenop de basiscompetenties voor het werken in de 
kinderopvang, nodig zijn om te werken in een lerende kinderopvangorganisatie. Dit wil uiteraard 
niet zeggen dat deze basiscompetenties daarmee onbelangrijk zijn. Integendeel: ze vormen de 
basis voor de pedagogische kwaliteit, in welke kinderopvangorganisatie dan ook, of deze nu 
lerend beoogt te zijn of niet. 
 
Aan de hand van dit model kan een kinderopvangorganisatie in beeld brengen waar ze op in 
moet zetten als ze de weg naar een lerende organisatie in wil slaan. Uiteraard is het model in 
deze vorm niet hanteerbaar voor individuele organisaties, daarvoor zijn vervolgontwikkelingen 
noodzakelijk. Hierover zullen we in paragraaf 7.5 (Suggesties voor onderzoek en ontwikkeling) 
het een en ander opmerken.  
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7. Terug- en vooruitblik 
 
In dit hoofdstuk kijken we terug op het actieonderzoek in de elf pilot projecten lerende 
organisatie in de kinderopvang en blikken we vooruit naar mogelijke vervolgstappen op basis 
van de onderzoeksresultaten. We trekken in paragraaf 7.1 enkele belangrijke conclusies op basis 
van de voorafgaande hoofdstukken. In paragraaf 7.2 reflecteren we op de elf projecten, in 
paragraaf 7.3 doen we hetzelfde met het actieonderzoek. Paragraaf 7.4 bevat enkele 
aanbevelingen voor beleid en praktijk en we sluiten dit hoofdstuk en daarmee het rapport af met 
suggesties voor verder onderzoek en verdere ontwikkeling. 
 
7.1. Belangrijkste conclusies 
 
Elf kinderopvangorganisaties zijn met budget van BKK aan de slag gegaan met een project 
binnen de Pilot Lerende Organisatie in de kinderopvang. Het afgelopen jaar is er door de elf 
deelnemende organisaties vreselijk hard gewerkt om de projecten uit te voeren. De hinder die 
de organisaties bij de uitvoering van hun projecten hebben gehad van de roerige tijd in de sector 
moet niet worden onderschat. Desondanks hebben alle kinderopvangorganisaties zich 
ingespannen om de projecten tot een succes te maken en met resultaat! Dat verdient alle lof voor 
projectleiders, leidinggevenden, pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen bij de 
diverse projecten: zonder hun inspanningen zou de lerende organisatie in de kinderopvang nog 
weinig vorm gekregen hebben. 

De organisaties zijn elk op hun eigen wijze en vanuit een eigen visie aan de slag gegaan 
om hun organisatie een niveau hoger te tillen met betrekking tot het lerend zijn. De belangrijkste 
conclusie van dit actieonderzoek is wat ons betreft dat alle projecten hierin zijn geslaagd. De een 
wellicht wat beter dan de ander, maar alleen al door op een bewuste manier bezig te zijn met  
het vormgeven van de lerende organisatie in de eigen organisatie, word je als organisatie 
blijkbaar lerender. Elk project heeft op zijn eigen wijze bijgedragen aan het lerende vermogen 
van de betreffende kinderopvangorganisatie en aan de ontwikkeling van ons model.  

Het uiteindelijke doel van de pilot Lerende Organisatie van BKK is het versterken van de 
pedagogische kwaliteit van de kinderopvangsector, zodat kinderen betere ontwikkelingskansen 
krijgen. Uiteindelijk zijn het de kinderen die moeten kunnen profiteren van de extra 
inspanningen en investeringen die in de kinderopvang worden gedaan. Interessant daarbij is dat 
de elf kinderorganisaties zoals gezegd heel verschillende projecten hebben uitgevoerd. Hoewel 
het op dit moment nog te vroeg is om vast te stellen of de pilot projecten ook daadwerkelijk de 
kwaliteit van het pedagogisch handelen hebben versterkt (dit zal bijvoorbeeld moeten blijken bij 
eigen of landelijke metingen van deze kwaliteit), worden er door de betrokkenen wel degelijk 
positieve effecten op het niveau van de kinderen genoemd. Dit geldt voor alle projecten: het lijkt 
er tevens op dat het actief bezig zijn met het vormgeven van je lerende organisatie al leidt tot 
effecten op de werkvloer. Het feit dat je bezig bent, lijkt hierbij haast weer belangrijker dan waar 
je exact mee bezig bent.  

Het is wat kort door de bocht en wellicht haast flauw om te stellen dat het feit dat je 
bezig gaat met het vormgeven van een lerende organisatie al bijdraagt aan het lerende 
vermogen van je organisatie en ook aan het vergroten van de pedagogische kwaliteit. En er zijn 
uiteraard wel kanttekeningen bij deze uitspraak te maken: niet elk project is even goed uit de 
verf gekomen, niet elk project heeft voor alle lagen in de organisatie iets opgeleverd, niet elk 
project heeft een even directe bijdrage aan de pedagogische kwaliteit. Maar in grote lijnen is het 
toch zo simpel als we stellen: het feit dat je je eigen organisatie onder de loep neemt en gaat 
bedenken waar je iets zou kunnen veranderen om een meer lerende organisatie te worden, 
betekent dat de eerste stappen in de richting van die verandering in elk geval zijn gezet. De 
eerste stap in een leercirkel is daarmee genomen. 
Het actieonderzoek had tot doel inzichtelijk te maken wat er bij komt kijken om een lerende 
organisatie te worden. Een organisatie zelf kan niet leren, de mensen daarbinnen wel. Hoe pak je 
dat aan, welke belemmerende en bevorderende factoren zijn er aan te wijzen? Wat maakt een 
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lerende organisatie? In welk opzicht onderscheiden pedagogisch medewerkers binnen een 
lerende organisatie zich van pedagogisch medewerkers die niet in een lerende organisatie 
werken? Welke kennis, vaardigheden en attitudes van het personeel zijn nodig? Wat vraagt dit 
vanuit het oogpunt van leiderschap? De antwoorden op deze vragen hebben geleid tot de 
bouwstenen voor een lerende organisatie in de kinderopvang en tot het Ontwikkelmodel 
lerende organisatie in de kinderopvang. 
 
7.2. Reflectie op de elf projecten 
 
Uit de analyse van de projecten bleek een groot aantal overeenkomsten, maar ook een aantal 
verschillen. De overeenkomsten betreffen de gedeelde visie op de lerende organisatie, het 
gemeenschappelijke doel, de betrokkenheid van alle organisatieniveaus en de 
professionalisering van het personeel als de katalysator achter ontwikkeling. Tevens is bij veel, 
maar niet bij alle, projecten gekozen voor een van bovenaf benadering (top down). De projecten 
bouwen nagenoeg allemaal voort op een eerder gelegd fundament van ervaringen en expertise. 
Verschillen tussen de projecten kunnen worden gevonden in de methodieken om te komen tot 
leren van de organisatie, de probleemanalyse die ten grondslag ligt aan de ingezette 
verandering, de inzet van externe ondersteuning en het achterliggende motief bij de 
voorgenomen beweging. 

Hoewel de meeste projecten de geplande activiteiten hebben afgerond binnen de duur 
van de pilot, is niet bij alle projecten sprake geweest van een rimpelloos traject. Zonder in al te 
veel details te treden (daadwerkelijke beoordeling van de projecten valt buiten het bestek van 
dit onderzoek), lijkt bijvoorbeeld het rouleren van personeel in roerige tijden van vraaguitval 
niet eenvoudig te realiseren. Deelname aan een vrijwillig mobiliteitsplan om daarmee de 
talenten elders te verzilveren, lijkt op voorhand een eenvoudige interventie, maar schijn 
bedriegt. Medewerkers zijn zeer gehecht aan de eigen, veilige werkomgeving (comfortzone). 
Vind ik wel aansluiting bij het team van die andere locatie, zitten de PM-ers wel op mijn inbreng 
te wachten? Ook is het lastig om een project van de grond te krijgen als je organisatie nog niet 
een stevig fundament heeft. Daarnaast hebben niet alle projecten een even grote impact op het 
lerend vermogen van de organisatie. Zo dragen projecten waarin op alle lagen van de organisatie 
tegelijkertijd is ingestoken wellicht uiteindelijk meer bij aan de lerende potentie van hun 
organisatie dan projecten waarbij alleen PM-ers een training hebben gevolgd. Maar het eerste 
project vraagt ook veel meer qua aansturing en betrokkenheid, niet elke organisatie kan dat 
hanteren. 

Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat de borging van de projectopbrengsten in 
veel gevallen nog aandacht vraagt. Men heeft de handen vol gehad aan het op tijd afronden van 
de projectactiviteiten, borging is de volgende stap. De plannen en gedachten zijn er, de 
uitvoering staat voor de komende maanden op het programma. Over de daadwerkelijke borging 
van de projectopbrengsten valt in dit stadium dan ook nog weinig zinvols te vermelden, pas over 
een periode van zes maanden tot een jaar kan worden besproken wat er daadwerkelijk van de 
borging terecht is gekomen, met welke elementen van de projecten men is verder gegaan en wat 
voor effecten dit heeft voor het lerend vermogen van de organisatie. 

Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd en de indrukken die we hebben opgedaan 
zijn alle kinderopvangorganisaties de fase van de adoptie inmiddels voorbij. Het merendeel van 
de kinderopvangorganisaties is vergevorderd met de uitvoering van de activiteiten, behorend bij 
de projecten. In een enkel geval wordt al gewerkt aan de bestendiging van de opgedane 
verworvenheden. De lerende organisatie is nooit af. Het is dus in de geest van de projecten om 
door te gaan met het vernieuwen, verbreden en verfijnen van de lerende organisatie 
waarbinnen elke kinderopvangorganisatie een eigen ontwikkeltraject heeft doorlopen.  Voor dit 
traject op weg naar een lerende organisatie lijkt het niet van belang of er sprake is van een grote, 
middelgrote of kleine organisatie. Een grote organisatie heeft voordelen (bijvoorbeeld: meer 
disciplines beschikbaar, evaluatiesystemen vaak al vormgegeven), maar een kleine ook 
(Bijvoorbeeld: kortere lijnen, eenvoudiger uitrol van verandering) . Ook doet het er niet toe of je 
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hele dagopvang of buitenschoolse opvang biedt als organisatie. Wel werden er enige branche-
eigen randvoorwaarden genoemd in de gesprekken die de lerende organisatie kunnen 
beïnvloeden, zoals part time werken en de behoefte aan vriendschappelijke relaties op de 
werkvloer. 
 
Op basis van dit onderzoek is de indruk ontstaan dat de projecten met enige randvoorwaarden 
en kanttekeningen allemaal overdraagbaar zijn naar andere kinderopvangorganisaties. Sommige 
projecten omdat ze gebruik hebben gemaakt van bestaande methodieken zoals Permanent 
Leren als Team van van Keulen & del Barrio Saiz of de nascholingsmodules van Opleiders in 
Beeld, sommige projecten omdat ze bezig zijn met het ontwikkelen van een ‘vermarktbaar’ 
product en sommige projecten omdat ze zijn ondersteund door een extern bureau in het 
verandertraject. 
 
Als je de elf projecten naast de vijf leerdisciplines van Senge (persoonlijk meesterschap, mentale 
modellen, gemeenschappelijke visie, teamleren en systeemdenken) legt , wordt duidelijk dat in 
ongeveer driekwart van de projecten is ingezet op persoonlijk meesterschap, mentale modellen 
en teamleren. In ongeveer de helft van de projecten is aandacht geweest voor systeemdenken en 
gemeenschappelijke visie. Slechts een deel van de projecten heeft op alle leerdisciplines tegelijk 
ingestoken. Hoewel je als organisatie uiteindelijk om ultiem lerend te worden aandacht zou 
moeten besteden aan alle leerdisciplines (deze zitten ook verwerkt in het ontwikkelmodel 
lerende organisatie in de kinderopvang), kun je heel goed beginnen met je traject door op een 
van de leerdisciplines in te zetten en bijvoorbeeld te starten met het vergoten van het 
persoonlijk meesterschap van je medewerkers. Belangrijk hierin is wel dat het uiteindelijk doel 
hiervan niet uit het oog verloren wordt: het gaat niet alleen om bijvoorbeeld het vergroten van 
de kennis van je medewerkers, maar om het daarmee vergroten van de kennis van de gehele 
organisatie. Dan moet je dus meteen ook het systeemdenken in de vingers hebben. Dit is ook niet 
voor niets de belangrijkste leerdiscipline volgens Senge. 
 
7.3. Reflectie op het praktijkonderzoek 
 
Wij kijken terug op een in de tijd zeer intensief maar tegelijkertijd zeer positief 
onderzoekstraject. Het was heel bijzonder om zo in de keukens van de verschillende 
organisaties te mogen kijken en om zo uitgebreid met diverse betrokkenen van gedachten te 
wisselen over de projecten en hun opbrengsten. De deelnemende organisaties hebben letterlijk 
en figuurlijk hun deuren open gezet en ons met open armen ontvangen. Daarnaast hebben ze 
zeer actief bijgedragen aan het vormgeven van het onderzoek en de opbrengsten ervan. 

Twee aspecten van het praktijkgericht onderzoek zijn minder goed uit de verf gekomen. 
In de eerste plaats is het lastig gebleken om de rol van ‘kritische vriend’ naar behoren uit te 
voeren. Je kunt pas kritisch zijn als er een vriendschappelijke basis is gelegd. Dit vraagt tijd. Er 
waren simpelweg te weinig contactmomenten met de projectgroep in het algemeen en de 
projectleiders in het bijzonder om deze rol goed tot uitvoering te brengen. In de tweede plaats is 
het niet goed gelukt om kennis en ervaringen uit te wisselen via een speciaal aangelegde digitale 
gemeenschap. De behoefte om via LinkedIn gedachten uit te wisselen, te reageren op discussies 
en opmerkingen van anderen was bij de meeste projectleiders niet groot. Een verklaring 
hiervoor kan worden gezocht in werkdruk, maar ook de interne gerichtheid op de eigen 
organisatie. Bovendien kost het bouwen van een stabiele leergemeenschap waarschijnlijk ook 
meer tijd dan er voor dit project beschikbaar was. Aan de andere kant hebben wij zelf ook 
nagelaten om veelvuldig met nieuw discussiemateriaal te komen.  
 
We schreven in paragraaf 7.1 “de een wellicht wat beter dan de ander” met betrekking tot de 
mate waarin de elf pilot organisaties geslaagd zijn in het lerend worden. Voor deze uitspraak 
hebben we, zoals dat heet, geen harde bewijzen. We hebben in het onderzoek elf 
kinderopvangorganisaties gevolgd in hun transitieproces en daarin gekozen voor een intensieve 
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kwalitatieve gegevensverzameling gericht op het proces. Maar we hebben de deelnemende 
organisaties niet langs een meetlat voor lerende organisaties gelegd. Er zijn wel vragenlijsten in 
omloop waarmee het lerende vermogen van een organisatie in kaart kan worden gebracht, maar 
deze zijn naar ons weten niet gevalideerd en bovendien hadden we toegezegd de projecten niet 
bloot te stellen aan ‘breed uitgerolde dataverzamelingsrondes’. Daarnaast zijn we gestart met 
het actieonderzoek toen de projecten al van start waren gegaan. Er was daarmee geen 
startpositie met betrekking tot het lerend zijn van de organisaties beschikbaar. Samen met het 
ontbreken van een goed instrument voor het in kaart brengen van het lerend vermogen van 
organisaties betekent dit dat we ook geen uitspraken kunnen doen over de mate waarin de 
activiteiten hebben bijgedragen aan het lerend zijn van de organisaties. Wel hebben we door de 
opzet van ons onderzoek zeer veel kwalitatieve gegevens verkregen over de bouwstenen van 
een lerende organisatie in de kinderopvang en hebben we op basis van de geleverde input 
kunnen komen tot een ontwikkelmodel voor de lerende organisatie in de kinderopvang. 
 
7.4. Aanbevelingen 
 
Het verdient aanbeveling dat er aandacht en (financiële) ruimte is en blijft bestaan voor 
kinderopvangorganisaties die zich willen (blijven) ontwikkelen in de richting van de lerende 
organisatie. Het lijkt terecht om de veronderstellen dat het concept van de lerende organisatie 
kan bijdragen aan het vergroten van de pedagogische kwaliteit voor de kinderen die gebruik 
maken van kinderopvangfaciliteiten. Kinderopvangorganisaties zullen hierbij wel geholpen 
moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van handzame 
ontwikkeltools voor de branche. Dit rapport kan daartoe een aanzet bieden. 

Hiernaast lijkt het van belang de onderzoekende houding, de kritische reflectie en het 
belang van life long learning ook meer plaats te geven in de basisopleiding van de PM-ers. 
Nascholing en professionalisering vormen een belangrijke component van de lerende 
organisatie, maar daarin mag niet de kern worden opgepakt die eigenlijk al in de basis zou 
moeten worden vormgegeven.  

Als life long learning of education permanente ook in de kinderopvang meer tot leven 
komt, draagt dit bij aan het vergroten van de status van de PM-er en daarmee aan hun 
beroepstrots, iets wat duidelijk aandacht verdient in de branche. Een mogelijke manier om voor 
leven lang leren aandacht te vragen is het instellen van een puntensysteem hiervoor, zoals in de 
medische wereld bijvoorbeeld  gebruikelijk is. Daarmee wordt het volgen van nascholing en het 
bijblijven op je vakgebied vanzelfsprekender. 
 
7.5. Suggesties voor onderzoek en ontwikkeling 
 
Suggesties voor verder onderzoek 
Een niet onbelangrijke conclusie van het actieonderzoek is dat de doorlooptijd van de projecten 
te krap bemeten was. Dat het onmogelijk is om in acht maanden tijd een lerende organisatie te 
worden, zal bij voorbaat iedereen duidelijk zijn geweest. Maar voor het vaststellen van de 
daadwerkelijke opbrengsten van dergelijke projecten, zal ook meer tijd moeten worden 
uitgetrokken. Pas na een periode van zes maanden tot een jaar valt vast te stellen in welke mate 
de opbrengsten zijn geborgd. Voor een goede afronding van het actieonderzoek is het daarom 
aan te bevelen om na een periode van zes maanden tot een jaar (dus in de tweede helft van 
2013) nogmaals een werkbezoek bij de projecten af te leggen om vast te stellen in welke mate de 
resultaten blijvend zijn. 

Diverse projectleiders binnen kinderopvangorganisaties hebben de locatiemanager een 
spilfunctie toebedeeld in het proces naar de lerende organisatie. In dit actieonderzoek lag het 
accent niet zozeer op de locatiemanager. Nieuw onderzoek zou hier licht op kunnen werpen: wat 
vraagt dit van de locatiemanager, welke instrumenten heeft een locatiemanager nodig om het 
kinderdagverblijf/ de buitenschoolse opvang lerende(r) te maken, welke randvoorwaarden zijn 
hiervoor nodig, welke hinderpalen zijn er? 
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Binnen de lerende organisatie is verdere professionalisering van pedagogisch medewerkers, 
locatiemanagers en andere medewerkers van cruciaal belang, het vormt ‘het kloppend hart’ van 
verandering en vernieuwing. Er bestaan heel verschillende denklijnen over wat voor type 
professionalisering efficiënt en effectief is. Levert scholing met alleen eigen personeel meer of 
minder op dan scholing met personeel van buiten (van andere kinderopvanglocaties binnen de 
zelfde organisaties of met andere kinderopvangorganisaties). Hoe verhoudt individueel leren 
zich tot teamleren? Wat is de meerwaarde van het een of het ander? Andere vragen hebben 
betrekking op scholing voor verbreding en verdieping binnen het team. Is het verstandig om 
iedereen dezelfde scholing te laten volgen, of werkt het beter om met specialismen 
(expertisedifferentiatie) binnen het team te werken? Nog weer andere vragen hebben 
betrekking op de relatie tussen formeel leren en informeel leren, ofwel het doortrekken van het 
geleerde in de praktijk. Wat zijn de beste manieren om het geleerde in een formele cursussetting 
levend te houden in de alledaagse uitvoeringspraktijk?  
 
Suggesties voor verdere ontwikkeling 
Dit interactieve praktijkonderzoek heeft het in Hoofdstuk 6 gepresenteerde Ontwikkelmodel 
lerende organisatie in de kinderopvang opgeleverd als eindproduct. Dit eindproduct is 
tegelijkertijd echter een beginpunt voor vervolgtrajecten, aangezien het model op zich voor de 
branche niet een handzaam en bruikbaar resultaat is. Het model is grotendeels bottom up 
opgebouwd: gevuld met informatie die verkregen is vanuit de pilot projecten. Naar onze mening 
kan het dienen als aanzet voor een instrument waarmee de kinderopvangbranche kan sturen 
naar een groter lerend vermogen binnen haar organisaties. Hiertoe zou het model eerst getoetst 
moeten worden aan wetenschap en praktijk. Wat vinden deskundigen op het gebied van lerende 
organisaties, organisatie leren en kinderopvang van het model? En hoe landt het model in de 
praktijk, kunnen kinderopvangorganisaties ermee uit de voeten? In deze toetsing zullen de 
verschillende onderdelen verder uitgewerkt en ingevuld moeten worden en zullen ook vragen 
naar de samenhang van de verschillende onderdelen moeten worden beantwoord. Wat is 
bijvoorbeeld de wegingsfactor van de verschillende bouwstenen, weegt het een zwaarder dan 
het ander in het vaststellen van hoe lerend je bent als kinderopvangorganisatie? Ook zal gekeken 
moeten worden naar welke personen binnen de organisatie de bouwstenen het beste in kaart 
kunnen brengen. Het past een lerende organisatie onzes inziens niet om alles op 
managementniveau te laten registreren. 
 
Aan de hand van de resultaten van de bovenbeschreven toetsing zou het model kunnen dienen 
als uitgangspunt voor een instrument voor de praktijk. Wij zien op dit moment een instrument 
dat bestaat uit twee delen. Enerzijds een meetlat die kinderopvangorganisaties kunnen 
gebruiken om periodiek in kaart te brengen waar ze staan met betrekking tot de verschillende 
bouwstenen van het model (een APK voor de lerende organisatie in de kinderopvang, een 
‘Leermeter’). Anderzijds een deel met aanwijzingen voor verbetering in de verschillende 
bouwstenen waar nodig (tips & trucs per bouwsteen in bijvoorbeeld een ‘Leerwijzer’). Of dit 
geheel zo zelfwerkzaam kan worden dat organisaties dit vervolgens zelfstandig kunnen 
toepassen en uitvoeren, valt tijdens een traject van ontwikkelend onderzoek te bezien. Hierbij 
worden zowel de Leermeter als de Leerwijzer getoetst en bijgesteld aan de hand van pilot 
ervaringen in de praktijk. Het is goed voorstelbaar dat het instrument bijvoorbeeld gekoppeld 
zou moeten worden aan een verander- of begeleidingstraject, ook dit zou moeten blijken in een 
ontwikkelend onderzoekstraject samen met de branche. Als er voldoende animo ontstaat onder 
de kinderopvangorganisaties kan dit ontwikkeltraject op termijn leiden tot een 
vergelijkingsbasis (benchmarking).  Zo wordt inzichtelijk hoe de eigen kinderopvangorganisatie 
er voor staat ten opzichte van (een groep) andere kinderopvangorganisaties (met dezelfde of 
afwijkende achtergrondkenmerken als aantal kindplaatsen, aantal pedagogische medewerkers 
in dienst, pedagogische uitgangspunten en dergelijke). Dit leidt tot een prikkel voor de sector om 
het lerend vermogen aanhoudend te verbeteren. Dit geldt met name als deze gegevens openbaar 
zijn. Op deze wijze wordt de opgedane kennis van dit actieonderzoek optimaal benut.
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Bijlage 1 – Opzet en organisatie van het onderzoek 
 
B1.1 Interactief praktijkonderzoek 
 
Inleiding 
We hebben het onderzoek naar het functioneren van kinderopvangorganisaties als lerende 
organisatie uitgevoerd in de geest van ‘actieonderzoek’2 (Engels equivalent: action research). 
Essentie hierbij is dat het gehele onderzoek, al het verzamelde materiaal, de analyse en 
synthese van de gegevens en de (tussentijdse en eind-)resultaten in dienst stonden van de elf 
pilot projecten van kinderopvangorganisaties. Het onderzoek wilde eraan bijdragen bij dat 
de betrokken professionals kritisch leren reflecteren op de eigen praktijk en de organisatie 
waarin ze werkzaam zijn. Met het onderzoek wilden we bewust de voortgang en 
opbrengsten van de pilot projecten (op een positieve wijze) beïnvloeden. 
 
Het door ons uitgevoerde onderzoek is interactief (‘in dialoog met de betrokken 
kinderopvang-organisaties en haar professionals’) en integraal onderdeel van het gehele 
BKK-project. We wilden met het onderzoek bijdragen aan een optimaal en duurzaam 
leerresultaat van de lerende organisaties. Uiteindelijk doel is dat de kwaliteit van de 
kinderopvang, het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers en haar 
leidinggevenden, cyclisch, systematisch en blijvend verbetert, ingekaderd in een gedeelde 
visie. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de kinderopvangorganisaties het 
‘probleemeigenaarschap’ van hun eigen project rondom de lerende organisatie voerden. 
 
Onderzoekslast minimaliseren 
Binnen het onderzoek is een gedoseerde aanpak toegepast. We zijn er van uitgegaan dat de 
deelnemende kinderopvangorganisaties hun handen al aardig vol hebben aan de uitvoering 
van de pilot lerende organisatie. Daarom zijn ook geen zware dataverzamelingsrondes 
gehouden met vele interviews en breed uitgerolde enquêtes om informatie bij alle betrokken 
in te winnen. Dit zou te zeer als onderzoekslast kunnen worden ervaren. Op die manier zou 
het onderzoek de uitvoering van de projecten zelfs kunnen hinderen, en dat wilden we koste 
wat het kost voorkomen. Ook wilden we geen circus optuigen van allerlei centrale 
bijeenkomsten, omdat dit, zo weten we uit ervaring, als belastend kan worden ervaren. Het 
onderzoek is zo ingestoken dat er van de eigen en andere projecten kon worden geleerd. 
 
Critical friend 
De rol van de onderzoekers die de elf projecten hebben onderzocht is er een die lijkt op een 
critical friend. Dit betekent dat de onderzoekers de projectleiders en -uitvoerders van de 
pilots middels vragen en opmerkingen hebben uitgedaagd en verleid om kritisch na te 
denken over de implementatie en opbrengsten van de eigen pilot. De onderzoekers hebben 
dus indirect de voortgang en uitkomsten van de pilot beïnvloed. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het lastig is gebleken om deze rol in praktijk te brengen. 
Daarvoor is een nog intensievere betrokkenheid bij de projecten nodig. 
 
  

                                                             
2 Zie o.a.: Ponte, P. (2005). Onderwijs van eigen makelij. Procesboek actieonderzoek in scholen en 
opleidingen. Soest: Uitgeverij Nelissen. 
Coghlan, D. en Brannick, T. (2010). Doing your research in your own organisation. Third Edition. 
London/California: Sage Publications. 
Reason, P. en Broadbury, H. (Eds.) (2001). Handbook of Action Research. Participative Inquiry & 
Practice. London/California: Sage Publications. 
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Professionele leergemeenschap 
De aanpak die is voorgestaan, is dat alle eigen gegevens op elk willekeurig moment ter 
beschikking konden worden gesteld aan de kinderopvangorganisaties die meedoen aan de 
pilot lerende organisatie. 
Via LinkedIn is een besloten leergemeenschap aangemaakt waarin kennis en ervaringen zijn 
uitgewisseld tussen deelnemers aan de pilot. De onderzoekers hebben hier ook geregeld kort 
verslag gedaan van de bezoeken aan de kinderopvangorganisaties. Zo nu en dan is er een 
discussie geïnitieerd rondom een actueel thema. 
 
B.1.2 Opzet en uitvoering 
 
Het interactieve praktijkonderzoek heeft de onderstaande stappen in de tijd gevolgd.  
Stap 1:  Startbijeenkomst (26 april 2012) 
Stap 2:  Beschrijving en typering van de elf projecten (mei/juni 2012) 
Stap 3:  Eerste werkbijeenkomst met projectleiders (19 juni 2012) 
Stap 4:  Volgen van de procesgang van de elf projecten (eerste fase, juli 2012) 
Stap 5:  Tussentijdse evaluatie en rapportage (eind september 2012) 
Stap 6:  Tweede werkbijeenkomst met projectleiding en -uitvoering (3 september 2012) 
Stap 7:  Volgen van de procesgang van de elf projecten (tweede fase, oktober/november 

2012) 
Stap 8:  Eindmeting van opbrengsten (november 2012) 
Stap 9:  Opbrengsten in de etalage zetten (november/december 2012) 
Hieronder volgt een nadere uitwerking van deze stappen. 
 
Stap 1: Startbijeenkomst 
Na gunning is een aftrap georganiseerd met BKK. In deze bijeenkomst is het onderzoeksplan 
besproken en ge-finetuned, zijn de verwachtingen over en weer uitgesproken en zijn 
afspraken over procedure en oplevering beklonken. Ook zijn bijeenkomsten belegd voor 
overleg met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie van BKK. 
 
Stap 2: Beschrijving en typering van de elf projecten 
Het objectief beschrijven en typeren van de projectplannen is gebeurd aan de hand van een 
set van onderwerpen. De projectplannen zijn opgevraagd en bestudeerd. Er heeft een 
documentenanalyse plaatsgevonden. Overeenkomsten en verschillen tussen de elf projecten 
zijn geanalyseerd. Beschrijving en typering van het project is gedaan op basis van de 
volgende onderwerpen: 
• Visie en doel van pilot lerende organisatie (o.m. invulling en uitwerking van het begrip 

van de lerende organisatie, theoretische basis); 
• Methodiek (o.m. model van de lerende organisatie, professionaliseringsmodel); 
• Opvang- en organisatievorm (o.m. soort opvangvoorziening en organisatievorm); 
• Voorbereiding en draagvlak binnen de organisatie (o.m. inrichting van planvorming en 

betrokkenheid vooraf, verbondenheid van medewerkers); 
• Inhoud (o.m. domein van verandering middels projectdeelname, pedagogische thema’s); 
• Kwaliteitsaspecten van uitvoering (o.m. projectstructuur, omvang van project, 

implementatiewijze, verhouding individueel en teamleren, intensiteit van 
professionalisering, communicatie, samenwerking en afstemming, bureaucratie, 
afspraken, verslaglegging projectvoortgang); 

• Rol van leidinggevende/projectleider (o.m. stijl van leiderschap, projectaansturing, 
delegeren taken en verantwoordelijkheden); 
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• Randvoorwaarden en facilitering (o.m. grootte van de organisatie, budget, projecturen 
voor medewerkers); 

• Inbedding in beleid van de organisatie (o.m. samenhang met lopend pedagogisch beleid); 
• Steun van bestuur en management (o.m. commitment en zichtbare support); 
• Slaag- en faalfactoren (o.m. weerstand, lerend vermogen van de organisatie, personele 

wisselingen); 
• Opbrengsten in SMART-termen (o.m. waar wil men aan het einde van het project aan 

gehouden worden?); 
• Overdraagbaarheid (o.m. maatregelen en activiteiten die bijdragen aan overdraagbaar 

maken van de resultaten); 
• Verankering en borging (o.m. behouden van verworvenheden na projectduur, indaling in 

organisatie); 
• Net startend of al langer bezig met implementatie van de lerende organisatie; 
• Doet de hele organisatie mee aan het project of slechts een deel, omvang/scope 

pilotproject; 
• Ingebouwde mogelijkheden om tussentijds wijzigingen door te voeren in het project op 

basis van de resultaten van action research. 
De gegevens die zich daarvoor lenen en iets kunnen bijdragen aan het leren van elkaar zijn 
beschikbaar gesteld aan alle deelnemende kinderopvangorganisaties. 
 
Stap 3: Eerste werkbijeenkomst met projectleiding 
Kort na de startbijeenkomst en de beschrijving en typering van de elf projecten is een 
werkbijeenkomst voor alle projectleiders (en een projectuitvoerder per project) 
georganiseerd. Bedoeling was dat men in hoofdlijnen weet kreeg van elkaars projecten en 
dat men elkaar leerde kennen, zodat er een gevoel van gezamenlijkheid kon ontstaan om het 
leren van elkaar te bevorderen (learning community). 
De beschrijving en typering van de elf projecten is per project voorgelegd en bediscussieerd 
met de projectleiders en leden van de projectgroep.  
Tijdens de werkbijeenkomst is in een interactieve sessie achterhaald welke vraagstelling het 
onderzoek naar de elf projecten moet krijgen. Op welke hoofdvraag en deelvragen moet het 
onderzoek antwoorden geven? 
De werkbijeenkomst met de projectleiders/leden van de projectgroep is ook benut voor het 
maken van vervolgafspraken voor de rest van het onderzoek. Denk aan de 
dataverzamelingsrondes die bij stap 4 en stap 7 worden bepleit (monitoren van de 
procesgang, fase 1 en fase 2). 
Deze werkbijeenkomst had als nevendoel dat de verschillende projectleiders contacten met 
elkaar opbouwen gedurende de projectduur en zo mogelijk ook daarna. De contouren van 
een professionele leergemeenschap zijn in de steigers gezet. Contactgegevens zijn gedeeld en 
via een specifiek aangemaakte groep op LinkedIn kon voortaan met elkaar worden 
gecommuniceerd. 
 
Stap 4: Volgen van de procesgang van de elf projecten (eerste fase) 
Na zo’n twee maanden is het verloop van de beginperiode van de elf projecten in kaart 
gebracht. 
Dit is zo gedaan dat informatie die later beschikbaar is gekomen er goed op aan kon sluiten. 
Per project zijn de volgende activiteiten verricht: 
• Opvragen en bestuderen van verslagen, projectinformatie 
• Maken van interviewleidraden voor projectleiding en –uitvoering 
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• Gesprek voeren met projectleider en enkele leden van de werk-/projectgroep 
• Kort interview houden met enkele uitvoerende professionals binnen de lerende 

organisatie (zij die de feitelijke uitvoerders/dragers van het project zijn, afhankelijk van 
het project, vaak locatiemanagers en pedagogisch medewerkers) 

 
Het accent lag op het concreet maken van de beginfase van het project, maar ook zijn 
volgende fases geconcretiseerd in de vorm van een raamwerk voor het verdere verloop van 
het project. Het raamwerk is geconstrueerd met aandacht voor bekende valkuilen bij 
projecten (te grote afstand tussen trekkers en uitvoerders, vermindering van betrokkenheid 
na de eerste opstartfase, slordige afwerking in de eindfase, e.d.). Dit raamwerk vormt tevens 
de basis voor volgende jaren na afloop van de pilot. Het projectproces is gevolgd aan de hand 
van de volgende vragen: Wat zijn onze uitgangspunten (aannames)? Hoe is de start, hoe 
verloopt de beginfase? Waar blijkt dat uit? Hoe is het zichtbaar voor de buitenwereld dat we 
werken vanuit de principes van de lerende organisatie? 
Wat gaat er al goed, wat moet er beter? Hoe moet de pilot bijgesteld worden? Welke 
vertragende en belemmerende factoren zijn er? Hoe kunnen die adequaat getackeld worden? 
Zijn de (aanvankelijke) doelen haalbaar gebleken tot op het moment van onderzoek. Hoe 
zagen de voorbereidingen eruit en zijn die voldoende gebleken? Zijn alle betrokkenen nog 
‘bij de les’? 
Wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen? 
 
Stap 5: Tussentijdse evaluatie en rapportage 
Op basis van de gegevens die de voorgaande vier stappen hebben opgeleverd, hebben we een 
korte tussentijdse rapportage gemaakt voor de begeleidingscommissie.  
 
Stap 6: Tweede werkbijeenkomst projectleiding 
Op basis van deze tussentijdse evaluatie, ergens halverwege de projecttijd, zijn de lerende 
organisaties in de gelegenheid gesteld om te leren van de tussentijdse uitkomsten van de 
eigen en andere projecten. Er is een tweede werkbijeenkomst belegd voor projectleiders. We 
hebben gebruik gemaakt van de tussentijdse onderzoeksgegevens om van alle elf projecten 
een aantal goede voorbeelden naar voren te halen op basis van de progressie of realisatie 
van de criteria van stap 2. Deze aspecten hebben een prominente rol gekregen tijdens de 
tweede werkbijeenkomst (voorbeeld- en vliegwielfunctie). De informatie die deze 
bijeenkomst heeft opgeleverd, is meegenomen in het onderzoeksrapport. 
Er is met de projectleiders aandacht besteed aan het vervolg van de projecten, zodat de kans 
op succesvol afronden van de projecten is vergroot. 
 
Stap 7: Volgen van de procesgang van de elf projecten (tweede fase) 
In deze stap zijn we nagegaan of de elf individuele projecten stevig op koers liggen. Qua 
aanpak lijkt deze stap op stap 4, zo zijn er op basis van specifieke – ten opzichte van stap 4 
deels aangepaste – interviewleidraden gesprekken gevoerd met de projectleiding en -
uitvoering. 
Het ging nadrukkelijk ook om het realiseren van de doelstellingen en de borging na afloop 
van het project. Hoe is verankerd dat de cultuur van de lerende organisaties levend blijft? 
Welke randvoorwaarden worden gecreëerd en welke financiële middelen trekken de 
kinderopvangorganisaties hiervoor uit? Hoe kunnen de projectopbrengsten breed 
toepasbaar worden gemaakt? 
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Nieuw is dat we ook in de uitvoeringspraktijk, middels enkele gerichte praktijkobservaties 
per project, hebben gekeken of de lerende organisatie voelbaar en zichtbaar is. Hiervoor 
hebben we kijkwijzers ontwikkeld. 
 
Stap 8: Eindmeting van opbrengsten 
Op grond van de informatie, verkregen uit de hiervoor beschreven zeven stappen, is de 
eindmeting gemaakt. Het concept is besproken met BKK. Op basis van commentaarpunten is 
een definitief verslag gemaakt. 
 
Stap 9: Opbrengsten in de etalage zetten 
Tot slot is afgesproken om een onderzoeksrapport (met beknopte 
Managementsamenvatting) te maken, ten einde de opbrengsten van het BKK-project voor 
het voetlicht te brengen. De uitkomsten zijn in een centrale, afsluitende bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van de elf projecten gepresenteerd en bediscussieerd. Bovendien zijn de 
resultaten van het actieonderzoek gepresenteerd op de BKK conferentie op 23 november 
2012. 
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Bijlage 2 – Achtergrondinformatie over de elf kinderopvangorganisaties 
 

Achtergrondinformatie 

de Hoepel: De Hoepel is een kinderdagverblijf met 3 groepen en 39 kindplaatsen. Er werken negen 
medewerkers. 

De Keet: De Keet biedt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Waarland, nabij Schagen. 
Daarnaast hebben ze buitenschoolse opvang in Dirkshorn. Het is een kleine en jonge organisatie in 
een dorpsgemeenschap. Er werken 16 medewerkers bij De Keet. Ze bestaan nu 5 jaar. In november 
2012 start een tweede kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Winkel. 

De Kleine Wereld: De Kleine Wereld biedt opvang in 300 kindplaatsen op vijf locaties, waarvan twee 
kinderdagverblijven en vier buitenschoolse opvanglocaties. Er werken ongeveer 50 PM-ers.  

Fides: Fides kinderopvang is actief in de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel, in de grote 
woonkernen en in de kleine dorpen. Fides verzorgt kinderopvang en buitenschoolse opvang. Er zijn 
200 medewerkers in dienst verdeeld over 22 locaties. Het aantal ingeschreven kinderen is 1341 (op 
7 juni). 

Kinderopvang Humanitas: Kinderopvang Humanitas verzorgt opvang in 94 kinderdagverblijven, 
167 locaties voor buitenschoolse opvang en 38 peuterspeelzalen. Er werken ongeveer 2600 mensen. 

’t Kickertje: Kinderdagopvang (491 kindplaatsen) en buitenschoolse opvang verdeeld over vijf 
locaties. Er werken 80 PM-ers bij ’t Kickertje. 

KinderRijk: KinderRijk heeft 23 kinderdagverblijven en 17 BSO-vestigingen met diverse vormen van 
kinderopvang voor 0-12 jaar in de regio Amstelveen en Amsterdam. Er werken ruim 500 medewerkers 
en er maken ongeveer 3.000 kinderen gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang. KinderRijk is een erkend leerbedrijf. 

Okidoki: Okidoki biedt kinderdagopvang en BSO in 1600 kindplaatsen. De opvang is verdeeld over 14 
vestigingen en 180 medewerkers. 

Partou: Partou verzorgt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in 
Amsterdam en omstreken, Almere en Dordrecht. Er zijn meer dan 1000 medewerkers in dienst 
verspreid over 100 locaties met in totaal rond de 6300 kinderen. 

SKSG: Er zijn vijf units van elk ongeveer vijf kinderdagverblijven; zo’n 25 kinderdagverblijven in 
totaal. In 2011 waren er 128 groepen met 1.485 kindplaatsen voor kinderdagopvang. Er werken zo’n 
700 PM-ers. SKSG is HKZ gecertificeerd. 

Tinteltuin: Tinteltuin heeft zo’n 70 locaties kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Ook hebben 
ze twee peuterspeelzalen, waarvan één aan vve doet. De vijf kinderdagverblijven die aan vve doen en 
de twee peuterspeelzalen doen niet mee aan het project. Het zou verwarrend zijn voor de PM-ers om 
naast vve met het Pedagogisch Actieboek te moeten werken. Bij TintelTuin werken 937 
medewerkers, totaal van 532 fte. 
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