Visie van Hoera op IKC en leiderschap
Vooraf
In Nederland zijn onderwijs en kinderopvang formeel nog twee ‘gescheiden’
sectoren. Zolang er nog geen volwaardig én gelijkwaardig, gecombineerd
curriculum is voor de totale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar,
zoeken we allemaal naar manieren om de samenwerking zo goed mogelijk
vorm te geven. Dat samenwerking belangrijk is voor de kinderen waar het
om draait, daar is vrijwel iedereen het over eens. Er wordt wel
verschillend gedacht over hoe we er het beste invulling aan kunnen geven.
De kracht van het IKC
De kracht van een IKC bestaat volgens Hoera uit het gebruikmaken van de,
in vele jaren opgebouwde, eigen expertise en ervaring van zowel onderwijs
als kinderopvang. Twee sectoren die beiden veel hoogwaardige kennis
hebben op het gebied van opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling van
kinderen. Ieder echter met een duidelijke eigen invalshoek en eigen
(wettelijke) doelen.
Twee sectoren die elkaar wel tegenkomen en overlappen omdat ze beiden
betekenisvol willen zijn in het leven, de omgeving en de ontwikkeling van
kinderen. Een intensieve samenwerking is dus zeker op z’n plaats.
Toegevoegde waarde
Wanneer in een IKC intensief wordt samengewerkt door twee sterke
partners op het gebied van opvoeden en onderwijs, kan dit het totale
ontwikkelaanbod voor kinderen naar een hoger niveau tillen. In het duaal
bestuur komt de kennis en ervaring van beide sectoren gelijkwaardig ‘op
tafel’. Wanneer echter een van de partijen minder sterk vertegenwoordigd
is en er minder ‘input’ is uit deze sector, wordt het veel lastiger om
actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten te volgen en hierop in te
spelen. Daarmee dreigt innovatie dan ook op de achtergrond te raken.
En -in het geval van kinderopvang- ook het ondernemerschap, dat in deze
sector veel sterker aanwezig is dan in onderwijs.
Om als partner sterk te blijven, moet je investeren in directe lijnen met je
sector; dat geldt zowel voor kinderopvang als voor onderwijs. En wij
denken: zolang je sterk bent op je eigen vakgebied, ben je van veel meer
toegevoegde waarde voor je partnerorganisatie.
pedagogisch medewerkers in hun kracht
Onze ervaring is daarbij dat de aandacht voor de kaders in de kinderopvang geregeld zwak is in een IKC met een directeur met een onderwijsachtergrond. Kennis van, en toekomstvisie op twee vakgebieden, dat is
gewoon heel veel gevraagd van één mens.

Op den duur werkt dat door op de werkvloer. Pedagogisch medewerkers
hebben juist behoefte aan heldere kaders en gerichte aandacht voor de
pedagogische professionaliteit die specifiek in de kinderopvang gevraagd
wordt.
De erkenning voor kinderopvang als vak is er nog maar relatief kort. Het
is juist zo belangrijk voor het ‘empoweren’ van pedagogisch medewerkers,
dat hun werk als zelfstandig vakgebied erkend wordt en dat dit bovendien
voelbaar is in de praktijk. Dat er binnen de eigen organisatie specifieke
kennis is over kinderopvang en dat er gewerkt wordt met handelingsvisies
en methodieken, geschikt voor de kinderopvang. Wij willen medewerkers
hierin ondersteunen, prikkelen en de ruimte geven om hun bagage uit te
breiden, om kinderen zo nóg beter te kunnen begeleiden op hun pad.

Kaders en missie
We zijn bij Hoera niet bang om de wettelijke kaders ter discussie te
stellen, als dit een verbetering voor kinderen kan opleveren. Maar we
willen niet afwijken van belangrijke inhoudelijke uitgangspunten, zoals
de pedagogische doelen, de aandacht voor hechting, het structureel
volgen van kinderen, de gesprekscyclus met ouders of een
gevarieerd en beredeneerd (activiteiten)aanbod.
Als kinderopvangorganisatie ‘zijn wij op aarde’ om pedagogisch
medewerkers zo goed mogelijk in hun kracht te zetten zodat zij kinderen
(en hun ouders) zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.
We willen graag dat kinderen zich als persoon in alle facetten zo
optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, liefst in hun eigen omgeving. Alle
processen in onze organisatie zijn in de kern gericht op het faciliteren,
ondersteunen en steeds weer verbeteren van de kwaliteit van het
pedagogisch proces en de pedagogisch medewerkers die hier uitvoering
aan geven.

Focus en sterke partners
Als wij dit op eenzelfde manier en met eenzelfde intensiteit zouden doen
voor pedagogisch medewerkers én de leerkrachten in het IKC, zouden we
niet zo goed kunnen focussen en zou dat ten koste gaan van de kwaliteit
en de aandacht voor een van beiden.
Daarom stáán wij voor kwaliteit in de kinderopvang en zoeken we daarbij
naar sterke partners in het onderwijs. En graag zien wij hierbij ook
vrijetijdsverenigingen en welzijn ‘aanhaken’ zodat we de ontwikkeling van
kinderen, en de ondersteuning van jonge gezinnen, nog breder kunnen
benaderen.
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