
Tanja van der Vinne 

Doorgaande 
ontwikkelingslijn op maat 
'lt takes a village to ra ise a ch ild .' Oftewel , in het 

Nederlands: een kind voed je niet als ouders alleen 

op, maar met iedereen in zijn of haar omgeving . IR IS 

Opvang en Onderwijs, waarvan IRIS Opvang onderdeel 

is, werkt aan ' integrale kindcentra (I KC's)' . Dat zijn 

centra waar leren , spelen en ontw ikkelen samenkomen . 

En waar ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten 

en eventuele andere professionals sámen het beste in 

een kind naar boven halen . 

Vanuit de ambitie om scholen door te ontwikkelen tot 

IKC's, werkt IRIS Opvang met het principe dat onderwijs, 

ouders en opvang onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. IRIS Opvang geeft kinderen al een warme overdracht 

naar onderwijs of pedagogisch medewerkers (pm'ers) 

overleggen met leerkrachten als de situatie daar o 

vraagt . Bovendien zijn school en opvang op een locatie 

en pedagogisch medewerkers en onderwijsmedewerkers 

hebben één gezamenlijke missie : kinderen begeleiden 

om een wijze wereldburger te worden . Op Stroomdal 

behandelen school en opvang al tegelijkertijd dezelfde 

thema's en op Morgenster springt de intern begeleider 

(ib'er) van school bij wanneer de opvang aangeeft dat dit 

nodig is . En waar gewerkt wordt aan nieuwbouw, zoals bij 

de Marnixschool en de Bouwmanschool , denkt IRIS Opvang 

vanaf de start mee over hoe het gebouw kan bijdragen 

aan samenwerking tussen opvang en onderwijs . 

Méér dan een oplossing 
Dat kinderopvang meer is dan een praktische oplossing 

voor werkende ouders, daarvan is het team van IRIS 

Opvang dus al langere tijd doordrongen. 'En terecht' , luidt 

de mening van Tanja van der Vinne, docent, onderzoeker 

en orthopedagoog van Hogeschool Viaa in Zwolle . 

'Kinderopvang is geen oppas voor de kinderen , maar 

professionele opvang . De pedagogisch medewerkers van 

de opvang dragen bij aan de ontwfkkeling van kinderen . En 

ja , er is in de opvang veel tijd om te spelen, maar spelen 

heeft een relatie met leren . In de opvang ontwikkelen 

kinderen zich . Motorisch, qua taal en sociaal-emotioneel .' 

Leeftijd 
Verspreid door het land ontstaan al kindcentra voor 

kinderen van nul tot veertien jaar. Of zelfs tot achttien 

jaar. 'De ontwikkeling van kindcentra vraagt niet alleen 

wat van de werkwijze van en samenwerking tussen 

professionals, maar ook van de gebouwen waar kinderen 

naar school en opvang gaan . Je hebt multifunctionele 

ruimtes nodig . Waar je les kunt geven of zelfstandig kunt 

werken . Of thematisch onderwijs kunt organiseren .' 

Persoonlijk leren 
Van der Vinne illustreert hoe school en opvang elkaar 

kunnen versterken . 'Met een kind uit groep 3 ging het 

op school minder goed dan op de buitenschoolse opvang 

(bso) . Zijn motoriek vroeg ook om extra aandacht. De 

oplossing werd gevonden in extra begeleiding door de 

pm'er, onder schooltijd, op bepaalde tijden op de dag. 
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De nabijheid van de pm'er en het sport en spel dat ze 

samen deden, bracht hem verder. Hij kon zijn competenties 

op een andere manier ontwikkelen. Andersom gebeurt het 

ook dat een leerkracht eens op de bso naar het gedrag 

van het kind kijkt. Die ziet dan echt álle facetten van het 

kind, wat bijdraagt aan een kloppende beeldvorming.' 

Samenvattend zegt ze: 'In een kindcentrum gaat het om 

brede talentontwikkeling: motorisch, sociaal-emotioneel , 

cognitief, creatief en muzikaal. Kinderen verdienen 

begeleiding die hen daarin ondersteunt. Bijvoorbeeld 

een individuele benadering waarbij opvang, onderwijs 

en andere professies samenwerken. Dat kun je goed 

vormgeven in een IKC.' 

Wat werkt goed? 
'Overigens is het een gemiste kans als je deze aanpak 

alleen toepast op kinderen met een ondersteuningsvraag . 

Ik gun alle kinderen die samenwerking en die warme 

overdracht', benadrukt Van der Vinne. 'Bijvoorbeeld als 

een kind op vierjarige leeftijd voor het eerst onderwijs 

krijgt. Een gesprek tussen ouder, pedagogisch medewerker 

en leerkracht geeft veel meer informatie dan een dossier 

op papier. Wat werkt goed voor dit kind? Dat hebben 

pm'ers in de opvang al vier jaar lang samen met het kind 

en zijn ouders onderzocht. Het is toch eigenlijk gek als 

leerkrachten dat vervolgens niet uitgebreid meekrijgen? 

Krijgen ze dat wel, dan kunnen ze alle inzichten vanaf dag 

één toepassen in de begeleiding van het kind.' 

Meerwaarde 
Behalve het daadwerkelijk 'zien' van het kind als geheel 

- als het speelt, als het leert, als het ergens moeite 

mee heeft of als het juist ergens in uitblinkt - biedt een 

IKC nog meer voordelen. 'Alles is op één plek: school, 

opvang, maar misschien ook wel muziekles, sport of de 

fysiotherapeut. Eén locatie voor alles dat een kind nodig 
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heeft, is prettig voor zijn ontwikkeling. Kinderen gedijen 

namelijk beter in een omgeving die ze kennen, zonder 

al te veel wisselende gezichten. Het brein van een kind 

heeft moeite om te veel wisselingen en veranderingen te 

verwerken. Bovendien kan - als een kindcentrum werkt 

zoals het bedoeld is - de dag zelfs heel anders worden 

ingedeeld . Misschien heeft een kind er baat bij om 's 

ochtends te beginnen met spel. Of juist om 15.30 uur 

nog een taalles te volgen . En hoe makkelijk is het om 

praktische zaken zoals ziekmelden maar op één adres 

te hoeven regelen? Of dat het vanzelfsprekend is dat de 

opvang eerder begint als de school vanwege een viering 

vroeger uit is? Dat zijn allemaal voordelen van een IKC', 

besluit Van der Vinne enthousiast. 
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Colofon 
Voorwoord I Tanja van der Vinne 
IRIS Opvang bestaat tien jaar! Doorgaande Dit is een uitgave van : 

ontwikkelingslijn op maat IRIS Opvang, september 2021 

Activiteit I Activiteit Concept en realisatie: 
De wind vangen Hippe bloempotten maken 

MCM tekst, met medewerking van : 

Mirjam van Huet, Heidi Temmink 

Jorn en Yara 2 Werkwijze en Jorien Marcus (tekst} 

' Ik wil voetballer worden' Piramide VVE Marlien van den Enk 

(fotografie en grafisch ontwerp} 

Visie 2 Medewerkers Copyright: 

Opvang volgens de visie aan het woord Wil je een artikel uit dit magazine 
van Emmi Pikler Werken bij IRIS Opvang verspreiden , neem dan contact op met 

IRIS Opvang . Dan kijken we samen of 
Ouder aan het woord 2 Werkwijze dit voor alle betrokkenen in orde is . 
'We voelden ons direct Competentie-gericht werken 
welkom' Een extra magazine bestellen? 

I 2 
administratie@irisopvang .nl 

Ster re Suzan de With-
'Het voelt hier als school én Bloemendaal Verder lezen over IRIS Opvang? 
als thuis' Bouwen aan de toekomst 

www.irisopvang .nl 

I Rondetafelgesprek 2 Activiteit Volg IRIS Opvang op: 
'Lef hebben om wat Voelzakjes maken 

www.facebook .com/ lRISOpvang 
nieuws aan te pakken' 

www.linkedin .com/company/iris-opvang 

I Tijdlijn 2 Norah 
www.instagram .com/ irisopvangkampen 

10 jaar IRIS Opvang 'Als iets echt niet lukt, 
helpen ze me' 
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