Gelderse kinderopvang weet wat ze wil

Soepel samenwerken
met onderwijs
Gelderland is niet de eerste provincie waar kinderopvang en onderwijs een convenant sluiten. Wel verdient de
wijze waarop het convenant tot stand is gekomen een schoonheidsprijs, vinden betrokkenen. Gelderland leerde
van vorige samenwerkingsovereenkomsten, andere regio’s kunnen van Gelderland leren.

Astrid van de Weijenberg

D

e kwaliteit van de kinderopvang verbeteren kan niet
zonder ook het beroepsonderwijs daarbij te betrekken. Onderwijs en werkveld moeten goed
op elkaar aansluiten. Voor het Bureau Kwaliteit Kinderopvang
(BKK) is de samenwerking tussen
onderwijs en kinderopvangorganisaties daarom een van de
pijlers. Eerder gaf het project

Kwaliteitsimpuls van de MOgroep
kinderopvang daar al een aanzet
toe. Joke van Alten is de verbindende factor tussen de twee.
Zij is betrokken bij bijna alle samenwerkingsverbanden tussen
onderwijs en kinderopvang, eerst
vanwege Kwaliteitsimpuls en nu
vanwege BKK. Het mooie van de
samenwerking in Gelderland is
dat de kinderopvang het heft in

handen heeft genomen, vindt Van
Alten. Voordat ze om de tafel ging
met de ROC’s, had de kinderopvang voor zichzelf duidelijk wat
ze wilde van het onderwijs. Van
Alten: ‘ROC’s zijn grote georganiseerde clubs. Voordat je het weet,
gaan zij vertellen hoe het moet en
wat wel en niet kan. Nu stond
daar in Gelderland een branche
die niet alleen wist wat ze wilde,
maar ook een mandaat had van
de achterban.’

Afspraken maken
Ook al ben je als kinderopvangorganisatie best tevreden over de
samenwerking met het onderwijs, toch is het van belang
om op strategisch niveau
afspraken te maken, meent Van
Alten. Soms zijn er bijvoorbeeld
heel goede afspraken met docenten. Maar als je die niet op
directieniveau vastlegt, dan weet
niemand daar meer van als er
functiewisselingen plaatsvinden.
En het kan gebeuren dat afspraken met docenten door de
directie worden teruggefloten,
omdat ze niet zouden passen in
de uitgangspunten van de
organisatie.
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Ook in Gelderland koos men
voor samenwerkingsafspraken
op directieniveau. Het initiatief
daarvoor kwam voort uit het directeurenoverleg dat door ondersteuningsorganisatie Spectrum
Gelderland wordt georganiseerd.
De regio kent zo’n zeventig kleine
en grote kinderopvangorganisaties en maar liefst zes ROC’s. Sommige kinderopvangorganisaties
krijgen leerlingen van drie of vier
verschillende ROC’s. Een van de
eisen vanuit de kinderopvang is
dan ook dat er meer uniformiteit
komt in de beoordeling en examinering van stagiaires. Verder vinden de directeuren dat de opleiding te weinig aansluit bij
ontwikkelingen in de kinderopvang, als het Pedagogisch kader
en nieuwe wetgeving. En ook willen ze eisen stellen aan de stagiaire. Die moet al wat in huis hebben
als ze op haar stageplaats binnenkomt, basale sociale vaardigheden
bijvoorbeeld.

Stageplekken
Het wensenlijstje van de kinderopvang kwam in betrekkelijk korte tijd tot stand. Met dat lijstje
gingen de Gelderse afgevaardigden naar de ROC’s. Natuurlijk
knikte die niet alleen maar ja
en amen. Ook zij hadden hun
wensen en ze zagen ook wel bezwaren. Maar Annelies Löwenthal, directeur Zorg & Welzijn van
ROC Graafschap College, is vooral
erg blij met de samenwerking.
‘We hebben op deze manier nog
eens onderstreept dat we samen
verantwoordelijk zijn voor de huidige en toekomstige generatie
medewerkers. Door met elkaar te
praten kweek je begrip voor
ieders positie. Een ROC is er bijvoorbeeld niet alleen om op te leiden voor een beroep. We hebben
ook een maatschappelijke opdracht (leren, loopbaan en burgerschap). Door met de kinderopvang
in gesprek te gaan, hebben we
bijvoorbeeld aandacht kunnen
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vragen voor niveau 2. De kinderopvang heeft weinig stageplaatsen voor niveau 2. Ze heeft vooral
behoefte aan leerlingen op niveau
3. Terwijl bij niveau 2 mensen zitten die heel veel potentie hebben.
Niveau 2 is voor hen de opstap
naar een hoger niveau. Daar is nu
meer begrip voor bij werkgevers.’
De kinderopvang heeft toegezegd
ruimte te zoeken voor meer niveau-2-stageplekken. ‘We gaan een
plan maken voor deze leerlingen’,
zegt Yolanda Bensink, directeur
van Avonturijn in Ruurlo,
Wichmond en Hengelo (Gld). Bij
Kinderopvang SKAR lopen op dit
moment pilots met niveau 2-stagiaires, ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers in bijvoorbeeld de huishoudelijke dienst.
Maar of dat ook zal leiden tot vaste functies, kan Laurens Busch,
manager H&R en pedagogische
kwaliteit, nog niet zeggen. ‘Wij
zijn natuurlijk gebonden aan wetgeving over diploma’s.’ Hetzelfde
geldt eigenlijk voor niveau 4. Een
stageplaats bij de teamcoördinator
is nog wel te regelen, maar een
baan als teamcoördinator is in de
ogen van Busch nog een stap te
ver. ‘Het is een ingewikkelde functie. Eigenlijk moet je dan toch wel
een aantal jaren op de groep hebben gewerkt.’

Uniformiteit
Meer uniformiteit voor de praktijkbegeleiders is een ander heikel
punt. Dat was ook de belangrijkste reden om te komen tot afspraken met de ROC’s. Bensink: ‘We
constateerden in het directeurenoverleg dat ROC’s steeds meer eisen stellen aan de werkbegeleiding. En iedere ROC werkt op zijn
eigen manier.’ Joke van Alten van
BKK: ‘Vanuit het competentiegericht opleiden vinden straks
steeds meer examens in de praktijk plaats. Mensen moeten geschoold worden om te kunnen
examineren. Dat moet niet zes
keer opnieuw gebeuren als je

met zes verschillende ROC’s
werkt.’ Busch: ‘Wij hebben binnen
Kinderopvang SKAR te maken met
vier ROC’s. Het zou zowel onze
praktijkopleiders als onze praktijkbegeleiders veel tijd en energie
schelen als er een uniform begeleidingsmodel zou komen en uniforme examinering en beoordeling.’
Voor de ROC’s is dit een lastige.
Zij onderkennen het probleem, aldus Löwenthal van het Graafschap College, maar het is ook
niet de bedoeling dat ROC’s allemaal op elkaar gaan lijken, met
dezelfde examinering en hetzelfde onderwijs. ‘ROC’s maken eigen
keuzes, zodat er voor leerlingen
ook wat te kiezen is. Anders hebben ROC’s ook geen eigen identiteit meer.’ Dat wil niet zeggen dat
lesprogramma’s en werkbegeleiding niet op hoofdlijnen hetzelfde
kunnen zijn, beaamt ze. Hoewel
dat nog een hele klus gaat worden. ‘Het is al moeilijk om intern,
binnen de negen teams die
opleidingen voor kinderopvang
verzorgen, de zaken goed af te
stemmen. Laat staan met andere
ROC’s’, aldus Löwenthal.
Van Alten denkt dat de borging
van de kwaliteit van de opleiding
voor de kinderopvang in de examens zit. Als je invloed kunt hebben op de toetsen en daar achter
kunt staan, hoef je je ook niet
druk te maken om de weg erheen,
om de vraag hoe studenten tot dit
eindresultaat komen. Niet alleen
het eindniveau, maar ook het beginniveau van de stagiaires is een
punt van zorg. Vandaar de eisen
die de kinderopvang wil stellen
aan nieuwe stagiaires. De ROC’s
hebben de kinderopvang enigszins getemperd in hun verwachtingen. Löwenthal: ‘Je kunt niet
verwachten dat je mensen binnenkrijgt die al bijna klaar zijn
om het beroep uit te oefenen.’

Niet stroperig
Ondanks de verschillende inzichten en discussiepunten ligt er nu
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een programma van afspraken
waar alle betrokkenen trots op
zijn. Dat is bovendien in heel
korte tijd tot stand gekomen. Anderhalf jaar geleden is het onderwerp op de agenda gezet, in twee
bijeenkomsten lag het programma van eisen op tafel en weer
een paar maanden later is het omgezet in een programma van afspraken met de ROC’s. Zeventig
kinderopvangorganisaties en zes
ROC’s tekenden in juni het convenant. De zaak is nu om er deze
vaart in te houden. Dat is ook het
knelpunt dat Joke van Alten van
BKK ziet. ‘Het risico bestaat dat er
een formele structuur wordt ontworpen waar de flow uitgaat. Het
moet niet stroperig worden. Ik
heb goede hoop dat dat in Gelderland ook niet gaat gebeuren. Zij
hebben kunnen leren van de ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld: een halve of hele dag bij elkaar zitten, levert meer op dat
een paar keer twee uurtjes. Bovendien loop je minder risico dat
mensen afzeggen. Ze hebben die
dag tenslotte in hun agenda geblokkeerd.’
De makke van andere regio’s is
dat iedereen het druk heeft en iedereen het erbij doet. Omdat in
Gelderland meer dan vier ROC’s
het convenant hebben ondertekend, kan BKK zorgen voor financiële ondersteuning van 40 duizend euro om een projectleider
aan te stellen die de druk erop
houdt. De projectleider wordt ook
inhoudelijk ondersteund door
BKK.

Afspraken naleven
Laurens Busch van Kinderopvang
SKAR zit in de stuurgroep in oprichting die zich onder leiding
van de projectleider de komende
tijd gaat richten op de invulling
van de afspraken, zoals de aanpassing van het programma en de
uniformering van de examinering.
Busch: ‘Daarnaast zijn er ook er
een aantal regio’s geformeerd
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binnen de provincie waar tactische overleggen zijn gepland.
Kinderopvang en ROC’s bespreken
regelmatig of de afspraken werkbaar zijn, of ze nageleefd worden
of er bijstelling nodig is.’
‘De samenwerkingsafspraken
moeten geen papieren tijger worden’, zegt directeur Yolanda
Bensink. ‘Daar moeten we voor
waken. Het moet gedragen
worden door de organisatie. We
moeten mensen meenemen. Niet
alleen op directieniveau, maar
ook op de werkvloer. Daar moet
ook de discipline worden opgebracht om de gemaakte afspraken
na te leven. Een stagiaire komt
van tevoren op gesprek en ziet er
verzorgd uit. Dat staat in de afspraken. Worden die niet nageleefd, dan wordt ze teruggestuurd. Hoe sneu dat ook is.
Natuurlijk kan in geval van nood
een stagiaire wel de volgende dag
komen, maar de normale procedure is dat ze voor de vakantie
aangemeld worden.’
BKK plaatst alle convenanten binnenkort op haar eigen website.
Daar kunnen anderen hun voordeel mee doen. Zo’n convenant is
over te nemen,. Maar het gaat
niet zozeer om de letter, maar

vooral om de geest, om het proces. Heb je vertrouwen in elkaar?
Busch: ‘Wij moeten de ROC’s
koesteren en zij moeten ons koesteren, want met elkaar moeten
we zorgen dat er voldoende personeel in de kinderopvang is,
komt en blijft.’
Meer weten?
Meer informatie, ondermeer het programma van afspraken van de Gelderse
samenwerking, is te vinden op
www.kinderopvangtotaal.nl>deze
maand in de tijdschriften > Management
Kinderopvang. Voor meer informatie
over de ondersteuning door BKK,
zie www.stichtingbkk.nl.
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