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Doel

Na afloop van deze sessie:

• Heeft u een praktijkvoorbeeld waarbij visie & 

organisatiemodel echt met elkaar in verbinding staan.

• Hebben we met u concrete ervaringen gedeeld.

• Voelt u zich geïnspireerd als het gaat om uw eigen 

praktijk.



Opdracht

OPDRACHT:

Wat denk jij dat cruciaal is in het leiderschap IKC als het 

gaat om het verbinden van visie & organisatie?

Straks blikken we terug 

bij einde workshop





Stel je eens voor..

• 1 nieuwe locatie

• 2 scholen

• 2 besturen

• 1 kinderopvang organisatie

• 1 directeursbenoeming…

• Gemeentelijke ambitie: 1 nieuw stelsel van kinderopvang 

en onderwijs waarin kinderopvang, peuterspeelzalen en 

primair onderwijs zijn geïntegreerd en waarin intensief 

wordt samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn







Hoe zou jij handelen?

• De bel gaat: de leerkrachten gaan koffie drinken. We staan in 

de rij bij het koffie apparaat. Achter ons zijn twee teamkamers:

- teamkamer voor school 1

- teamkamer voor school 2

Waar neem je plaats???

• De glitterverf is op bij school 1. Men vraagt of er nieuwe verf 

gekocht kan worden. Je kijkt het even na. Bij school 2 staat 

nog wat in het magazijn. Maar ja, er zijn 2 gescheiden 

begrotingen…

Hoe handel je?



Koffiekamer(s)…



Glitterverf…



Geschiedenis



Urgentie besef!

- Krimp

- Resultaten onder druk

- Vanuit visie een ambitie stellen



• Eerste jaar ‘13-’14 : visie & organisatiemodel

• Tweede jaar ‘14-’15 : dynamisch zandlopermodel

• Derde jaar    ‘15-’16 : dynamisch zandlopermodel 2.0



Eerste jaar  ‘13-’14 

• Visie en organisatiemodelontwikkeld

• Op  basis van organisatiemodel zijn de rollen opnieuw 

verdeeld door middel van sollicitaties.

• Veel geïnvesteerd in ICT: toegang printer, parnasys, van 

w;schijf naar sharepoint.



Hybride samenwerking

• Grenspraktijken waarin je je met elkaar mag bemoeien

• Rol gemeente

• Besturen onderling

• Scholen en kinderopvang organisatie

• Zelf doen…. maar wel met extern adviesbureau 

Rol KPC bij visie ontwikkeling. 

1 school was in beginfase van slimfit, de 

andere school werkte met een “zacht 

klassikaal systeem



Praktisch en met visie 

• Uitgaan van de overeenkomsten tussen de scholen

• Open houding 

• De visie, gestoeld op vijf pijlers, vorm geven tijdens 

collectieve studiedagen. Ook partner Kanteel aanwezig.

• Pijlers uitwerken in heldere concrete taal

• Aanvullen met foto’s/ beeldmateriaal 



ZandlopermodelTweede jaar  ‘14-’15 

http://www.pomanagement.nl/whitepaper/189/


Tweede jaar  ‘14-’15 

https://youtu.be/yTVeQsc5dvY

https://www.youtube.com/watch?v=yTVeQsc5dvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yTVeQsc5dvY&feature=youtu.be
https://youtu.be/yTVeQsc5dvY




Tweede jaar  ‘14-’15 

• Vraag: Visie geleid handelen, 

maar gaan we het dan ook echt 

doen?



Knelpunten

• Verschillende schoolculturen

• Hoog ziekte verzuim; personeelsbeleid duidelijk 

vormgeven

• Teambuilding

• Afstemmen van verschillende gewoontes; waarom doen 

we wat we doen. Nieuwe keuzes maken op basis van de 

visie. (bijvoorbeeld rapporten, vergader cultuur)

• Bij organisatiemodel niet iedereen de rol die hij of zij 

ambieerde.

• Visie levend houden; koppeling kindcentrumplan: 

metafoor



Derde jaar  ‘15-’16 

Metafoor 2015

http://www.pomanagement.nl/whitepaper/271/


Hoe kun jij als unit je bijdrage leveren?







Opdracht

Vertel het een ander, dan 

leer je het meest….

Terugblik:

• Wat was volgens jou cruciaal in leiderschap IKC? 

• Wat neem je mee?

• Wat kun je morgen in gaan zetten?




