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Nieuwjaarstoespraak college van bestuur UN1EK  
 

Collega’s,  

 

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van UN1EK! Een nieuwjaarsreceptie 

houden op een locatie met een ernstig zieke directeur en in tijden waarin het er op 

lijkt dat de wereld de weg helemaal kwijt is, is wellicht enigszins discutabel. Maar juist 

in deze onzekere en soms verwarrende tijden is het voor het onderwijs en de opvang 

noodzaak de rug te rechten en vol optimisme invulling te geven aan de droom die we 

samen hebben geformuleerd: 

 

Kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten te laten ontwikkelen en hen te begeleiden in 

hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met 

zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. 

 

Kortom alle talenten van kinderen tot bloei laten komen. Wij zijn ervan overtuigd dat 

onze jeugd de toekomst heeft en de bijdrage die wij als professionals aan de 

ontwikkeling van die talenten dagelijks leveren, is daarbij van onschatbare waarde. 

Het bestuur is oprecht trots op jullie en deze receptie zien wij dan ook als een 

uitgelezen moment om daar even bij stil te staan.  

 

Onze omgeving verandert razendsnel. Begin december mochten wij ons verheugen in 

het gezelschap van Claire Boonstra. Zij was gastspreker op het eerste inspiratie café 

van UN1EK. Zij nam ons mee langs een aantal invalshoeken die er eigenlijk allemaal 

op neer kwamen dat als alles om ons heen zo snel verandert, het onderwijs eigenlijk 

niet achter kan blijven. Ze daagde ons uit om de “waarom en waartoe” vragen 

nadrukkelijk in de teams aan de orde te laten komen. Waarom een 

jaarklassensysteem, waarom een lange zomervakantie, waarom kennis zo centraal, 

waarom om half 9 beginnen, waarom? En daarop volgend: waartoe dient het, 

waartoe dient opvang, waartoe dient onderwijs? Ze gaf ook een manier aan om deze 

indringende vragen te tackelen. Vraag je af hoe zaken tot stand zijn gekomen. 

Benoem voor- en nadelen en als laatste bedenk alternatieven. Ga vervolgens aan de 

slag met de waartoe vraag. Waartoe zijn we er als onderwijs en opvang? Het ging 

toch om de kinderen? Als we onze missie nog eens nalezen dan is die daarin uiterst 

specifiek: kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen 

begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers. 

Zelfbewust, verantwoordelijk. Claire gaf een uiterst boeiend betoog en wij als bestuur 



dagen directies en teams uit dit inhoudelijke debat, nog meer dan nu al, samen vorm 

te geven en lef te tonen bij het zoeken naar geschikte alternatieven. 

 

UN1EK heeft verder een goed jaar achter de rug. De IKC ontwikkeling op de 

verschillende locaties vordert gestaag. Per 7 januari 2016 is IKC VanKampen een feit 

en de loop van het jaar worden IKC Ichtus en IKC Ambacht toegevoegd aan de IKC-

loot. Zaken die over het afgelopen jaar in het oog springen zijn de harmonisatie van 

diverse beleidsonderdelen en de spreiding en harmonisatie van het 

peuterspeelzaalwerk. Er is in deze dossiers door de collega’s van het servicebureau 

veel energie gestoken en wij willen hier op dit podium een lans breken voor deze 

collega’s. In een gefuseerde organisatie als de onze richten de pijlen zich snel op de 

ondersteunende diensten. Er lag en ligt een stapel werk voor deze club en van twee 

één maken resulteert niet zelden in teleurstellingen bij individuele collega’s. Ondanks 

het feit dat ook wij vinden dat het altijd beter kan durven we hier toch de stelling aan 

dat het servicebureau puik werk heeft geleverd en een compliment verdient. 

 

Onderwijs 

Na een jaar waarin het wegwerken van achterstanden centraal heeft gestaan mogen 

we voorzichtig concluderen dat de financiën op orde aan het komen zijn. We zullen 

het jaar waarschijnlijk nog wel met een negatief resultaat afsluiten maar kunnen 

daarbij wel melden dat we in control zijn daar waar het gaat over de oorzaken. Laten 

we met een strakke begrotingsdiscipline komend jaar een rumoerige periode voor 

het onderwijs achter ons laten en vol vertrouwen en met nieuw elan bouwen aan 

onze toekomst en aan de toekomst van de aan ons toevertrouwde kinderen.  

 

Dat we hierin een stevige opdracht hebben is inmiddels duidelijk geworden. Veel van 

onze IKC’s bewegen zich rond of net onder het minimum kwaliteitsniveau dat door 

onze samenleving is bepaald, zeg maar het inspectiekader. Niemand die wij daarover 

hebben gesproken wordt daar vrolijk van en het op orde brengen van die 

basiskwaliteit zien we als belangrijkste inhoudelijke opgave van het komende jaar. 

Naast reparatie van achterstanden zetten we in op de ontwikkeling van 

medewerkers.  

 

Zo zullen directeuren en managers dit kalenderjaar starten met een management 

development traject. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat de deelnemers aan dit 

traject IKC directeur worden. Er zijn in het land nog geen opleidingen voor die 

voldoen aan onze eigen criteria en UN1EK heeft daarom besloten dit traject 

professioneel intern te laten opzetten, exclusief voor UN1EK. komend kalenderjaar is 

naast de IKC ontwikkeling en het voornoemde MD traject het bevorderen van 

leerkrachtvaardigheden het derde speerpunt. De binnen kring onderwijs en kwaliteit 



zal zich richten op dit onderwerp en nog dit schooljaar met concrete plannen komen 

waar locaties mee aan de slag kunnen gaan. De ontwikkeling van personeel krijgt zo 

de prominente plaats die het verdient.  

 

Naar verwachting vanaf 1 april zullen we met een nieuwe arbodienstverlener in zee 

gaan, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat medewerkers nadrukkelijk meer inzicht en 

inspraak gaan krijgen in het eigen re-integratie proces. “Aandacht en zorg verzekerd” 

zal de nieuwe slogan worden. 

 

Samenvattend zet UN1EK onderwijs vooral in op de volgende drie speerpunten: 

 Verdere IKC ontwikkeling 

 MD traject voor directeuren en managers 

 Optimaliseren van leerkrachtvaardigheden 

 

Kinderopvang 

Eerder zeiden we al dat onze collega’s van kinderopvang een bewogen jaar achter de 

rug hebben. De harmonisatie van de cao’s welzijn en kinderopvang en de spreiding en 

harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in Vlaardingen zijn enorme operaties 

gebleken met directe personele gevolgen. Maar ook hier komt na jaren van krimp en 

tegenslagen eindelijk wat positief nieuws naar voren. Het kabinet heeft in zijn 

wijsheid besloten dat kinderopvang er meer geld bij krijgt. Blijkbaar sijpelt ook in Den 

Haag langzaam het besef door dat een samenleving niet kan zonder kwalitatief 

hoogwaardige opvang. Los van het feit dat ouders hieraan behoefte hebben, laten 

steeds meer studies zien dat het voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is zo 

vroeg als maar mogelijk te beginnen met VVE programma’s die aansluiten bij de 

ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Laat UN1EK nu precies die visie 

hoog in het vaandel hebben. Onze IKC’s met doorlopende leer- zorg- en 

ontwikkelingslijnen geven antwoord op de vragen die gesteld worden in de diverse 

studies. Het bevestigt de koers die we zijn ingeslagen en sterkt ons in de ontwikkeling 

die we hebben ingezet.  

 

De vraaguitval waarover we vorig jaar nog spraken is gestabiliseerd. Onderdelen als 

de buitenschoolse en tussenschoolse opvang groeien weer. Het is de verwachting dat 

met de nieuwe kabinetsmaatregelen ook de ouders met baby’s de weg naar onze 

locaties weer weten te vinden. We zijn optimistisch gestemd en verwachten een 

lichte groei over de hele linie. Nogmaals goed nieuws. Over de hele linie is de 

verwachting dat we wat groeien en de samenwerking met de onderwijspartners krijgt 

op de verschillende locaties steeds meer vorm en inhoud.  

  



Ook voor de opvang gelden de eerder genoemde drie speerpunten:  

 Verdere IKC ontwikkeling 

 MD traject voor directeuren en managers 

 Optimaliseren van vaardigheden 

Er staat komend schooljaar toch ook nog één groot project op de rol: de overdracht 

van locatie IKC ‘t Palet aan de combinatie SIKO/KomKIds. 

 

Vorig jaar lieten wij je weten dat het bestuur speelde met het idee om een 

innovatiefonds op te richten. De komende periode gaan we dit idee verder uitwerken 

en vertalen in een sturingsprincipe: geld volgt beleid. IKC’s die in de toekomst 

plannen indienen waaruit lef en innovatiekracht spreekt zullen in dit plan eerder 

middelen krijgen dan IKC’s die kiezen voor een behoudende koers. Het bestuur 

gelooft heilig in de creativiteit van haar professionals en dat zij, refererend aan het 

betoog van mevrouw Boonstra, goed in staat zijn om antwoorden te formuleren op 

de uitdagingen die de rap veranderende samenleving ons stelt. Ga met elkaar het 

gesprek aan over het waarom en waartoe en vertaal het in gedurfde plannen; toon 

lef en flexibiliteit! 

 

Als laatste willen wij het managementteam van Kindcentrum Prins Willem Alexander 

bedanken en alle betrokken die hebben geholpen bij het voorbereiden van deze 

receptie. In deze moeilijke tijd toch gastvrij en zorgzaam de deuren open te zetten 

verdient een groot compliment: dank je wel! 

 

Het bestuur wenst jullie hierbij en bij het uitvoeren van al die andere taken die op 

jullie bord liggen, veel succes toe. Wij willen graag een toast uitbrengen op het 

komende jaar. Laten we er een geweldig jaar van maken! Proost! 

 

Claudia Doesburg en Eric Boerhout,  

college van bestuur Stichting UN1EK 


