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vijfsterren leer- en leefklimaat 
voor kinderen van 0 tot en met 12 
Het verbeterde Sterrenschool-concept en een implementatiehulp in één boek

introductie-essaY

de sterrenschool uit 2008 vond weer-

klank op basisscholen en bij kinder-

opvangorganisaties. de ambitie om 

vijfsterren onderwijs en kinderopvang te 

bieden, spreekt aan. doorontwikkelen en 

invoeren, waren de wensen.  

sterrenschool 2.0 honoreert deze 

wensen en biedt innovatieve organisa-

ties een werk- en denkmodel om in de 

praktijk mee aan de slag te gaan.

“Is De Sterrenschool een beschermd 

merk?”, vroeg een directeur van een basis-

school. “Want we willen graag een  

Sterrenschool worden, maar het leek me 

wel zo netjes om dit eerst even te vragen.”

Ja, dat is netjes, maar vragen is niet 

nodi g. De Sterrenschool is van iedereen. 

De Sterrenschool is publiek bezit. Hoe 

meer mensen met De Sterrenschool aan 

de slag willen gaan, hoe liever het  

De Argumentenfabriek is. En dit geldt ook 

voor alle leden van de denktanks die mee-

dachten over het concept en de imple-

mentatie van De Sterrenschool. Gebruik 

het denkwerk dat in De Sterrenschoo l 

zit vrijelijk. We denken namelijk dat de 

wereld hier beter van wordt. Of preciezer: 

we denken dat kinderen en ouders in 

Nederland hier beter van worden. 

In dit introductieessay schetsen we eerst 

de noodzaak tot innovatie die tot De 

Sterrenschool heeft geleid. In twee kaders 

vatten we de inhoud van dit kaartenboek 

samen: het verbeterde concept van De 

Sterrenschool en de vijf stappen om het 

concept van De Sterrenschool te  

implementeren.

het initiatief is aan ons 

Of we nu basisschoolbestuurder of  

-directeur zijn, de baas van een kinder -

opvangorganisatie of werken bij  

De Argumentenfabriek: wij zijn aan zet. 

De afgelopen jaren heeft zich een 

fundamentele verandering voltrokken in 

het denken over innovatie in het (semi-)

publieke domein. Vroeger: opgelegd.  

Nu: zelf bedacht. Vroeger: met zeer  

gedetailleerde voorschriften die nauw-

gezet gevolgd moesten worden. Nu: met 

iets minder gedetailleerde regels die 

voor de goede zaak ook wel eens mogen 

worden ‘vergeten’.

Deze fundamentele verandering legt 

een grote verantwoordelijkheid op de 

schouder s van de denkers en doeners in 

de publieke en private sector. Als de  

praktijk ons niet bevalt, moeten we de 

praktijk zelf veranderen. Als de dienst-

verlening niet meer aansluit bij de 

wense n van de klant, moeten we deze zelf  

ver bete ren. En als er hierbij regels in de weg 

zitten, moeten we dit laten weten aan de 

mensen die de regels maken. Het laatste 

wat we doen is over regels zeuren, want 

daar wordt de praktijk niet anders van.

Vanuit deze achtergrond is  

De Sterrenschool bedacht en opgezet. In 

de opzet van het project past dat denkende 

doeners in een of meer denktanks samen 

nadenken over de wenselijke strategie 

van de dienstverlening aan kinderen van 

0 tot en met 12 jaar en hun ouders.  

Nadenken kan alleen, maar gestructu-

reerd nadenken met anderen is leuker 

en levert meer resultaat op. Omdat de 

resultate n van het denkwerk zijn vast-

gelegd in dit kaartenboek, profiteren niet 

alleen de deelnemers aan de denktanks 

van de opbrengst, maar ook alle andere 

leiders in de sectoren. Zo helpen we de 

mensen in kinderopvang en onderwijs die 

hun dienstverlening willen innoveren. 

echt innoveren

Bij De Sterrenschool gaat het niet om 

veranderen om het veranderen. Echte 

innovatie staat voorop. Wat dit is, vereist 

enige uitleg. Innovatie is er in twee smaken: 

productinnovatie en procesinnovatie. Van 

productinnovatie is sprake als iemand 

een product of dienst bedenkt dat in de 

ogen van afnemers beter is dan andere 

producten of diensten. Denk aan de iPod, 

of aan koffie van Nespresso. De nadruk 

bij productinnovatie ligt op beter, niet op 

goedkoper. Vaak zijn nieuwe producten 

juist duurder, althans in het begin.

De tweede smaak is procesinnovatie, 

waarbij de manier om een bestaand 

product te maken wordt verbeterd. Deze 

verbetering gaat doorgaans over lagere 

kosten: hetzelfde maken, maar omdat je 

dit slimmer doet, voor minder geld. Een 

gewone televisie, bijvoorbeeld, is sterk in 

prijs gedaald omdat de slimste productie-

methode helemaal is uitgedacht.

Product- en procesinnovatie hebben met 

elkaar gemeen dat de arbeidsproductiviteit 

verbetert. Na de innovatie wordt per 

gewerkt uur meer waarde geproduceerd 

dan ervoor. Je kunt dit ook omdraaien: 

veranderingen zijn alleen innovaties als ze 

de waarde per gewerkt uur verhogen.

De Sterrenschool doet beide, het product 

en het proces innoveren. De diensten die 

het kindcentrum aanbiedt aan ouders 

en kinderen zijn van hogere kwaliteit 

dan de huidige diensten van scholen 

en kinderopvangorganisaties. Deze 

kwaliteit geldt voor gemakkelijk vast te 

stellen ken merken, zoals het hele jaar op 

werkdagen twaalf uur per dag open zijn. 

Maar de kwaliteitsverhoging geldt ook 

voor kenmerken die moeilijker zijn vast te 

pakken, zoals de veiligheid en conti nuïteit 

die het kind ervaart of het rendement van 

onderwijs en kinderopvang. 

Tegelijkertijd is De Sterrenschool niet 

duurder dan de som van de huidige bud-

getten voor onderwijs en kinderopvang. 

We houden in onze berekeningen zelfs 

geld over. Omdat De Sterrenschool een 

(veel) hogere kwaliteit levert voor  

(maximaal) het huidige budget, is het 

concept echt innovatief.

Hoe kan dit? De Sterrenschool bespaart 

kosten in het productieproces en bestee dt dit 

geld aan kwaliteitsverhoging. Op hoofd-

lijnen worden de kosten op drie manier en 

bespaard: arbeids deling, technologie en 

effectieve inzet van medewerkers. 

Allereerst arbeidsdeling. Op De Sterren-

school werken mensen met verschillen d e 

opleidingsniveaus. Mbo’ers doen het 

werk op mbo-niveau, hbo’ers het werk 

op hbo-niveau en academici het werk op 

academisch niveau. Dit klinkt nogal voor 

de hand liggend. Maar in het huidige 

onderwijs wordt deze logica dagelijks 

geweld aan gedaan. (Relatief dure) 

academici zijn er nauwelijks, terwijl 

van (relatief goedkope) mbo’ers maar 

mondjesmaat gebruik wordt gemaakt. 

Door hbo’ers werk uit handen te nemen 

en dit aan mbo’ers te geven, bespaart 

De Sterrenschool kosten. En dit geven we 

voor een deel weer uit aan academische 

vakdocenten.

De tweede manier van kosten besparen is 

gebruik maken van technologie. Digitaal 

leren, waarbij een software programma 

een kind stap voor stap iets bijbrengt, dit 

laat oefenen en het geleerde toetst, is een 

kwaliteits verbetering in het onderwijs en 

de kinderopvang. Tegelijkertijd is dergelijke 

automatisering een (in andere sectoren 

veel gebruikte) manier om kosten te 

besparen.

Ten derde: effectieve inzet van mede-

werkers. In de kinderopvang worstelen 

organisaties met de arbeidsmarkt, omdat 

ze in de huidige opzet vooral kleine en 

over de dag versnipperde banen kunnen 

aanbieden. Het onderwijs kampt met 

vergrijzing, en medewerkers hebben 

beperkte contacttijd met de kinderen.  

De Sterrenschool kent medewerkers die 

zowel ...(vervolg op pagina 8)
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Wat is De Sterrenschool? 

Hierover gaat het eerste deel van dit  

kaartenboek. Bekijk ook de animatie op 

www.argumentenfabriek.nl.

De Sterrenschool is een effectief georga-

niseerd vijfsterren kindcentrum, dat zich 

profileert met de vijf sterren. Deze sterren 

zijn nagenoeg gelijk aan de sterren in 

het kaartenboek De Sterrenschool 1.0. 

Summier e verschillen zijn te verklaren 

doordat de rol van de kinderopvang in 

Sterrenschool 2.0 steviger is. Concreet 

betekent dit dat de tweede ster die voor-

heen was ‘een adres voor kinderdiensten 

vanaf nul’ gewijzigd is in ‘kinderen leren 

in één klimaat’.

het hele jaar open, van zeven tot zeven

De Sterrenschool is het hele jaar open, 

op doordeweekse dagen van 7.00 uur 

tot 19.00 uur. Bij voldoende vraag is De 

Sterrenschool ook in het weekend open. 

Kinderen hebben minder vakantie: maxi-

maal acht weken per jaar in plaats van de 

huidige twaalf. Vier vakantieweken moe-

ten ouders in de zomer opnemen, over 

de rest van de dagen mogen ouders zelf 

beslissen. Medewerkers van De Sterren-

school kunnen, binnen grenzen, ook hun 

vakantieperiodes zelf bepalen. Verder kun-

nen (ouders van) kinderen zelf beslissen 

of ze vier of vijf dagen per week naar De 

Sterrenschool gaan, voor zover dit wettelijk 

is toegestaan. Op deze manieren biedt  

De Sterrenschool ouders en medewerkers 

ruimte hun werk en privéleven met elkaar 

te combineren.

Kinderen leren in één klimaat

Op De Sterrenschool is leren meer dan 

alleen kennis opdoen. Kinderen hebben 

een natuurlijke drang om voortdurend te 

ontdekken en te ervaren en leren hierdoor 

de hele dag door. Op De Sterrenschool 

werken kinderopvang en onderwijs 

gezamenlijk aan dit leren van kinderen. 

Ze formuleren gezamenlijk de te behalen 

resultaten op vijf leergebieden en werken 

hier beide naar toe. Door onderling over-

leg weten medewerkers waar eventuele 

knelpunten bij de kinderen zitten en kun-

nen zij hier op inspelen.  

De Sterrenschool kent één pedagogisch 

klimaat en één expliciet beschreven cultuur 

volgens welke alle (opvang- en onder-

wijs)medewerkers werken. Een kind op 

De Sterrenschool ervaart hierom geen 

onderscheid tussen opvang en onderwijs: 

het is gewoon met leren bezig. Omdat De 

Sterrenschool als één consistent geheel 

functioneert, is het voor kinderen een 

veilige en vertrouwde omgeving. 

maatwerk voor ieder kind

Tempo, leerstijl, ontwikkelingsniveau, 

belangstelling – kinderen verschillen van 

elkaar. Om deze reden werkt De Sterren-

school niet met een jaarklassensysteem 

maar met individuele leerreizen. Een 

individuele leerreis betekent dat het on-

derwijsaanbod is afgestemd op het kind 

in plaats van andersom. De Sterrenschool 

maakt veel gebruik van digitaal leren 

zodat het kindcentrum de voortgang en 

ontwikkeling van kinderen goed kan 

monitoren. Bovendien biedt de com-

puter kinderen de gelegenheid in hun 

eigen tempo te leren en de lesstof  net 

zo vaak te herhalen als nodig. Werken 

met individuele leerreizen betekent niet 

dat kinderen alléén leren. Ze luisteren in 

grote groepen, krijgen samen instructie 

in groepen van verschillende omvang en 

worden intensief begeleid. Gedurende de 

dag doen kinderen kennis op, spelen en 

sporten ze en hebben ze rustmomenten 

voor zichzelf.  

De Sterrenschool biedt aan de jongste kin-

deren een rijke pedagogische omgeving 

waarin leren door spel centraal staat. Ook 

baby’s zijn welkom op De Sterrenschool. 

Door kinderen al vanaf baby in huis te 

hebben kan De Sterrenschool bij jonge 

kinderen eventuele leerachterstanden 

vroegtijdig signaleren en wegwerken.

nadruk op taal, rekenen en lezen

De Sterrenschool ontwikkelt kinderen 

op cognitief, motorisch, sociaal, creatief 

en emotioneel gebied. De Sterrenschool 

laat kinderen met veel verschillende 

onderwerpen, activiteiten en werkvormen 

kennismaken zodat ze zich op de vijf leer-

gebieden breed ontwikkelen. De nadruk 

bij De Sterrenschool ligt echter op taal, 

rekenen en lezen. In deze vaardigheden 

ligt de sleutel tot succes in het vervolgon-

derwijs. De ambitie van De Sterrenschool 

is dat de kinderen hierin uitblinken. Om 

dit te bewerkstelligen werkt De Sterren-

school ook met specialisten voor deze 

vakken. Deze specialisten geven les aan 

de kinderen maar coachen ook de andere 

medewerkers op een specifiek terrein. 

Binding met de buurt

De Sterrenschool heeft de ambitie om in 

de buurt een spilfunctie te vervullen.  

De Sterrenschool wil niet alleen voor 

kinderen een centraal punt zijn, maar ook 

voor buurtbewoners en lokale bedrijven. 

Hierom stelt De Sterrenschool faciliteiten 

als ruimtes en de mediatheek beschikbaar 

voor buurtbewoners. Verder betrekt De 

Sterrenschool belanghebbenden uit de 

buurt bij het onderwijs, bij de inhoud van 

het curriculum en bij de verdere ontwikke-

ling van het concept. Ten slotte biedt De 

Sterrenschool een scala aan aanvullende 

diensten zoals een maaltijdenservice voor de 

buurtbewoners, afhankelijk van hun vraag.
1

2

3

4

5
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(vervolg van pagina 6)... in de kinderop-

vang als in het onderwijs werken. Deze 

medewerkers kunnen grotere en aantrek-

kelijkere contracte n krijgen. Tegelijkertijd 

doen mbo’ers van de Dienstenbalie het 

meeste regelwerk waardoor de andere, 

vaak duurdere medewerkers effectief veel 

meer uren in contact kunnen staan met 

de kinderen. 

Deze drie innovaties hebben nog 

ande re voordelen. Zo draagt de inzet van 

technologie bij aan een oplossing voor 

het tekort aan personeel. Arbeidsdeling 

en effectieve inzet van medewerkers biedt 

medewerkers op De Sterrenschool meer 

doorgroeimogelijkheden en ruimte om 

werk en privé te combineren. Hierdoor 

wordt het werk voor hen aantrekkelijker.

Meer arbeidsdeling, meer technologie en 

een effectievere inzet van medewerkers 

zijn dus de manieren om kosten te  

besparen en diensten van hogere kwaliteit 

te kunnen bieden. De Sterrenschool mag 

hierom met recht een innovatief concept 

worden genoemd.

van 1.0 naar 2.0

Denkende doeners die een innovatief 

concept verzinnen – dit gold voor  

Sterrenschool 1.0 en dit geldt weer voor 

Sterrenschool 2.0. Wat is er in de tussentijd 

gebeurd en wat is er in 2.0 veranderd?

Na de publicatie van Sterrenschool 1.0 in 

2008 hebben leden van de denktank en 

mensen van De Argumentenfabriek overal 

in het land verhalen verteld over het 

concept. De belangstelling was enorm, 

zowel van mensen uit het basis onderwijs 

als van mensen uit de kinderopvang. Van 

het boek Sterrenschool 1.0 zijn duizenden 

exemplaren verspreid. Tijdens de bijeen-

komsten hebben denktankleden en wij 

het enthousiasme voor het concept met 

plezier aangehoord en juist bij de kritiek 

de oren gespitst.

Wat kon beter? Het belangrijkste bezwaar 

tegen De Sterrenschool 1.0 was de onder-

geschoven rol van kinderopvang. 

De oorzaak hiervan was makkelijk te 

achterhalen: in de denktank van Sterren-

school 1.0 zaten geen mensen met 

specifieke kennis op het terrein van 

kinder opvang. Het concept hing hierdoor 

te zwaar richting primair onderwijs.

Een tweede punt is dat mensen moeite 

hadden om zich voor te stellen hoe je van 

een bestaande situatie naar een Sterren-

school komt. Stel je bent directeur van een 

basisschool en je zou dolgraag  

direc teur willen zijn van zo’n Sterrenschool: 

hoe moet je dit dan doen? In Sterrenschool 

1.0 is hier nog geen aandacht aan besteed. 

Gehoord de lof en de kritiek heeft 

De Argumentenfabriek met hulp van 

enthou siastelingen in 2009 twee nieuwe 

denktanks geformeerd. Eén denktank, de 

denktank ‘concept’, had als belangrijkste 

doel om kinderopvang een solide plek 

te geven in De Sterrenschool. De tweede 

denktank ‘implementatie’ had als opdracht 

na te denken over hoe je De Sterren school 

in de praktijk kunt realiseren. De namen 

van alle denktankleden staan achter in dit 

boek. Wij danken hen harte lijk voor al het 

harde denkwerk, eind 2009 en begin 2010.

Is het gelukt? Ja, in het concept zit kinder-

opvang nu stevig verankerd. Ook heeft de 

denktank het concept nog verder verdiept 

en verstevigd. Dit leest u in het eerste 

deel van dit boek. Is het gelukt wat betreft

de implementatie? Ja, op hoofd lijnen, 

moet het eerlijke antwoord zijn. We 

schrijven en tekenen erover in het tweede 

deel van dit boek. De structuur van de 

implementatievraag zit stevig in elkaar. 

Wat zijn de fases? Wat zijn de stappen die 

hierbinnen moeten worden gezet? Welke 

partners zijn wanneer waarvoor nodig? 

Ook rond een aantal heikele onderwerpen 

– huisvesting, personeel, juridische vorm-

geving – zijn kernvragen besproken en ook 

hierover wordt gerapporteerd. Maar wie 

hoopt dat hij met dit deel in de hand nu 

even een Sterrenschool in elkaar knutselt, 

moeten we teleurstellen. Het aantal goede 

vragen dat een mens over implementatie 

kan stellen is groot. De antwoorden zijn 

niet altijd generiek, maar vaak afhankelijk 

van een specifieke situatie. Dit gezegd 

hebbende, zijn we ervan overtuigd dat het 

implementatie deel van dit boek dankzij  

visualisaties en Informatiekaarten helpt  

bij het structureren van het 

implementatie proces. 

met de poten in de modder

Waarom wachten? Een aantal enthousiaste 

voorlopers is in de praktijk al aan de slag 

met De Sterrenschool. Bovendien zijn er 

scholen en kinderopvangorganisaties 

die, helemaal los van De Sterrenschool, 

veranderingen doorvoeren die het 

Sterrenschool-ideaal nu al benaderen (zie 

www.desterrenschool.nl).

Het is tijd dat meer denkende doeners het 

voorbeeld van de pioniers gaan volgen. 

Dat er hierbij nog talloze praktische en 

intellectuele uitdagingen moeten worden 

overwonnen, spreekt voor zich. De  

Argumentenfabriek zal ook in deze  

volgende fase de ontwikkelingen nauw-

gezet volgen. We vinden het een eer 

en een genoegen te mogen helpen bij 

innovatie in de publieke sector.

Ten slotte nog dit. De Sterrenschool is het 

beste werk- en denkmodel dat wij met

onze denktanks hebben kunnen verzinnen. 

Dit wil allerminst zeggen dat het ook het 

beste concept is. Dit moet toch vooral de 

praktijk uitwijzen. Kritiek is hierom van 

harte welkom.

De Argumentenfabriek

Frank Kalshoven

Anouk Mulder

Jenny Kossen
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Hoe implementeer je De Sterrenschool?

Hierover gaat het tweede deel van dit 

kaartenboek. Bekijk ook de animatie op  

www.argumentenfabriek.nl. 

Om het concept van De Sterrenschool te 

implementeren beschrijft deel twee een 

vijfstappenplan. Dit stappenplan is een 

handig e leidraad voor organisaties die in 

hun eigen stad of dorp De Sterrenschool wil-

len beginnen. De vijf stappen zijn: 

stap 1  verkennen

Als mensen enthousiast zijn over het  

concept van De Sterrenschool is de 

verleiding groot meteen aan de slag te 

gaan. Echter, het is belangrijk om eerst 

te verkennen of De Sterrenschool kans 

van slagen heeft op de plek waar de 

initiatiefnemers deze voor ogen hebben. 

Op deze manier kan verspilling van geld, 

tijd en energie worden voorkomen. Het 

heeft alleen zin om verder te gaan met de 

volgende stap als er voldoende ouders en 

kinderen klant willen worden van  

De Sterrenschool. 

Stap 2  steun zoeken

Als De Sterrenschool perspectief heeft 

op voldoende aanmeldingen kunnen de 

initiatiefnemers gaan bedenken hoe ze De 

Sterrenschool willen realiseren. Dit uitden-

ken is een proces dat tijd en geld vraagt. 

Hierom moeten de initiatiefnemers zorgen 

dat hun eigen organisatie deze geld- en 

tijdsinvestering steunt. Oftewel: initiatief-

nemers moeten bij hun belanghebbenden 

draagvlak creëren voor het gaan uitden-

ken van het implementatieplan. 

stap 3  plannengroep samenstellen

Een implementatieplan uitdenken voor 

zoiets omvangrijks en uitdagends als 

De Sterrenschool is niet eenvoudig. Een 

enkele organisatie heeft nooit alle kennis 

en ervaring in huis om dit plan alleen te 

kunnen maken. Hierom is het verstandig 

om zo vroeg mogelijk andere relevante 

partijen te betrekken bij het schrijven 

van het implementatieplan. Een partij 

kan relevan t zijn omdat deze te zijner tijd 

een rol gaat spelen in De Sterrenschool 

of omda t deze kennis heeft die belang-

rijk is bij het maken van het plan. Een 

juist samengestelde plannengroep kan 

enthousia sme delen en weerstand voor-

komen. Ook wordt de beschikbare kennis 

bij organisaties zo optimaal benut.

stap 4  samenwerkingscontract sluiten

In stap 3 hebben de initiatiefnemers de 

plannengroep samengesteld. Voordat 

met de eigenlijke plannenmakerij kan 

worden begonnen moeten leden van 

de plannengroep wel afspraken maken 

over de samenwerking: bijvoorbeeld over 

ieders tijd- en geldbesteding, over wat 

zij doen bij onenigheid, over eventuele 

toetreding van nieuwe leden en over de 

planning. Deze afspraken moeten worden 

vastgelegd in een samenwerkings-

contract. De leden van de plannen-

groep hebben hiermee een instrument 

in hande n om elkaar op gemaakte 

afsprake n aan te spreken en hebben een 

procedure als dit niet tot resultaat leidt. 

stap 5  implementatieplan maken

De plannengroep is compleet en onder-

linge afspraken staan zwart op wit. Nu 

kan het eigenlijke werk beginnen: uitden-

ken hoe het concept van De Sterrenschool 

in praktijk kan worden gebracht. In deze 

vijfde en laatste stap legt de plannengroep 

dit ‘hoe’ vast in een implementatieplan. 

Onderwerpen die in dit implementatie-

plan aan bod moeten komen zijn onder 

meer: Hoe organiseert De Sterrenschool 

voldoende en competent personeel? Hoe 

wordt digitaal leren georganiseerd? Hoe 

organiseren we de huisvesting? Hoe ziet 

de begroting van deze Sterrenschool eruit? 

implementatieplan klaar, en dan?

Als alle leden van de plannengroep  

akkoord zijn met het implementatieplan, 

kan de uitvoering hiervan beginnen. Het 

implementatieplan beschrijft hoe de uit-

voeringsfase verloopt. Deze fase eindigt 

met de opening van het kindcentrum, 

vanaf dat moment is De Sterrenschool in 

bedrijf. 
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1. strategie

2. organisatie

3. cultuur

4. mensen

5. Financiën

deel 1 het concept van de sterrenschool
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opnieuw nadenken over kinderopvang 

en onderwijs aan de hand van een 

denkmodel

Als we vandaag met een schone lei 

mochte n beginnen, hoe zouden we  

kinderopvang en onderwijs dan orga-

niseren? Om deze even uitdagende als 

complexe vraag te beantwoorden heeft 

de denktank gebruik gemaakt van een 

model dat het denk proces structureert. 

Dit model is niets bijzonders (en is in vele 

variaties bekend), maar dwingt tot het 

zorgvuldig doordenken van alle onder-

delen van een nieuwe organisatie en 

hun onderlinge samenhang. Dit wordt 

hieronder op hoofdlijnen toegelicht. 

Strategie, organisatie, cultuur vormen 

de hoekpunten van een driehoek, en de 

mensen het onderlinge verband. Het 

startpunt is nadenken over strategie. De 

kernvraag hierbij is: wat wil het kind-

centrum bereiken? Om deze vraag te 

beantwoorden is informatie nodig.  

We beginnen met de wereld om ons heen. 

Met welke trends moet rekening worden 

gehouden bij het uitdenken van een nieuw 

kindcentrum? Hieruit ontstaat een idee 

over de vraagstukken die spelen en de 

problemen die moeten worden opgelost. 

Ten tweede: vanuit welke visie wil De 

Sterrenschool met deze trends omgaan? 

Op basis hiervan kan dan de vraag worden 

beantwoord wat De Sterrenschool wil be-

reiken. De visie van De Sterrenschool wordt 

in één zin samengevat in de missie. 

Tot op dit punt is de strategie iets 

abstracts. De volgende stap dwingt tot 

concretiseren. Het gaat hierbij om drie, 

samenhangende vragen. Ten eerste: 

welke diensten of producten gaat  

De Sterrenschool aanbieden? Ten tweede: 

aan wie? Ten derde: hoe? Dit zijn vragen 

die achtereenvolgens leiden tot het vast-

stellen van het dienstenaanbod, het bepa-

len van de markt voor deze diensten, en 

het vaststellen van de formule (het ‘hoe’) 

waarmee het kindcentrum deze dienste n 

aanbiedt. Met deze dienst/markt/

formule-combinaties wordt de strategie 

concreet. Is eenmaal vastgesteld welke 

dienst/markt/formule-combinaties het 

kindcentrum wil aanbieden, dan kan de 

stap naar organisatie worden gemaakt.

Welke organisatorische principes hanteert 

De Sterrenschool? Hoe ziet de tijds-

indeling van De Sterrenschool eruit? De 

organisatie staat in dienst van het  

uitvoeren van de gekozen strategie. 

Ander s geformuleerd: een andere strategie 

waarmee je iets anders wil bereiken,  

leidt tot een andere organisatie. Het 

denkmodel dwingt op deze manier  

consistentie af tussen het ‘wat’ (strategie) 

en het ‘hoe’ (organisatie). 

Deze eis van consistentie geldt voor de 

verhouding tussen de eerste twee hoek-

punten (strategie en organisatie) en

het derde: cultuur. De organisatie cultuur 

moet passen, sterker nog, bijdragen aan 

het verwezenlijken van de doelen van de 

organisatie en het soepel laten verlope n 

van de werkprocessen. De mensen, 

medewerkers van de organisatie, vullen 

de ruimte tussen de drie hoeken. Hiermee 

wordt aangegeven dat zij de dragers zijn 

van de strategie, de organisatie en de cul-

tuur. Als de mensen de strategie niet ken-

nen, niet snappen of niet onder schrijven, 

is de missie van het kind centrum 

gedoem d te mislukken. Hetzelfde geldt 

voor organisatie en cultuur. 

Het doorlopen van deze denkstappen 

leidt tot een consistent verhaal over 

hoe opvang en onderwijs eruit zouden 

kunnen zien als we vandaag met een 

nieuw kindcentrum mogen beginnen. Dit 

verhaal is pas compleet als er zicht is op 

de financië n. Daarom is, naast de hoofd-

stukken strategie, organisatie, cultuur en 

mensen, ook een hoofdstuk financiën met 

een voorbeeldbegroting opgenomen. 

organisatie cultuur

mensen

strategie

denkmodel
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1. Strategie

deel 1  Het concept

trends Kinderen en ouders 

Welke trends bij kinderen en ouders zijn relevant 

voor De Sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

Bij het uitdenken van een nieuw concept is 

het belangrijk eerst te kijken naar relevante 

ontwikkelingen. De Sterrenschool ontstaat niet 

in het luchtledige: de ambitie is juist een concept 

te ontwikkelen dat antwoord biedt op een aantal 

lastige praktijkkwesties. Daarom heeft de 

denktank de belangrijkste trends en factoren 

in kaart gebracht. Allereerst op het terrein van 

ouders en kinderen, de belangrijkste gebruikers 

of klanten van kinderopvang en onderwijs. De 

kaarten hierna benoem en ontwikkelingen in 

kinderopvang, voor- en vroeg schoolse educatie 

(hierna: vve) en onderwijs die relevant zijn bij het 

nadenken over een innovatief kindcentrum.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart onderscheidt trends en factoren bij 

kinderen en ouders. Beiden worden op twee 

manieren beschouwd, namelijk als klant (van De 

Sterrenschool) en als kind dan wel ouder op zich.

De trends bij kinderen gaan over de volle breedte 

van het moderne kinderleven, waarin ict een 

steeds grotere rol speelt en de complexiteit 

toeneemt. Bovendien spelen kinderen minder 

buiten dan vroeger en zijn ze vaker ongezond. 

De toenemende onderlinge verschillen tussen 

kinderen is een trend die relevant is voor kinderen 

als klant van De Sterrenschool. Immers, hoe gaat 

De Sterrenschool hier mee om?

 

Ook bij ouders valt de complexiteit van het 

moderne leven op: ouders hebben het druk, 

werken veel en zijn hierdoor minder direct 

betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Ouders laten de opvoeding van hun kind meer 

over aan de kinderopvangorganisatie en de 

school, waaraan ze dan ook hoge eisen stellen.  

Ze willen bijvoorbeeld meer maatwerk voor hun 

kind en meer eenheid tussen kinderopvang  

en onderwijs. 
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Kinderen zijn steeds vaker te zwaar en ongezond

Kinderen bewegen steeds minder.
Kinderen spelen steeds minder buiten.

Kinderen hebben in toenemende mate (ouders met) een ongezonde levensstijl.

Kinderen maken meer gebruik van ict

Kinderen ontwikkelen steeds meer ict-vaardigheden.
Multimedia (internet, MSN, sms) worden voor het sociale leven van kinderen steeds belangrijker.

Kinderen multitasken steeds meer.

Kinderen leiden een complexer leven

Kinderen krijgen op jonge leeftijd meer verantwoordelijkheden omdat ze mondiger worden.
Kinderen kunnen steeds moeilijker geschikte rolmodellen vinden.

Er zijn steeds meer kinderen met gescheiden ouders.
Kinderen krijgen steeds meer te maken met verschillende regels, normen en waarden. 

Het aantal kinderen neemt af

Het aantal 0- tot 4-jarigen is in 2013 dertigduizend lager dan nu, het aantal 4- tot 12-jarigen zestigduizend.
Het aantal 4- tot 12-jarigen daalt in landelijke gebieden sterker dan in de stad.

De heterogeniteit onder kinderen neemt toe

De verschillen in startbekwaamheden (taalontwikkeling, ruimtelijk inzicht, motoriek, sociale  
vaardig heden) tussen kinderen worden groter.

Het aandeel kinderen van niet-westerse afkomst is 14 procent van de totale populatie en neemt toe.
De verschillen in vrijetijdsbesteding tussen kinderen nemen toe.

Steeds meer kinderen komen uit anders samengestelde huishoudens dan het traditionele gezin.

Kinderen vragen om andere diensten van onderwijs en opvang

Kinderen willen processen leren kennen en vaardigheden opdoen in plaats van kennis leren.
Steeds meer kinderen, ook die zonder achterstand, gaan naar de voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Steeds meer kinderen (20 procent in 2009) wisselen tussentijds van school.

Ouders werken steeds meer en langer door

Tweeverdieners hebben het kostwinnersgezin verdrongen als doorsneehuishoudvorm.
De ouder in een eenoudergezin werkt steeds vaker en wordt daartoe ook aangezet door de overheid.
Grootouders hebben minder tijd voor hun kleinkinderen omdat ze langer doorwerken.

Ouders zijn minder direct betrokken bij de ontwikkeling van hun kind

Ouders laten de opvoeding voor een steeds groter deel over aan anderen.
Steeds meer ouders hebben zelf (tijdrovende) problemen.

Ouders gedragen zich meer als consument

Ouders kiezen school en opvang meer vanwege nabijheid en voorzieningen dan vanwege identiteit.
Ouders selecteren een school vaker op basis van Cito-scores, die relevant zijn voor het vervolgonderwijs.
Ouders dragen in tijd minder bij aan het onderwijs en de opvang van hun kinderen.

Ouders hebben meer behoefte aan opvang van hun kind

Ouders verwachten vaker een sluitend dagarrangement, met voor-, tussen- en naschoolse opvang.

Ouders hebben hogere verwachtingen van onderwijs en opvang

Ouders verwachten meer maatwerk voor hun kind (ook in zorg).
Ouders willen meer inzage in de meetbare (sociaal en cognitieve) resultaten van hun kind.
Ouders verwachten meer flexibiliteit van onderwijs en opvang, zoals ten aanzien van tijden en vakanties.
Ouders verwachten dat onderwijs en opvang inhoudelijk meer op elkaar aansluiten.

Welke trends 

bij kinderen en ouders 

zijn relevant voor 

De Sterrenschool?

KINDEREN ALS 

KIND

KINDEREN ALS 

KLANt

OuDERS ALS

OuDER

OuDERS ALS 

KLANt

1.1
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1. Strategie

deel 1  Het concept

Welke trends in het primair Onderwijs zijn 

relevant voor De Sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

Naast de trends en factoren bij kinderen en ouders 

op de vorige kaart, is het ook belangrijk te kijken 

wat er zich afspeelt in de wereld van het Primair 

Onderwijs. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Het Primair Onderwijs heeft te maken met 

veel ontwikkelingen, zowel van buiten en van 

binne n het onderwijs. De denktank onderscheidt 

vier terreinen waar deze ontwikkelingen zich 

manifestere n: in de organisatie van scholen, rond 

het spel- en lesmateriaal, bij het personeel en in 

het beleid. Tussen deze terreinen vindt een wissel- 

werking plaats.

Ook op deze kaart laten de trends een toene-

mende complexiteit zien. Scholen worden als 

organisatie groter en hiermee ingewikkelder. 

Ze moeten zich ook meer met maatschappelijke 

thema’s bezig houden, zoals veiligheid. Scholen 

streven naar individueel maatwerk terwijl het 

leermateriaal hierop nog niet altijd voldoende is 

toegerust. Verder hebben scholen steeds meer 

aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie 

(vve) om achterstanden weg te werken.

Overheidsbeleid compliceert het functioneren 

van een school ook. De overheid geeft de school 

meer taken ten aanzien van zorgleerlingen en 

de overheid laat een steeds grotere waaier aan 

wetgeving op het onderwijs los. Veranderingen 

die de overheid doorvoert zijn niet altijd even goed 

doordacht, wat voor scholen extra werk met zich 

mee kan brengen. 

Uit de trends op het gebied van personeel blijkt 

een afnemende belangstelling voor werken in 

het onderwijs. Dit geldt voor nieuwe én huidige 

werknemers. Doordat het huidige personeel in 

hoog tempo uitstroomt (vergrijzing) en tegelijk 

toestroom van nieuwe mensen achterblijft, vooral 

als het gaat om mannen, ontstaat een tekort aan 

medewerkers. Deze tekorten zijn echter niet gelijk 

over Nederland verdeeld. Wat ook meespeelt bij 

het tekort is dat leraren anders tegen hun vak aan-

kijken dan voorheen: een baan als leraar is niet 

meer een baan voor het leven. Na een periode 

van leraarschap verruilen veel leraren het lesgeven 

voor iets anders.

 

De trends rond het lesmateriaal geven aan dat 

scholen om verschillende redenen geen gebruik 

maken van de juiste materialen. Het gebruik van 

digitale middelen in het onderwijs neemt toe 

maar dit gaat relatief traag, vergeleken met de 

ict-ontwikkelingen in de maatschappij. Eén van de 

gevolgen hiervan is dat kinderen al vroeg met ict 

leren omgaan en er in veel gevallen vaardiger in 

zijn dan hun leraren.

trends in primair onderWiJs
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ORGANISATIE

pERSONEEl

Schoolorganisaties worden groter

Besturen vergroten hun schaal om zo kleine scholen in stand te kunnen houden.
Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt gaan schoolbesturen meer samenwerken.

Van schoolbesturen wordt veel verwacht (zoals financiële kennis), dit vereist een zekere schaalgrootte.

De taak van schoolbesturen wordt complexer

De kosten per leerling stijgen snel (40 procent reële kostenstijging tussen 1998 en 2005, CBS).
Veiligheid wordt binnen het onderwijs een steeds belangrijker thema.

Schoolbesturen krijgen meer verantwoordelijkheid voor (delen van) opvang.
Schoolbesturen moeten op het terrein van personeel steeds meer een eigen beleid voeren.

Scholen in het Primair Onderwijs zijn professioneler georganiseerd.
Scholen maken meer gebruik van ict ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Scholen besteden stafdiensten (zoals ict) vaker uit

Scholen expliciteren steeds vaker de gewenste waarden, normen en omgangsregels (de cultuur).
Scholen besteden meer aandacht aan overgangen. 

Scholen geven steeds meer aandacht aan voor- en vroegschoolse educatie (vve).
Het gebruik van individuele kinddossiers versoepelt de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

Scholen nemen steeds meer vrijheid 

Steeds meer scholen wijken af van de reguliere schooltijden.
Scholen hanteren vaker individuele ontwikkelperspectieven voor leerlingen (onderwijs en zorg op maat).

Het tekort aan goede leraren neemt toe

De uitstroom van leraren neemt toe als gevolg van de vergrijzing. 
De regionale verschillen in het tekort aan leraren nemen toe.

De specifieke deskundigheid die nodig is voor de groepen 1 en 2 wordt steeds schaarser.

De samenstelling van het personeel verandert

Het aantal freelancers en deeltijdwerkers in het Primair Onderwijs neemt toe.
De feminisering van het Primair Onderwijs neemt toe en is bijna volledig.

Het aantal combinatiefuncties in het Primair Onderwijs (voor sport en cultuur) neemt toe.

De houding van leraren verandert

Leraren zien hun vak meer als beroep voor bepaalde tijd en minder als roeping. 
Leraren houden uit carrièreoverwegingen na verloop van tijd op met lesgeven. 

De vraag naar leraren met een lerende houding neemt toe, terwijl steeds minder leraren deze hebben.

De capaciteiten van leraren veranderen

Leraren lopen met hun ict-vaardigheden achter op leerlingen. 
Leraren kunnen minder goed organiseren, op hun handelen reflecteren en out-of-the-box denken. 

Het werk van leraren verandert

Leraren moeten op nieuwe manieren kennis en vaardigheden overdragen en minder ‘onderwijzen’.
Leraren moeten in de klas meer aandacht besteden aan normen en waarden.

Leraren moeten meer maatschappelijke onderwerpen behandelen.

Het toezicht op het primair Onderwijs neemt toe

Onderwijsprestaties worden steeds meer geobjectiveerd met cijfers.
De Onderwijsinspectie grijpt eerder in bij falen.
De Onderwijsinspectie bevraagt de schoolbesturen intensiever op kwaliteit.

De overheid vraagt meer van het primair Onderwijs

Er is toenemende zorg en discussie over de kwaliteit van het onderwijs. 
De overheid vraagt scholen effectiever en efficiënter met middelen om te gaan.
Scholen krijgen een grotere rol bij de opvang van zorgleerlingen.
De overheid geeft scholen meer vrijheid bij het inrichten van het onderwijs.
De overheid voert grote veranderingen door die niet altijd goed doordacht zijn.

De bekostiging wordt minder fijnmazig

Door decentralisatie komt budgetverantwoordelijkheid lager in de organisatie te liggen. 
Bekostiging van het onderwijs en van de welzijnssector wordt vaker onder één noemer gebracht.

De kwaliteit van het lesmateriaal neemt af

Door gebrek aan een visie op leren schaffen scholen in toenemende mate verkeerde methodes aan.
Methodes hebben steeds minder aandacht voor leerpsychologische inzichten.
Er wordt vaak verouderd lesmateriaal gebruikt.

Steeds meer lesmateriaal wordt digitaal

Multimedialisering van leermethodes leidt vaker tot lesmateriaal op internet.
Uitgevers investeren meer in digitaal lesmateriaal en minder in papieren methodes.
Intensief, systematisch en doordacht gebruik van ict leidt tot hogere leerprestaties.

De ontwikkelingen in aanbod van lesmethodes gaan traag

Leraren ontwikkelen noodgedwongen vaker zelf lesmethodes.
De school voert steeds vaker (onoordeelkundig) zelf vormen van digitaal leren in.
Het gebruik van digitaal lesmateriaal blijft achter bij de digitale ontwikkelingen in de maatschappij.

Welke trends in 

het primair Onderwijs 

zijn relevant voor 

De Sterrenschool?

OvERHEID

mATERIAAl

1.2
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1. Strategie

deel 1  Het concept

trenDS in kinDerOpvang en vOOr- en vrOegScHOOlSe eDucatie  

Welke trends in kinderopvang en voor- en 

vroegschoolse educatie zijn relevant voor 

De Sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

Naast de trends bij ouders en kinderen en trends 

in het Primair Onderwijs, is het ook belangrijk te 

kijken wat er zich afspeelt in de wereld van kinder-

opvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve). 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De vraag naar kinderopvang is de laatste jaren 

sterk toegenomen omdat vrouwen meer zijn gaan 

werken en de overheid kinderopvang stevig heeft 

gesubsidieerd. De gevolgen hiervan zijn op de 

kaart hiernaast terug te vinden.

Bij kinderopvangorganisaties en vve valt de 

toenemende aandacht op voor de ontwikkeling 

van het kind en de registratie hiervan. Hieraan 

leveren vve-programma’s en -materiaal een 

belangrijke bijdrage. De inhoud van vve-

programma’s om achterstanden weg te 

werken is steeds meer gestandaardiseerd. Het 

activiteitenaanbod in opvang verbreedt en de 

organisaties professionaliseren. Er komen door 

fusies steeds meer grote opvangorganisaties, 

die mogelijk in de toekomst samen een leidende 

professionele standaard voor kinderopvang 

zullen voorschrijven. Deze volwassenwording 

van de sector heeft gevolgen voor het personeel: 

kinderopvangorganisaties willen steeds hogere 

eisen stellen aan medewerkers. Dit is niet makkelijk 

te realiseren. Vanwege de kleine, versnipperde 

banen en het gebrek aan carrièreperspectief is het 

voor de sector lastig goede medewerkers aan te 

trekken en te behouden. 

 

Ten slotte levert het overheidsbeleid onzekerheid 

op voor kinderopvangorganisaties, vooral op het 

gebied van de bekostiging. Dit blijft voortdurend 

onderwerp van (politieke) discussie. Verder geeft 

de overheid kinderopvangorganisaties – net als 

het Primair Onderwijs – steeds vaker een rol bij 

maatschappelijke vraagstukken. 
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ORGANISATIE

Opvangorganisaties richten zich naast opvang meer op educatie en ontwikkeling van het kind

Opvangorganisaties volgen steeds nauwgezetter de individuele ontwikkeling van kinderen.
De vve richt zich naast taalachterstanden meer op educatie van kinderen zonder achterstand.

Opvangorganisaties hebben meer aandacht voor het educatieve karakter van materiaal

Opvangorganisaties gebruiken voor 0-4 jarigen meer materiaal specifiek gericht op cognitieve  
ontwikkeling zoals geletterdheid.

Opvangorganisaties werken steeds meer met materialen die ook in de echte wereld gebruikt worden.
De buitenschoolse opvang maakt steeds meer gebruik van multimedia.

Het dienstenpakket van opvangorganisaties verbreedt

De leeftijd waarop kinderen naar de vve gaan wordt steeds lager.
De buitenschoolse opvang biedt in toenemende mate sport, techniek en culturele activiteiten.

De diensten van opvangorganisaties zijn meer toegespitst op verschillende leeftijdscategorieën.
Opvangorganisaties hebben steeds vaker te maken met kinderen met een zorgvraag.

Opvangorganisaties professionaliseren

Het aantal grootschalige opvangorganisaties neemt toe, onder meer door fusies.
De variatie in organisatievormen voor tussenschoolse opvang is groot.

Opvangorganisaties coördineren vaker de tussenschoolse opvang in opdracht van schoolbesturen.

Opvangorganisaties werken beter samen met elkaar en met het onderwijs

De verschillende vormen van opvang integreren; de separate peuterspeelzaal is op zijn retour.
Vve-programma’s zijn steeds meer gestandaardiseerd.

Gegevens van kinderen gaan steeds vaker mee van opvang naar onderwijs en vice versa.
Opvangorganisaties organiseren vaker samen met scholen de tussen- en buitenschoolse opvang.

Scholen halen de buitenschoolse opvang steeds vaker het schoolgebouw in.
Verschillen in cultuur, regelgeving en geldstromen bemoeilijken samenwerking tussen onderwijs en opvang.

Het wordt steeds lastiger om aan goed personeel te komen

De buitenschoolse opvang blijft georganiseerd met kleine, versnipperde banen.
De sociale problematiek onder het personeel, zoals echtscheidingen, neemt toe.
Het aantal combinatiefuncties neemt toe, zoals buitenschoolse opvang en begeleiding van zorgleerlingen.

Het personeelsbestand verandert snel

De omloopsnelheid van het personeel is hoog, met uitzondering van een vaste kern.
Kinderopvang is vooral een werkgebied voor vrouwelijke deeltijders (met jonge kinderen).
Hbo-studenten hulpverlening die werk met probleemkinderen te zwaar vinden, stappen over naar 
de kinderopvang.
Het aantal hbo’ers dat tijdens hun opleiding bijverdient in de opvang neemt toe.

De eisen gesteld aan personeel veranderen

Opvangorganisaties vragen steeds meer hoger opgeleide medewerkers.
Opvangorganisaties vragen steeds meer pedagogische kwaliteiten van het personeel.
Opvangorganisaties vragen steeds meer medewerkers die ontwikkelingsgericht kunnen werken.
Opvangorganisaties vragen steeds meer medewerkers die gerichte activiteiten kunnen aanbieden.

De overheid gaat bezuinigen

Bekostiging van kinderopvang blijft voortdurend onderwerp van politieke discussie.

De overheid vraagt meer van de kinderopvang

De overheid geeft kinderopvangorganisaties vaker een rol bij maatschappelijke vraagstukken.

Wet- en regelgeving harmoniseert maar blijft nog ongelijk

Regelgeving rond (sociale) veiligheid en gezondheid van opvang en peuterspeelzalen komt bij elkaar.
De eisen van de overheid aan locaties voor kinderopvang blijven strikter dan voor het onderwijs.
De eisen van de overheid aan de leidster-kindratio in opvang blijven strikter dan in het onderwijs.

Welke trends 

in kinderopvang en 

voor- en vroegschoolse 

educatie (vve) zijn 

relevant voor  

De Sterrenschool? 

pERSONEEl

bElEID

1.3
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1. Strategie

deel 1  Het concept

 visie en missie 

Wat is de visie en de missie van 

De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

De relevante trends zijn in kaart gebracht. Hier 

kennis van nemend, wat is de reactie van de denk-

tank op deze hoofdlijnen? Hoe ziet het werkbare 

ideaal van De Sterrenschool eruit gezien deze 

trends? De antwoorden op die vraag staan op 

deze visiekaart. De visie geeft vervolgens verderop 

in het boek richting aan de invulling van de andere 

takken van het denkmodel: organisatie, mensen 

en cultuur. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De denktank heeft zijn visie geformuleerd door 

op acht terreinen zijn ambities te benoemen. De 

Sterrenschool is een kindcentrum dat kinderen van 

0 tot en met 12 jaar het hele jaar van 07.00 uur 

tot 19.00 uur een sluitend dagarrangement biedt. 

Binnen dit dagarrangement zijn er drie basis-

diensten: kinderopvang, voor- en vroegschoolse 

educatie (vve) en onderwijs. Kinderen werken in 

de drie basisdiensten aan dezelfde leerdoelen. 

De leerdoelen omvatten de volgende vijf leerge-

bieden: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en 

emotioneel. Voor een kind op De Sterrenschool is 

het onderscheid tussen de basisdiensten onzicht-

baar: het is op De Sterrenschool gewoon aan het 

leren. De Sterrenschool kent geen klassensysteem: 

alle kinderen volgen een eigen individuele leerreis, 

afgestemd op de mogelijkheden van het kind. De 

Sterrenschool stelt deze periodiek vast, in overleg 

met de ouders en – als het daar oud genoeg voor 

is – het kind. Leermethoden en spel- en leerma-

teriaal zijn hierop toegerust. Ict speelt hierbij een 

grote rol omdat het kinderen in staat stelt goed in 

hun eigen tempo en leerstijl te kunnen leren.

De drie basisdiensten van het kindcentrum onder-

steunen de ontwikkeling van ieder kind optimaal. 

De Sterrenschool erkent dat ieder kind talent(en) 

heeft en besteedt ruim aandacht aan het ontdek-

ken hiervan. Ouders kunnen hun kind met een 

gerust hart overlaten aan De Sterrenschool, waar 

kinderen van 7.00 uur tot 19.00 uur 

terecht kunnen. Het gebouw is zo ingericht dat het 

voor kinderen een plezierige omgeving is, ook als 

ze er dagelijks langere tijd verblijven. Ouders zijn 

betrokken bij het periodiek vaststellen van de leer-

reis van hun kind en De Sterrenschool informeert 

ouders over hun voortgang. De Sterrenschool 

legt afspraken over deze rolverdeling vast in een 

contract met de ouders.

Het feit dat De Sterrenschool hét adres is voor alle 

kinderdiensten maakt dat De Sterrenschool een 

centrale plek inneemt in dorp of wijk. De Sterren-

school vindt dit belangrijk en onderhoudt dan ook 

actief contact met belanghebbenden zoals ouders, 

bedrijven in de buurt, buurtbewoners, het Voort-

gezet Onderwijs en de gemeente. Deze partijen 

worden bijvoorbeeld uitgenodigd mee te denken 

over de verdere ontwikkeling van het concept van 

De Sterrenschool. Op De Sterrenschool worden 

ook diensten aangeboden aan de buurt, al naar 

gelang de vraag hiernaar.

Wat medewerkers betreft voert De Sterrenschool 

een vergaande functiedifferentiatie door, om de 

capaciteiten van medewerkers optimaal te kunnen 

benutten. Door de administratieve taken bij de 

Dienstenbalie neer te leggen worden de overige me-

dewerkers hiervan ontlast. Binnen de verschillende 

functies – die op De Sterrenschool ‘rollen’ heten 

– streeft De Sterrenschool naar brede inzetbaar-

heid zodat medewerkers meerdere rollen kunnen 

vervullen. Op deze manier kan De Sterrenschool ook 

interessantere arbeidscontracten aanbieden, met 

meer uren per dag en per week dan nu in bijvoor-

beeld de kinderopvang gangbaar is.

De missie  – De Sterrenschool is een vijfsterren 

kindcentrum dat ouders ruimte geeft – balt de 

belangrijkste visie-elementen samen. In de missie 

komt naar voren dat de klanten voorop staan: de 

organisatie en de werknemers van de organisatie 

zijn dienstbaar aan de klanten. Zo positioneert 

De Sterrenschool zich als een moderne dienst-

verlenende organisatie.
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DE STERRENSCHOOL IS EEN VIJFSTERREN KINDCENTRUM DAT OUDERS RUIMTE GEEFT

KINDEREN

MISSIE

OUDERS

DIENSTEN-
PAKKET

DIRECTE 
OMGEVING

De Sterrenschool streeft als einddoel naar Voortgezet Onderwijs op zo een hoog mogelijk niveau.
De Sterrenschool zorgt dat prestaties van kinderen niet afhangen van hun sociale omgeving.

De Sterrenschool spoort achterstanden bij kinderen actief op en probeert deze weg te werken.
De Sterrenschool heeft oog voor het individuele kind en zijn functioneren in groepen.  

De Sterrenschool laat kinderen hun talenten ontdekken.
De Sterrenschool laat kinderen samen spelen en samen leren.

De Sterrenschool daagt kinderen uit zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.
De Sterrenschool leert kinderen doorzetten en barrières doorbreken.

De Sterrenschool laat kinderen doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs zodra ze daaraan toe zijn.

De Sterrenschool legt afspraken over onder meer de rolverdeling met ouders vast in een contract op maat.
De Sterrenschool biedt ouders via de mentor één contactpersoon voor alle informatie over hun kind.

De Sterrenschool betrekt ouders bij het periodiek bepalen van de leerreis van hun kind.
De Sterrenschool biedt ouders inzicht in de actuele ontwikkeling en resultaten van hun kind.

De Sterrenschool biedt ouders ruimte om hun vakanties te bepalen.
Bij problemen thuis handelt De Sterrenschool in het belang van het kind.

De Sterrenschool biedt de basisdiensten kinderopvang, vve en onderwijs en aanvulllende diensten aan 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang en onderwijs op De Sterrenschool zijn gericht op het behalen van doelen op vijf leergebieden:  
cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel.

Binnen het cognitieve leergebied ligt de nadruk op rekenen, taal en lezen.
De Sterrenschool biedt consistentie doordat de basisdiensten op elkaar zijn afgestemd. 

Het onderwijs op De Sterrenschool werkt met individuele leerlijnen die leerreizen heten.

De Sterrenschool fungeert als het ‘hart’ van een dorp, buurt of wijk.
De Sterrenschool informeert belanghebbenden in de directe omgeving over zijn visie.

De Sterrenschool betrekt belanghebbenden bij de verdere ontwikkeling van zijn concept.
Aanbieders van aanvulllende diensten onderschrijven de strategie en cultuur van De Sterrenschool. 

De Sterrenschool is een professionele organisatie.
De Sterrenschool maakt voor de basisdiensten geen gebruik van vrijwilligers.
De Sterrenschool biedt één centraal punt voor al zijn diensten: de Dienstenbalie.
De Sterrenschool verdeelt taken en verantwoordelijkheden duidelijk en voor iedereen transparant.
De Sterrenschool is het hele jaar open.
De Sterrenschool hanteert een eigen kwaliteitssysteem voor zijn onderwijs en opvang.
De Sterrenschool doet (reflectief) onderzoek en past zich voortdurend aan aan nieuwe inzichten.
De Sterrenschool heeft één inspraakorgaan voor de drie basisdiensten.

De Sterrenschool is een aantrekkelijke werkgever en biedt een stimulerende werkomgeving.
De Sterrenschool investeert in opleiding, scholing en ontwikkeling van zijn medewerkers.
De Sterrenschool biedt medewerkers professionele ruimte in ruil voor verantwoording.
De Sterrenschool benut de medewerkers optimaal door vergaande functiedifferentiatie.
De Sterrenschool biedt combinatiefuncties voor opvang en onderwijs op mbo-, hbo-, en wo-niveau.
De Sterrenschool laat medewerkers samenwerken in divers samengestelde teams rondom het kind.
Medewerkers van De Sterrenschool zijn een afspiegeling van de buurt.
De Sterrenschool streeft ernaar dat er evenveel mannen als vrouwen werken.
De Sterrenschool werkt samen met de relevante opleidingsinstituten.

Het gebouw van De Sterrenschool geeft kinderen een geborgen gevoel.
Het gebouw en de inrichting van De Sterrenschool zijn veilig.
De inrichting van het gebouw is huiselijk, duurzaam en uitdagend.

Lesmaterialen zijn duurzaam, veelzijdig, eigentijds en actueel.
Lesmaterialen zijn overal en altijd beschikbaar en bruikbaar, mede dankzij ict.
Lesmaterialen zijn aanpasbaar aan de behoeften en leefwereld van (individuele) kinderen.
De Sterrenschool stimuleert ontwikkeling van nieuwe materialen met en door derden.

Wat is de visie en 

de missie van 

De Sterrenschool? 

ORGANISATIE

MEDEWERKERS

GEBOUW

MATERIAAL

1.4
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1. Strategie

deel 1  Het concept

BaSiS- en aanvullenDe DienSten 

Wat zijn de basisdiensten en mogelijke  

aanvullende diensten van De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

De visie van De Sterrenschool is abstract gefor-

muleerd. Deze abstractie wordt concreter door 

te benoemen welke diensten De Sterrenschool 

gaat leveren, aan wie, en hoe De Sterrenschool 

die levert (ook wel: de formule van de dienst). De 

basisdiensten van het kindcentrum staan vast, de 

aanvullende diensten niet: deze variëren omdat ze 

afhangen van de vraag. Alle diensten op De Ster-

renschool moeten aan de overkoepelende formule 

voldoen (zie kaart 1.6). De basisdiensten kennen 

aanvullend een eigen formule (zie kaart 1.7).

 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast beschrijft de basisdiensten 

en aanvullende diensten die De Sterrenschool 

aanbiedt. 

de drie basisdiensten 

Opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 

Opvang vindt plaats tussen 07.00 uur en 19.00 

uur en kan naar behoefte worden afgenomen. 

Naast een breed scala aan eigen activiteiten 

binnen en buiten het gebouw van het kindcen-

trum, verzorgt De Sterrenschool ook transport 

van kinderen naar activiteiten die kinderen 

elders ondernemen, zoals muziek of sport.

Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderen 

van 2 tot (ongeveer) 6 jaar die daar wegens 

een (dreigende) taalachterstand voor in aan-

merking komen.

Onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 

12 jaar. Jongere kinderen die hier al aan toe 

zijn, mogen eerder meedoen.

De Sterrenschool biedt deze drie basisdiensten aan 

om zijn visie te realiseren. Zonder deze drie basis-

diensten is het kindcentrum geen Sterrenschool. 

Ze zijn noodzakelijk voor het aanbieden van een 

volledig dagarrangement tussen 07.00 uur en  

19.00 uur. 

aanvullende diensten

De aanvullende diensten die op De Sterrenschool 

worden aangeboden zijn bedoeld voor de kinde-

ren én de omgeving van De Sterrenschool. Dit zijn 

onder meer ouders, buurtbewoners, bedrijven en 

organisaties in de buurt van het kindcentrum. 

De Sterrenschool stemt het aanbod van aanvul-

lende diensten af op de vraag ernaar. Als een 

ouder bijvoorbeeld Spaanse les wil volgen kan hij 

of zij dit aangeven bij de Dienstenbalie, die dan 

gaat onderzoeken of er voldoende afnemers zijn 

om dit aanbod te gaan organiseren. Voorbeelden 

van aanvullende diensten zijn in de kaart hiernaast 

weergegeven.

 

Om te laten zien hoe het er op De Sterrenschool in 

de praktijk aan toe kan gaan staat hiernaast hoe 

de dienstverlening van De Sterrenschool aan een 

voorbeeldgezin eruit ziet.

Basisdiensten

Hoe ziet de dienstverlening van De Sterrenschool aan een voorbeeldgezin eruit?

leeftijd 

kind

Aanvullende 
diensten

Naar  
Voort gezet 
Onderwijs

1 2 3

7 6 5

9 10 11

4

12

8

3 

2

1

Twee dagen per •	
week opvang

Drie dagen per •	
week opvang

Drie dagen per •	
week opvang
Voorschoolse •	
educatie

Drie dagen per •	
week opvang
Voorschoolse •	
educatie

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang
In april vier weken •	
op reis met ouders

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang
Meer zelfstudie•	

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang
In oktober vier •	
weken op reis met 
ouders

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang
Een dag stage bij  •	
bakker in de buurt

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang
Een week stage bij •	
verzorgingshuis in 
de buurt

Vijf dagen per  •	
week onderwijs
Vier dagen per  •	
week opvang
Een week stage bij •	
opvang 0-4 jarigen

Babyzwemmen•	
Consultatiebureau•	

Peuterzwemmen•	
Consultatiebureau•	

Moeder volgt •	
ict-cursus
Oud-leerlingen  •	
passen ‘s avonds op

Vader gebruikt de  •	
mediatheek

Ontbijtservice•	
Tandarts  •	
(twee keer per jaar)

Logopedie•	
Zwemdiploma•	

Fietsdiploma•	
Moeder huurt •	
ruimtes

Fysiotherapie•	
Verkeersdiploma•	

Studiekamp naar •	
Texel

Tennisles•	 Dagtrip naar  •	
Den Haag
IQ-test•	

Beroepskeuzetest•	
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Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar

Opvang.
Voor- en vroegschoolse educatie.
Onderwijs.

Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar

Consultatiebureau.
Baby- en peutersport.
Buitenlandse trips.
Jeugdkampen.
Dagtrips.
Extra diploma’s en testen.

  Verkeersdiploma.
 Zwemdiploma.
 Fietsdiploma.
 IQ-test.
 Beroepskeuzetest.

Voor de directe omgeving

Nederlandse les voor anderstaligen.
Opvoedingscursussen.
Ict-cursussen.
Huishoudelijke hulp.
Oppascentrale.
Formulierenbrigade.
Ruimteverhuur.
Lezingen en thema-avonden.
Maaltijdenservice (ook afhalen).
Cateringservice.
Mediatheek.

Wat zijn de 

basisdiensten en 

mogelijke aanvullende 

diensten van 

De Sterrenschool?

BaSiSDienSten

aanVullenDe 
DienSten

1.5

Hoe ziet de dienstverlening van De Sterrenschool aan een voorbeeldgezin eruit?
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1. Strategie

deel 1  Het concept

overKoepelende Formule

Wat is de overkoepelende formule van 

De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

Om te zorgen dat de visie van De Sterrenschool 

in de praktijk tot leven komt, is het belangrijk 

de voorwaarden te benoemen die gelden voor 

alle diensten van De Sterrenschool. Dit is de 

overkoepelende formule, die antwoord geeft 

op de vraag naar het ‘hoe’. De formule betreft 

de basisdiensten van De Sterrenschool én de 

aanvullende diensten. Als een aanbieder van 

een dienst niet aan deze voorwaarden kan of 

wil voldoen, kan hij zijn diensten niet aanbieden 

onder de naam van De Sterrenschool.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De overkoepelende formule omvat vijf 

uitgangspunten die gelden voor alle (aanbieders 

van) diensten op De Sterrenschool. Dit garandeert 

dat De Sterrenschool klant- en servicegericht is in 

zijn dienstverlening.

Het uitgangspunt Transparantie benoemt het 

inzicht bieden aan en helder communiceren met 

klanten. Geborgenheid gaat over het belang 

dat De Sterrenschool hecht aan het gevoel 

van veiligheid van kinderen. Buurtbinding 

benadrukt dat de diensten De Sterrenschool als 

centraal punt in de buurt moeten ondersteunen. 

Toegankelijkheid concretiseert het streven van De 

Sterrenschool binnen bereik te zijn voor iedereen 

die dit wil en één loket zorgt ervoor dat het 

klanten zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt.

Door deze uitgangspunten na te leven bij alle 

diensten die De Sterrenschool aanbiedt, heeft De 

Sterrenschool een sterke en herkenbare identiteit.
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De Sterrenschool biedt klanten inzicht in de voor hen relevante gegevens.
De Sterrenschool communiceert helder naar alle betrokkenen.

Kinderen zijn veilig en beschermd op De Sterrenschool. 
Alle diensten op De Sterrenschool bieden kinderen hetzelfde pedagogische concept en dezelfde cultuur.

De aanvullende diensten versterken de centrale plek van De Sterrenschool in de buurt.
Het aanbod van diensten sluit aan bij de behoeften in de directe omgeving van De Sterrenschool.

Alle diensten worden aangeboden als De Sterrenschool open is; het hele jaar, behalve op wettelijke 
feestdagen.
De basisdiensten zijn financieel laagdrempelig.
Aanvullende diensten worden aangeboden tegen concurrerende prijzen.

Alle diensten worden via de Dienstenbalie van De Sterrenschool aangeboden.

Wat is de 

overkoepelende 

formule van 

De Sterrenschool?

TOEGANKELIJKHEID

ÉÉN LOKET

TRANSPARANTIE

GEBORGENHEID

BUURTBINDING

1.6
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1. Strategie

deel 1  Het concept

Formule van de Basisdiensten

Wat is de formule van de drie basisdiensten

opvang, vve en onderwijs van De Sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

De basisdiensten vormen de kern van De  

Sterrenschool, en de manier waarop deze worden 

aangeboden bepaalt voor een groot deel de eigen-

heid van De Sterrenschool. Op de kaart hiernaast 

staat de formule van de drie basisdiensten van De 

Sterrenschool. Naast deze specifieke formule voor 

de basisdiensten geldt ook de overkoepelende 

formule van De Sterrenschool. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De Sterrenschool werkt in zijn drie basisdiensten 

met vijf leergebieden: cognitief, motorisch, soci-

aal, creatief en emotioneel. Voor ieder kind wordt 

een leerreis opgesteld waarin de individuele route 

naar het behalen van de doelen op de vijf leer-

gebieden is bepaald. De Sterrenschool stelt deze 

leerreis periodiek bij in overleg met ouders en het 

kind (als het oud genoeg is) op basis van behaalde 

resultaten. In alle basisdiensten leren de kinderen 

via hun eigen leerreis. Voor jonge kinderen is de 

inhoud van de leerreis uiteraard anders dan voor 

oudere kinderen. Aan het eind van de leerreis heb-

ben alle kinderen hetzelfde curriculum doorlopen, 

ieder via hun eigen weg. De Sterrenschool streeft 

ernaar dat kinderen naar een zo hoog mogelijk  

niveau van het Voortgezet Onderwijs doorstromen.

Naast consistentie in wat de kinderen leren, biedt 

De Sterrenschool ook consistentie in medewerkers, 

cultuur en pedagogisch klimaat. Op het cognitieve 

leergebied ligt de nadruk op taal, rekenen en 

leze n. Hier zijn kinderen dagelijks mee bezig. In 

deze vaardigheden ligt volgens de denktank de 

basis voor succes in het Voortgezet Onderwijs.

De Sterrenschool laat kinderen van jongs af aan 

met veel activiteiten kennismaken, zodat ze zelf 

kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze 

goed in zijn. Blijkt een kind talent te hebben, dan 

zal De Sterrenschool in overleg met de ouders de 

individuele leerreis van het kind aanpassen om 

dit talent maximaal te ontwikkelen. Dit betekent dat 

een kind met talent voor bijvoorbeeld muziek daar 

in zijn of haar leerreis extra les in en tijd voor krijgt. 

De Sterrenschool kent geen vaste ‘klassen’ maar 

biedt kinderen een anker door ze in vaste groepen 

de dag te laten beginnen en ze ook in deze groe-

pen te laten lunchen. Jonge kinderen in de opvang 

die nog geen onderwijs volgen behoren ook tot 

een vaste groep maar mogen zich gedurende 

de dag bij een andere groep voegen. De jonge 

kinderen in de hechtingsfase hebben een vaste 

begeleider. 

De Sterrenschool verzorgt zelf dagelijks een  

gezonde lunch. Een ander formuleaspect waardoor 

kinderen gezond blijven is de nadruk op bewegen. 

De Sterrenschool zet hiervoor een specialist in.

In het leren maakt De Sterrenschool gebruik van 

verschillende leerbronnen en is een grote rol weg-

gelegd voor digitaal leren. Voordeel hiervan is dat 

kinderen in hun eigen tempo en leerstijl kunnen 

oefenen, net zo lang en net zo ingewikkeld als 

goed voor ze is. 

De Sterrenschool beoogt met de formule de 

ambitie van De Sterrenschool waar te maken, om 

kinderen hun talenten te laten ontdekken en te 

ontwikkelen. Het gaat om het benutten van de 

mogelijkheden van ieder kind. 

Met deze kaart wordt het hoofdstuk over strate-

gie afgesloten. Op basis van de trends heeft de 

denktank in de visie de ambities van De Sterren-

school benoemd. Vervolgens heeft de denktank de 

diensten bepaald waarmee De Sterrenschool zijn 

ambities hoopt waar te maken, alsook de formule 

waarmee deze diensten worden aangeboden. Het 

volgende hoofdstuk gaat over de organisatie die 

nodig is om deze strategie uit te voeren. 

doelen digitaal leren

De formule van De Sterrenschool laat zien dat 

digitaal leren een belangrijke plek inneemt op 

De Sterrenschool, onder meer om de individuele 

leerreis van kinderen te faciliteren zodat ze in 

eigen tempo kunnen leren. Digitaal leren kan ook 

andere doelen dienen.   

Hieronder staan een aantal voorbeelden van  

deze doelen.

doelen voor het leerproces van kinderen

Kinderen op meerdere manieren laten leren.

Kinderen plaats- en tijdonafhankelijk  

laten leren.

Kinderen laten leren zonder dat ze weten 

dat ze leren. 

Kinderen ontspanning bieden.

Kinderen stimuleren te reflecteren op zichzelf 

en op het leerproces.

Kinderen laten interacteren.

doelen voor de ontwikkeling van kinderen

Kinderen inhoudelijke kennis bijbrengen.

Kinderen lesstof laten oefenen zonder leraar. 

Kinderen hun explorerend vermogen laten  

ontwikkelen.

Kinderen ict-vaardigheden bijbrengen.

Kinderen stimuleren bij de ontwikkeling van 

hun normen en waarden (samenwerken, 

winnen en verliezen).

Kinderen communicatievaardigheden 

bijbrengen. 

Kinderen in hun zelfstandigheid stimuleren.

Kinderen met de wereld laten kennismaken. 
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Ieder kind op de Sterrenschool maakt een individuele leerreis.
De Sterrenschool stelt samen met het kind de leerreis vast.
De leerreis wordt periodiek vastgesteld op basis van leerstijl, mogelijkheden en behaalde resultaten.
De Sterrenschool meet start- en eindniveaus en de voortgang van kinderen op vijf leergebieden.
De Sterrenschool verzorgt voldoende gezond eten, drinken, inspanning en ontspanning voor de kinderen.
De ouders bepalen de vakanties en, voor zover wettelijk toegestaan, het aantal dagen dat hun kind 
per week (vier of vijf) naar school gaat. 

Kinderen leren op vijf leergebieden: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel.
De Sterrenschool organiseert met de vijf leergebieden aansluiting op het Voortgezet Onderwijs.
De Sterrenschool biedt één pedagogisch klimaat met dezelfde normen en waarden.
De Sterrenschool organiseert informatieoverdracht tussen de verschillende begeleiders van het kind.
De mentor is dagelijks het vaste aanspreekpunt voor kinderen op De Sterrenschool.
Het kind heeft tijdens zijn verblijf op De Sterrenschool zo lang mogelijk dezelfde mentor.
Kinderen maken deel uit van een vaste groep die de dag samen begint en samen luncht.

Medewerkers op De Sterrenschool spelen actief in op de leerbehoefte van het kind.
De Sterrenschool maakt gebruik van specialisten voor taal, lezen, rekenen en beweging.
De Sterrenschool betrekt ouders bij (het volgen van) de ontwikkeling van hun kinderen.
Zolang jonge kinderen in de hechtingsfase zitten verblijven ze met vaste begeleiders. 

Kinderen worden gestimuleerd met zoveel mogelijk activiteiten kennis te maken.
Kinderen worden uitgedaagd in hun ontwikkeling met een ontwikkelingsgericht aanbod.
Vanaf groep drie zijn kinderen elke dag bezig met taal, rekenen en lezen.
Bewegen is een belangrijk onderdeel van het curriculum van De Sterrenschool.
Kinderen hebben in groepen gedurende de dag gezamenlijke rustmomenten.
De Sterrenschool stelt het curriculum vast met inspraak van belanghebbenden.

De Sterrenschool maakt gebruik van verschillende werkvormen, leersituaties en leerstijlen.
De Sterrenschool maakt veel gebruik van flexibel lesmateriaal waaronder digitaal leren.
Het digitale lesmateriaal is gevarieerd.
De Sterrenschool laat kinderen spelen en leren met en in de natuur.
Kinderen van verschillende leeftijden worden met elkaar in contact gebracht.

Individuele kinddossiers houden de (toets)resultaten en activiteiten van het kind bij.
Ieder kind houdt een digitaal portfolio bij met (foto’s van) eigen werk en zelfgemaakte producten.
Ouders krijgen via het individuele kinddossier inzicht in de ontwikkeling van hun kind.
De aanwezigheid en verblijfplaats van kinderen gedurende de dag wordt geregistreerd.

Wat is de 

formule van de drie  

basisdiensten opvang, 

vve en onderwijs van 

De Sterrenschool? 

MAATWERK

CONSISTENTIE

BEGELEIDING

CURRICULUM

LEERBRONNEN

REGISTRATIE

1.7
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

OrganiSatOriScHe principeS

Welke organisatorische principes hanteert 

De Sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van 

het kindcentrum De Sterrenschool. Wat De 

Sterrenschool wil bereiken is in het eerste 

hoofdstuk over strategie uit de doeken gedaan; 

dit hoofdstuk beschrijft de manier van organiseren 

die dienstbaar is aan die strategie. De visie stelt 

dat De Sterrenschool de medewerkers optimaal 

benut door vergaande functiedifferentiatie. Hoe 

dat eruit ziet komt in dit hoofdstuk aan bod (kaart 

2.2). Om dat überhaupt te kunnen doen heeft De 

Sterrenschool een schaalgrootte nodig die groter 

is dan nu gangbaar is. De denktank is uitgegaan 

van in totaal 588 kinderen in de leeftijd van 0 tot 

en met 12 jaar. Hiervan zijn er 88 kinderen in de 

leeftijd van 0 tot en met 4 jaar die alleen gebruik 

maken van kinderopvang en 500 kinderen in de 

leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De eerste kaart 

in dit hoofdstuk beschrijft de organisatorische 

principes. Deze principes geven De Sterrenschool 

richting bij het vormgeven van zijn organisatie.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart geeft vier principes weer die leidend 

zijn voor de organisatie. Het gaat om eenvoud, 

kwaliteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. 

De kaart licht per principe toe wat het 

concreet betekent. De kaart lijkt louter 

vanzelfsprekendheden te bevatten, maar 

losgelaten op bijvoorbeeld het onderwijs van  

De Sterrenschool pakt datgene wat logisch oogt, 

toch bijzonder uit.

eenvoud

Eenvoud is een vanzelfsprekend principe: waarom 

moeilijk doen als het makkelijk kan? Echter, de 

financieringswijze van het onderwijs prikkelt scholen 

onvoldoende om de eenvoudigste oplossing te 

kiezen. Het ontbreekt met andere woorden aan 

tucht voor scholen om een zo gunstig mogelijke 

prijs-kwaliteitverhouding te zoeken. Deze 

verhouding is gunstiger bij eenvoudige en goedkope 

oplossingen dan bij moeilijke en dure oplossingen. 

Kwaliteit

Kwaliteit is een moeilijk te operationaliseren prin-

cipe. Volgens de denktank is ‘kwaliteit’ dat De Ster-

renschool doet wat hij zegt, met de juiste mensen 

en middelen en dit alles in de juiste hoeveelheden. 

Hiernaast betekent het dat De Sterrenschool maat-

werk levert en voortdurend werkt aan verbetering 

van zijn dienstverlening. 

Flexibiliteit

Uit de kaarten in het hoofdstuk strategie blijkt 

dat De Sterrenschool en zijn medewerkers 

op alle mogelijke manieren flexibel zijn. Zo is 

De Sterrenschool het hele jaar open en biedt 

het een dienstenpakket dat meebeweegt met 

veranderende behoeften van de verschillende 

afnemers van deze diensten. Dit maakt ook 

flexibiliteit tot een organisatorisch principe van 

De Sterrenschool.

verantwoordelijkheid

De invulling van het principe verantwoordelijkheid 

betekent dat De Sterrenschool voldoet aan de 

eisen van goed ondernemersbestuur, helder 

communiceert en transparant is georganiseerd. 

De Sterrenschool ziet zijn werknemers 

als taakvolwassen en stemt hierom hun 

bevoegdheden af op hun verantwoordelijkheden. 

Verder gaat De Sterrenschool verantwoordelijk 

om met geld: diensten worden alleen uit 

budgetten betaald die daarvoor bedoeld zijn. 

Omdat De Sterrenschool naast opvang, voor- 

en vroegschoolse educatie en onderwijs ook 

aanvullende diensten biedt, horen hier dus 

aanvullende financieringsstromen bij. 

Deze principes hebben niet alleen richting gegeven 

bij de vragen in dit hoofdstuk over organisatie, 

maar gelden ook voor vraagstukken die in dit boek 

niet aan de orde komen maar zich voor zullen 

doen in de praktijk. Toepassing van de principes 

helpt in zo’n geval de juiste oplossing te kiezen.
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De Sterrenschool kiest voor eenvoudige oplossingen boven ingewikkelde.
De Sterrenschool vindt, bij gelijke kwaliteit, goedkope oplossingen beter dan dure.
De Sterrenschool organiseert zijn procedures zo efficiënt mogelijk.

De Sterrenschool voert uit wat hij belooft.
De Sterrenschool levert maatwerk.
De Sterrenschool lost problemen snel op.
De Sterrenschool evalueert zijn kwaliteit en werkt planmatig aan verbetering daarvan.
De Sterrenschool levert diensten waar behoefte aan is.
De Sterrenschool zorgt voor de juiste mensen en materiaal op het juiste moment op de juiste plaats.

De Sterrenschool past zijn aanbod snel aan als de vraag verandert.
De Sterrenschool ondersteunt eigen initiatief van medewerkers, ouders en kinderen.
De Sterrenschool gaat flexibel om met vakanties.
De Sterrenschool stemt zijn openingstijden af op de vraag.
De Sterrenschool betaalt medewerkers deels naar prestatie.

De Sterrenschool voldoet aan de eisen van goed ondernemersbestuur.
De Sterrenschool communiceert helder en is transparant georganiseerd.
De Sterrenschool stemt bevoegdheden af op verantwoordelijkheden.
De Sterrenschool koppelt aanvullende diensten aan aanvullende financieringsstromen.
De Sterrenschool maakt gebruik van bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Welke 

organisatorische 

principes hanteert 

De Sterrenschool?

EENVOUD

KWALITEIT

FLEXIBILITEIT

VERANTWOOR
DELIJKHEID

2.1 
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

rOllen en taken

Welke rollen zijn er op De Sterrenschool en wat 

zijn de belangrijkste taken die hierbij horen?

Waarom deze kaart?

In de visie staat dat De Sterrenschool medewer-

kers optimaal benut door vergaande functie-

differentiatie. De Sterrenschool organiseert dat 

door medewerkers in verschillende rollen met 

specifieke taken te laten werken. Medewerkers 

kunnen binnen De Sterrenschool meerdere rollen 

tegelijkertijd vervullen. Op de kaart hiernaast staat 

een overzicht van de meest voorkomende rollen 

op De Sterrenschool en de belangrijkste taken die 

hierbij horen. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Een belangrijke differentiatie in functies binnen De 

Sterrenschool is die tussen ‘facilitair’ en ‘inhoude-

lijk’. Medewerkers met facilitaire rollen laten de 

processen in De Sterrenschool efficiënt verlopen. 

Medewerkers met inhoudelijke rollen zijn hierdoor 

van de meeste administratieve, huishoudelijke en 

organisatorische taken gevrijwaard en kunnen zich 

op de inhoud van de basisdiensten richten. 

Het onderscheid tussen ‘facilitair’ en ‘inhoudelijk’ 

wordt duidelijk zichtbaar bij de rol van directeur 

en die van businessmanager. Een directeur van 

een kinderopvangorganisatie of school vervult nu 

beheerstaken die hem of haar afhouden van het 

leidinggeven aan het primaire proces. In De Ster-

renschool is dit niet meer het geval. De business-

manager heeft alle beheerstaken onder zich en de 

directeur houdt zich alleen nog bezig met de inhoud. 

De rol van directeur kan door één, maar ook door 

twee personen worden uitgeoefend. De ene direc-

teur is dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 

onderwijs van het kindcentrum en de andere voor 

de opvang ervan. Of een directeur is verantwoorde-

lijk voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar en een andere 

directeur voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar. 

Andere varianten zijn ook mogelijk. 

De Sterrenschool kent een aantal specialistische 

rollen: voor de kernvakken waar leerlingen dage-

lijks mee bezig zijn (rekenen, taal en lezen), voor 

bewegen en er is iemand die de hechtingsfase van 

de allerjongsten goed begeleidt. Deze specialist 

heeft ook de taak om mogelijke ontwikkelings-

achterstanden en gedragsstoornissen bij jonge 

kinderen vroegtijdig te signaleren. De specialisten 

cognitief (rekenen, taal en lezen) en motorisch 

(bewegen) geven zelf les en coachen ook de 

overige medewerkers in het overdragen van 

hun vak. De specialisten zijn bij voorkeur acade-

misch geschoold, maar het belangrijkste is dat zij 

hun specialistische kennis goed kunnen over-

brengen op de kinderen en medewerkers van 

De Sterrenschool.

Binnen De Sterrenschool heeft de mentor een 

belang rijke rol. Dit is een vaste medewerker 

binne n De Sterrenschool die het kind één op één 

begeleidt en het contact met de ouders onder-

houdt. Voor kinderen tot 4 jaar zal een pedago-

gisch medewerker deze rol doorgaans vervullen.    

                         

De Sterrenschool maakt bij de individuele leer-

reizen veel gebruik van digitaal leren. Een 

‘specialist ict’ mag hierom niet ontbreken. Deze 

specialist koopt computersystemen in, waarborgt 

het optimaal functioneren ervan en vertaalt 

ict- ontwikkelingen op de juiste manier naar de 

dagelijkse praktijk van De Sterrenschool. 

Het overzicht met de rollen op de kaart hiernaast 

is niet uitputtend. De Sterrenschool kan tal van 

andere rollen aanbieden, zoals keukenmede-

werker, projectmanager of fondsenwerver. De 

Sterrenschool kan ook nog externe specialisten 

inhuren zoals een (ortho)pedagoog, maatschap-

pelijk werker of logopedist. 
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Businessmanager

De businessmanager geeft leiding aan de Dienstenbalie.
De businessmanager is verantwoordelijk voor alle faciliteiten.

De businessmanager vormt samen met de directeur het managementteam.

Administratief medewerker

De administratief medewerker verzorgt de administratie.
De administratief medewerker bemenst de Dienstenbalie.

Ict-specialist

De ict-specialist verzorgt de inkoop van computersystemen.
De ict-specialist adviseert het managementteam over ict-investeringen.

De ict-specialist heeft oog voor ict-ontwikkelingen en vertaalt deze naar de Sterrenschool.

Systeembeheerder

De systeembeheerder beheert de computersystemen.

Huismeester

De huismeester draagt zorg voor warmte, licht, schoonmaak en andere voorzieningen.

Communicatiemedewerker

De communicatiemedewerker verzorgt de marketing en communicatie van De Sterrenschool.

Onderhoudsmedewerker

De onderhoudsmedewerker onderhoudt het gebouw, het materiaal en het meubiliair.

Planningspecialist

De planningspecialist organiseert de planning van de wekelijkse leerreizen van kinderen.
De planningspecialist organiseert de personele bezetting.

Personeelsmedewerker

De personeelsmedewerker adviseert de directeur over het personeelsbeleid. 
De personeelsmedewerker bewaakt de uitvoering van de functionerings- en beoordelingscyclus. 

Directeur

De directeur geeft leiding aan medewerkers en organiseert adequate ondersteuning.
De directeur is verantwoordelijk voor beleid en resultaten en legt verantwoording af aan het bestuur. 
De directeur stemt de leerinhoud van de Sterrenschool af met het Voortgezet Onderwijs en andere partners.
De directeur vormt samen met de businessmanager het managementteam.

Leraar

De leraar geeft les aan kinderen, individueel en in groepen.

Specialist cognitief/motorisch

De specialist cognitief/motorisch geeft kinderen les in rekenen, taal, bewegen en eventueel andere vakken. 
De specialist cognitief/motorisch coacht leraren in het lesgeven over rekenen, taal, bewegen en 
eventueel andere vakken.

Specialist jonge kinderen

De specialist jonge kinderen ondersteunt pedagogisch medewerkers bij het begeleiden van de 
hechting van het kind.
De specialist jonge kinderen signaleert mogelijke ontwikkelingsachterstanden en gedragsstoornissen.
De specialist jonge kinderen is vraagbaak voor ouders bij opvoedingsvragen.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent ondersteunt de leraar en de specialist cognitief.
De onderwijsassistent houdt toezicht.
De onderwijsassistent is het aanspreekpunt voor kinderen bij praktische problemen.
De onderwijsassistent helpt kinderen bij digitaal leren.

Mentor

De mentor begeleidt de kinderen één op één.
De mentor onderhoudt contact met de ouders.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker begeleidt kinderen bij de opvang.
De pedagogisch medewerker stimuleert kinderen in hun ontwikkeling.

Pedagogisch coach

De pedagogisch coach bewaakt en verbetert de pedagogische kwaliteit.

Interne begeleider

De interne begeleider ondersteunt medewerkers bij begeleiding van kinderen met een zorgvraag of -behoefte.

Welke 

rollen zijn er op  

De Sterrenschool en wat 

zijn de belangrijkste 

taken die hierbij 

horen?

FACILITAIR INHOUDELIJK

2.2
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

Wie Wat DOet in Het leren

Wie doet wat in het leren op De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

In het hoofdstuk over strategie staat de over-

koepelende formule voor alle diensten (kaart 

1.6) en de formule voor de drie basisdiensten 

opvang, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en 

onderwijs (kaart 1.7). Hoe De Sterrenschool het 

leren in de basisdiensten organiseert staat op de 

kaart hiernaast. Het uitgangspunt is dat kinderen 

voortdurend leren, in kinderopvang, tijdens vve en 

in het onderwijs. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart geeft aan wie wat doet in het leren op De 

Sterrenschool. Hierin bestaat onderscheid tussen 

het kind zelf, de ouders en De Sterrenschool. In de 

organisatie van het leren staat maatwerk voorop. 

Ieder kind is anders, leert anders en krijgt daarom 

de leerstof op een bij hem of haar passende 

manier aangeboden om een zo hoog mogelijk 

eindniveau te halen. Anders gezegd: alle kinderen 

blijven een aantal jaren op De Sterrenschool, maar 

ieder kind maakt hierbinnen een eigen leerreis. 

Het doel van die eigen leerreis is om voor ieder 

kind een soepele overstap te bewerkstelligen naar 

zo hoog mogelijk Voortgezet Onderwijs.

De individuele leerreis loopt door de drie basis-

diensten van De Sterrenschool heen. Jonge kinde-

ren leren in kinderopvang en/of vve en kunnen als 

zij hier aan toe zijn, ook gedeeltelijk meedoen met 

het onderwijs. Kinderen leren alleen en in groepen 

en leren met behulp van verschillende materialen 

en methoden. De mentor, het kind en zijn ouders 

stippelen periodiek de leerreis van het kind uit.

 

Ouders begeleiden hun kind bij het leren en bij 

het maken van keuzes over zijn of haar leerreis. 

Ouders moeten ook de afspraken nakomen 

die zij in het contract met De Sterrenschool 

ondertekend hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan 

over aanwezigheid van hun kind. Het kind moet op 

bepaalde tijden op bepaalde plekken zijn. Ouders 

zorgen dat zij deze afspraken nakomen. 

De Sterrenschool organiseert de drie basisdien-

sten, volgt de ontwikkeling van de kinderen en 

informeert ouders over de resultaten van hun 

kinderen. Op De Sterrenschool heeft ieder kind een 

mentor die volledig op de hoogte is van het  

programma en het welzijn van het kind. Tot de 

taken van de mentor behoort eveneens het onder-

houden van contact met ouders.
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Kinderen van 0 tot 4 jaar

Kinderen maken hun eigen leerreis.
De leerreis bestaat uit spelen en leren met daarnaast voldoende slapen en eten.
Jonge kinderen leren in een stamgroep.
Wanneer kinderen eraan toe zijn, doen ze (gedeeltelijk) mee met het onderwijs.  

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar

Kinderen maken hun eigen leerreis.
Kinderen leren individueel en in groepen van verschillende grootte.
Kinderen leren met behulp van verschillende leermaterialen en methoden.
Kinderen bespreken periodiek met hun mentor hun leerreis, voortgang en keuzes.

Ouders helpen hun kind bij het maken van keuzes over hun leerreis.
Ouders bespreken periodiek met hun kind en de mentor de voortgang van het kind.
Ouders van jonge kinderen hebben dagelijks twee overdrachtsmomenten met de begeleiders.
Ouders begeleiden hun kind bij het leren.
Ouders komen hun afspraken met De Sterrenschool na, zoals over aanwezigheid van het kind.

De Sterrenschool formuleert in overleg met de ouders de individuele leerreis van het kind.
De Sterrenschool organiseert de kinderopvang, vve en onderwijs.
De Sterrenschool volgt de ontwikkeling van het kind planmatig.
De Sterrenschool biedt ouders inzicht in de resultaten van hun kinderen.
De Sterrenschool organiseert regelmatig fysieke overdrachtsmomenten voor medewerkers.
De Sterrenschool zorgt dat de mentor (en vervanger) volledig op de hoogte is van het programma en 
het welzijn van het kind.

Wie doet wat in 

het leren op 

De Sterrenschool?

KinDeren

OuDerS

De SterrenSchOOl

2.3 
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

ruimteS in Het geBOuW

Welke ruimtes kent het gebouw van 

De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

Voor De Sterrenschool zal een conventioneel 

gebouw van een kinderopvangorganisatie of 

school niet snel voldoen. Het kindcentrum werkt 

met groepen van verschillende grootte en samen-

stelling waarin de kinderen gedurende de dag 

verblijv en. Dit vraagt om verschillende typen 

ruimten in het gebouw. Voor het hele gebouw van 

De Sterrenschool geldt een aantal voorwaarden. 

Het gebouw moet multi functioneel zijn. Verder 

moet het gebouw voor kinderen overzichtelijk en 

veilig zijn en moet het beschikken over speciale 

faciliteiten voor gehandicapten. Omdat scholen en 

opvangorganisaties niet bestaan voor de eeuwig-

heid moet een Sterrenschoolgebouw duurzaam 

zijn en gebruikt kunnen worden voor andere 

functies dan onderwijs en kinderopvang.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast schetst een beeld van de 

ruimtes in De Sterrenschool. Om te beginnen heeft 

De Sterrenschool een aula nodig. Dit is een grote 

ruimte waarin circa honderd kinderen tegelijkertijd 

kunnen deelnemen aan activiteiten. De Sterren-

school gebruikt de aula voor luisterlessen, voor-

stellingen en vieringen. De aula is ook geschikt 

om te verhuren aan derden, net zoals de andere 

ruimtes van het gebouw.

De ruimtes van De Sterrenschool zijn zowel 

geschikt voor opvang als voor onderwijs. In de 

centrale werkruimte kunnen meerdere activiteiten 

tegelijk plaatsvinden. Kinderen leren in groepen 

of individueel. De mediatheek bevindt zich ook in 

deze centrale werkruimte. De Sterrenschool heeft 

ook ruimtes die vergelijkbaar zijn met het traditio-

nele klaslokaal. Dit zijn de thuisruimtes. Kinderen 

op De Sterrenschool beginnen hun dag allemaal in 

hun vaste thuisruimte. Gedurende de dag kan hier 

ook in groepen of individueel worden gewerkt.

Voor de jongere kinderen die nog geen onderwijs 

volgen, heeft De Sterrenschool slaapverblijven 

en junior ruimtes. Een juniorruimte is een groot 

lokaal waar jonge kinderen zich vrij en veilig kun-

nen bewegen. Deze ruimte heeft ‘hoeken’ voor 

verschillende activiteiten, zoals een bouwhoek en 

een creatieve hoek.

De Sterrenschool heeft als belangrijk uitgangspunt 

– zie het eerste hoofdstuk over strategie – dat 

kinderen veel bewegen en gezond eten. Voor 

beweging beschikt De Sterrenschool over 

voldoende gymzalen en buitenruimtes. De 

buitenruimtes zijn deels overdekt en geschikt om 

ontdekkend te leren. De allerjongsten hebben op 

De Sterrenschool de mogelijkheid om buiten te 

slapen in bedjes die hiervoor geschikt zijn. Om 

kinderen gezond eten te kunnen bieden, heeft  

De Sterrenschool een eigen keukenfaciliteit.

Ten slotte heeft De Sterrenschool voldoende 

flexibele werkplekken voor de medewerkers. Deze 

flexplekken hebben de benodigde faciliteiten voor 

medewerkers om er te werken. Medewerkers 

kunnen er hun lessen voorbereiden, begeleiding 

bieden via de computer of zichzelf (bij)scholen. 

Medewerkers kunnen elkaar zonder aanwezigheid 

van kinderen ontmoeten op een speciaal hiertoe 

ingerichte ontmoetingsplek. 
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Aula

In de aula kunnen circa honderd kinderen tegelijk deelnemen aan activiteiten.
De aula wordt gebruikt voor luisterlessen, voorstellingen en vieringen.

Centrale werkruimte

De centrale werkruimte is een grote ruimte waar meerdere activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden.
De centrale werkruimte is geschikt voor groepen en heeft ook stilteplekken om individueel te werken.

De centrale werkruimte is geschikt als plek waar oudere kinderen de jongere kinderen helpen.
In de centrale werkruimte is de mediatheek gevestigd.

Thuisruimtes

De thuisruimte is een ruimte zo groot als een (ouderwets) klaslokaal.
De thuisruimte is de vaste plek van circa dertig kinderen (en hun spullen) waar ze hun dag beginnen.

In de thuisruimte wordt in groepen (zoals instructie door een specialist) en individueel gewerkt.

Ateliers

Het atelier is de ruimte voor doe-vakken en doe-activiteiten.
Het atelier is geschikt voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar.

Het atelier is geschikt voor ontdekkend leren.

Juniorruimtes

De juniorruimte is een groot lokaal waar jonge kinderen zich vrij en veilig kunnen bewegen.
De juniorruimte heeft hoeken voor verschillende activiteiten zoals een bouwhoek en creatieve hoek.

Slaapverblijven

In de slaapverblijven kunnen alle kinderen die daar behoefte aan hebben, slapen.
De slaapverblijven voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar zijn apart, aansluitend aan de juniorruimte.
De Sterrenschool biedt kinderen ook de mogelijkheid om buiten te slapen.

Buitenruimtes

De buitenruimte is geschikt voor kinderen om ontdekkend te leren, te spelen en te sporten.
De buitenruimte is deels overdekt.

Gymzalen

De gymzaal is een grote ruimte waar kinderen kunnen sporten.

Personeelsruimtes

De personeelsruimte heeft goed toegeruste flexplekken voor medewerkers.
De personeelsruimte heeft een ontmoetingsplek voor medewerkers.

Keukenfaciliteiten

Het gebouw beschikt over een keuken en plek om te eten.

Welke 

ruimtes kent 

het gebouw van 

De Sterrenschool?

2.4
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

cOmputer en BeDrijfSvOering

Wat in de bedrijfsvoering van De Sterrenschool  

wordt via de computer georganiseerd?

Waarom deze kaart?

De Sterrenschool beschikt naast een fysieke 

infrastructuur ook over een digitale infrastructuur. 

Een goede digitale infrastructuur is onontbeerlijk 

om de sterren van De Sterrenschool te kunnen 

waarmaken. Kinderen leren op De Sterrenschool 

in individuele leerreizen waarbij zij veelal digitaal 

leren. Het computersysteem en de software 

vervullen hierom een belangrijke rol in de 

bedrijfsvoering van De Sterrenschool. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Op de kaart hiernaast staan de eisen die de 

bedrijfsvoering van De Sterrenschool stelt aan de 

computer. De gebruikte software is hier natuurlijk 

verantwoordelijk voor, maar voor het gemak is op 

de kaart hiernaast de computer het uitgangspunt. 

Om te beginnen moet het computersysteem van 

De Sterrenschool zeer gebruiksvriendelijk zijn. 

Iedereen binnen De Sterrenschool, medewerkers 

en kinderen, moeten aan een beetje oefening 

genoeg hebben om het goed te kunnen gebruiken. 

Een voorwaarde hiervoor is dat medewerkers en 

kinderen alleen dingen op de computer zien die ze 

nodig hebben. Irrelevante informatie – wat dit is 

verschilt per medewerker of kind – is niet zichtbaar 

en te gebruiken. 

Het computersysteem moet ook fraudebestendig 

zijn en de privacy van medewerkers en kinderen 

beschermen. Voorwaarde hiervoor is onder meer 

dat niet iedereen informatie kan toevoegen of wij-

zigen, maar dat dit voor behouden is aan mensen 

die hiertoe bevoegd zijn. 

Verder moet de computer in de bedrijfsvoering 

veel kúnnen. Om te beginnen moet de computer 

iedereen een overzicht bieden van de diensten die 

De Sterrenschool aanbiedt en de leermaterialen 

die hierbij horen. Ouders en andere afnemers 

kunnen diensten vervolgens digitaal afnemen en 

wijzigingen in hun dienstenpakket doorgeven. 

De computer faciliteert ook de communicatie met 

belanghebbenden. Ouders kunnen digitaal de 

resultaten van hun kind inzien en digitaal  

door  geven dat hun kind afwezig is in verband 

met ziekte of een doktersafspraak. De computer 

stelt de individuele leerreizen van kinderen op en 

houdt de voortgang van kinderen bij. De computer 

stelt een conceptleerreis voor, op basis van de 

resultaten van het kind en de beschikbaarheid van 

medewerkers. Vervolgens koppelt de computer 

mede werkers en kinderen aan elkaar, evenals de 

ruimte en de materialen die hiervoor nodig zijn. 

Betrokkenen worden vervolgens automatisch 

geïnformeerd over deze koppeling. 

Ten slotte speelt de computer een belangrijke rol 

bij de administratie van gegevens van kinderen 

en medewerkers en bij de registratie van kinderen 

gedurende de dag. De computer moet bijhouden 

waar kinderen zich gedurende de dag zouden 

moeten bevinden en waar ze zich daadwerkelijk 

bevinden. De computer kan hier ook consequen-

ties aan verbinden, bijvoorbeeld door de Diensten-

balie te wijzen op ongeoorloofd verzuim.
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De computer biedt een overzicht van alle diensten

De computer biedt inzicht in alle diensten die op De Sterrenschool worden aangeboden.
De computer biedt inzicht in het leermateriaal. 

De computer biedt inzicht in de beschikbaarheid van ruimtes, materialen en medewerkers.
De computer biedt klanten de mogelijkheid digitaal diensten te bestellen.

De computer faciliteert communicatie met alle belanghebbenden

De computer geeft ouders (webbased) inzicht in de ontwikkeling van hun kind.
De computer geeft belanghebbenden webbased informatie die voor hen relevant is.

Ouders kunnen digitaal doorgeven dat kinderen afwezig zijn, zoals bij ziekte en doktersafspraken.
De computer biedt ouders en medewerkers gelegenheid digitaal met elkaar te communiceren.

De computer faciliteert de kwaliteitszorg van De Sterrenschool

Via de computer evalueren kinderen, medewerkers, ouders en klanten de kwaliteit van de diensten. 
De Sterrenschool gebruikt de evaluatiegegevens om zijn diensten te verbeteren.

De computer is voor iedereen op De Sterrenschool bruikbaar

Het computersysteem is gebruiksvriendelijk.
Het computersysteem laat mensen alleen zien wat ze nodig hebben.

Het computersysteem is veilig en beschermt de privacy 

Het computersysteem is veilig en fraudebestendig.
Het computersysteem voorziet in backups en een noodvoorziening voor stroomuitval.

Het computersysteem waarborgt de privacy van mensen.
Het computersysteem geeft ouders en medewerkers alleen toegang tot de voor hen relevante informatie.
Alleen daartoe bevoegden kunnen gegevens in het computersysteem toevoegen, wijzigen of verwijderen.

De computer bevat een uitgebreid administratiesysteem

Het administratiesysteem houdt de wettelijk verplichte gegevens van alle kinderen bij.
Het administratiesysteem bevat per kind aanvullende informatie zoals dokter, thuissituatie en allergieën.
Het administratiesysteem geeft relevante instellingen inzicht in het aantal kinderen op De Sterrenschool. 
Het administratiesysteem bevat de wettelijk verplichte en aanvullende medewerkersinformatie. 
Het administratiesysteem houdt ook gegevens van additioneel personeel bij zoals invalkrachten.
De financiële administratie is gedigitaliseerd en eventueel gekoppeld aan het administratiesysteem.

De computer laat zien waar ieder kind zich gedurende de dag bevindt

De computer houdt vakanties en aanwezigheidsdagen van kinderen bij.
De computer houdt bij waar de kinderen zich volgens hun leerreis zouden moeten bevinden.
De computer houdt bij waar de kinderen zich gedurende de dag daadwerkelijk bevinden.
De computer houdt bij afwezigheid van kinderen bij of dat geoorloofd is of niet.
De computer attendeert de Dienstenbalie op ongeoorloofd verzuim.
De computer houdt de (voorgenomen) aanwezigheid van medewerkers bij.

De computer stelt de individuele leerreizen van kinderen op

De computer stelt de wekelijkse (concept)leerreis vast op basis van behaalde resultaten van het kind, 
de voorgenomen aanwezigheid (4 of 5 dagen, vakanties) en de beschikbaarheid van medewerkers.
De computer koppelt medewerkers, kinderen, ruimtes, vakinhoud en benodigde materialen aan elkaar.
De computer informeert alle betrokkenen over deze koppeling.

De computer houdt de ontwikkeling van kinderen bij

De computer houdt van ieder kind in het kindvolgsysteem een individueel kinddossier bij.
De computer houdt de resultaten van toetsen bij in het individuele dossier.
De medewerkers voegen dagelijks informatie toe aan de individuele dossiers.

Wat in 

de bedrijfsvoering  

van De Sterrenschool 

wordt via de computer 

georganiseerd?

2.5
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

tijDSinDeling

Hoe ziet de tijdsindeling van  

De Sterrenschool eruit? 

Waarom deze kaart?

Het onderwijs is zo’n beetje de laatste sector in de 

samenleving die grote, aaneengesloten perioden 

dichtgaat. Maar de samenleving en de economie 

draaien gewoon door als een school op slot is. 

Hierdoor is het steeds moeilijker om school en 

omgev ing op elkaar af te stemmen.  

De Sterrenschoo l staat midden in de samenleving. 

Hierbij hoort dat deze het hele jaar open is. Dit ken-

merk alleen al legitimeert een aparte kaart over de 

factor tijd. Voor kinderopvang geldt natuur lijk dat 

ruime openingstijden al gangbaar zijn.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Uit deze kaart is op te maken hoe de tijdsindeling 

van een dag, een week en een jaar op De Sterren-

school globaal eruit ziet. 

De Sterrenschool is voor kinderen van 0 tot en met 

12 jaar. Voor kinderen die nog geen onderwijs vol-

gen, is de hele dag opvang beschikbaar, eventueel 

in combinatie met voor- en vroegschoolse educatie 

(vve). Voor oudere kinderen die zowel opvang als 

onderwijs op De Sterrenschool krijgen, kan de dag 

op drie manieren worden ingevuld. Een eerste 

variant is één blok onderwijs (en vve) met opvang 

vooraf en na afloop. Een tweede variant is twee 

blokken onderwijs (en vve) met opvang voor, 

tussendoor en na afloop. In de derde variant is de 

hele dag opgeknipt in blokken en kunnen kinderen 

afwisselend kiezen tussen onderwijs en opvang. 

Alleen onderwijs volgen kan natuurlijk ook. 

Aangezien kinderen twaalf uur volledig op en rond 

De Sterrenschool kunnen doorbrengen, kunnen 

zij hier ook ontbijten en avondeten. In de praktijk 

kunnen scholen kiezen welke variant hun voorkeur 

heeft. Uiteraard gaat elke variant gepaard met 

eigen organisatorische vraagstukken. Een visuali-

satie van de drie modellen met van elk de voor- en 

nadelen is te zien op de volgende pagina.

De Sterrenschool is op alle werkdagen open. 

Oude re kinderen volgen in principe vijf dagen 

onder wijs. Ouders kunnen in overleg met De 

Sterren school kiezen om hun kind vier dagen per 

week naar De Sterrenschool te laten gaan. De 

Sterren school adviseert hierover vanuit het belang 

van de ontwikkeling van het kind. Een kind met 

een dreigende achterstand zal dus vijf dagen per 

week naar De Sterrenschool moeten. Overigen s 

is het op dit moment wegens een wettelijke 

beperking nog maar beperkt mogelijk een kind 

vier dagen per week naar school te laten gaan. 

Kinderen in de laatste zes schooljaren mogen 

maar zeven keer in één schooljaar een vierdaagse 

schoolweek hebben. 

De ouders zijn tot op zekere hoogte vrij in het op-

nemen van vakantie voor hun kinderen. Met het 

oog op het ‘maatschappelijke ritme’ is de enige 

regel dat ouders vier vakantieweken in de zomer-

maanden opnemen, al dan niet aaneen gesloten. 

Ouders kunnen zelf kiezen wanneer in het jaar ze de 

overige vier weken vakantie opnemen. Ze kunnen 

ook besluiten deze vrije dagen niet op te nemen.

onderwijstijd: tijden zijn vrij maar niet alles 

telt mee!

Het ministerie van OCW stelt regels over de 

onderwijstijd voor kinderen. De norm  is dat 

een kind gedurende de acht jaar in het Primair 

Onderwijs minimaal 7520 uur onderwijs moet 

krijgen. Hoe de onderwijsuren over de dag 

verdeeld worden is aan de schoolbesturen, die 

dit in overleg met de ouders bepalen. De onder-

wijsinspectie heeft een kader wat als basis kan 

dienen voor invulling van de onderwijstijd. De 

enige wettelijk eis hieraan is dat er een even-

wichtige verdeling van activiteiten over de dag 

plaatsvindt. Er is geen verplichting het 

onderwijs tussen bepaalde tijdstippen (zoals 

tussen acht en vier uur) te laten plaatsvinden.

Verder schrijft het ministerie een zomervakan-

tiespreiding voor. De Sterrenschool hoeft in 

de voorgeschreven periode niet daadwerkelijk 

gesloten te zijn. Echter, de in die periode 

aangeboden onderwijsactiviteiten tellen niet 

mee bij het saldo van te genieten onderwijstijd 

(7520 uur in acht jaar). Omdat De Sterren-

school kinderen (vanwege minder vakantie) 

meer onderwijstijd biedt dan de voorgeschre-

ven 7520 uur per jaar, zal dit vermoedelijk niet 

tot problemen leiden. Het is echter wel iets om 

bewust van te zijn.
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De Sterrenschool is open van 07.00 uur tot 19.00 uur.
De Sterrenschool kan kiezen uit drie varianten voor de dagindeling van onderwijs en opvang: 
het aaneengesloten model, het om-en-om model en het vrije model (zie volgende pagina).
De Sterrenschool biedt ontbijt aan tussen 07.00 uur en 08.15 uur.
De Sterrenschool biedt maaltijden aan tussen 17.30 uur en 18.30 uur.

De Sterrenschool is in principe vijf dagen per week geopend.
Kinderen volgen in principe vijf dagen per week onderwijs.
Ouders kunnen kiezen, voor zover wettelijk toegestaan, hun kind 4 dagen per week onderwijs te laten volgen.

De Sterrenschool is 52 weken per jaar open en (in principe) dicht in weekeinden en op wettelijke vrije dagen.
Een kind dat het hele jaar vijf dagen per week onderwijs volgt, heeft minimaal 1.100 uur per jaar onderwijs. 
De Sterrenschool adviseert de ouders bij het kiezen van het aantal onderwijsdagen.

Kinderen die vijf dagen per week onderwijs volgen hebben (maximaal) acht weken per jaar vakantie.
Kinderen die deels vier dagen per week onderwijs volgen hebben minder vakantie.
Vier vakantieweken moeten worden opgenomen in de maanden juni, juli en augustus.
Overige vakantiedagen kunnen ouders zelf kiezen of niet opnemen.

Hoe ziet 

de tijdsindeling van 

De Sterrenschool 

eruit?

PER DAG

PER WEEK

PER JAAR

VAKANTIE

2.6



38

2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

dagindeling

drie varianten van dagindeling op  
de sterrenschool   

07.00 uur

08.00 uur

09.00 uur

10.00 uur

11.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

17.00 uur

18.00 uur

19.00 uur

het aaneengesloten 
model

het om-en-om
model

het vrije 
model

onderwijs/vve opvang/vve/thuis4-12 jaar 0-4 jaar

het aaneengesloten model  

Eén blok onderwijs en vve (met 

pauze) met opvang vooraf en na 

afloop. Onderwijs en vve vinden 

plaats tussen 08.30 uur en 14.30 

uur, inclusief een uur om te lun-

chen en spelen. Voor kinderen 

die geen onderwijs volgen, is de 

hele dag opvang beschikbaar, 

eventueel met vve.

het om-en-om model

Twee blokken onderwijs en vve 

met opvang vooraf, tussendoor 

en na afloop. Onderwijs en vve 

vinden plaats in twee blokken op 

nader te bepalen tijden met een 

lange tussenpauze. Bijvoor-

beeld: van 09.00 uur tot 12.00 

uur en van 14.00 uur tot 16.00 

uur. Voor kinderen die geen 

onderwijs volgen, is de hele dag 

opvang beschikbaar, eventueel 

met vve. 

het vrije model  

Per blok afwisselend keuze tussen 

onderwijs en vve en opvang. 

Onderwijs en vve vinden plaats in 

negen blokken van een uur van 

08.00 uur tot 17.00 uur.

Opvang en vve vinden plaats in 

twaalf blokken van een uur van 

07.00 uur tot 19.00 uur. De Ster-

renschool biedt een aantal vaste 

routes aan waaruit kinderen 

kunnen kiezen. Voor kinderen 

die geen onderwijs volgen, is de 

hele dag opvang beschikbaar, 

eventueel met vve. 
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Voordelen

Dit model is bekend en zal nauwelijks weerstand oproepen.
Kinderen hebben tegelijk pauze en lunch en beginnen het onderwijs gezamenlijk.
Dit model biedt aaneengesloten opvangtijd zodat er echt iets met de kinderen gedaan kan worden.
Ruimtes worden efficiënt benut.
Dit model sluit aan op de bestaande wet- en regelgeving.
Overlegmomenten tussen medewerkers zijn goed te organiseren.

Nadeel

Het organiseren van de (korte en weinig populaire) voorschoolse opvang is vaak lastig. 

Wat zijn 

de voor- en nadelen  

van de drie varianten 

van dagindeling op  

De Sterrenschool?

Het aaNeeNgeSloteN moDel

Het om-eN-om moDel

Het Vrije moDel

De opvangtijd tussen de middag is te kort om echt iets met de kinderen te doen.

Kinderen hebben tegelijk pauze en lunch en beginnen het onderwijs gezamenlijk.
Ruimtes worden efficiënt benut.
Dit model sluit aan bij het bioritme van kinderen, wat hun ontwikkeling ten goede komt.
Dit model sluit aan op de bestaande wet- en regelgeving.
Overlegmomenten tussen medewerkers zijn goed te organiseren. 

Dit model biedt ouders en kinderen veel flexibiliteit.
Schoolgaande kinderen kunnen de hele dag worden opgevangen, ook op dagen dat ze geen 
onderwijs volgen.

Er is gedurende de dag veel fysieke ruimte voor onderwijs en opvang nodig.
Dit model vraagt veel overdracht tussen medewerkers terwijl overleg lastig te organiseren is.
Voor efficiëntie van dit model moeten veel ouders opvang afnemen en dit is niet afdwingbaar.
Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen de dag gezamenlijk beginnen en samen pauzeren.
Dit model sluit niet aan op de bestaande wet- en regelgeving.
De onbekendheid van dit model kan weerstand oproepen.

Voordelen

Voordelen

Nadelen

Nadeel

2.7
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2. OrganiSatie

deel 1  Het concept

Wat is en doet de Dienstenbalie van 

De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

De beheerstaken van een reguliere kinderopvang-

organisatie of school zijn al tamelijk complex, laat 

staan die van een organisatie die naast opvang, 

voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs, 

ook andere diensten levert. De denktank meent 

dat er één open en benaderbaar punt moet zijn 

waar alle s samenkomt en van waaruit alles 

georganiseerd wordt. Op De Sterrenschool is dit de 

Dienstenbalie. Deze balie werkt voor alle diensten 

die De Sterrenschool aanbiedt. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Op de kaart hiernaast staat wat de Dienstenbalie 

is en doet. De fysieke Dienstenbalie is het eerste 

dat iedereen ziet als hij of zij de Sterrenschool 

binnenstapt. De Dienstenbalie is van zeven uur 

‘s ochtends tot zeven uur ‘s avonds geopend. De 

virtuele Dienstenbalie ontsluit De Sterrenschool via 

internet en is dus altijd toegankelijk. 

De Dienstenbalie is de spil van het interne beheer 

van De Sterrenschool. De Dienstenbalie regelt de 

distributie van leermateriaal, de inkoop en de 

logistiek van het kindcentrum en de inzet van me-

dewerkers die bij De Sterrenschool een (tijdelijk) 

contract hebben. Feitelijk vervult de Dienstenbalie 

allerlei grote en kleine taken die op gewone  

kinderopvangorganisaties en scholen als confetti 

over verschillende medewerkers zijn uitgestrooid. 

Het gaat dan om het organiseren van evenemen-

ten, het oplossen van ict-problemen, het verzorgen 

van de ‘intake’ van kinderen – zodat de mentor 

met de kinderen en hun ouders hun individuele 

leerreis kan gaan uitstippelen – en de organisatie 

van toetsingsmomenten.

Ook in externe zin heeft de Dienstenbalie een  

belangrijke rol. De Dienstenbalie staat bijvoor-

beeld tussen De Sterrenschool en alle moge-

lijke externe partners, zoals ouders, externe 

deskundige n, het cateringbedrijf en sportvereni-

gingen. Verder lopen alle geldstromen van 

De Sterrenschool via de Dienstenbalie. De 

Diensten balie beheert ook de dienstencatalogus 

en verwerkt alle veranderingen in het diensten-

pakket. De omvang van het beschikbare dien-

stenpakket heeft vanzelfsprekend gevolgen voor 

de omvang van de Dienstenbalie, die immers 

alles rondom de aanvullende diensten moet 

regelen. Willen andere organisaties die in de 

nabije omgeving diensten verlenen, zoals een 

woningcorporatie of een dokterscollectief, zich bij 

de Sterrenschool aansluiten? De Dienstenbalie kan 

hun frontoffice zijn.

Hiermee eindigt het hoofdstuk over de organi-

satie van De Sterrenschool. De organisatorische 

principes zijn helder alsook de manier waarop het 

kindcentrum de taakdifferentiatie organiseert via 

de verschillende rollen die medewerkers (tegelij-

kertijd) kunnen uitoefenen. Verder is duidelijk wie 

wat doet in het leren van de kinderen, welke ruim-

tes het gebouw van De Sterrenschool kent, wat in 

de bedrijfsvoering via de computer georganiseerd 

wordt. De tijdsindeling op De Sterrenschool is be-

schreven, evenals de werkzaamheden van de spil 

van De Sterrenschool: de Dienstenbalie. 

Om deze organisatie goed te laten functioneren is 

het belangrijk dat de cultuur van De Sterrenschool 

hierop aansluit. Het volgende hoofdstuk beschrijft 

deze cultuur.

DienStenBalie
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Wat is de Dienstenbalie? 

De Dienstenbalie is hét loket voor alle diensten die op De Sterrenschool worden aangeboden.
De Dienstenbalie is het gezicht van de organisatie en het eerste dat je ziet als je binnenkomt.
De Dienstenbalie is gedurende de openingstijden altijd bemenst.
De virtuele Dienstenbalie is altijd toegankelijk.
De Dienstenbalie is het centrale informatie- en organisatieknooppunt van De Sterrenschool.

Wat doet de Dienstenbalie intern?

De Dienstenbalie verstrekt medewerkers en kinderen informatie en (leer)materiaal.
De Dienstenbalie organiseert de logistiek van De Sterrenschool.
De Dienstenbalie verzorgt de inkoop.
De Dienstenbalie is het intakebureau.
De Dienstenbalie organiseert de toetsing.
De Dienstenbalie is ‘uitzendbureau’ en organiseert invalmedewerkers.
De Dienstenbalie plant in overleg de inzet van medewerkers.
De Dienstenbalie beheert planningsystemen voor onder meer ruimtegebruik, schoonmaak en onderhoud.
De Dienstenbalie is de ict-helpdesk.
De Dienstenbalie organiseert interne (en mogelijk externe) evenementen, zoals feesten.

Wat doet de Dienstenbalie extern?

De Dienstenbalie beheert de catalogus waar alle diensten in staan.
De Dienstenbalie verwerkt alle veranderingen in het gekozen dienstenpakket van ouders.
De Dienstenbalie beheert de accounts (o.a. contracten met ouders).
De Dienstenbalie handelt financiële transacties af.
De Dienstenbalie is de telefooncentrale.
De Dienstenbalie organiseert de interne en externe communicatie.
De Dienstenbalie organiseert de inzet van externe specialisten (zoals logopedisten).
De Dienstenbalie organiseert fondsenwerving.
De Dienstenbalie organiseert de nazorg voor kinderen die van school zijn.
De Dienstenbalie organiseert stages voor aankomende medewerkers.
De Dienstenbalie onderhoudt het contact met partijen die aanvullende diensten leveren. 

Wat is en doet  

de Dienstenbalie van 

De Sterrenschool?

2.8
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deel 1  Het concept

3. cultuur kernWaarDen en WerkHOuDing

Wat zijn de kernwaarden van De Sterrenschool 

en welke werkhouding hoort hierbij?

Waarom deze kaart?

De denktank heeft, in reactie op de trends, voor  

De Sterrenschool een visie en een missie geformu-

leerd. Op hoofdlijnen is geschetst hoe de basis-

diensten en de aanvullende diensten van  

De Sterrenschool georganiseerd kunnen worden. 

De vraag die nu voorligt is: welke cultuur past 

hierbij? Cultuur heeft in het denkmodel en dus 

in De Sterrenschool een belangrijke plaats. De 

cultuur geldt voor iedereen: voor alle werknemers 

(kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie 

en onderwijs) en voor alle kinderen. Eén cultuur is 

zodoende een cruciale pijler onder de tweede ster 

van de Sterrenschool: één (pedagogisch-didactisch) 

klimaat voor alle kinderen gedurende de hele dag. 

De juiste cultuur draagt bij aan het realiseren van 

de visie en missie.

Bij het nadenken over de cultuur van het kindcen-

trum, heeft de denktank gewerkt van abstract naar 

concreet, ofwel vanuit kernwaarden naar werk-

houding. Onder kernwaarden wordt verstaan dat  

wat de top van een organisatie vanzelfsprekend 

vindt. Hier is nauwelijks discussie over, maar dit 

dient wel vast te liggen. Onderaan en van onderop 

worden de bijbehorende werkhoudingen vast-

gesteld. Deze worden het beste gehandhaafd als 

de groep voor wie ze gelden deze zelf en gezamen-

lijk heeft geformuleerd. De werkhoudingen zijn 

een vertaling van de kernwaarden en vormen de 

voedings bodem voor gedragsregels. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De Cultuurkaart op de pagina hiernaast gaat over 

de houding van de medewerkers op De Sterren-

school. Medewerkers moeten om te beginnen be-

trokken zijn. Medewerkers geloven in het concept 

en hebben hart voor de zaak.

Betrokkenen moeten vertrouwen hebben in de 

aanpak van De Sterrenschool. Dit geldt vooral voor 

de ouders, die per slot van rekening hun kinderen 

twaalf uur per dag aan het kindcentrum moeten 

kunnen overdragen. Openheid over het concept en 

de cultuur van de Sterrenschool geven dit ver-

trouwen. Vervolgens is respect een belangrijk 

elemen t van de cultuur op De Sterrenschool. 

Mede werkers gaan respectvol met andere mensen 

of medewerkers om, beschouwen ze als gelijk-

waardig en zijn bereid elkaar te helpen. Ook is het 

op De Sterrenschool gangbaar elkaar op gedrag 

aan te spreken, zowel positief als negatief. 

Daarnaast is ook zelfreflectie een houding die de 

denktank cruciaal acht om De Sterrenschool te 

laten werken. In het verlengde van zelfreflectie ligt 

de wil om uit te blinken: wie zichzelf kent, weet 

waar hij of zij beter in kan worden. Dit willen excel-

leren gebeurt op het persoonlijke vlak, maar als 

iedereen zijn eigen lat steeds hoger legt, wordt De 

Sterrenschool als geheel ook steeds beter.

Met deze kaart is het hoofdstuk over cultuur 

afgesloten. Het volgende hoofdstuk gaat over de 

mensen op De Sterrenschool. Dit zijn uiteindelijk 

degenen die De Sterrenschool vorm geven en zijn 

ambities tot leven doen komen. 
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3.1

Medewerkers hebben hart voor de zaak

Medewerkers stellen het belang van het kind centraal.   
Medewerkers gaan verantwoord om met geld, tijd en materialen.
Medewerkers hebben plezier in hun werk op De Sterrenschool en zijn hier trots op. 
Medewerkers gaan respectvol om met gebouw en materialen en komen in actie als dat niet gebeurt. 
Medewerkers zijn flexibel en staan open voor veranderingen binnen De Sterrenschool.

Medewerkers zijn benaderbaar

Medewerkers zijn op hun omgeving gericht.
Medewerkers zijn open over het concept en de cultuur van De Sterrenschool.
Medewerkers zijn een voorbeeld in gedrag, houding en verschijning. 
Medewerkers tonen verbondenheid met de buurt waarin De Sterrenschool staat. 

Medewerkers tonen respect voor de ander

Medewerkers hebben belangstelling voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om.
Medewerkers gaan flexibel met mensen om. 
Medewerkers vinden elkaar gelijkwaardig, maar zijn niet gelijk. 
Medewerkers helpen elkaar en zijn bereid kennis te delen. 
Medewerkers spreken elkaar rechtstreeks aan op zowel positief als negatief gedrag. 
Medewerkers hebben een dienstbare, soepele houding naar alle partners van De Sterrenschool.

Medewerkers reflecteren op zichzelf

Medewerkers denken na over wat ze doen en waarom.
Medewerkers hebben relativeringsvermogen. 
Medewerkers kennen hun verantwoordelijkheid en gedragen zich hiernaar. 
Medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. 
Medewerkers meten voortdurend de effectiviteit van hun handelen.
Medewerkers evalueren hun eigen en elkaars werk.

Medewerkers willen uitblinken in hun werk

Medewerkers willen zich ontwikkelen en verbeteren.
Medewerkers denken en handelen oplossingsgericht.
Medewerkers willen leren van fouten die ze maken.
Medewerkers zijn onderzoekend en leergierig.
Medewerkers zijn geïnteresseerd in moderne technologieën en leermiddelen.
Medewerkers zoeken voortdurend naar verbeteringen in het concept en de organisatie. 

Wat zijn 

de kernwaarden van  

  De Sterrenschool en 

welke werkhouding 

hoort hierbij?

BETROKKENHEID

AMBITIE

OPENHEID

RESPECT

ZELFREFLECTIE
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80 procent van de werktijd aan contact met 

kinderen besteden

Op de kaart hiernaast staat dat medewerkers 

minimaal 80 procent van hun tijd aan contact met 

kinderen besteden. Voor mensen uit de kinderopvang 

is dit al gangbaar, voor mensen uit het onderwijs is dit 

nog niet het geval. De Sterrenschool maakt dit onder 

meer mogelijk door een efficiënte organisatie waarbij 

ict een grote rol speelt, en door de Dienstenbalie die 

zoveel mogelijk administratieve en organisatorische 

taken van medewerkers overneemt (zie kaart 2.8).

4. menSen

deel 1  Het concept

vOOrWaarDen

Onder welke voorwaarden werken medewerkers 

op De Sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

Het is nu duidelijk wat de strategie van  

De Sterrenschool is, hoe de organisatie in elkaar 

steekt en welke kernwaarden en werkhouding bij 

De Sterrenschool horen. De volgende stap is dan: 

mensen zoeken die dit alles kunnen gaan uitvoeren. 

Dat is het volgende onderwerp van het denkmodel.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast geeft de stappen weer die 

medewerkers van De Sterrenschool passeren van 

binnenkomst tot vertrek, en de voorwaarden 

waaraan ze in elke stap moeten voldoen.  

De Sterrenschool maakt deze voorwaarden vooraf 

kenbaar aan geïnteresseerden en pleegt op die 

manier al een voorselectie.

Om te beginnen wil De Sterrenschool mensen 

met bepaalde kwaliteiten binnenhalen. De 

Sterrenschool communiceert deze kwaliteiten 

en bij twijfel toetst hij deze via een assessment. 

Wat betreft het type arbeidscontract, vraagt De 

Sterrenschool medewerkers zich flexibel op te 

stellen. Dit omdat De Sterrenschool flexibel wil 

zijn ten aanzien van de inzet van zijn personeel en 

omdat het zijn personeel soms wil detacheren. 

Tegenover deze flexibiliteit staat de ruimte om 

(in overleg) zelf vakanties en het werkrooster 

te bepalen. Verder biedt De Sterrenschool een 

marktconforme beloning die deels flexibel is, 

afhankelijk van geleverde (team)prestaties.

Niet alleen kinderen leren op De Sterrenschool, 

ook voor medewerkers is talentontwikkeling 

belangrijk. Ze krijgen een eigen budget voor hun 

ontwikkeling, maar moeten wel hun voortgang 

kunnen laten zien. 

Ten slotte, vanwege het bijzondere concept van 

De Sterrenschool, is het cruciaal dat medewerkers 

achter dit concept staan en dat het hen motiveert. 

Medewerkers zijn immers de ambassadeurs van 

De Sterrenschool. Hierom legt het arbeidscontract 

de toewijding van de medewerker aan de visie 

en cultuur van De Sterrenschool vast en neemt De 

Sterrenschool afscheid van medewerkers die deze 

specifieke drive niet (meer) hebben.
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4.1

Medewerkers doen bij binnenkomst zonodig een assessment.
Medewerkers beschikken over relevante (ict-)vaardigheden.
Medewerkers brengen relevante theoretische kennis en praktijkervaring mee.

Medewerkers zijn bereid op basis van verschillende contracten te werken.
Medewerkers zijn bereid te worden gedetacheerd waarbij de inkomsten naar De Sterrenschool vloeien.
Medewerkers zijn bereid buiten de cao Kinderopvang of Primair Onderwijs te werken.
Medewerkers onderschrijven in hun contract de strategie en cultuur van De Sterrenschool.

Medewerkers bepalen in overleg zelf hun vakantieperiodes en hun werkrooster.
Medewerkers brengen in beginsel alle werkuren door op De Sterrenschool.
Medewerkers in de basisdiensten besteden minimaal 80 procent van de werkuren aan contact met kinderen.
Medewerkers houden een urenadministratie bij.
Medewerkers zijn bereid hun werktijden aan te passen aan de vraag.

Medewerkers worden deels flexibel beloond, waarbij de beloning afhangt van de geleverde prestaties.
Medewerkers worden concurrerend beloond, in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Medewerkers stellen jaarlijks hun eigen leerdoelen op en evalueren de voortgang hierop.
Medewerkers bieden één vaste collega begeleiding en hulp.
Medewerkers zijn bereid van en aan elkaar te leren.

Medewerkers dragen, voordat zij vertrekken, hun opgedane kennis en kunde over aan hun collega’s.
Bij onvoldoende functioneren en ontwikkeling na een verbetertraject wordt de arbeidsrelatie beëindigd.
Als medewerkers de strategie en cultuur niet langer waarmaken, wordt de arbeidsrelatie beëindigd.

Onder welke 

voorwaarden werken 

medewerkers op 

De Sterrenschool?

BINNENKOMST

CONTRACTEN

WERKPLANNING

BELONING

ONTWIKKELING

VERTREK
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4. menSen

deel 1  Het concept

cOmpetente meDeWerkerS

Hoe organiseert De Sterrenschool blijvend  

competente medewerkers voor de basisdiensten?

Waarom deze kaart?

Het feit dat De Sterrenschool anders is georgani-

seerd dan gangbare scholen en opvangorgani-

saties heeft uiteraard gevolgen voor het werk en 

de competenties van het personeel. Zo moeten 

de medewerkers inhoudelijk sterk zijn, goed thuis 

zijn in ict, met verschillende groepsgroottes kun-

nen werken en met collega’s kunnen en willen 

samenwerken. De wijze waarop De Sterrenschool 

de medewerkers blijvend competent houdt, is 

onderwerp van deze kaart.  

Wat staat er op de kaart hiernaast?

Om te beginnen faciliteert De Sterrenschool 

de ontwikkeling van zijn medewerkers via één 

scholings beleid voor alle medewerkers, die ieder 

een eigen budget krijgen. De Sterrenschool stimu-

leert de ontwikkeling van medewerkers, onder 

andere door prestaties meetbaar en bespreek-

baar te maken en deze te koppelen aan flexibele 

beloning. Verder wil De Sterrenschool alle ervaring 

en kennis van medewerkers benutten door ze 

van elkaar te laten leren, zowel één op één als in 

groepsverband. Ook stimuleert De Sterrenschool 

dat medewerkers periodiek elkaars werk doen.  

Zo weten medewerkers goed wat de verschillende 

rollen inhouden. Dit vergemakkelijkt samenwerking 

en verbreedt de inzetbaarheid van medewerkers.  

Om te voorkomen dat De Sterrenschool zich teveel 

naar binnen richt, doen medewerkers via stages 

en uitwisseling ervaring op in het bedrijfsleven. De 

kennis die zij hier opdoen komt via terugkoppeling 

ten goede aan alle medewerkers.

De Sterrenschool zoekt ook samenwerking met 

opleidingsinstituten. Wanneer er voldoende Ster-

renscholen in Nederland zijn is het logisch dat deze 

een speciale opleiding tot Sterrenschoolmedewer-

ker opzetten. Een andere vorm van samenwerking 

met opleidingsinstituten die voor De Sterrenschool 

openstaat, is een aanmelding als academische 

basisschool.

Uiteraard heeft De Sterrenschool ook oog voor de 

gezondheid en het welzijn van de medewerkers. 

Met deze kaart is het hoofdstuk over mensen 

afgesloten. Het volgende hoofdstuk gaat over de 

voorbeeldbegroting van De Sterrenschool. 
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4.2

De Sterrenschool stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers

De directeur stimuleert medewerkers zich te ontwikkelen en biedt hiervoor voldoende ruimte.
De Sterrenschool rust de personeelsmedewerker toe medewerkers bij hun ontwikkeling te ondersteunen.

De Sterrenschool laat medewerkers brede ervaring opdoen

De Sterrenschool laat medewerkers en management ervaring opdoen in het bedrijfsleven.
De Sterrenschool laat medewerkers verschillende rollen uitoefenen binnen De Sterrenschool.
De Sterrenschool nodigt gastdocenten uit die kinderen én medewerkers iets kunnen leren.

De Sterrenschool is voortdurend in gesprek met toeleidende scholingsinstituten

De Sterrenschool stelt opleidingsinstituten (pabo en mbo) op de hoogte van zijn eisen aan medewerkers.
De Sterrenschool biedt stageplekken aan aankomende medewerkers.

De Sterrenschool schoolt medewerkers voortdurend bij

De Sterrenschool heeft voor medewerkers van de basisdiensten één scholingsbeleid. 
De Sterrenschool geeft medewerkers een eigen scholings- en ontwikkelingsbudget in tijd en geld.
De Sterrenschool schoolt medewerkers bij, zoals op het terrein van ict en digitaal leren.
De Sterrenschool wisselt medewerkers en management uit met andere Sterrenscholen.

De Sterrenschool laat medewerkers van elkaar leren

De Sterrenschool organiseert voor iedere medewerker één vaste collega voor begeleiding en hulp.
De specialisten van De Sterrenschool scholen op hun vakgebied de relevante medewerkers.
De Sterrenschool organiseert dat medewerkers elkaar feedback geven over elkaars functioneren.
De Sterrenschool organiseert dat medewerkers reflecteren op hun handelen in een bepaalde situatie.
De Sterrenschool laat medewerkers samenwerken om van elkaar te leren.

De Sterrenschool prikkelt medewerkers zich te blijven ontwikkelen

De Sterrenschool maakt individuele prestaties meetbaar, toetst ze en bespreekt ze met de medewerker.
De Sterrenschool houdt met alle medewerkers jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken.
De Sterrenschool evalueert de voortgang op de eigen leerdoelen van de medewerkers.
De Sterrenschool beloont medewerkers deels flexibel op basis van geleverde (team)prestatie.
De Sterrenschool biedt medewerkers horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden.

De Sterrenschool bevordert de gezondheid en het welzijn van medewerkers

De Sterrenschool zorgt voor voldoende variatie in het werk.
De Sterrenschool heeft aandacht voor mogelijke gezondheidsrisico’s in het werk.
De Sterrenschool stelt medewerkers gezond eten ter beschikking.

Hoe organiseert 

De Sterrenschool 

blijvend competente 

medewerkers voor de 

basisdiensten?
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5. financiën

deel 1  Het concept

De dienst onderwijs

inkomsten

Voor het onderwijs heeft De Sterren-

school twee bronnen van inkomsten: 

publiek geld voor het Primair Onder wijs 

(bijdragen van overheid en gemeenten) 

en privaat geld voor het Primair Onder-

wijs (bijdragen van de ouders). Hoe 

hoog zijn de inkomsten per leerling in 

het huidige Primair Onderwijs? Dat lijkt 

een makkelijk te beantwoorden vraag, 

maar dat blijkt in de praktijk lastig. Uit 

De Nederlandse Economie 2006 (pagina 

196) van het Centraa l Bureau voor de 

Statistie k blijkt dat scholen in het primair 

onderwijs in 2005 per leerling gemiddeld 

5.060 euro publie k geld per jaar ont-

vingen en 180 euro per jaar van ouders. 

Uit de begrotingspraktijk van individuele 

scholen echter, blijkt dat de inkomsten 

per leerling veel lager uitvallen, tussen 

de 3.500 en 4.500 euro per leerling per 

jaar. De denktank doet geen uitspraken 

over deze verschillen, maar gaat in de 

bijgevoegde begroti ng uit van een grof 

gemiddelde van de informatie uit verschil-

lende bronne n van 4.400 euro publieke 

inkomsten per leerling per jaar. De inkom-

sten van ouders zijn gesteld op 180 euro 

per leerling per jaar. In de navolgende 

sommen zijn we uitgegaan van een totaal 

aantal leerlinge n van vijfhonderd, wat 

fors hoger is dan het huidige gemiddelde. 

Gegeven de (publieke en private) inkom-

sten per leerling bedragen de inkomsten 

van De Sterrenschool voor de dienst 

onderwijs bijna 2,3 miljoen euro.

veronderstellingen over kinderen 

In deze voorbeeldbegroting van De Ster-

renschool is verondersteld dat er 500 

kinderen (tussen 4 en 12 jaar) 

zijn die de dienst onderwijs afnemen. 

We veronderstellen dat er van deze 500 

kinderen gemiddeld dagelijks 25 afwezig 

zijn in verband met ziekte (5 procent). Als 

we veronderstellen dat De Sterrenschool 

51 weken per jaar open is en kinderen 6 

weken vakantie hebben, zijn er gemiddeld 

59 kinderen per dag afwezig omdat ze op 

vakantie zijn. Gemiddeld zijn op De Ster-

renschool dus 416 kinderen tussen 4 en 12 

jaar per dag aanwezig.

veronderstellingen over personeel

Deze 416 kinderen zijn 25 uur in de week 

bezig met de dienst onderwijs. Daarnaast 

zijn ze 5 uur aan het lunchen en spelen 

onder de begeleiding van de onderwijsas-

sistent. Ze krijgen 17,5 uur onderwijs van 

een leraar en 2,5 uur onderwijs van een 

specialist cognitief. Kinderen zijn 5 uur 

per week bezig met zelfstandig (digitaal) 

lere n; hierbij is altijd een onderwijs-

assistent aanwezig. Gemiddeld praten 

leerlingen een half uur per week indivi-

dueel met hun eigen mentor. Om te kun-

nen rekenen, praten we hier alleen over 

gemiddelden. Voor jonge kinderen zal 

de mix uiteraard anders moeten zijn dan 

voor oudere kinderen. 

Door het aantal kinderen en de duur van 

de verschillende activiteiten te combi-

neren met de begeleiding-leerlingratio, 

weten we hoeveel fte begeleiding nodig is 

voor de verschillende activiteiten. Tijdens 

de lunch begeleidt één onderwijsassis-

tent gemiddeld vijftien kinderen. Bij het 

buiten spelen is dit het dubbele, namelijk 

dertig kinderen. Als kinderen zelfstandig 

(digitaal) aan het leren zijn, is er één 

onderwijsassistent aanwezig op twintig 

kinderen. Leraren begeleiden grotere 

groepen, van gemiddeld dertig kinderen. 

Hier staat tegenover dat de specialist cog-

nitief, om extra aandacht aan de kinderen 

te kunnen geven, slechts vijftien kinderen 

tegelijkertijd begeleidt. 

Gesprekken met de mentor zijn doorgaans 

één op één. Met deze begeleiding-leerling 

ratio’s is de piekbelasting voor het onder-

wijs makkelijk op te vangen door de ge-

middelde bezetting van een groep op zo’n 

piekdag iets te verhogen. Anderzijds ligt 

hier ook de sleutel tot kostenbesparing als 

dat nodig mocht zijn (bijvoorbeeld omdat 

de inkomsten per kind tegenvallen ). 

Wordt de gemiddelde groepsgrootte met 

één kind verhoogd, dan bespaart De Ster-

renschool ruim veertigduizend euro aan 

(arbeids)kosten per jaar.

Het totaal aantal onderwijsuren dat 

kinder en krijgen, wordt eerst gedeeld 

door de begeleiding-leerlingratio en ver-

volgens door 26 uur. Dit is het aantal uur 

dat een voltijdmedewerker op De Sterren-

school besteedt aan direct contact met de 

kinderen (80 procent van de normjaartaak 

van 1659 uur, gedeeld door 51 weken). 

Dit aantal fte is vermenigvuldigd met de 

arbeids kosten per jaar voor de betref-

fende medewerker (zie functiegebouw).  

Medewerkers op De Sterrenschool krijgen 

ten opzichte van de reguliere salarisschalen 

in het onderwijs 5 procent extra budget 

voor hun eigen scholing. 

Behalve het ‘vaste’ budget voor personeel 

binnen de dienst onderwijs is rekening 

gehouden met gemiddeld vijf procent 

variabele beloning en tien procent voor 

freelancers. Freelancers kunnen worden 

ingeschakeld voor gastlessen maar ook 

om in te vallen voor zieke docenten. Naast 

het personeel dat inhoudelijk nodig is 

voor de dienst onderwijs van De Ster-

renschool, zijn er ook facilitaire krachten 

nodig. Deze concentreren zich bij de Dien-

stenbalie, het organisatorische hart van 

De Sterrenschool. De kosten hiervoor zijn 

naar rato van het inkomen van de 

Hoe ziet de voorbeeldbegroting van  

De Sterrenschool eruit?

Is De Sterrenschool betaalbaar? Dat is 

meer dan een platte vraag naar euro’s, 

het is namelijk ook een vraag naar de 

innovatiekracht van het denk- en werk-

model. Als het kindcentrum alleen beter 

onderwijs en opvang kan bieden tegen 

(veel) hogere kosten is er niet geïnno-

veerd. Echte innovatie betekent: meer 

voor minder, dus betere dienstverlening 

tegen gelijkblijvende of lagere kosten. 

Gezien het conceptuele karakter van De 

Sterrenschool kan alleen op hoofd lijnen 

iets over de inkomsten en kosten worden 

gezegd. Er is bijvoorbeeld geen rekening 

gehouden met hogere kosten als gevolg 

van inefficiënte organisatie van mede-

werkers. Pas bij de vertaling naar een 

concreet kindcentrum kan een concrete 

begroting gemaakt worden.

In dit hoofdstuk over financiën staan de 

resultaten van hardop nadenken over de 

inkomsten en uitgaven van De Sterren-

school. Dit hoofdstuk is onderverdeeld 

in twee delen. Het eerste deel gaat over 

de inkomsten en uitgaven van de dienst 

onderwijs op De Sterrenschool. Het 

tweede deel gaat over de inkomsten en 

uitgaven van de dienst kinderopvang. 

De basisdienst vroeg- en voorschoolse 

educatie is buiten deze begroting gehou-

den. Hiervoor is verondersteld dat de 

inkomsten de uitgaven dekken: de dienst 

vve is kostenneutraal. Het is wettelijk 

niet toegestaan de inkomensstromen 

voor onderwijs en kinder opvang te bun-

delen. Hierom worden twee gescheiden 

resultatenrekeningen gepresenteerd. Er 

zijn op De Sterrenschool wel uitgaven die 

gelden voor zowel het onderwijs- als het 

opvangdeel. Deze uitgaven zijn over de 

twee basisdiensten verdeeld. 

De volledige voorbeeldbegroting is te  

downloaden op www.desterrenschool.nl.
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5.1

Inkomsten onderwijs

inkOmSten tOtaal 

perSOnele kOSten

Onderwijsmedewerkers

Flexibele beloning (5% loonsom)

Sterrenschoolmedewerkers*

totaal

HuiSveStingSkOSten en 

afScHrijvingen

Inrichting

Schoonmaak, klein onderhoud en energie

totaal

ict en leermiDDelen

Leermiddelen

Werkplekken personeel

Werkplekken kinderen*

E-learning content*

totaal

kOSten tOtaal

eXplOitatieSalDO 

tekort /  overschot

inkomsten

kosten

resultaat

100 

100 

60 

3 

16 

79 

1 

5 

6 

2 

1 

2 

4 

9 

94

6

reSultatenrekening OnDerWijS

* Het totaalbedrag voor deze categorie is verdeeld tussen onderwijs en opvang.

in euro’s

in euro’s

in euro’s

in procenten van de 

totale inkomsten

in procenten van de 

totale inkomsten

in procenten van de 

totale inkomsten

dienst onderwijs en de dienst opvang over 

de twee diensten verdeeld. Voor de dienst 

onderwijs staat voor dit Sterrenpersoneel 

aan kosten 377.450 euro op de resulta-

tenrekening. De facilitaire krachten die 

hiervan betaald worden zijn onder meer de 

directeuren, de ict-specialisten, de systeem-

beheerders, de planningmedewerkers, de 

interne begeleiders en de huismeesters.

veronderstellingen over huisvesting

De kosten van De Sterrenschool voor huis-

vesting lijken erg laag. De oorzaak hiervan 

is dat het rijk de gemeenten geld geeft 

voor de huisvesting van scholen, en dat de 

scholen hun huisvesting dus ‘gratis’ van de 

gemeente krijgen. In deze begroting zijn 

toch huisvestingskosten opgenomen. Dit 

zijn kosten voor inrichting van het gebouw 

(veertig euro per kind per jaar) en kosten 

voor schoonmaak, klein onderhoud en 

energie (vijftig euro per vierkante meter). 

veronderstellingen over ict en  

leermiddelen

Op De Sterrenschool maken 500  

kinderen gebruik van de dienst onderwijs 

en daarmee ook van de computer. De 

computer die het kind voor bijvoor-

beeld rekenen gebruikt, kan ook gebruikt 

worden als het kind gebruik maakt van de 

dienst opvang. De kosten voor de werk-

plekken voor de kinderen zijn daarom ver-

deeld tussen de dienst onderwijs (draagt 

65 procent van de kosten) en de dienst 

opvang (draagt 35 procent van de kosten). 

De kosten voor de werkplek (250 euro per 

kind) betreffen de kosten voor het netwerk 

en zijn exclusief de computer of laptop. 

Hiervoor is verondersteld dat deze door de 

ouders betaald wordt. De Sterrenschool 

kan deze tegen gunstige voorwaarden 

aanbieden (door groot in te kopen) en 

desgewenst de aankoop voorfinancieren. 

Voor de e-learning content (250 euro per 

kind) geldt iets vergelijkbaars: kinderen 

zetten hun leerreis voort tijdens de opvang, 

daarom zijn de kosten hiervoor ook tussen 

onderwijs en opvang verdeeld. Aan kosten 

voor overige (niet-digitale) leermiddelen 

is in de begroting van onderwijs zeventig 

euro per kind per jaar opgenomen. 

Per twee onderwijsmedewerkers heeft 

De Sterrenschool één volledig inge-

richte werkplek begroot. De totale kosten 

hiervoor zijn geraamd op tweeduizend 

euro per werkplek per jaar. Dit zijn kosten 

voor de ruimte (zit niet in de huisvesting), 

schoonmaak van de ruimte en de digitale 

voorzieningen. De totale kosten voor ict 

en leermiddelen voor de dienst onderwijs 

komen hiermee uit 199.024 euro.

resultatenrekening

Onder al deze veronderstellingen laat de 

resultatenrekening van De Sterrenschool 

een overschot zien van 134.186 euro. Het 

aantal kinderen per onderwijsmedewerker 

komt uit op 18. Dit is nog aan de lage kant. 

De Sterrenschool kan dus nog wel een 

stukje zakelijker. Het kindcentrum kan deze 

ratio verhogen en daarmee het exploita-

tiesaldo verder verbeteren. Zoals gezegd is 

dit de uitkomst van een rekensom op basis 

van gezond verstand over het concept.

Hiermee is aannemelijk gemaakt, niet 

bewezen, dat De Sterrenschool de dienst 

onderwijs met het huidige budget kan 

aanbieden. 

2.290.000

2.290.000

1.372.190

68.610

377.450

1.818.250

16.640

121.900

138.540

35.000

27.975

54.799

81.250

199.024

2.155.814

134.186
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5. financiën

deel 1  Het concept

De dienst opvang

inkomsten

Om de inkomsten van De Sterrenschool 

voor de dienst opvang te kunnen bereke-

nen is het nodig om te weten hoeveel  

kinderen hier gebruik van maken. De 

denktank veronderstelt dat er on-

geveer 250 kinderen in de leeftijd van 

0-4 jaar zijn. Hierover is verondersteld 

dat 35 procent gebruik maakt van de 

dienst opvang. Dit zijn dus 88 kinderen 

die gebruik maken van kinderopvang 

maar nog geen gebruik maken van de 

dienst onderwijs. Voor deze kinderen is 

verondersteld dat zij gemiddeld 2,5 dag 

opvang afnemen. Dit komt per kind neer 

op dertig uur per week (een dag duurt 

twaalf uur, van 07.00 uur tot 19.00 uur). 

De prijs voor een uur opvang bedraagt in 

deze voorbeeld begroting 6,50 euro. De 

inkomsten voor de dienst opvang aan 0-4 

jarigen komt hiermee uit 875.160 euro.

De denktank veronderstelt dat van de 

vijfhonderd kinderen in het onderwijs 

70 procent ook gebruik maakt van 

opvang op De Sterrenschool. Zij maken 

hier gemiddeld drie dagen in de week 

gebruik van. Dit komt neer op 19,5 uur 

(een dagdeel is 4,5 uur plus twee uur 

voorschoolse opvang). Met een uurprijs 

van 6,50 euro bedragen de inkomsten 

voor opvang aan 4-12 jarigen 2.306.850 

euro. De totale inkomsten voor die dienst 

opvang komen hiermee uit op ruim drie 

miljoen euro. 

veronderstellingen over personeel

Voor 0-4 jarigen is de begeleider-kind-

ratio één pedagogisch medewerker per 

zes kinderen. Voor 4-12 jarigen is dit één 

op tien kinderen. Door het totaal aantal 

uren opvang (aantal kinderen maal 

gemiddelde opvangduur) te delen door 

deze begeleider- kindratio, krijgen we zicht 

op het totaal aantal uren begeleiding 

dat nodig is. Dit totaal wordt vervolgens 

gedeeld door dertig (het aantal uur dat 

een voltijd pedagogisch mede werker op 

De Sterrenschool besteedt aan direct con-

tact met de kinderen) om het aantal fte 

te berekenen. Het totaal aantal fte voor 

pedagogisch medewerkers komt hiermee 

uit op 38. Daarnaast houdt de  

begroting rekening met één specialist 

voor de jonge kinderen en twee peda-

gogische coaches. Dit aantal fte opvang-

medewerkers is vermenigvuldigd met de 

arbeidskosten per jaar voor de betref-

fende medewerker (zie loongebouw). 

Medewerkers op De Sterrenschool krijgen 

ten opzichte van de reguliere salarisscha-

len 5 procent extra budget voor scho-

ling en er is ruimte voor gemiddeld vijf 

procent variabele beloning.

 

Ook voor de basisdienst opvang zijn 

facilitaire krachten van de Dienstenbalie 

nodig. De kosten voor de dienstenbalie 

zijn naar rato van het inkomen van de 

dienst onderwijs en de dienst opvang 

over de twee diensten verdeeld. Voor de 

dienst opvang staat voor dit Sterrenper-

soneel aan kosten bijna vijf ton euro op 

de resultatenrekening. 

Huisvesting

De Sterrenschool krijgt geen geld van 

de gemeente voor huisvesting van de 

basisdienst opvang. Gemiddeld maken 

er dagelijks 229 kinderen gebruik van  

opvang. De denktank veronderstelt dat 

ieder kind zes vierkante meter nodig 

heeft en dat de huurprijs van een vier-

kante meter 180 euro per jaar bedraagt. 

De huisvestingskosten voor huur komen 

hiermee uit op bijna tweeënhalve ton 

euro per jaar. Daarnaast zijn kosten voor 

inrichting van het gebouw (honderd euro 

per kind per jaar) en kosten voor schoon-

maak, klein onderhoud en energie (vijftig 

euro per vierkante meter). De totale 

kosten voor huis vesting komen hiermee 

uit 340.400 euro.

veronderstellingen over ict en  

huishoudkosten

De kosten voor de werkplekken en voor 

e-learning content voor de kinderen zijn 

verdeeld tussen de dienst onderwijs (65 

procent) en de dienst opvang (35 pro-

cent). De kosten voor de dienst opvang 

bedragen hiervoor 70.201 euro. Aan 

huishoudkosten is in de begroting van 

opvang 450 euro per kind opgenomen. 

Dit is het gemiddelde van de huishoud-

kosten voor alle kinderen van nul tot vier 

jaar die gebruik maken van de opvang. 

De Sterrenschool heeft één volledig 

in gerichte werkplek per vier opvang-

medewerkers. De totale kosten voor een 

werkplek bedragen tweeduizend euro 

per jaar. Dit zijn kosten voor de ruimte 

(zit niet in de huisvesting), schoonmaak 

van de ruimte en de digitale voorzie-

ningen. De totale ict en huishoudkosten 

voor de dienst opvang komen hiermee 

uit op ruim drieënhalve ton euro.

resultatenrekening

Onder al deze veronderstellingen laat de 

resultatenrekening van de dienst opvang 

een overschot zien van 10 procent. De 

dienst opvang op De Sterrenschool is dus 

winstgevend.

BegrOting
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5.1

Inkomsten opvang

inkOmSten tOtaal 

perSOnele kOSten

Opvangmedewerkers

Flexibele beloning (5% loonsom)

Sterrenschoolmedewerkers*

totaal

HuiSveStingSkOSten en 

afScHrijvingen

Huur

Inrichting

Schoonmaak, klein onderhoud en energie

totaal

ict en HuiSHOuDkOSten

Huishoudkosten

Werkplekken personeel

Werkplekken kinderen*

E-learning content*

totaal

kOSten tOtaal

eXplOitatieSalDO 

tekort /  overschotekst

inkomsten

kosten

resultaat

3.182.010

3.182.010

1.611.188

   80.559

 483.533

2.175.280

 248.400

   23.000

   69.000

 340.400

 197.100

 20.463

 70.201

70.201

357.965

2873.645

308.365

100

100

50

3

15

68

8

1

2

11

6

1

2

2

11

90

10

reSultatenrekening Opvang lOOngeBOuW

Schaal lB

Specialist cognitief

Schaal la

Leraar

Mentor

Schaal 4

Onderwijsassistent

Schaal 10

Pedagogisch coach

Schaal 7

Specialist jonge kinderen

Schaal 6

Pedagogisch medewerker

 

Schaal Dc

Directeur

Businessmanager

Schaal lB

Intern begeleider

Schaal 10

Ict-specialist

Planningspecialist

Personeelsmedewerker

Schaal 9

Communicatiemedewerker

Schaal 8

Systeembeheerder

Schaal 5

Administratief medewerker

Schaal 4

Onderhoudsmedewerker

Huismeester

Onderwijs

Opvang

Beide*

Bruto maandsalaris

in euro

3.597

2.547

1.609

3.133

2.320 

2.040

3.940

2.686

2.845

2.845

2.494

1.896

1.840

Arbeidskosten per jaar

in euro**

67.422

47.741

30.159

58.725

 

43.486

38.238

73.851

50.346

53.327

53.327

46.748

35.539

33.385

in euro’s

in euro’s

in euro’s

Bruto maandsalaris

in euro

Bruto maandsalaris

in euro

in procenten van de 

totale inkomsten

in procenten van de 

totale inkomsten

in procenten van de 

totale inkomsten

Arbeidskosten per jaar

in euro**

Arbeidskosten per jaar

in euro**

*Het totaalbedrag voor deze categorie is verdeeld tussen onderwijs en opvang.

** Inclusief vakantiegeld, 40 procent werkgeverslasten en 5 procent scholingsbudget.

* Salarisschalen uit cao PO.
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van papier naar praktijk: 

implementatie van De Sterrenschool

In het eerste deel van dit kaartenboek is De Ster-

renschool geschetst. De ambitie, een kindcentrum 

dat vijfsterren kinderopvang en onderwijs levert, 

is neergezet en uitgewerkt in de strategie,  

organisatie, mensen en cultuur. Het hoofdstuk 

over financiën (onder organisatie) toont aan dat 

De Sterrenschool in ieder geval op papier  

financieel mogelijk is.

Maar hoe komen we van papier naar praktijk? 

Wat als iemand deze Sterrenschool echt wil gaan 

bouwen? Of, zoals vaker het geval zal zijn, een 

bestaande school of kinderopvangorganisatie 

opnieuw wil organiseren volgens het concept van 

De Sterrenschool? Hoe begin je hieraan?

Het implementeren van zoiets omvangrijks als De 

Sterrenschool is niet eenvoudig, maar het in de 

praktijk brengen van (delen van) De Sterrenschool 

is niet helemaal nieuw. Overal in het land  

ont popp en zich Sterrenschoolachtige initiatieven 

van voorlopers uit kinderopvang en onderwijs die 

de uitdaging oppakken. 

Om de implementatievragen te beantwoorden is 

in de denktank ‘implementatie’ de benodigde  

kennis en ervaring bijeengebracht. De denktank is 

samengesteld uit enerzijds voorlopers uit onder-

wijs en kinderopvang die zelf al bezig zijn een 

Sterrenschool te realiseren, en anderzijds experts 

op het terrein van onderwijs en kinderopvang. 

Samen hebben ze bedacht met welke vragen ze 

anderen op weg kunnen helpen. Uit de input die 

zij hebben geleverd is een structuur met drie fasen 

ontstaan: de planfase, waarin de ideeën voor De 

Sterrenschool in een concreet implementatieplan 

worden uitgewerkt; de uitvoeringfase, waarin het 

implementatieplan wordt uitgevoerd, en; de fase 

waarin De Sterrenschool in bedrijf is.

Dit boek concentreert zich op de planfase. Binnen 

deze fase worden vijf stappen onderscheiden. Per 

stap heeft de denktank aangegeven wat nodig is 

om deze stap te zetten en wanneer met de 

volgende stap kan worden begonnen. De planfase 

eindigt met een implementatieplan. Naast vragen 

over de vijf stappen zijn er ook kaarten opgeno-

men met informatie over volgens de denktank 

relevante onderwerpen waar organisaties bij 

implementatie tegenaan zullen lopen, zoals huis-

vesting, financiële stromen en juridische model-

len. Ook deze kaarten schrijven niets voor, maar 

geven organisaties informatie over de mogelijk-

heden die er zijn.

Hoewel het stappenplan implementatie van De 

Sterrenschool voor organisaties makkelijker maakt 

– doordat het inzicht geeft in wat hen te wachten 

staat en een beschrijving geeft van de te volgen 

route – is niet gezegd dat implementatie gemak-

kelijk is. Het stappenplan is een denkhulp maar 

organisaties moeten het echte werk zelf doen. 

Wat dit concreet betekent hangt af van de situatie. 

Gaat het om een bestaande wijk of nieuwbouw-

wijk waarbinnen De Sterrenschool wordt gerea-

liseerd? Hoe is de opstelling van gemeente? Hoe 

goed kennen de samenwerkende organisaties 

elkaar?

 

Binnen de structuur van het stappenplan zul-

len organisaties hun eigen project vormgeven, 

toe gespitst op hun eigen situatie. Er zijn dan ook 

geen standaardantwoorden. Het stappenplan 

laat ruimte voor deze individuele invulling. Bij elke 

vraag staan suggesties van de denktank, maar 

deze zijn niet in marmer gebeiteld. Uiteindelijk 

zullen geen twee implementatieplannen hetzelfde 

zijn. En dit is goed, want elke situatie vraagt om 

een eigen manier om De Sterrenschool te  

implementeren. 



53

tot slot  HET INITIATIEF IS AAN U!

deel 2de implementatie van de sterrenschool

stap 1
verkennen

stap 5  
implementatie plan maken

stap 4  
samenwerkingscontract sluiten

stap 2
steun zoeken

stap 3  
plannengroep samenstellen

terminologie en stappen
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planFase

Dit is de fase waarin het implementatieplan voor  

De Sterrenschool wordt gemaakt.

actoren:

de uitvoeringsgroep

De organisaties die gezamenlijk het 

implementatieplan gaan uitvoeren. Dit  zijn 

waarschijnlijk de leden van de plannengroep, 

eventueel aangevuld met daartoe benaderde 

organisaties zoals een woningcorporatie, 

projectontwikkelaar of gemeente.

uitvoeringsFase

Dit is de fase waarin het implementatieplan

wordt uitgevoerd.

actoren:

de sterrenpartners

De organisaties die in De Sterrenschool 

participeren. Dit zijn ten minste een school 

en kinderopvangorganisatie aangevuld met  

organisaties (eventueel uit de uitvoeringsgroep) 

zoals een consultatiebureau of cateringbedrijf.

de sterrenschool in BedriJF

Dit is de fase waarin De Sterrenschool open is.

overgangsperiode

Opening 
De Sterrenschool

actoren:

initiatieFnemers

Degenen die het initiatief tot De Sterrenschool 

nemen, zoals een school en/of een 

kinderopvangorganisatie. 

de plannengroep

De organisaties die gezamenlijk het 

implementatieplan gaan maken. De plannen-

groep bestaat uit de initiatiefnemers en 

aanvullende organisaties zoals een gemeente, 

welzijnsinstelling of huisartsenpraktijk.

 

Hoewel het voor de hand ligt betekent deelname 

aan de plannengroep niet per se dat de 

organisatie in De Sterrenschool als Sterrenpartner 

gaat deelnemen.

Welke terminologie wordt in dit tweede deel over 

implementatie gebruikt?

Het schema hiernaast laat de drie fasen zien bij 

het implementeren van het concept van De Ster-

renschool, hoe deze fasen zich tot elkaar verhouden 

en welke actor en in de verschillende fasen aan 

zet zijn. De eerst e fase is de planfase. In deze fase 

wordt het implementatieplan gemaakt. Hierin staat 

beschreve n hoe De Sterrenschool wordt geïmplemen-

teerd. Actore n in deze fase zijn de initiatief nemers 

en de plannengroep. De initiatiefnemers nemen het 

initiatief tot het schrijven van het implementatieplan 

voor De Sterrenschool. De plannengroep omvat de 

organisaties die het implementatieplan schrijven 

(waaronder de initiatiefnemers). De planfase is ten 

einde als er een implementatie plan ligt waarin alle 

relevante vragen over de implementatie beantwoord 

worden. Deel twee van dit kaartenboek gaat over 

deze planfase.

Na de planfase volgt de uitvoeringsfase waarin 

het implementatieplan door de uitvoeringsgroep 

wordt uitgevoerd. De leden van deze uitvoeringsgroep 

hoeven niet dezelfde te zijn als die van de plannen-

groep: het is mogelijk dat er tussentijds organisaties af-

vallen of bijkomen. Aan het eind van de uitvoeringsfase 

gaat De Sterrenschool open en start de fase waar het 

allemaal om begonnen is: De Sterrenschool in bed rijf.  

De organisaties die participeren in De Sterren-

school noemen we Sterrenpartners. Deze Sterren-

partners spelen in de planfase en de uitvoeringsfase 

vaak al een rol, maar dit hoeft niet per se.

De planfase en uitvoeringsfase samen, dus de periode 

vanaf het eerste idee om met het concept van De Ster-

renschool aan de slag te gaan tot aan de opening van 

De Sterrenschool, noemen we de overgangsperiode.

Huidige 
situatie

Implementatieplan
gereed

6.1

Welke terminolgie 

wordt in dit tweede deel 

over implementatie

gebruikt?
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Haalbaarheid van De Sterrenschool verkennen.

Intern steun zoeken voor deelname aan 

de plannengroep.

Plannengroep samenstellen.

Samenwerkingscontract plannengroep sluiten.

Implementatieplan maken.

De initiatiefnemers.

De initiatiefnemers.

Organisaties die (later) instappen in de 

plannengroep. 

De initiatiefnemers.

De plannengroep.

De plannengroep.

Als duidelijk is dat De Sterrenschool 

voldoende kinderen kan verwachten. 

Als belanghebbenden zoals personeel en  

bestuur/directie van de initiatiefnemers  

enthousiast zijn over het idee een implementatie - 

plan voor De Sterrenschool te gaan maken. 

Als de beoogde organisaties toezeggen deel te 

nemen aan de plannengroep.

Als het samenwerkingscontract is ondertekend 

door alle leden van de plannengroep.

Als er een implementatieplan is waar alle 

leden van de plannengroep mee instemmen.

Wat? Wie? Wanneer naar de volgende stap?

Dit is de fase waarin De Sterrenschool open is.

stap   1 

planFase

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

Wat zijn de vijf stappen bij het 

make n van het implementatieplan 

voor De Sterrenschool?

De planfase valt uiteen in vijf stap-

pen. Het schema hiernaast laat zien 

wat elke stap inhoudt, wie de stap 

uitvoert en wat er nodig is om naar 

de volgende stap te gaan. 

Stap 1 en 2 volgen elkaar in het 

schema netjes op, maar kunnen 

in de tijd worden omgewisseld of 

parallel lopen. Initiatiefnemers kun-

nen eerst de haalbaarheid van De 

Sterrenschool verkennen en daarna 

steun zoeken om deel te nemen aan 

de plannengroep, maar het kan ook 

omgekeerd. In veel gevallen zal het 

zelfs gelijktijdi g gebeuren: tijdens 

het verkenn en van de haalbaar-

heid ontstaat er enthousiasme 

voor het concept en steun voor de 

investering (in tijd en geld) in de 

ontwikkelin g van een implementatie-

plan. Organisaties die later tot de 

plannen groep toetreden, zullen stap 

2 ook moeten doorlopen. Dit gebeurt 

dan op een later moment dan bij de 

initiatiefneme rs. 

6.2

Wat zijn 

de vijf stappen

bij het maken van het 

implementatieplan voor 

de sterrenschool? 
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stap 1  verkennen

De initiatiefnemers zijn enthousiast over het concep t 

van De Sterrenschool. Dit betekent echter niet 

automatisch dat er ook voldoende klanten voor zijn. 

Alvorens echt met de plannenmakerij te kunnen 

beginnen, moeten de initiatiefnemers verkennen 

of hun enthousiasme gedeeld wordt door diegenen 

waarvoor ze het allemaal doen: kinderen en ouders.

hoe werkt het schema hiernaast?

Het schema hiernaast helpt organisaties bij het 

doorlopen van de eerste van de vijf stappen in de 

planfase. In deze stap verkennen de initiatiefnemers 

of De Sterrenschool voldoende instroom van kindere n 

kan verwachten. Het schema geeft een overzicht van 

de vragen die de initiatiefnemers in deze stap moeten 

beantwoorden. De initiatiefnemers moete n de vragen 

gezamenlijk beantwoorden voor de eigen situatie, 

hiervoor is ook ruimte opgenomen. Bij het merendeel 

van de vragen geeft de denktank suggestie s voor ant-

woorden. Het is daarbij aan de initiatiefnemers zelf 

om na te gaan of deze in hun situatie bruikbaar zijn.

De denktank vindt het raadzaam de (tussentijds) op 

te leveren producten zo tastbaar mogelijk te laten 

zijn. Een rapportage met het te verwachten aantal 

aanmeldingen is hier een voorbeeld van. 

Om De Sterrenschool financieel haalbaar te laten 

zijn, is een zekere schaalgrootte vereist. Bij onvol-

doende perspectief op genoeg aanmeldingen kunnen 

organisaties hun samenwerking verbreden om alsnog 

het benodigde aantal kinderen aan zich te binden. 

Een schoolbestuur kan bijvoorbeeld met een ander 

schoolbestuur gaan samenwerken. Zo kan een  

Sterrenschool verschillende locaties hebben, waarbij 

het dan wel zaak is het transport van kinderen en van 

medewerkers tussen de locaties te organiseren. 

7.1 

Welke vragen 

moeten de initiatiefnemers 

beantwoorden bij het 

verkennen van de 

haalbaarheid van 

de sterrenschool?

Wie doen het? op welke manier? Waarom deze stap?

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

suggestie denktank

Verken als initiatiefnemers de 
haalbaarheid zelf of besteed dit uit aan een 
onderzoeksdeskundige. 

suggesties denktank

Zet de voorlopige plannen met  
De Sterrenschool op papier.

Visualiseer daarbij hoe De Sterrenschool in 
actie eruit ziet.

Maak ouders en kinderen duidelijk wat de 
meerwaarde van De Sterrenschool is.

Analyseer de omgeving van de 
Sterrenschool (ook op basis van bestaand 
onderzoek).

Onderzoek in geval van een nieuwbouwwijk 
het profiel van de toekomstige bewoners.

Definieer de potentiële markt van  
De Sterrenschool en onderzoek de omvang 
hiervan.

Bereid je voor op eventuele bedenkingen 
van potentiële klanten van  
De Sterrenschool.

Onderzoek de behoefte van potentiële 
klanten aan aanvullende diensten en wat ze 
hiervoor willen betalen.

Doe vooral kwalitatief onderzoek, investeer 
niet te veel in kwantitatief onderzoek.

suggesties denktank

Om te checken aan welke elementen van  
De Sterrenschool behoefte is.

Om het besluit om al dan niet verder te 
gaan te onderbouwen met gegevens over 
de haalbaarheid.

Om relevante partijen te overtuigen het 
initiatief te steunen.
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stap   5: plan maKen

DEEL 2  De implementatie

stap   1
verkennen

op basis waarvan besluiten door te gaan?Wat is het op te leveren eindproduct?Wat is de doorlooptijd?Wat mag het kosten?

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

Wat zijn de tussentijds op te leveren producten?

suggestie denktank

De bevestiging dat De Sterrenschool 
voldoende instroom kan verwachten.

suggesties denktank

Een rapportage met het te verwachten 
aantal kinderen dat bij De Sterrenschool zal 
worden aangemeld. 

Een rapportage over de behoefte van de 
omgeving aan aanvullende diensten. 

suggesties denktank

Een omgevingsanalyse over potentiële 
klanten en hun behoeften, ook aan 
aanvullende diensten.

Een analyse van de concurrentie in de 
omgeving.

Een rapport met gegevens over potentiële 
klanten, liefst met inkomensgegevens.

suggestie denktank

Maximaal zes maanden.
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Welke vragen 

moeten de initiatiefnemers 

beantwoorden bij het zoeken 

naar steun voor deelname 

aan de plannengroep?

suggesties denktank

Creëer draagvlak bij belanghebbenden 
zoals de medewerkers, de 
medezeggenschapsraad (MR), de ouder-
commissie, potentiële sponsoren, scholen 
binnen hetzelfde bestuur, vestigingen 
binnen dezelfde opvangorganisatie, ouders, 
vakbonden en gemeenten.

Benader mensen persoonlijk.

Nodig belanghebbenden uit voor een 
informatie-avond of een consultatieronde.

Visualiseer hoe De Sterrenschool in bedrijf 
eruit komt te zien.

Vraag belanghebbenden voor 
‘constructiegroepen’ die meedenken.

Vraag belanghebbenden voor een 
adviesraad, stuurgroep of klankbordgroep 
die de voortgang volgt.

Bied belanghebbenden aan dat ze, als ze 
er prijs op stellen, actief met informatie 
benaderd worden.

Faciliteer een online forum.

Maak gebruik van bestaande 
informatiekanalen van relevante 
organisaties.

suggestie denktank

Doe het zelf.

suggestie denktank

Om steun te verwerven voor 
(investeringen die horen bij) deelname 
aan de plannengroep.

stap 2  steun zoeken 

Als de initiatiefnemers de bevestiging hebben dat 

oude rs en kinderen serieuze belangstelling hebben 

voor een Sterrenschool, moeten initiatiefnemers 

hun eigen enthousiasme omzetten in draagvlak 

binnen de eigen organisaties. Het schrijven van 

een implementatie plan zal de organisatie immers 

tijd, geld en energie kosten. Het is belangrijk dat 

belang hebbenden bij de eigen organisatie (zoals het 

personee l en bestuur) deze investering steunen.

hoe werkt het schema hiernaast?

Het schema hiernaast helpt organisaties bij het door-

lopen van stap 2 in de planfase. Het schema dwingt 

organisaties na te denken over de vragen die de 

initiatief nemers (en/of organisaties die later aanslui-

ten) moeten beantwoorden om steun te verwerven 

voor de beslissing deel te nemen aan de plannen-

groep. De denktank heeft nagedacht over mogelijke 

antwoorden op de vragen. Net als bij de andere 

stappen is het aan de organisaties om hier het juiste 

antwoord uit te selecteren, aansluitend bij de eigen 

situatie, of om zelf een beter antwoord te formuleren. 

Ook organisaties die later besluiten deel te nemen 

aan de plannengroep (dus niet de initiatiefnemers) 

moeten deze stap doorlopen. 

8.1 

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

Wie doen het? op welke manier? Waarom deze stap?
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suggestie denktank

Er is steun bij belanghebbenden voor 
deelname aan de plannengroep.

suggestie denktank

Een document per initiatiefnemer 
waaruit blijkt dat deelname breed wordt 
ondersteund (met samenvatting verslag 
MR-vergadering, bestuursvergadering, 
personeelsvergadering etc.).  

suggestie denktank

Verslagen van ondernomen acties zoals MR-
vergaderingen en informatie-avonden.

suggestie denktank

Maximaal zes maanden.
DEEL 2  De implementatie

stap   2
steun zoeken

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

op basis waarvan besluiten door te gaan?Wat is het op te leveren eindproduct?Wat is de doorlooptijd?Wat mag het kosten? Wat zijn de tussentijds op te leveren producten?
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suggesties denktank

Stel een profiel op van de gewenste 
deelnemende organisaties voor de 
plannengroep.

Breng mogelijke leden in kaart.

Onderzoek vooraf wie bij de te benaderen 
organisaties de juiste mensen zijn.

Benader mensen persoonlijk.

Geef inzage in de voorlopige plannen voor 
De Sterrenschool.

Overweeg alleen organisaties te vragen 
die financieel risico willen dragen bij de 
uitvoering van het (nog op te stellen) 
implementatieplan. 

suggesties denktank

Doe het als initiatiefnemers zelf of besteed 
het uit aan een externe projectleider.

Geef de projectleider bevoegdheid om 
namens initiatiefnemers de gewenste 
organisaties te benaderen. 

Rust de projectleider voldoende toe wat 
betreft kennis en tijd.

suggestie denktank

Om de kennis bij elkaar te brengen 
waarmee het implementatieplan gemaakt 
kan worden.

stap 3  plannengroep samenstellen

Initiatiefnemers die steun hebben vanuit de eigen 

organisatie kunnen door met stap 3. In deze stap 

nodigen zij organisaties uit waarvan zij het nuttig 

achten dat deze deelnemen aan de plannengroep. 

Deze stap is niet altijd nodig. Als bijvoorbeeld een 

kinderopvangorganisatie en een school gezamenlijk 

optrekken kan dit al voldoende zijn. Opvang, onder-

wijs en voor- en vroegschoolse educatie zijn immers 

de basisdiensten van De Sterrenschool. 

Het schrijven van een implementatieplan vereist ook 

de nodige kennis en expertise. Hiervoor kan het raad-

zaam zijn dat de initiatiefnemers organisaties met 

specifieke kennis uitnodigen, zoals een gemeente. De 

gemeente is een belangrijke speler omdat zij verant-

woordelijk is voor huisvesting van het onderwijs. De 

denktank adviseert om de gemeente vanaf het begin 

te betrekken bij het schrijven van het implementa-

tieplan omdat zij veel kennis heeft, en – als al veel 

belangrijk werk is verzet – totstandkoming van De 

Sterrenschool kan bemoeilijken of zelfs tegenhouden. 

hoe werkt het schema hiernaast?

Het schema hiernaast helpt organisaties bij het 

doorlopen van stap 3. Dit schema noemt acht vragen 

die de initiatiefnemers moeten beantwoorden bij 

het samenstellen van de plannengroep. Evenals bij 

de andere stappen geeft de denktank suggesties. 

Initiatiefnemers kunnen deze suggesties overnemen, 

of zelf een antwoord bedenken. Het belangrijkste is 

dat zij bewust over deze vragen nadenken. 

De denktank adviseert alleen partijen te benaderen 

die bereid zijn financieel risico te dragen. Mensen die 

dit niet kunnen maar wel een waardevolle bijdrage 

kunnen leveren (zoals een betrokken ouder of 

onafhan  kelijk pedagoog) kunnen een rol als ‘kritische 

vriend’ van de plannengroep krijgen. Ze zijn dan geen 

lid van de plannengroep. 

Welke vragen 

moeten de initiatiefnemers 

beantwoorden bij het 

samenstellen van de 

plannnengroep?

9.1 

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

Wie doen het? op welke manier? Waarom deze stap?
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suggestie denktank

Er zijn voldoende geschikte organisaties die 
willen deelnemen aan de plannengroep.

suggestie denktank

Intentieverklaringen van de benaderde 
organisaties om aan de plannengroep deel 
te nemen.

suggesties denktank

Lijst met kenmerken van gewenste leden 
van de plannengroep waaronder hun 
mogelijkheid om met tijd en/of geld 
bij te dragen aan het opstellen van het 
implementatieplan.

Gespreksverslagen met mogelijke leden van 
de plannengroep.

Intentieverklaringen van beoogde leden om 
deel te nemen aan de plannengroep.

Op- en aanmerkingen van beoogde 
leden op de voorlopige plannen van de 
initiatiefnemers.

Een herziene versie van de voorlopige 
plannen waar ook de benaderde 
organisaties zich in kunnen vinden.

DEEL 2  De implementatie

stap   3 
plannengroep 
samenstellen

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

op basis waarvan besluiten door te gaan?Wat is het op te leveren eindproduct?Wat is de doorlooptijd?Wat mag het kosten? Wat zijn de tussentijds op te leveren producten?
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suggesties denktank

Zorg dat de projectleider de totstandkoming 
van een concept-samenwerkingscontract 
verzorgt. 

Zorg dat de projectleider dit afstemt met de 
leden van de plannengroep.

Leg het concept-samenwerkings-
contract ter advisering voor aan de 
medezeggenschapsorganen en de 
oudercommissie van de leden van de 
plannengroep.

Organiseer een juridische toets van het 
samenwerkingscontract.

Bespreek vooraf wie de kosten betaalt voor 
het sluiten van het samenwerkingscontract .

Splits het concept-samenwerkings contract  
op in onderdelen en stel deze stuk voor stuk 
vast.

suggestie denktank

De projectleider.

stap 4 samenwerkingscontract sluiten

Nu bekend is wie de leden van de plannengroep zijn, 

kan bijna worden begonnen met het schrijven van 

het implementatieplan. Dit zal tijd, geld en energie 

koste n. De leden van de plannengroep moeten om 

deze reden concrete afspraken over hun samenwer-

king maken, voordat ze tot het eigenlijke werk over-

gaan. Deze afspraken moeten zij vastleggen in een 

overeenkomst: het samenwerkingscontract. De denk-

tank stelt voor dat dit contract onder meer gaat over 

het budget voor het maken van het implementatie-

plan, de planning, de toetreding van nieuwe leden en 

wat te doen in geval van onenigheid tussen de leden. 

Wat op hoofdlijnen in een samenwerkingscontract 

moet staan is te vinden op kaart 11.10. Hier gaat het 

weliswaar om het samenwerkingscontract van de uit-

voeringsgroep (die het implementatieplan gaat uit-

voeren), maar de zaken die hierin worden vast gelegd 

zijn vergelijkbaar met dit samenwerkings contract van 

de plannengroep.

hoe werkt het schema hiernaast?

Het schema hiernaast stelt acht vragen die nodig zijn 

om stap 4 te zetten. De leden van de plannengroep 

bepalen gezamenlijk de antwoorden op deze vragen. 

Voor deze vragen geldt wederom dat één standaard-

antwoord niet bestaat. Het schema dwingt organisati es 

na te denken over deze vragen en een antwoord te 

formuleren dat past bij hun eigen situatie. 

  Welke vragen 

moet de plannengroep

beantwoorden bij het 

sluiten van een 

samenwerkings  -

contract?

10.1

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

Wie doen het? op welke manier? Waarom deze stap?
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suggestie denktank

Er is een getekend samenwerkingscontract .

suggestie denktank

Een samenwerkingscontract dat  
ondertekend is door alle leden van de 
plannengroep.

suggesties denktank

Een concept-samenwerkingscontract, 
eventueel in delen. 

Vastgestelde delen van het 
samenwerkingscontract.

suggestie denktank

Maximaal drie maanden.

DEEL 2  De implementatie

stap   4 
samen werk   ings- 
contract

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

op basis waarvan besluiten door te gaan?Wat is het op te leveren eindproduct?Wat is de doorlooptijd?Wat mag het kosten? Wat zijn de tussentijds op te leveren producten?
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 Welke vragen 

moet de plannengroep

beantwoorden bij het

    opstellen van het

  implementatieplan?

suggesties denktank

Betrek (toekomstig) relevante organisaties 
bij het opstellen van het implementatieplan 
zoals GGD, gemeente en architect-adviseur. 

Bepaal de projectorganisatie voor het 
opstellen van het implementatieplan.

Zorg bij het vaststellen van werkgroepen dat 
er ten minste één lid van de plannengroep 
aan meedoet.

Baken duidelijk af wie waarvoor (deel)
verantwoordelijk is en zorg dat dit bij 
iedereen bekend is.

Vraag een groep ‘kritische vrienden’ om 
mee te kijken bij het opstellen van het 
implementatieplan.

suggesties denktank

Om onderlinge afspraken formeel vast te 
leggen. 

Om een instrument in handen te hebben om 
elkaar aan de afspraken te houden. 

Om te weten wat te doen als een lid zich 
niet aan de afspraak houdt. 
 

suggesties denktank

Een (externe) projectleider organiseert de 
projectorganisatie voor het opstellen van 
het implementatieplan.

Voor deelprojecten stelt de projectleider 
werkgroepen in die aan hem of haar 
rapporteren. 

De projectleider rapporteert aan de 
plannengroep.

stap 5  implementatieplan maken

De plannengroep is opgericht en onderlinge  

af spraken over de samenwerking staan zwart op 

wit. Nu kan de echte plannenmakerij beginnen. In 

deze vijfde en laatste stap maakt de plannengroep 

het implementatieplan. Hierin beschrijft zij hoe De 

Sterrenschool in de praktijk wordt gebracht. In dit 

implementatieplan moeten alle relevante aspecten 

aan bod komen. Hierbij kun je denken aan diverse 

zaken zoals huisvesting, meekrijgen van het zittend 

personeel, ict, arbeidsvoorwaarden en natuurlijk 

de financiën. Het overzicht van onder werpen dat in 

elk geval in het implementatieplan aan bod moeten 

komen staat op kaart 11.2.

hoe werkt het schema hiernaast?

De acht vragen in het schema hiernaast helpen 

de plannengroep bij het opstellen van het 

implementatie plan. De plannengroep kan dit 

eventuee l doen met buitenstaanders zoals kritische 

vrienden. De plannengroep moet op elk van de vragen 

een antwoord formuleren, en kan zich hierbij laten lei-

den of inspireren door de suggesties van de denktank. 

Het eindproduct van stap 5 – het implementatieplan 

– is de basis voor de uitvoeringsfase. Stap 5 is hierom 

een cruciale stap: het implementatieplan bepaalt hoe 

de uitvoering zal verlopen en hoe De Sterrenschool in 

bedrijf eruit zal zien. 

De denktank suggereert om met deelimplementatie-

plannen te werken. Wanneer de eerste deelplannen 

zijn afgerond en goedgekeurd, kan vast met de uit-

voering hiervan worden begonnen terwijl de plannen-

groep nog andere onderdelen aan het uitdenken is.

projectgroep

W
erkgroep 4

W
erkgroep 3

W
erkgroep 2

W
erkgroep 1

stuurgroep

Hoe ziet een voorbeeldorganogram van  

een projectorganisatie eruit?

De stuurgroep draagt de eindverantwoor-

delijkheid. In de stuurgroep zitten leden uit 

de directie of het bestuur van de leden van 

de plannengroep. 

De projectgroep doet het uitvoerende 

werk. De projectgroep bestaat onder meer 

uit de werkgroepleiders die ook in de  

plannengroep zitten.

11.1

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

Wie doen het? op welke manier? Waarom deze stap?

De werkgroepen voeren deelprojecten uit.
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suggestie denktank

Een implementatieplan waarin alle 
relevante vragen over de implementatie 
worden beantwoord.

suggestie denktank

Een implementatieplan.

suggesties denktank

Een actieplan dat per onderdeel van het 
implementatieplan de acties aangeeft, met 
verantwoordelijken, budget en planning.

Deelimplementatieplannen, zodat - indien 
gewenst - de uitvoering daarvan vast kan 
beginnen.

suggestie denktank

Maximaal een jaar.

DEEL 2  De implementatie

stap   5 
plan maken

zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >zelf invullen >

Wat is het op te leveren eindproduct?Wat is de doorlooptijd?Wat mag het kosten? Wat zijn de tussentijds op te leveren producten? op basis waarvan besluiten door te gaan?
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5.1

kaart 11.3, pagina 69
Wat zijn voor de Sterrenpartners de opties om 
hun samenwerking juridisch vorm te geven?

coöperatie

SticHtiNG

Wat is een coöperatie?

            Een coöperatie is een vereniging van leden (rechtspersonen) gericht op duurzame samenwerking 
om voordelen voor de leden te halen.

            Een coöperatie is een rechtspersoon die aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen ten 
behoeve van het behalen van voordelen voor de leden.

            De leden van de coöperatie blijven juridisch autonome organisaties.
Elke lid-organisatie heeft een overeenkomst met de coöperatie over de wederzijdse rechten en plichten.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De coöperatie heeft een afgescheiden eigen vermogen waar de leden gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk voor de coöperatie-activiteiten. 

De leden blijven verantwoordelijk voor hun eigen verplichtingen jegens de coöperatie. 
Bij een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ zijn de leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor 

schulden van de coöperatie.
Faillissement van één van de leden van de coöperatie heeft geen gevolgen voor de andere leden.

Een coöperatie mag winst uitkeren aan de leden.

Voordelen

Een coöperatie moet veel vastleggen, wat leden dwingt niets aan het toeval over te laten.
Een coöperatie is makkelijk uit te breiden met nieuwe leden.

Besluiten kunnen door de meerderheid van leden genomen worden, dit biedt flexibiliteit.

Nadelen

Een coöperatie vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering van de leden.
Een coöperatie heeft een eigen administratie en jaarlijks een jaarrekening, dat is veel werk.

Wat is een stichting?

De stichting is een rechtspersoon opgericht om een bepaald doel te bereiken.
De organisaties die de stichting oprichten blijven juridisch autonome organisaties.

De stichting heeft een bestuur en geen leden.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

De stichting heeft eigen vermogen en is daar zelf verantwoordelijk voor.
Organisaties die de stichting hebben opgericht houden hun eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Het faillissement van een stichting leidt niet tot aansprakelijkheid van de oprichters.
Een stichting mag geen winst uitkeren.

Voordelen

Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, dat biedt flexibiliteit.

Nadelen

Openbaar onderwijs heeft soms toestemming van de gemeente waarin gevestigd nodig om een  
stichting op te richten als die als doel heeft het aangaan van een relatie met andere organisaties.

Wat is een samenwerkingsverband?

Een samenwerkingscontract legt afspraken vast over het doel van samenwerking, inhoudelijke  
afspraken, de termijn van samenwerken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen organisaties.
Op basis van deze afspraken werken organisaties samen. 
Over alle onderwerpen kunnen afspraken worden gemaakt, dus ook over aansturing van elkaars  
personeel en bewaking van het Sterrenschool-concept.
Een samenwerkingsverband is geen rechtspersoon en kan dus geen rechtshandelingen verrichten.
De samenwerkende organisaties blijven juridisch autonome organisaties.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Er ontstaat geen afgescheiden vermogen. 
Afzonderlijke organisaties behouden hun eigen verantwoordelijkheden en dragen hiervoor zelf het risico.
Organisaties kunnen afspraken maken over de aansprakelijkheid voor gezamenlijke activiteiten.

Voordelen 

Wijzigingen (zoals toetreding van nieuwe partijen) zijn relatief makkelijk te organiseren.
Bij onvoorziene omstandigheden kan een samenwerkingscontract relatief makkelijk worden ontbonden.

Nadelen 

Organisaties kunnen bestuurlijke commitment aan de samenwerkingscontract minder snel  
afdwingen dan bij een rechtspersoon.
Een samenwerkingscontract legt alleen vast wat op het moment van aangaan bekend is, dat kan tot 
problemen leiden.
Wijziging of aanpassing van het samenwerkingscontract behoeft de instemming van alle partijen.

Wat is een personele unie?

Een personele unie is een bestuurlijke integratie tussen twee of meer rechtspersonen.
De besturen van de organisaties bestaan uit dezelfde bestuurders.  
Deze besturen sturen de afzonderlijke organisaties aan.
De organisaties maken afspraken over hun feitelijke samenwerking. 
Een personele unie is geen rechtspersoon en kan dus geen rechtshandelingen verrichten.
De organisaties die de personele unie aangaan blijven juridisch autonome organisaties.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

Er ontstaat geen afgescheiden vermogen.
Afzonderlijke organisaties behouden hun eigen verantwoordelijkheid en dragen hun eigen risico’s.
De afzonderlijke organisaties maken afspraken over de aansprakelijkheid voor gezamenlijke activiteiten.

Voordelen

Een personele unie kan ook worden gevormd op het niveau van de raad van toezicht of raad  
van commissarissen.
Een personele unie kan onder voorwaarden als een fiscale eenheid worden erkend waardoor de  
organisaties over onderling uit te wisselen diensten geen btw verschuldigd zijn.

Nadelen

De autonomie van de afzonderlijke organisaties wordt beperkt doordat de besturen volledig samenwerken.

Wat zijn voor 

de Sterrenpartners 

de opties om hun 

samenwerking 

juridisch vorm 

te geven?

SaMeNWerK iNGS-
 VerBaND

perSoNeLe UNie

Beantwoord in dit kaartenboek

Welke thema’s moeten minimaal in het implemen-

tatieplan aan bod komen en welke bijbehorende 

vragen zijn in dit kaartenboek beantwoord?

Tot nog toe gaan de schema’s over het proces van 

het opstellen van het implementatieplan. Een 

soepel proces is een belangrijke voorwaarde om tot 

een breed gedragen inhoud te komen. Het schema 

hiernaast gaat over de inhoud van het implementa-

tieplan, met de zeven thema’s die (minimaal) in het 

implementatie plan aan bod moeten komen. 

Wat staat er in het schema hiernaast?

Het schema hiernaast noemt zeven thema’s die in 

elk geval in het implementatieplan van De Sterren-

school aan bod moeten komen: doelstelling, samen-

werking, personeel, leren, huisvesting, financiën en 

uitvoering. Per thema is aangegeven wat hierover 

ten minste in het implementatieplan moet staan.  

De denktank heeft hieruit een aantal vragen 

geselec teerd die in dit kaartenboek op aparte 

Informatie kaarten nader zijn uitgewerkt. Deze kaar-

ten staan in het schema verkleind weergegeven.

Het implementatieplan moet uiteraard allereerst de 

doelstelling van De Sterrenschool benoemen. Wat 

wil de plannengroep met De Sterrenschool bereiken? 

Het is nodig om dit helder op papier te hebben zodat 

de uitvoering getoetst kan blijven worden aan de 

ambities. Het thema samenwerking gaat over de 

manier waarop de Sterrenpartners (de organisaties 

die in De Sterrenschool participeren) met elkaar sa-

menwerken. In het implementatieplan moet uiteraard 

ook aandacht zijn voor het personeel, de organisatie 

van het digitale leren en de huisvesting. Ook mag een 

meerjarenbegroting van De Sterrenschool in het plan 

niet ontbreken. Ten slotte moet het implementatie-

plan duidelijkheid scheppen over het proces van de 

uitvoering.

draagvlak: onmisbaar gedurende de hele overgangsperiode

Het creëren van draagvlak voor (implementatie van) De Ster-

renschool is gedurende de gehele overgangsperiode belangrijk. 

Het enthousiasmeren van mensen is daarbij de rode draad, wat 

verandert is de groep waarop de initiatiefnemers zich richten. 

In het begin gaat het om de direct betrokkenen. Naarmate de 

overgangsperiode vordert verbreedt deze groep zich tot buiten-

staanders waarvan sommigen te zijner tijd een actieve rol in De 

Sterrenschool zullen gaan spelen. 

Draagvlak creëren begint altijd met een goede uitleg van wat 

De Sterrenschool beoogt, bijvoorbeeld door een visualisatie van 

De Sterrenschool in bedrijf.  Als mensen weten hoe De Sterren-

school werkt kunnen ze zelf concluderen dat De Sterrenschool 

hun ent housias m e verdient. 

De denktank suggereert dat de plannengroep per moment en 

per organisatie de meest gerichte aanpak bepaalt. Generieke in-

strumenten zoals persberichten, het op verzoek verspreiden van 

informatie (om te voorkomen dat mensen ongewenst worden 

overladen met informatie) en het bouwen van een website kun-

nen afgewisseld worden met meer op de organisatie toegesne-

den activiteiten zoals een op maat gemaakt voorlichtingspakket.

Welke thema’s 

moeten minimaal in 

   het implementatieplan  

aan bod komen en welke 

bijbehorende vragen  

zijn in dit kaartenboek  

beantwoord?

thema thema

11.2

Onder het kopje ‘Doelstelling’ beschrijven de 
leden van de plannengroep wat ze met De 
Sterrenschool willen bereiken. Hierover moet 
duidelijkheid zijn voor met de uitvoering gestart 
wordt. Er wordt onder meer beschreven welke 
elementen van het concept van De Sterren-
school de Sterrenpartners willen implemente-
ren en wat de pedagogisch-didactische visie is. 

Het thema ‘Samenwerking’ gaat over de manier 
waarop de Sterrenpartners in De Sterrenschool 
samenwerken. Naast taakverdeling is de 
juridische vormgeving van de samenwerking 
hierin een belangrijk element. Daarbij moet ook 
worden nagedacht over de voorwaarden voor 
toetreding van nieuwe Sterrenpartners. 

doelstelling samenwerking
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DEEL 2  De implementatie

stap   5 
plan maken

kaart 11.4, pagina 71
Hoe verhouden typerende kenmerken van De 
Sterrenschool zich tot de huidige cao’s voor 
PO en KO? 

kaart 11.5, pagina 73
Hoe organiseren de Sterrenpartners de overgang 
van hun medewerkers naar De Sterrenschool?

kaart 11.10, pagina 83
Waarover worden in het samenwerkingscontract 
van de uitvoeringsgroep afspraken gemaakt?

kaart 11.6, pagina 75
Wat moeten de Sterrenpartners doen om het 
digitale leren te organiseren?

kaart 11.7, pagina 77
Wat zijn de mogelijke eigendomsmodellen 
voor de huisvesting van De Sterrenschool?

kaart 11.8, pagina 79
Hoe financiert De Sterrenschool zijn basis-
diensten en welke voorwaarden zijn aan deze 
financiering gesteld?

kaart 11.9, pagina 81
Hoe waarborgen de Sterrenpartners de kwaliteit 
van hun dienstverlening tijdens de overgangs-
periode?

De Sterrenschool is dagelijks open van 7.00 uur tot 19.00 uur

Vanuit de cao PO leveren de openingstijden geen belemmeringen op.
Vanuit de cao KO leveren de openingstijden geen belemmeringen op.

Medewerkers besteden minimaal 80 procent van hun werktijd aan contact met kinderen

Dit is meer dan het aantal ‘lesgebonden’ uren dat volgens de cao PO aan kinderen moet worden besteed.
De cao PO biedt de mogelijkheid in een individueel overleg met de medewerker telkens voor een 
schooljaar af te wijken van de voorgeschreven 930 les(gebonden) uren. 
Dit kan alleen niet in het eerste jaar van indiensttreding.
Vanuit de cao KO is 80 procent aan contact met kinderen besteden geen probleem (zelfs aan lage kant).

De Sterrenschool kent geen voorgeschreven vakanties, medewerkers bepalen deze zelf

Dit is vanuit de cao PO en KO geen probleem.

De Sterrenschool beloont medewerkers voor een deel flexibel op basis van prestaties

In de cao PO en cao KO is extra beloning mogelijk bovenop het reguliere salaris (maximaal  
15 procent van het jaarsalaris).

Medewerkers op De Sterrenschool hebben een individueel scholingsbudget

Onder de cao PO is hier toestemming van de personeelsgeleding van de mezeggenschapsraad voor nodig.
Onder de cao KO is hier toestemming van de ondernemingsraad voor nodig.

De Sterrenschool kent functies die niet in cao PO of KO voorkomen

De cao PO en KO bieden beide de mogelijkheid om nieuwe functies te creëren. 
De nieuwe functies moeten worden beschreven en gewaardeerd volgens het functiewaarderings  -
systeem van de cao.
De waardering van de functie wordt getoetst door een gecertificeerd adviseur.

Hoe verhouden 

typerende kenmerken  

van De Sterrenschool 

zich tot de huidige cao’s 

voor PO en KO?

TIJD

ARBEIDSVOOR-
WAARDEN

FUNCTIES

De Sterrenpartners maken medewerkers duidelijk wat er komen gaat

Ze vertellen in een vroeg stadium over de grote lijnen van de Sterrenschool.
Ze visualiseren hoe het er voor medewerkers uit gaat zien (bijvoorbeeld middels film).
Ze schetsen tijdig het doel, de termijn en de verwachtingen van het opstellen van het implementatie   - 
plan en de uitvoering daarvan.
Ze gaan met medewerkers op studiereis om ze (delen van) het concept zelf te laten ervaren.
Ze schetsen de voordelen van het concept van De Sterrenschool en zijn open over de reële obstakels.
Ze schetsen de mogelijkheden en nieuwe (horizontale) loopbaanperspectieven voor medewerkers.
Ze informeren medewerkers over wijzigingen in hun arbeidscontract door overgang naar De Sterrenschool.

De Sterrenpartners betrekken medewerkers bij de overgang naar De Sterrenschool

Ze betrekken medewerkers bij de invulling van het concept.
Ze maken duidelijk wat in welke fase door wie bepaald wordt.
Ze schetsen de rol van de medewerkers gedurende de hele overgangsperiode.
Ze belonen medewerkers die goede ideeën hebben, immaterieel en materieel.
Ze stemmen de inspraak van medewerkers en de medezeggenschapsorganen goed op elkaar af.
Ze informeren het sociaal netwerk van de medewerkers (zoals een informatie-avond met partners).
Ze spreken waardering uit over de inzet van mensen die zich wijden aan de overgang.

De Sterrenpartners rusten medewerkers toe op nieuwe taken en samenwerkingsverbanden

Ze organiseren (om)scholingstrajecten gericht op Sterrenschool-competenties.
Ze maken medewerkers duidelijk welke ondersteuning wanneer beschikbaar is.
Ze faciliteren overleg tussen medewerkers van Sterrenpartners om vooroordelen weg te nemen.
Ze laten medewerkers van de Sterrenpartners met elkaar meekijken en elkaars werk doen.
Ze zorgen ook na opening van De Sterrenschool voor de benodigde ondersteuning.

De Sterrenpartners bieden medewerkers informatie

Ze informeren medewerkers en het medezeggenschapsorgaan periodiek over de voortgang.
Ze vieren tussentijdse successen met de medewerkers.

De Sterrenpartners vragen commitment van de medewerkers

Ze laten zittende medewerkers solliciteren naar functies op De Sterrenschool.
Ze organiseren voor medewerkers die onvoldoende gecommiteerd zijn een mobiliteitstraject.

Hoe organiseren 

de Sterrenpartners 

de overgang van hun  

medewerkers naar  

De Sterrenschool?

Doelen

Over de doelen van de samenwerking.

Activiteiten

Over de activiteiten die de uitvoeringsgroep gaat ondernemen.

Organisatie

Over de (juridische) vorm van samenwerking van de uitvoeringsgroep.
Over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de verdeling daarvan.
Over het eventueel inhuren van een externe projectleider.
Over de voorwaarden voor tussentijdse terugtrekking van leden uit de uitvoeringsgroep.
Over de voorwaarden voor tussentijdse toetreding van nieuwe leden aan de uitvoeringsgroep.
Over de procedure in geval van onenigheid tussen de leden van de uitvoeringsgroep. 
Over het omgaan met (financiële) risico’s.

Planning

Over de tijdsinvestering en -besteding van de leden van de uitvoeringsgroep.

Financiën

Over de kosten van de uitvoeringsfase.
Over de financiering van de kosten van de uitvoeringsfase.

Waarover 

worden in het 

samenwerkingscontract

van de uitvoeringsgroep 

afspraken gemaakt?

Middelen

Vaststellen welke doelen met digitaal leren worden nagestreefd.
Bepalen welke middelen nodig zijn om de gekozen doelen te bereiken wat betreft hardware, 
infrastructuur, software, inhoud (‘content’) en beveiliging.
Berekenen van de kosten van de benodigde middelen in relatie tot het beschikbare budget.
Inkopen van de benodigde middelen om de digitale leeromgeving op te bouwen.

Mensen

Vaststellen welke kennis en vaardigheden medewerkers moeten hebben om kinderen digitaal te laten leren.
Scholing organiseren zodat medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelen.

Gebruik

Een plan ontwikkelen voor het beheer van de digitale leeromgeving.
Een plan opstellen om de (inhoud van de) digitale leeromgeving up-to-date te houden.
Een code opstellen met de regels voor het gebruik van de digitale leeromgeving.

Wat moeten 

De Sterrenpartners 

doen om het digitale 

leren te organiseren?

Financiering 

De partijen (zoals een schoolbestuur en/of opvangorganisatie en/of gemeente en/of een privaat
rechtelijke partij) financieren het gebouw samen.

De partijen spreken onderling de eigendomsverhouding en financieringsverhouding af. 

Opdrachtgever en ontwikkelaar

Eén van de partijen is opdrachtgever voor het bouwproces of partijen zijn gezamenlijk opdrachtgever 
door een juridische entiteit te vormen.

De partijen kunnen de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden.

Gebruikers

De partijen verhuren delen van het gebouw aan de gebruikers. 

Beheer en exploitatie

De partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De partijen sluiten een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteden de exploitatie uit.

Financiering 

De gemeente decentraliseert het huisvestingsbudget voor onderwijs door naar het schoolbestuur.
Het schoolbestuur financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

Het schoolbestuur is in principe de opdrachtgever voor het bouwproces. 
Het schoolbestuur kan de rol van opdrachtgever aan de gemeente overdragen.

Het schoolbestuur kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden,  
zoals de gemeente, een projectontwikkelaar of een woningcorporatie. 

Gebruikers

Het schoolbestuur sluit een medegebruiksregeling af met de gebruikers.

Beheer en exploitatie

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor groot onderhoud (zoals de buitenkant van het gebouw).
Het schoolbestuur sluit een exploitatieovereenkomst af met gebruikers of besteedt de exploitatie uit.

Financiering 

De opvangorganisatie financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

De opvangorganisatie is de opdrachtgever voor het bouwproces.
De opvangorganisatie kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden, zoals een 
projectontwikkelaar of een woningcorporatie.

Gebruikers

De opvangorganisatie verhuurt delen van het gebouw aan de gemeente en/of direct aan het  
school  bestuur en gebruikers.

Beheer en exploitatie

De opvangorganisatie is verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De opvangorganisatie sluit een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteedt de exploitatie uit.

Financiering 

De gemeente financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

De gemeente krijgt het opdrachtgeverschap voor het bouwproces overgedragen van het schoolbestuur 
(het schoolbestuur heeft dit vanuit de wet).
De gemeente kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden, zoals een project
ontwikkelaar of een woningcorporatie.

Gebruikers

De gemeente sluit een gebruiksovereenkomst af met het schoolbestuur.
De gemeente verhuurt delen van het gebouw aan de opvangorganisatie en andere gebruikers.

Beheer en exploitatie

De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De gemeente sluit een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteedt de exploitatie uit.

Financiering 

De privaatrechtelijke partij financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

De privaatrechtelijke partij is de opdrachtgever voor het bouwproces.
De privaatrechtelijke partij kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden.

Gebruikers

De privaatrechtelijke partij verhuurt het gebouw aan de gemeente en/of direct aan de gebruikers.

Beheer en exploitatie

De privaatrechtelijke partij is verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De privaatrechtelijke partij sluit een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteedt de  
exploitatie uit.

Wat zijn 

de mogelijke

eigendomsmodellen 

voor de huisvesting van  

De Sterrenschool? 

MEERDERE 

PARTIJEN ZIJN  

GEZAMENLIJK 

EIGENAAR 

DE SCHOOL IS 

EIGENAAR

DE OPVANG
ORGANISATIE IS 

EIGENAAR

DE GEMEENTE  

IS EIGENAAR

EEN PRIVAAT

RECHTELIJKE 

PARTIJ IS  

EIGENAAR  

Schoolbestuur

Het bestuur van de school die 

participeert in De Sterrenschool.

Eigendom

De opstal van het gebouw en/of 

de grond, dus van een bestaand 

gebouw of bij nieuwbouw. 

Privaatrechtelijke partij

Een woningbouwcorporatie,  

projectontwikkelaar, institutionele 

of particuliere belegger of een 

andere kapitaalkrachtige partij. 

Exploitatieovereenkomst

Het contract over de kosten voor 

groot onderhoud, leegstand, 

verzekering, beheer e.d. van het 

onroerend goed.  

Gebruikers

Alle organisaties die een dienst 

aanbieden in De Sterrenschool 

en daartoe een deel van het 

gebouw huren zoals een gezond

heidscentrum of een winkel.

Medegebruiksregeling

Wettelijk voorgeschreven 

contract tussen schoolbestuur als 

eigenaar van het gebouw met de 

andere gebruikers.

Gebruiksovereenkomst

Wettelijk voorgeschreven 

contract tussen gemeente als 

eigenaar van het gebouw en 

het schoolbestuur aan wie 

de gemeente het gebouw ter 

beschikking stelt.

Opdrachtgever

De eindverantwoordelijke voor het 

hele bouwproces. Als de gemeente 

of schoolbestuur eigenaar is 

schrijft de wet deze rol toe aan het 

schoolbestuur, die het alleen aan 

een gemeente mag overdragen 

(en dus niet aan een privaatrechte

lijke partij).

Ontwikkelaar

De partij die een gebouw laat 

ontwerpen en bouwen. 

Terminologie op deze kaart

ALLE 

BASISDIENSTEN

OPVANG

De Sterrenschool kan incidentele subsidies krijgen van gemeenten, provincies of de rijksoverheid 

De voorwaarden hangen af van het doel en de aard van de subsidies. 

De Sterrenschool kan van individuen of organisaties sponsoring ontvangen

Sponsoren stellen hun eigen voorwaarden.

De Sterrenschool kan extra inkomsten verwerven door exploitatie van onder meer het gebouw

De gemeente moet (soms) toestemming geven om ruimtes in gebouwen te verhuren.
De gemeente kan (soms) een deel van de inkomsten opeisen.

De Sterrenschool kan fondsen werven of rente ontvangen op spaartegoeden of deposito’s

geen

De Sterrenschool krijgt budget (de ‘lumpsum’) van het ministerie van OCW

De Sterrenschool besteedt dit budget aan onderwijs en zorg aan leerlingen.

De Sterrenschool krijgt (budget voor) huisvesting en groot onderhoud van de gemeente

geen

De Sterrenschool krijgt budget van de gemeente

De doelstellingen van De Sterrenschool passen binnen het onderwijsbeleid van de gemeente.

De Sterrenschool vraagt ouders om een bijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en geldt alleen voor extra activiteiten.
Ouders kunnen en willen de bijdrage betalen.

Kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, moeten toch kunnen deelnemen aan 
de extra activiteiten.

Ouders betalen De Sterrenschool voor opvang

Ouders willen en kunnen betalen voor opvang voor hun kind.

De Sterrenschool kan budget krijgen van de gemeente

Gemeenten hebben budget voor opvang van kinderen in probleemsituaties (zoals tienermoeders).
Gemeenten hebben budget voor activiteiten voor achterstandskinderen.

De Sterrenschool krijgt budget voor voorschoolse educatie van de gemeente

De kinderen voor wie De Sterrenschool geld krijgt, moeten een indicatie van de gemeente hebben.
De kinderen zijn tussen de tweeënhalf en vier jaar oud.
De Sterrenschool dient bij de gemeente een plan in voor uitvoering van de voorschoolse educatie.
Het budget van de voorschoolse educatie wordt niet besteed aan het onderwijs op De Sterrenschool.
De Sterrenschool draagt vanuit het eigen budget bij aan de voorschoolse educatie.

De Sterrenschool krijgt budget (de ‘lumpsum’) van het ministerie van OCW

Er zijn kinderen in groep één en twee die voldoen aan de criteria voor vroegschoolse educatie.

Ouders betalen De Sterrenschool voor voorschoolse educatie

Ouders van niet-geïndiceerde kinderen zijn bereid te betalen voor de voorschoolse educatie van hun kind.

De Sterrenschool krijgt budget van het ministerie van OCW voor onderwijs aan leerlingen met  
een lichte zorgbehoefte via het eigen samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’

De Sterrenschool neemt leerlingen aan die een indicatie hebben van de Permanente Commissie  
Leerlingenzorg (PCL). 
De Sterrenschool krijgt voldoende leerlingen doorverwezen (het precieze aantal leerlingen hangt af van de 
verwijzingspercentages zoals afgesproken door het samenwerkingsverband voor verdeling van het budget).

De Sterrenschool krijgt leerlinggebonden financiering (een ‘rugzakje’) voor leerlingen met een beperking 

De Sterrenschool neemt leerlingen op met een indicatie van de Commissie van Indicatiestelling (CVI). 
Het gaat om leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap en/of om  
leerlingen met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.

Voor opvang van zorgkinderen krijgt De Sterrenschool geld van de gemeente via de ouders 

Het kind is sociaal of medisch geïndiceerd door een consultatiebureau of huisarts.
Ouders dienen een aanvraag in bij de gemeente.

Hoe financiert 

De Sterrenschool  

zijn basisdiensten en 

welke voorwaarden zijn 

aan deze financiering 

gesteld?

VVE

ZORG

ONDERWIJS

De Sterrenpartners hebben de randvoorwaarden voor succesvolle overgang op orde

De Sterrenpartners zorgen dat er voldoende geld en tijd voor de overgangsperiode beschikbaar is.
De Sterrenpartners zorgen dat iedereen zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kent.

De Sterrenpartners zetten alleen stappen in de overgangsperiode als ze hier klaar voor zijn

De Sterrenpartners hebben de eigen organisatie op orde voordat zij het Sterrenschoolconcept invoeren.
De Sterrenpartners handhaven oude afspraken waar er geen nieuwe gemaakt zijn.
De Sterrenpartners blijven zich inzetten voor de kwaliteit van de ‘oude’ situatie zolang dat nodig is.

De Sterrenpartners nemen voldoende tijd voor de overgangsperiode

De Sterrenpartners nemen in de overgangsperiode kleine stappen.
De Sterrenpartners zorgen dat ze medewerkers niet overbelasten, en geven ze tijd voor (extra) taken.
De Sterrenpartners bewaken het voorgenomen tempo om medewerkers en kinderen niet te overladen.

De Sterrenpartners maken afspraken over kwaliteit en communiceren hierover 

Elke Sterrenpartner stelt een verantwoordelijke aan voor de kwaliteit van de dienstverlening tijdens 
de overgangsperiode.
De Sterrenpartners stellen gezamenlijk de kwaliteitscriteria en de wijze van kwaliteitsbewaking vast.
De Sterrenpartners communiceren naar alle belanghebbenden de manier waarop de kwaliteit wordt  
bewaakt, wie hiervoor verantwoordelijk is en wat de kwaliteitscriteria zijn.

De Sterrenpartners verantwoorden zich naar elkaar over de kwaliteit die ze leveren

De verantwoordelijke ziet zelf toe op de kwaliteit van de dienstverlening van de eigen organisatie.
De verantwoordelijke vraagt om verscherpt toezicht bij de relevante toezichthouder.
De Sterrenpartners verantwoorden zich naar elkaar over hun eigen bevindingen en die van de  
relevante toezichthouder.

De uitvoeringsgroep werkt alleen met Sterrenpartners die de kwaliteit op niveau houden

De uitvoeringsgroep legt sancties op aan Sterrenpartners die niet voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Sterrenpartners die ook na sancties niet voldoen aan de kwaliteitscriteria worden uit de 
uitvoeringsgroep verwijderd.
Verwijderde Sterrenpartners zijn verantwoordelijk voor alle kosten die hun vertrek met zich meebrengt.

Hoe waarborgen 

de Sterrenpartners 

   de kwaliteit van hun 

dienstverlening tijdens de 

overgangsperiode?
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thema themathema thema thema

Bij het thema ‘Personeel’ gaat het om de 
vraag hoe de Sterrenpartners aan geschikt 
personeel komen en hoe ze zorgen dat de 
medewerkers competent zijn en blijven. 
Hier komt ook aan bod hoe Sterrenpartners 
omgaan met bestaand personeel dat niet aan 
de eisen van De Sterrenschool kan of wil vol-
doen. Bij dit thema kijkt de plannengroep ook 
naar de mogelijkheden binnen het arbeids-
recht om medewerkers volgens het concept 
van De Sterrenschool te laten werken. 

Onder het kopje ‘Leren’ beschrijft de plan-
nengroep hoe het leren op De Sterrenschool 
eruit ziet en wat er nodig is om dit van de 
grond te krijgen, uitgaande van de gekozen 
pedagogisch-didactische visie. Het gaat hier 
onder meer over de gewenste leerinhoud, de 
inkoop van leermaterialen en het uitdenken 
van werkvormen. De computer speelt hierin een 
belangrijke rol. Ook de keuze voor de gewenste 
dagindeling komt bij dit thema aan bod. 

Het thema ‘Huisvesting’ gaat over alles 
rondom het gebouw: het organiseren van 
de huisvesting, beslissingen over eigendom, 
het beheer en de indeling van het gebouw, 
welke activiteiten waar in het gebouw van 
De Sterrenschool plaatsvinden, en welke 
ruimtes verhuurd kunnen worden.

Het thema ‘Financiën’ beschrijft de meer-
jarenbegroting van De Sterrenschool. In 
deze begroting staat onder meer hoe De 
Sterrenschool zijn basisdiensten financiert. De 
leden van de plannengroep beschrijven in dit 
hoofdstuk ook wat de financiële risico’s zijn 
nadat De Sterrenschool geopend is en hoe 
hiermee wordt omgegaan. 

Onder het kopje ‘Uitvoering’ in het implemen-
tatieplan komt het proces van de uitvoerings-
fase aan bod. De leden van de plannengroep 
bepalen wie de leden van de uitvoerings-
groep zijn die het implementatieplan gaan 
uitvoeren, hoe deze gaan samenwerken, 
hoe lang de uitvoering gaat duren, welke 
stappen wanneer genomen moeten zijn en 
hoe de voortgang gemeten wordt. Ook wordt 
bepaald hoe de leden van de uitvoerings-
groep omgaan met (financiële) risico’s in de 
uitvoeringsfase. Ook is bij dit thema aandacht 
voor het handhaven van de kwaliteit van het 
dienstenaanbod tijdens de overgang naar De 
Sterrenschool.

leren huisvestingpersoneel Financiën uitvoering
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Wat zijn voor de sterrenpartners de opties om 

hun samenwerking juridisch vorm te geven? 

Waarom deze kaart?

Wanneer de Sterrenpartners gaan samenwerken 

in De Sterrenschool hebben zij een aantal mogelijk-

heden om dit juridisch in te kleden.

Er zijn echter wel wettelijke beperkingen voor 

scholen die openbaar onderwijs willen aanbieden. 

Voor hen geldt (vooralsnog) dat de rechts persoon 

die openbaar onderwijs aanbiedt uitsluitend 

gericht mag zijn op openbaar onderwijs. Een open-

bare school mag daarom geen andere activiteiten 

zoals kinderopvang aanbieden. Bijzonder onder-

wijs mag dit wel. 

Voor De Sterrenschool betekent dit dat als één van 

de Sterrenpartners een school uit het openbare 

onderwijs is, deze alleen een samenwerking kan 

aangaan waarbij de Sterrenpartners ook als auto-

nome organisaties blijven functioneren. Het model 

waarbij de Sterrenpartners integreren tot één 

juridische organisatie is op dit moment alleen  

mogelijk voor een school in het bijzonder onder-

wijs. Een andere beperking, zowel voor openbaar 

als voor bijzonder onderwijs, is dat het overheids-

geld dat scholen krijgen nooit mag weglekken 

naar niet-onderwijsactiviteiten. Voor kinderop-

vangorganisaties geldt deze beperking niet. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart beschrijft vier opties voor samenwerking 

en benoemt voor- en nadelen van elke optie. De 

onderwerpen waarbij kan worden samengewerkt 

strekken zich uit van huisvesting, beheer, beleid 

en het dienstenaanbod (met de beperking dat de 

school zelf altijd de kern van het onderwijs moet 

aanbieden), tot de bewaking van het concept en 

de gezamenlijke visie van de Sterrenpartners.

Bij twee van de vier opties ontstaat een rechts-

persoon. Een rechtspersoon is een juridische een-

heid waardoor een organisatie – net als een mens 

– rechtshandelingen kan verrichten. Voorbeelden 

van rechtshandelingen zijn het afsluiten van een 

contract, iets kopen dan wel huren, iets verhuren, 

personeel aannemen of schulden aangaan. 

Naast het verrichten van rechtshandelingen kent de 

oprichting van een rechtspersoon meer voordelen:

Een afgescheiden vermogen: de rechtsper-•	

soon heeft eigen geld. Dit kan worden verkre-

gen uit de samenvoeging van de afzonderlijke 

budgetten van de organisaties - wat tot meer 

financiële mogelijkheden leidt -, maar ook uit 

inkomsten van de rechtspersoon zoals gelden 

uit subsidies of verhuur van een gebouw.

Een rechtspersoon noodzaakt tot bestuurlijke •	

afstemming tussen partijen en kent een door 

de wet voorgeschreven vergaderstructuur.

De positie van organisaties binnen een rechts-•	

persoon is in principe gelijkwaardig.

Als een rechtspersoon eigen personeel heeft, •	

kan dit personeel werk van de oprichtende 

organisaties uit handen nemen.

Een rechtspersoon verankert duurzame •	

samen werking tussen organisaties.

Personeelsleden van een rechtspersoon kun-•	

nen worden ondergebracht in een andere cao 

dan die voor Kinderopvang of Primair  

Onderwijs (bijvoorbeeld de cao Welzijn).

Oprichters kunnen hun financiële risico •	

beperken tot hun investering (afhankelijk van 

gemaakte afspraken).

Naast deze voordelen kent een rechtspersoon ook 

nadelen:

Organisaties hebben minder zeggenschap dan •	

in hun eigen organisatie.

Rechtspersonen vragen ook tijd en aandacht, •	

onder meer vanwege de verslagleggingseisen. 

Voor welk van de op de kaart weergegeven opties 

de Sterrenpartners in een specifiek geval moeten 

kiezen is op voorhand niet te zeggen. Factoren die 

hierin meespelen zijn:

Wat is de huidige situatie?•	

Welke activiteiten willen de Sterrenpartners •	

ondernemen?

Van wie is het gebouw en wie draagt de aan •	

huisvesting verbonden risico’s? 

In hoeverre willen de Sterrenpartners een •	

gezamenlijk personeelsbeleid? 

Hoe is de (machts)verhouding tussen  •	

de Sterrenpartners? 

Zijn de Sterrenpartners even groot?•	

Voor hoe lang beogen de Sterrenpartners •	

samenwerking?

Streven de Sterrenpartners (op termijn) naar •	

financiële opbrengsten?

combinatiefuncties en de btw-plicht

Een belangrijk aandachtspunt bij combinatie-

functies is de btw-problematiek. Organisaties die 

onderwijs, educatieve activiteiten, kinderopvang 

zonder uitdrukkelijk winstbejag en overblijven 

aanbieden, zijn vrijgesteld van btw en hebben 

hierdoor ook geen recht op aftrek van btw. 

Echte r, als zij onderling diensten uitwisselen, 

moet hierover wel btw worden berekend en 

betaald. Deze btw kan niet worden afgetrokken. 

Dit leidt tot hogere kosten voor de organisatie.

Er is een aantal situaties waarin volgens de 

huidige fiscale wetgeving geen sprake is van 

btw-plicht bij onderling uitgewisselde dien-

sten, zoals ‘de kosten voor gemene rekening’, 

‘de koepelvrijstelling’ en ‘de fiscale eenheid’. 

Deze situaties kennen strikte voorwaarden en 

organisatie moeten met de Belastingdienst 

bespreken of één van deze situaties in hun geval 

van toepassing is.

Juridische opties11.3 SamenWerking

DEEL 2  De implementatie
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coöperatie

SticHtiNG

Wat is een coöperatie?

            Een coöperatie is een vereniging van leden (rechtspersonen) gericht op duurzame samenwerking 
om voordelen voor de leden te halen.

            Een coöperatie is een rechtspersoon die aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen ten 
behoeve van het behalen van voordelen voor de leden.

            De leden van de coöperatie blijven juridisch autonome organisaties.
Elke lid-organisatie heeft een overeenkomst met de coöperatie over de wederzijdse rechten en plichten.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De coöperatie heeft een afgescheiden eigen vermogen waar de leden gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn.
Het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk en eventueel aansprakelijk voor de coöperatie-activiteiten. 

De leden blijven verantwoordelijk voor hun eigen verplichtingen jegens de coöperatie. 
Bij een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ zijn de leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor 

schulden van de coöperatie.
Faillissement van één van de leden van de coöperatie heeft geen gevolgen voor de andere leden.

Een coöperatie mag winst uitkeren aan de leden.

Voordelen

Een coöperatie moet veel vastleggen, wat leden dwingt niets aan het toeval over te laten.
Een coöperatie is makkelijk uit te breiden met nieuwe leden.

Besluiten kunnen door de meerderheid van leden genomen worden, dit biedt flexibiliteit.

Nadelen

Een coöperatie vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering van de leden.
Een coöperatie heeft een eigen administratie en jaarlijks een jaarrekening, dat is veel werk.

Wat is een stichting?

De stichting is een rechtspersoon opgericht om een bepaald doel te bereiken.
De organisaties die de stichting oprichten blijven juridisch autonome organisaties.

De stichting heeft een bestuur en geen leden.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

De stichting heeft eigen vermogen en is daar zelf verantwoordelijk voor.
Organisaties die de stichting hebben opgericht houden hun eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Het faillissement van een stichting leidt niet tot aansprakelijkheid van de oprichters.
Een stichting mag geen winst uitkeren.

Voordelen

Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen, dat biedt flexibiliteit.

Nadelen

Openbaar onderwijs heeft soms toestemming van de gemeente waarin gevestigd nodig om een  
stichting op te richten als die als doel heeft het aangaan van een relatie met andere organisaties.

Wat is een samenwerkingsverband?

Een samenwerkingscontract legt afspraken vast over het doel van samenwerking, inhoudelijke  
afspraken, de termijn van samenwerken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen organisaties.
Op basis van deze afspraken werken organisaties samen. 
Over alle onderwerpen kunnen afspraken worden gemaakt, dus ook over aansturing van elkaars  
personeel en bewaking van het Sterrenschool-concept.
Een samenwerkingsverband is geen rechtspersoon en kan dus geen rechtshandelingen verrichten.
De samenwerkende organisaties blijven juridisch autonome organisaties.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Er ontstaat geen afgescheiden vermogen. 
Afzonderlijke organisaties behouden hun eigen verantwoordelijkheden en dragen hiervoor zelf het risico.
Organisaties kunnen afspraken maken over de aansprakelijkheid voor gezamenlijke activiteiten.

Voordelen 

Wijzigingen (zoals toetreding van nieuwe partijen) zijn relatief makkelijk te organiseren.
Bij onvoorziene omstandigheden kan een samenwerkingscontract relatief makkelijk worden ontbonden.

Nadelen 

Organisaties kunnen bestuurlijke commitment aan de samenwerkingscontract minder snel  
afdwingen dan bij een rechtspersoon.
Een samenwerkingscontract legt alleen vast wat op het moment van aangaan bekend is, dat kan tot 
problemen leiden.
Wijziging of aanpassing van het samenwerkingscontract behoeft de instemming van alle partijen.

Wat is een personele unie?

Een personele unie is een bestuurlijke integratie tussen twee of meer rechtspersonen.
De besturen van de organisaties bestaan uit dezelfde bestuurders.  
Deze besturen sturen de afzonderlijke organisaties aan.
De organisaties maken afspraken over hun feitelijke samenwerking. 
Een personele unie is geen rechtspersoon en kan dus geen rechtshandelingen verrichten.
De organisaties die de personele unie aangaan blijven juridisch autonome organisaties.

(Financiële) verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

Er ontstaat geen afgescheiden vermogen.
Afzonderlijke organisaties behouden hun eigen verantwoordelijkheid en dragen hun eigen risico’s.
De afzonderlijke organisaties maken afspraken over de aansprakelijkheid voor gezamenlijke activiteiten.

Voordelen

Een personele unie kan ook worden gevormd op het niveau van de raad van toezicht of raad  
van commissarissen.
Een personele unie kan onder voorwaarden als een fiscale eenheid worden erkend waardoor de  
organisaties over onderling uit te wisselen diensten geen btw verschuldigd zijn.

Nadelen

De autonomie van de afzonderlijke organisaties wordt beperkt doordat de besturen volledig samenwerken.

Wat zijn voor 

de Sterrenpartners 

de opties om hun 

samenwerking 

juridisch vorm 

te geven?

SaMeNWerK iNGS-
 VerBaND

perSoNeLe UNie

11.3
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combinatiefuncties

Als De Sterrenschool uit verschillende organisaties  

(onderwijs en kinderopvang) met eigen cao’s bestaat, 

zijn de beoogde combinatiefuncties (waarin onder-

wijs- en opvangtaken gecombineerd worden) lastig te 

realiseren. Hiervoor zijn drie opties:

Medewerkers zijn bij twee organisaties in dienst •	

onder de aldaar geldende arbeidsvoorwaarden. 

De separate organisaties detacheren hun •	

medewerkers over en weer. Hier moeten ze in 

principe btw over afdragen. De mogelijkheden om 

btw-afdracht te vermijden zijn zeer beperkt (zie 

ook pagina 68).

De organisaties van De Sterrenschool huren via •	

een uitzendbureau de combinatiefunctionaris in 

die werkt onder de uitzendcao.

hoe verhouden typerende kenmerken van  

de sterrenschool zich tot de huidige cao’s voor  

po en Ko?

Waarom deze kaart?

In deel 1 over het concept staan op kaart 4.1 de 

voorwaarden waaronder medewerkers werken 

bij De Sterrenschool. Hierbij is uitgegaan van de 

vraag wat het beste is voor De Sterrenschool en is 

geen rekening gehouden met eventuele beperkin-

gen in wet- en regelgeving.

Bij implementatie van het concept wordt wet- en 

regelgeving uiteraard wel relevant. Medewerkers 

in kinderopvang en onderwijs werken immers 

onder bestaande cao’s. Hierom heeft de denktank 

bekeken hoe belangrijke kenmerken van De Ster-

renschool zich verhouden tot de huidige cao’s voor 

Kinderopvang (KO) en Primair Onderwijs (PO). 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart geeft een aantal kenmerken van  

De Sterrenschool weer die afwijken van de 

gangbare praktijk en waarbij vragen rijzen over de 

verhouding met de huidige cao’s PO en KO.  

Per kenmerk is aan gegeven hoe het kenmerk zich 

tot de cao´s verhoudt. De conclusie is dat deze 

cao’s voldoende ruimte bieden om De Sterren-

school te implementeren. 

Een belangrijke voorvraag is: willen de Sterren-

partners wel met verschillende cao’s werken en als 

aparte organisaties met elk hun eigen personeel 

blijven functioneren? De Sterrenschool opereert 

immers als één geheel, de medewerkers werken 

aan dezelfde doelen en de scheidslijn tussen bij-

voorbeeld ‘kinderopvang’ en ‘onderwijs’ is op de 

werkvloer niet altijd duidelijk. De mogelijkheid om 

met één cao te werken bestaat bovendien. Dit kan 

echter alleen als De Sterrenschool ook in juridische 

zin één organisatie is, wat in het geval van open-

baar onderwijs momenteel nog is uitgesloten. 

Het voordeel van één cao is dat alle medewerkers 

dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben. 

hoe kan de sterrenschool met opvangen en onderwijs 

komen tot één cao voor zijn medewerkers?

De Sterrenschool is één rechtspersoon (stichting of •	

coöperatieve vereniging) die ervoor kiest één cao te 

voeren: de cao KO of de cao PO of een eigen Sterren-

schoolcao. (NB: dit staat alleen open voor scholen in 

het bijzonder onderwijs.

Als de rechtspersoon kiest voor de cao PO moet voor •	

de kinderopvangmedewerkers ontheffing voor de cao 

KO aangevraagd worden aan de cao-partijen KO. 

Het niveau van arbeidsvoorwaarden voor de kinder-•	

opvangmedewerkers mag niet lager zijn dan in de 

cao KO.

Als de rechtspersoon kiest voor de cao KO moet voor •	

onderwijsmedewerkers ontheffing voor de cao PO 

aangevraagd worden bij de cao-partijen PO. 

Het niveau van arbeidsvoorwaarden voor de •	

onderwijs medewerkers mag niet lager zijn dan in  

de cao P O. 

Als de rechtspersoon kiest voor een eigen Sterren-•	

schoolcao moet ze deze met de vakbonden van KO en 

PO afsluiten.

Het niveau van de arbeidsvoorwaarden van deze •	

Sterrenschoolcao mag niet lager zijn dan in de cao KO 

en PO.

cao’s en de sterrenschool11.4 perSOneel

DEEL 2  De implementatie
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De Sterrenschool is dagelijks open van 7.00 uur tot 19.00 uur

Vanuit de cao PO leveren de openingstijden geen belemmeringen op.
Vanuit de cao KO leveren de openingstijden geen belemmeringen op.

Medewerkers besteden minimaal 80 procent van hun werktijd aan contact met kinderen

Dit is meer dan het aantal ‘lesgebonden’ uren dat volgens de cao PO aan kinderen moet worden besteed.
De cao PO biedt de mogelijkheid in een individueel overleg met de medewerker telkens voor een 
schooljaar af te wijken van de voorgeschreven 930 les(gebonden) uren. 
Dit kan alleen niet in het eerste jaar van indiensttreding.
Vanuit de cao KO is 80 procent aan contact met kinderen besteden geen probleem (zelfs aan lage kant).

De Sterrenschool kent geen voorgeschreven vakanties, medewerkers bepalen deze zelf

Dit is vanuit de cao PO en KO geen probleem.

De Sterrenschool beloont medewerkers voor een deel flexibel op basis van prestaties

In de cao PO en cao KO is extra beloning mogelijk bovenop het reguliere salaris (maximaal  
15 procent van het jaarsalaris).

Medewerkers op De Sterrenschool hebben een individueel scholingsbudget

Onder de cao PO is hier toestemming van de personeelsgeleding van de mezeggenschapsraad voor nodig.
Onder de cao KO is hier toestemming van de ondernemingsraad voor nodig.

De Sterrenschool kent functies die niet in cao PO of KO voorkomen

De cao PO en KO bieden beide de mogelijkheid om nieuwe functies te creëren. 
De nieuwe functies moeten worden beschreven en gewaardeerd volgens het functiewaarderings  -
systeem van de cao.
De waardering van de functie wordt getoetst door een gecertificeerd adviseur.

Hoe verhouden 

typerende kenmerken  

van De Sterrenschool 

zich tot de huidige cao’s 

voor PO en KO?

TIJD

ARBEIDSVOOR-
WAARDEN

FUNCTIES

11.4
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Hoe organiseren de Sterrenpartners de overgang 

van hun medewerkers naar De Sterrenschool?

Waarom deze kaart?

Zoals in het conceptdeel al benoemd is: mede-

werkers maken De Sterrenschool. In hun handelen 

komt de cultuur tot uiting en komt het concept tot 

leven. De Sterrenschool wijkt echter in veel  

opzichten af van de huidige gang van zaken in 

kinderopvang en onderwijs. Voor medewerkers 

betekent dit een omslag, bijvoorbeeld ten aanzien 

van het type werkzaamheden, collega’s, gebou w 

en werkwijze. Het is dus belangrijk dat de Sterren-

partners stilstaan bij de vraag hoe zij hun mede-

werkers meekrijgen in de overgang naar  

De Sterrenschool. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast beschrijft de acties die  

Sterrenpartners moeten ondernemen om de over-

gang naar De Sterrenschool voor hun medewer-

kers soepel te laten verlopen. Het zijn acties die 

de Sterrenpartners ieder voor zich kunnen doen of 

gezamenlijk.

De denktank vindt het belangrijk dat de Sterren-

partners naar medewerkers open zijn over wat er 

komen gaat, wat de concrete veranderingen voor 

medewerkers zijn en wat mogelijke obstakels zijn. 

Hiernaast adviseert de denktank om medewerkers 

te betrekken bij de ontwikkeling van concrete plan-

nen. Dit is een mooie manier om hen enthousiast 

te maken voor het concept en tevens hun denk-

kracht te benutten. De betrokkenheid van mede-

werkers wordt ook bevorderd door gezamenlijke 

mijlpalen en successen te vieren op weg naar de 

opening van De Sterrenschool.

De Sterrenpartners scholen hun medewerkers bij 

als De Sterrenschool nieuwe vaardigheden en 

kennis van hen vraagt. Ook organiseren ze ken-

nismaking met toekomstige collega’s en elkaars 

dagelijks werk.

Het is belangrijk dat De Sterrenschool mede werkers 

heeft die specifiek voor het Sterrenschoolconcept 

gemotiveerd zijn. De Sterrenpartners laten hun 

mede werkers daarom solliciteren naar functies. 

Voor medewerkers die niet gemotiveerd zijn wordt 

een oplossing buiten De Sterrenschool gezocht.

11.5 perSOneel overgang naar de sterrenschool
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De Sterrenpartners maken medewerkers duidelijk wat er komen gaat

Ze vertellen in een vroeg stadium over de grote lijnen van de Sterrenschool.
Ze visualiseren hoe het er voor medewerkers uit gaat zien (bijvoorbeeld middels film).
Ze schetsen tijdig het doel, de termijn en de verwachtingen van het opstellen van het implementatie   - 
plan en de uitvoering daarvan.
Ze gaan met medewerkers op studiereis om ze (delen van) het concept zelf te laten ervaren.
Ze schetsen de voordelen van het concept van De Sterrenschool en zijn open over de reële obstakels.
Ze schetsen de mogelijkheden en nieuwe (horizontale) loopbaanperspectieven voor medewerkers.
Ze informeren medewerkers over wijzigingen in hun arbeidscontract door overgang naar De Sterrenschool.

De Sterrenpartners betrekken medewerkers bij de overgang naar De Sterrenschool

Ze betrekken medewerkers bij de invulling van het concept.
Ze maken duidelijk wat in welke fase door wie bepaald wordt.
Ze schetsen de rol van de medewerkers gedurende de hele overgangsperiode.
Ze belonen medewerkers die goede ideeën hebben, immaterieel en materieel.
Ze stemmen de inspraak van medewerkers en de medezeggenschapsorganen goed op elkaar af.
Ze informeren het sociaal netwerk van de medewerkers (zoals een informatie-avond met partners).
Ze spreken waardering uit over de inzet van mensen die zich wijden aan de overgang.

De Sterrenpartners rusten medewerkers toe op nieuwe taken en samenwerkingsverbanden

Ze organiseren (om)scholingstrajecten gericht op Sterrenschool-competenties.
Ze maken medewerkers duidelijk welke ondersteuning wanneer beschikbaar is.
Ze faciliteren overleg tussen medewerkers van Sterrenpartners om vooroordelen weg te nemen.
Ze laten medewerkers van de Sterrenpartners met elkaar meekijken en elkaars werk doen.
Ze zorgen ook na opening van De Sterrenschool voor de benodigde ondersteuning.

De Sterrenpartners bieden medewerkers informatie

Ze informeren medewerkers en het medezeggenschapsorgaan periodiek over de voortgang.
Ze vieren tussentijdse successen met de medewerkers.

De Sterrenpartners vragen commitment van de medewerkers

Ze laten zittende medewerkers solliciteren naar functies op De Sterrenschool.
Ze organiseren voor medewerkers die onvoldoende gecommiteerd zijn een mobiliteitstraject.

Hoe organiseren 

de Sterrenpartners 

de overgang van hun  

medewerkers naar  

De Sterrenschool?

11.5
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Wat moet de sterrenschool doen om het digitale 

leren te organiseren?

Waarom deze kaart?

Het thema digitaal leren is belangrijk op  

De Sterrenschool. Kinderen leren immers in een 

individuele leerreis, waarin digitaal leren een  

belangrijke plek inneemt. Digitaal leren kan 

verschillende doelen dienen. De Sterrenpartners 

moeten bepalen voor welke doelen zij het digitale 

leren willen inzetten (zie hierover het kader op 

pagina 24). De organisatie van het digitaal leren 

is voor veel scholen en kinderopvangorganisaties 

geen gesneden koek, vandaar dat de denktank 

hierover een aparte kaart heeft gemaakt.

Wat staat er op de kaart hiernaast? 

Op de kaart hiernaast staat wat De Sterrenschool 

moet doen om het digitale leren te organiseren. Een 

onderdeel hiervan is het inkopen van de benodig de 

middelen. Welke middelen nodig zijn zal afhangen 

van de manier waarop de plannengroep ict in De 

Sterrenschool wil gaan gebruiken en organiseren. 

Een mogelijkheid hiertoe is cloud- computing (zie 

kader hiernaast). De denktank suggereert om bij 

het inkopen van deze middelen te bekijken of dit 

samen kan met andere scholen of kinderopvang-

organisaties om schaalvoordelen te benutten.

Het implementatieplan moet concreet aangeven 

welke middelen en mensen nodig zijn om het digi-

taal leren mogelijk te maken en hoe deze georgani-

seerd worden. De plannengroep moet ook nadenken 

over het beheer van de digitale leerom geving en 

over een code voor het gebruik hiervan. 

code digitale leeromgeving

Het is belangrijk dat alle betrokkenen bij  

De Sterrenschool weten wat zij kunnen en mogen doen in 

de digitale leeromgeving en hoe ieders privacy is geborgd. 

Hiertoe kan De Sterrenschool een code opstellen, waarin 

onder meer wordt vastgelegd wie waar toegang tot heeft, 

wat de grenzen zijn aan de hoeveelheid digitaal leren, wat 

het beleid is ten aanzien van de gezondheid van gebruikers 

(zoals het voorkomen van rsi) en van cyberpesten. In de 

code kan ook worden vastgelegd hoe de privacy van  

kinderen, medewerkers en ouders is geborgd.  

Onderdeel hiervan is de digitale footprint van het kind. 

Met de digitale footprint wordt alles bedoeld wat het kind 

gedaan heeft in de digitale leeromgeving en de resultaten 

die hij of zij behaald heeft. Hiervoor is het onder andere be-

langrijk om vast te leggen hoe lang deze digitale footprint 

bewaard blijft. Het doel hiervan is dat deze gegevens de 

kansen van kinderen nooit mogen belemmeren.

cloudcomputing

Bij de organisatie van het digitaal leren gaat het 

onder meer om leermethodes, leermateriaal en de 

toegang hiertoe. Om dit te realiseren kan De Ster-

renschool gebruik maken van cloudcomputing. Dit wil 

zeggen dat er op De Sterrenschool geen servers en 

computers vol met software, lesmethodes en digitaal 

leermateriaal aanwezig zijn. De Sterrenschool maakt 

alleen gebruik van alle informatie die op het internet 

(in de ‘cloud’) beschikbaar is. Op het internet staan 

talloze leermethodes en leermateriaal die De Ster-

renschool zelf kan aanpassen of aanvullen.

Door gebruik te maken van cloudcomputing hoeft  

De Sterrenschool alleen te organiseren dat 

kinderen toegang tot deze informatie hebben middels 

computers (bijvoorbeeld laptops, desktopcomputers 

of smartphones) en een internetverbinding. Het 

voordeel van cloudcomputing is dat kinderen overal 

waar een internetverbinding is (zoals thuis of op 

een vakantieadres) toegang hebben tot hun eigen 

methoden van digitaal leren. Vanuit de organisatie 

is het een voordeel dat de beheerlasten en operati-

onele taken beperkt zijn. Cloudcomputing is ook een 

mogelijkheid voor andere informatiesystemen waar 

De Sterrenschool mee werkt zoals de administratie, 

de planning en het kindvolgsysteem. 

organisatie digitaal leren11.6 leren
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Middelen

Vaststellen welke doelen met digitaal leren worden nagestreefd.
Bepalen welke middelen nodig zijn om de gekozen doelen te bereiken wat betreft hardware, 
infrastructuur, software, inhoud (‘content’) en beveiliging.
Berekenen van de kosten van de benodigde middelen in relatie tot het beschikbare budget.
Inkopen van de benodigde middelen om de digitale leeromgeving op te bouwen.

Mensen

Vaststellen welke kennis en vaardigheden medewerkers moeten hebben om kinderen digitaal te laten leren.
Scholing organiseren zodat medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden ontwikkelen.

Gebruik

Een plan ontwikkelen voor het beheer van de digitale leeromgeving.
Een plan opstellen om de (inhoud van de) digitale leeromgeving up-to-date te houden.
Een code opstellen met de regels voor het gebruik van de digitale leeromgeving.

Wat moeten 

De Sterrenpartners 

doen om het digitale 

leren te organiseren?

organisatie digitaal leren 11.6
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DEEL 2  De implementatie

publiek-private samenwerking:  

een optie voor de sterrenpartners?

Publiek-private samenwerking (PPS) is een 

samen werkingsvorm waarbij een consortium 

van private partijen (projectontwikkelaar, 

woning corporatie, financier, aannemer, architect 

of exploitant) een gebouw realiseert in opdracht 

van een publieke partij (zoals een gemeente of 

de Sterrenpartners). Het consortium ontwerpt, 

bouwt, financiert en, indien gewenst, onder-

houdt en exploiteert het gebouw in opdracht 

van de partij die het gebouw gebruikt.  

Het voordeel hiervan voor de Sterrenpartners 

is de uitbesteding van zorgen over het gebouw 

en daardoor de ruimte om zich te richten op 

kerntaken. PPS-contracten lopen over tientallen 

jaren, omdat het consortium zijn investeringen 

moet terug verdienen. Dit langdurig commitment 

kan lastig zijn voor de Sterrenpartners. 

Wat zijn de mogelijke eigendomsmodellen voor 

de huisvesting van de sterrenschool? 

Waarom deze kaart?

De Sterrenschool kan niet makkelijk worden 

gerealiseerd in een gangbaar schoolgebouw of op 

een reguliere kinderopvanglocatie. Het onder-

wijs is niet via een jaarklassensysteem ingericht, 

waardoor er geen reguliere klaslokalen meer zijn. 

Opvang en onderwijs vinden in hetzelfde gebouw 

plaats en in het gebouw worden aanvullende  

diensten aangeboden. Kortom, huisvesting is voor 

het succes van De Sterrenschool een belangrijk  

thema en hierom van belang voor het implemen-

tatieplan. Het thema huisvesting kent diverse  

aspecten (zie kader hiernaast). Het aspect van 

het eigendom van het Sterrenschoolgebouw is 

hiernaast uitgewerkt.

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart hiernaast beschrijft vijf eigendoms-

modellen die voor De Sterrenschool een optie zijn. 

Hier zitten gangbare modellen tussen, maar ook 

minder gangbare varianten. Van elk model wor-

den de relevante kenmerken beschreven.

Eén van de modellen gaat uit van gezamenlijke 

eigenaren. Deze eigenaren kunnen variëren:  

het kan een school met een opvangorganisatie 

zijn, een opvangorganisatie met een belegger of 

een gemeente met een woningcorporatie.  

Voordeel van gezamenlijke eigenaren is meer erva-

ring, meer financiële draagkracht en een gedeeld 

leegstandsrisico.

Worden of zijn de Sterrenpartners geen eigenaar 

van het gebouw, dan is het belangrijk dat ze tijdig 

en regelmatig invloed hebben op hoe het gebouw 

er uiteindelijk uit komt te zien. Hiertoe dient het 

programma van eisen en kunnen er periodieke 

controlemomenten worden vastgelegd.

Welke van de modellen in een specifieke situatie de 

beste optie is hangt af van verschillende vragen als: 

Wat is de economische daadkracht van de •	

Sterrenpartners?

Welke risico´s kunnen en willen de  •	

Sterrenpartners dragen?

Hoeveel tijd willen en kunnen de Sterren-•	

partners investeren in het bouwproces?

Hoeveel invloed willen de Sterrenpartners •	

hebben op het gebouw?

Hoe belangrijk is het voor de Sterrenpartners •	

om onafhankelijk te zijn?

Waar bevindt het (te bouwen) gebouw zich?•	

Wat is het beleid en de betrokkenheid van de •	

gemeente?

Zijn er externe partijen geïnteresseerd zoals •	

een woningcorporatie?

Heeft de opvangorganisatie of het school-•	

bestuur ervaring met bouwen?

relevante aspecten voor het organiseren van 

de huisvesting 

visie

Voordat aan de organisatie van de huisvesting wordt begon-

nen, moeten betrokken partijen hun gedeelde visie op het 

gebouw vastleggen.

het programma van eisen

In het programma van eisen worden de specifieke eisen 

van De Sterrenschool aan het gebouw expliciet gemaakt. 

Ten aanzien van het speerpunt flexibiliteit betekent dit 

bijvoorbeeld verschuifbare wanden, afstelbaar licht en 

gereguleerde luchttoevoer. Het programma van eisen wordt 

opgesteld aan het begin van het bouwtraject. 

de locatie 

De Sterrenschool ambieert een actieve rol in zijn  

omgeving. Bij de bepaling van de locatie is het belangrijk 

hiermee rekening te houden: heeft de buurt wel behoefte 

aan een centraal punt? Andere overwegingen ten aanzien 

van locatie zijn bijvoorbeeld bereikbaarheid, parkeergele-

genheid en aansluiting bij het bestemmingsplan. 

het gebouwtype (bestaand of nieuwbouw)

Of er nu wordt gekozen voor een te verbouwen bestaand 

gebouw of voor nieuwbouw, in beide gevallen is het zaak 

rekening te houden met herindelings-, uitbreidings- en 

krimpmogelijkheden. Bij een bestaand gebouw zijn de staat 

van onderhoud en hiermee samenhangende renovatie- en 

verbouwingskosten belangrijk. 

de projectfasering

Een (ver)bouwproces is opgedeeld in verschillende fases, die 

mede afhankelijk van de aanbestedingsmethode en de om-

vang kunnen variëren in duur en inhoud. Vroeg tijdig inzicht 

in de projectfasering voor alle betrokkenen is belangrijk.

de aanbestedingsmethode

De manier en het moment van aanbesteding van het 

gebouw hebben grote invloed op factoren als bouwkosten, 

verantwoordelijkheden, risico’s, kwaliteit en bouwsnelheid. 

de visie op beheer en exploitatie

Het concept van De Sterrenschool, met lange openings tijden 

en gebruik van de ruimtes voor meerdere doel einden, vraagt 

om een innovatief en integraal beheer- en exploitatiemodel. 

Het is belangrijk de visie op exploitatie in een vroege fase 

duidelijk te hebben, omdat het gelijktijdig en in samenhang 

met het ontwerp van het gebouw moet worden ingevuld. 
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Financiering 

De partijen (zoals een schoolbestuur en/of opvangorganisatie en/of gemeente en/of een privaat
rechtelijke partij) financieren het gebouw samen.

De partijen spreken onderling de eigendomsverhouding en financieringsverhouding af. 

Opdrachtgever en ontwikkelaar

Eén van de partijen is opdrachtgever voor het bouwproces of partijen zijn gezamenlijk opdrachtgever 
door een juridische entiteit te vormen.

De partijen kunnen de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden.

Gebruikers

De partijen verhuren delen van het gebouw aan de gebruikers. 

Beheer en exploitatie

De partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De partijen sluiten een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteden de exploitatie uit.

Financiering 

De gemeente decentraliseert het huisvestingsbudget voor onderwijs door naar het schoolbestuur.
Het schoolbestuur financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

Het schoolbestuur is in principe de opdrachtgever voor het bouwproces. 
Het schoolbestuur kan de rol van opdrachtgever aan de gemeente overdragen.

Het schoolbestuur kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden,  
zoals de gemeente, een projectontwikkelaar of een woningcorporatie. 

Gebruikers

Het schoolbestuur sluit een medegebruiksregeling af met de gebruikers.

Beheer en exploitatie

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor groot onderhoud (zoals de buitenkant van het gebouw).
Het schoolbestuur sluit een exploitatieovereenkomst af met gebruikers of besteedt de exploitatie uit.

Financiering 

De opvangorganisatie financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

De opvangorganisatie is de opdrachtgever voor het bouwproces.
De opvangorganisatie kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden, zoals een 
projectontwikkelaar of een woningcorporatie.

Gebruikers

De opvangorganisatie verhuurt delen van het gebouw aan de gemeente en/of direct aan het  
school  bestuur en gebruikers.

Beheer en exploitatie

De opvangorganisatie is verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De opvangorganisatie sluit een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteedt de exploitatie uit.

Financiering 

De gemeente financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

De gemeente krijgt het opdrachtgeverschap voor het bouwproces overgedragen van het schoolbestuur 
(het schoolbestuur heeft dit vanuit de wet).
De gemeente kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden, zoals een project
ontwikkelaar of een woningcorporatie.

Gebruikers

De gemeente sluit een gebruiksovereenkomst af met het schoolbestuur.
De gemeente verhuurt delen van het gebouw aan de opvangorganisatie en andere gebruikers.

Beheer en exploitatie

De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De gemeente sluit een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteedt de exploitatie uit.

Financiering 

De privaatrechtelijke partij financiert de huisvesting.

Opdrachtgever en ontwikkelaar

De privaatrechtelijke partij is de opdrachtgever voor het bouwproces.
De privaatrechtelijke partij kan de huisvesting zelf ontwikkelen of laten ontwikkelen door derden.

Gebruikers

De privaatrechtelijke partij verhuurt het gebouw aan de gemeente en/of direct aan de gebruikers.

Beheer en exploitatie

De privaatrechtelijke partij is verantwoordelijk voor groot onderhoud.
De privaatrechtelijke partij sluit een exploitatieovereenkomst af met de gebruikers of besteedt de  
exploitatie uit.

Wat zijn 

de mogelijke

eigendomsmodellen 

voor de huisvesting van  

De Sterrenschool? 

MEERDERE 

PARTIJEN ZIJN  

GEZAMENLIJK 

EIGENAAR 

DE SCHOOL IS 

EIGENAAR

DE OPVANG
ORGANISATIE IS 

EIGENAAR

DE GEMEENTE  

IS EIGENAAR

EEN PRIVAAT

RECHTELIJKE 

PARTIJ IS  

EIGENAAR  

Schoolbestuur

Het bestuur van de school die 

participeert in De Sterrenschool.

Eigendom

De opstal van het gebouw en/of 

de grond, dus van een bestaand 

gebouw of bij nieuwbouw. 

Privaatrechtelijke partij

Een woningbouwcorporatie,  

projectontwikkelaar, institutionele 

of particuliere belegger of een 

andere kapitaalkrachtige partij. 

Exploitatieovereenkomst

Het contract over de kosten voor 

groot onderhoud, leegstand, 

verzekering, beheer e.d. van het 

onroerend goed.  

Gebruikers

Alle organisaties die een dienst 

aanbieden in De Sterrenschool 

en daartoe een deel van het 

gebouw huren zoals een gezond

heidscentrum of een winkel.

Medegebruiksregeling

Wettelijk voorgeschreven 

contract tussen schoolbestuur als 

eigenaar van het gebouw met de 

andere gebruikers.

Gebruiksovereenkomst

Wettelijk voorgeschreven 

contract tussen gemeente als 

eigenaar van het gebouw en 

het schoolbestuur aan wie 

de gemeente het gebouw ter 

beschikking stelt.

Opdrachtgever

De eindverantwoordelijke voor het 

hele bouwproces. Als de gemeente 

of schoolbestuur eigenaar is 

schrijft de wet deze rol toe aan het 

schoolbestuur, die het alleen aan 

een gemeente mag overdragen 

(en dus niet aan een privaatrechte

lijke partij).

Ontwikkelaar

De partij die een gebouw laat 

ontwerpen en bouwen. 

Terminologie op deze kaart

eigendomsmodellen 11.7
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DEEL 2  De implementatie

hoe financiert de sterrenschool zijn basisdiensten 

en welke voorwaarden zijn aan deze financiering 

gesteld?

 

Waarom deze kaart?

De Sterrenschool moet (minimaal) kostendekkend 

kunnen draaien en dus zijn financiën een thema in 

het implementatieplan. Hieronder valt het opstel-

len van een meerjarenbegroting voor  

De Sterrenschool. Om deze te kunnen opstellen 

moet de plannengroep zicht hebben op de te ver-

wachten inkomsten en uitgaven. De kaart  

hiernaast geeft zicht op de aard van de verschil-

lende inkomstenbronnen voor de basisdiensten 

van De Sterrenschool. 

Wat staat er op de kaart hiernaast? 

De kaart hiernaast geeft de manieren weer waarop 

De Sterrenschool zijn drie basisdiensten (opvang, 

vve en onderwijs) kan financieren en welke voor-

waarden aan deze financiering zijn gesteld. De 

kaart begint met de mogelijkheden voor finan-

ciering die niet gekoppeld zijn aan een specifieke 

dienst. De Sterrenschool kan bijvoorbeeld op zoek 

gaan naar sponsoring of eigen ruimtes verhuren. 

De gemeente moet hiervoor soms toestemming 

geven of kan een deel van de inkomsten die hieruit 

voortvloeien opeisen. 

Naast deze potentiële financieringsstromen kan  

De Sterrenschool voor zijn basisdiensten geld krijgen 

van ouders, de gemeente en de rijksoverheid. 

Ouders betalen bijvoorbeeld voor kinderopvang 

en kunnen ook een vrijwillige bijdrage leveren aan 

het onderwijs. De Sterrenschool kan ouders bij 

een specifieke activiteit vragen om een vrijwillige 

ouder bijdrage, mits kinderen van ouders die deze 

bijdrage niet kunnen of willen betalen ook aan de 

activiteit kunnen deelnemen.

alternatieve geldstromen zoeken voor kinderopvang

Op De Sterrenschool is kinderopvang een onderdeel van 

de leerreis van kinderen. De ouders van de kinderen die 

kinderopvang gebruiken, betalen dit.  

Zij kunnen hiervoor een toeslag krijgen van de overheid. 

Aan deze toeslag zijn voorwaarden verbonden waar 

waarschijnlijk niet alle ouders aan voldoen. Hierdoor kan 

een tweedeling ontstaan tussen kinderen die wel gebruik 

maken van opvang (en dus hun leerreis tijdens opvang 

voortzetten) en kinderen die geen gebruik van opvang 

maken. Als geld voor een deel van deze kinderen de 

belangrijkste belemmering is om aan de opvang mee te 

doen, kan De Sterrenschool proberen kinderopvang voor 

deze kinderen op een andere manier te financieren.

De Sterrenschool kan:

de gemeente vragen bij te dragen met vve-gelden, 

geld uit de bijzondere bijstand, geld vanuit achter-

standenbeleid, geld vanuit grote stedenbeleid, geld 

vanuit de wmo-functie van de gemeente of geld uit het 

reïntegratiebudget;

(reeds betalende) ouders vragen om een  

vrijwillige bijdrage;

sponsoring zoeken;

ouders, die hiervoor in aanmerking komen,  

helpen een vergoeding aan te vragen via de Sociaal 

Medische Indicatieregeling;

zelf inkomen genereren, bijvoorbeeld door ruimtes 

binnen het gebouw te verhuren.

FinancieringsmogeliJKheden Basisdiensten11.8 financiën
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ALLE 

BASISDIENSTEN

OPVANG

De Sterrenschool kan incidentele subsidies krijgen van gemeenten, provincies of de rijksoverheid 

De voorwaarden hangen af van het doel en de aard van de subsidies.

De Sterrenschool kan van individuen of organisaties sponsoring ontvangen

Sponsoren stellen hun eigen voorwaarden.

De Sterrenschool kan extra inkomsten verwerven door exploitatie van onder meer het gebouw

De gemeente moet (soms) toestemming geven om ruimtes in gebouwen te verhuren.
De gemeente kan (soms) een deel van de inkomsten opeisen.

De Sterrenschool kan fondsen werven of rente ontvangen op spaartegoeden of deposito’s

Geen.

De Sterrenschool krijgt budget (de ‘lumpsum’) van het ministerie van OCW

De Sterrenschool besteedt dit budget aan onderwijs en zorg aan leerlingen.

De Sterrenschool krijgt (budget voor) huisvesting en groot onderhoud van de gemeente

Geen.

De Sterrenschool krijgt budget van de gemeente

De doelstellingen van De Sterrenschool passen binnen het onderwijsbeleid  
van de gemeente.

De Sterrenschool vraagt ouders om een bijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en geldt alleen voor extra activiteiten.
Ouders kunnen en willen de bijdrage betalen.

Kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet (kunnen) betalen,  
moeten toch kunnen deelnemen aan de extra activiteiten.

Ouders betalen De Sterrenschool voor opvang

Ouders willen en kunnen betalen voor opvang van hun kind.

De Sterrenschool krijgt budget van de gemeente

Gemeenten hebben budget voor opvang van kinderen in probleemsituaties  
(zoals tienermoeders).

Gemeenten hebben budget voor activiteiten voor achterstandskinderen.

De Sterrenschool krijgt budget voor voorschoolse educatie van de gemeente

De kinderen voor wie De Sterrenschool geld krijgt, moeten een indicatie van de 
gemeente hebben.
De kinderen zijn tussen de tweeënhalf en vier jaar oud.
De Sterrenschool dient bij de gemeente een plan in voor uitvoering van de voor-
schoolse educatie.
Het budget van de voorschoolse educatie wordt niet besteed aan het onderwijs  
op De Sterrenschool.
De Sterrenschool draagt vanuit het eigen budget bij aan de voorschoolse educatie.

De Sterrenschool krijgt budget (de ‘lumpsum’) van het ministerie van OCW

Er zijn kinderen in groep één en twee die voldoen aan de criteria voor  
vroegschoolse educatie.

Ouders betalen De Sterrenschool voor voorschoolse educatie

Ouders van niet-geïndiceerde kinderen zijn bereid te betalen voor de voorschoolse 
educatie van hun kind.

De Sterrenschool krijgt budget van het ministerie van OCW voor onderwijs aan leerlingen met  
een lichte zorgbehoefte via het eigen samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’

De Sterrenschool neemt leerlingen aan die een indicatie hebben van de  
Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). 
De Sterrenschool krijgt voldoende leerlingen doorverwezen (het precieze aantal  
leerlingen hangt af van de verwijzingspercentages zoals afgesproken door het  
samenwerkingsverband voor verdeling van het budget).

De Sterrenschool krijgt leerlinggebonden financiering (een ‘rugzakje’) voor leerlingen met een beperking 

De Sterrenschool neemt leerlingen op met een indicatie van de Commissie van 
Indicatiestelling (CVI). 
Het gaat om leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke  
handicap en/of om leerlingen met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.

Voor opvang van zorgkinderen krijgt De Sterrenschool geld van de gemeente via de ouders 

Het kind is sociaal of medisch geïndiceerd door een consultatiebureau of huisarts.
Ouders dienen een aanvraag in bij de gemeente.

Hoe financiert 

De Sterrenschool  

zijn basisdiensten en 

welke voorwaarden zijn 

aan deze financiering 

gesteld?

VVE

ZORG

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

ONDERWIJS
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DEEL 2  De implementatie

hoe waarborgen de sterrenpartners de kwaliteit 

van hun dienstverlening tijdens de overgangs-

periode?

Waarom deze kaart?

Wanneer Sterrenpartners met elkaar afspreken het 

concept van De Sterrenschool te implementeren, is 

dit voor ieder van hen een beslissing met vergaande 

gevolgen. Ze gaan immers een langdurige en  

intensieve samenwerking met elkaar aan. 

De Sterrenpartners hebben elkaar mede gekozen 

vanwege de kwaliteit van ieders dienstverlening. 

Het is voor iedereen van belang dat de kwaliteit 

van deze dienstverlening gehandhaafd blijft in de 

overgangsperiode totdat De Sterrenschool open 

gaat. Immers, het aantal aanmeldingen voor De 

Sterrenschool is mede gebaseerd op de kwaliteit die 

de individuele Sterrenpartners tot die tijd bieden. 

Wat staat er op de kaart hiernaast?

De kaart beschrijft hoe de Sterrenpartners zich in 

de overgangsperiode opstellen en welke afspra-

ken ze met elkaar maken om de kwaliteit te 

garandere n.

De denktank vindt het belangrijk dat Sterren-

partners de uitvoering niet overhaasten: eerst 

zorgen dat de zaken intern goed op orde zijn, voor-

komen dat mensen overladen worden en zorgen 

dat de taken en verantwoordelijkheden helder en 

uitvoerbaar zijn voor alle betrokkenen. 

Om te garanderen dat de kwaliteit op niveau blijft, 

formuleren Sterrenpartners allereerst gezamenlijk 

kwaliteitscriteria. Ze wijzen ieder intern een ver-

antwoordelijke aan die deze criteria bewaakt en 

vragen verscherpt toezicht van hiertoe bevoegde 

instanties. Voor een kinderopvang organisatie kan 

dit de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoorde-

ling in de Zorgsector (HKZ) zijn. Deze kan breder 

toetsen dan de gangbare toetsen van de Gemeen-

telijke Gezondheidsdienst (GGD). Voor het onder-

wijs en voor de voor- en vroegschoolse educatie is 

dit de Onderwijsinspectie. 

Mocht ondanks deze maatregelen een Sterren-

partner toch onder het afgesproken kwaliteits niveau 

presteren, dan zullen de overige Sterrenpartners een 

sanctie opleggen. Mocht dit niet afdoende zijn, dan 

zal de slecht presterende organisatie uit de uitvoe-

ringsgroep worden verwijderd. 

KWaliteit WaarBorgen11.9 uitvOering
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De Sterrenpartners hebben de randvoorwaarden voor succesvolle overgang op orde

De Sterrenpartners zorgen dat er voldoende geld en tijd voor de overgangsperiode beschikbaar is.
De Sterrenpartners zorgen dat iedereen zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kent.

De Sterrenpartners zetten alleen stappen in de overgangsperiode als ze hier klaar voor zijn

De Sterrenpartners hebben de eigen organisatie op orde voordat zij het Sterrenschoolconcept invoeren.
De Sterrenpartners handhaven oude afspraken waar er geen nieuwe gemaakt zijn.
De Sterrenpartners blijven zich inzetten voor de kwaliteit van de ‘oude’ situatie zolang dat nodig is.

De Sterrenpartners nemen voldoende tijd voor de overgangsperiode

De Sterrenpartners nemen in de overgangsperiode kleine stappen.
De Sterrenpartners zorgen dat ze medewerkers niet overbelasten, en geven ze tijd voor (extra) taken.
De Sterrenpartners bewaken het voorgenomen tempo om medewerkers en kinderen niet te overladen.

De Sterrenpartners maken afspraken over kwaliteit en communiceren hierover 

Elke Sterrenpartner stelt een verantwoordelijke aan voor de kwaliteit van de dienstverlening tijdens 
de overgangsperiode.
De Sterrenpartners stellen gezamenlijk de kwaliteitscriteria en de wijze van kwaliteitsbewaking vast.
De Sterrenpartners communiceren naar alle belanghebbenden de manier waarop de kwaliteit wordt  
bewaakt, wie hiervoor verantwoordelijk is en wat de kwaliteitscriteria zijn.

De Sterrenpartners verantwoorden zich naar elkaar over de kwaliteit die ze leveren

De verantwoordelijke ziet zelf toe op de kwaliteit van de dienstverlening van de eigen organisatie.
De verantwoordelijke vraagt om verscherpt toezicht bij de relevante toezichthouder.
De Sterrenpartners verantwoorden zich naar elkaar over hun eigen bevindingen en die van de  
relevante toezichthouder.

De uitvoeringsgroep werkt alleen met Sterrenpartners die de kwaliteit op niveau houden

De uitvoeringsgroep legt sancties op aan Sterrenpartners die niet voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Sterrenpartners die ook na sancties niet voldoen aan de kwaliteitscriteria worden uit de 
uitvoeringsgroep verwijderd.
Verwijderde Sterrenpartners zijn verantwoordelijk voor alle kosten die hun vertrek met zich meebrengt.

Hoe waarborgen 

de Sterrenpartners 

   de kwaliteit van hun 

dienstverlening tijdens de 

overgangsperiode?

11.9
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Waarover worden in het samenwerkingscontract 

van de uitvoeringsgroep afspraken gemaakt?

Waarom deze kaart?

In de planfase gaat stap 4 over het opstellen van 

een samenwerkingscontract tussen de leden van 

de plannengroep die tezamen het implementatie-

plan maken. In de uitvoeringsfase werken de 

leden van de uitvoeringsgroep ook met elkaar 

samen op basis van een contract. 

Wat staat er op de kaart hiernaast? 

De kaart hiernaast biedt een overzicht van de ele-

menten die in het samenwerkingscontract van de 

uitvoeringsgroep aan bod moeten komen. Hoewel 

het in deze uitvoeringsfase om iets totaal anders 

gaat dan in de planfase, namelijk het uitvoeren 

van het plan en niet het bedenken ervan, zijn de 

elementen in het samenwerkingscontract vrijwel 

identiek aan die van de plannengroep.

In het samenwerkingscontract staan de doelen 

van de samenwerking en de gezamenlijk te 

onder nemen activiteiten. Het contract moet ook 

duidelijk heid bieden over de juridische vorm van 

samenwerking, de taakverdeling, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden en de voorwaarden 

voor toe- en uittreding. Belangrijk is dat het 

samen werkingscontract anticipeert op eventuele 

onenigheid tussen de leden. Als deze zich voordoet, 

moet in het samenwerkingscontract staan wat de 

te volgen procedure is. 

Het samenwerkingscontract gaat ook over tijd  

en geld. Wat zijn de kosten van de uitvoeringsfase, 

hoe worden deze verdeeld over de leden van  

de uitvoeringsgroep en welke tijdsinvestering 

levert iedereen?

inhoud samenWerKingscontract11.10 uitvOering
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Doelen

Over de doelen van de samenwerking.

Activiteiten

Over de activiteiten die de uitvoeringsgroep gaat ondernemen.

Organisatie

Over de (juridische) vorm van samenwerking van de uitvoeringsgroep.
Over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de verdeling daarvan.
Over het eventueel inhuren van een externe projectleider.
Over de voorwaarden voor tussentijdse terugtrekking van leden uit de uitvoeringsgroep.
Over de voorwaarden voor tussentijdse toetreding van nieuwe leden aan de uitvoeringsgroep.
Over de procedure in geval van onenigheid tussen de leden van de uitvoeringsgroep. 
Over het omgaan met (financiële) risico’s.

Planning

Over de tijdsinvestering en -besteding van de leden van de uitvoeringsgroep.

Financiën

Over de kosten van de uitvoeringsfase.
Over de financiering van de kosten van de uitvoeringsfase.

Waarover 

worden in het 

samenwerkingscontract

van de uitvoeringsgroep 

afspraken gemaakt?

11.10
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tot slot

het initiatief is aan u!

Het is 2020. De vereniging van Sterren-

scholen houdt haar jaarlijkse congres. Een 

vrouw spreekt de zaal toe. Ze refereert 

onder andere aan de tijd dat zij haar 

kind al om drie uur van school moest 

halen, door het verkeer moest racen om 

het op tijd bij balletles af te leveren, zelf 

tijdens die balletles in de kleedkamer wat 

werktelefoontjes afhandelde, kind op de 

fiets mee naar de supermarkt nam en 

vervolgens naar huis ging om te koken. 

“En dit vond ik normaal!” roept ze uit. Een 

lach van herkenning golft door de zaal.

Over tien jaar met verbazing terugkijken 

naar hoe we de kinderdag en het leren 

van kinderen anno 2010 organiseerden – 

we denken dat dit mogelijk is. En dat we 

het verbijsterend zullen vinden hoe we tal 

van zaken nu normaal vinden, zoals de 

organisatiestress van ouders, de onrust 

voor kinderen van een aparte opvang en 

school, het jaarklassensysteem, en de 

verplichte en langdurige schoolvakanties.

Wij denken dat het kan dat anno 2020 

kindcentra niet meer weg te denken zijn 

uit de maatschappij en dat deze centra 

diensten leveren gericht op de behoef-

ten van de klanten, te weten kinderen 

en ouders. Hierdoor zal de dag van het 

kind zich op, rond en vanuit één locatie 

afspelen. Op deze plek komt het kind al 

zijn hele leven, voelt zich thuis en kent de 

mensen, de regels, het gebouw en de om-

geving. Het is een plek waar het onder-

scheid tussen kinderopvang en onderwijs 

voor het kind wegvalt. Een plek waar het 

kind gewoon bezig is met leren, volgens 

zijn eigen leerreis, in zijn eigen tempo. 

Het feit dat wij denken dat dit kan, maakt 

het nog geen werkelijkheid. Er zijn in het 

hier en nu weliswaar een flink aantal 

veelbelovende initiatieven rondom het 

concept van De Sterrenschool, maar ze 

zijn de uitzondering, niet de regel. Er 

is nog een lange weg te gaan voordat 

combinatie en integratie van opvang en 

onderwijs in één kindcentrum de norm is. 

Het initiatief hiervoor ligt nu bij u: 

ondernemende mensen in kinderopvang 

en onderwijs die de zaken anders willen 

aanpakken. Sterrenschool 2.0 is hierbij 

uw gereedschapskist: het concept van De 

Sterrenschool – een consistent doordacht 

bedrijfsmodel – staat u ter beschikking. 

U mag dit in zijn geheel overnemen of 

hier en daar een aanpassing maken om 

aan uw specifieke situatie tegemoet te 

komen. Als u besluit ermee aan de slag te 

gaan zijn er vijf stappen voor u beschre-

ven om het concept te implementeren. Ze 

wijzen u de weg, het wandelen en han-

delen dient u zelf te doen. Hierbij hebben 

we een verzoek. Als u concreet met het 

concept van De Sterrenschool aan de slag 

gaat, dan vragen wij u ons dit te laten 

weten via www.desterrenschool.n l. Dan 

hebben wij de mogelijkheid pionierende 

Sterrenscholen met elkaar in contact te 

brengen zodat ze van elkaars ervaringen 

kunnen leren. Ze kunnen ook samen 

oplossingen bedenken voor de hobbels 

die zich ongetwijfeld bij het implemente-

ren zullen voordoen. Zo samenwerken is 

typerend voor de open innovatie waarvan 

De Sterrenschool het resultaat is: krachten 

bundelen om zelf actief de praktijk te ver-

anderen in de gewenste richting en niet 

afwachten tot dit ‘van boven’ gebeurt. 

Hoe meer kennis en ervaring we op deze 

manier bij elkaar brengen, hoe makke-

lijker het voor toekomstige innovatoren 

wordt dezelfde weg in te slaan. En hoe 

eerder de Vereniging van Sterrenscholen 

het licht zal zien.

Laten we zeggen: tot ziens op het 

Sterrenschool jaarcongres in 2020!

Amsterdam, juli 2010

De Argumentenfabriek 

Denktank De Sterrenschool 2.0
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sterrenschool
apeldoorn

Welke organisaties hebben de sterrenschool 2.0 mogelijk gemaakt?

Wie hebben er meegedacht?

Wat is de argumentenfabriek?

De Argumentenfabriek is een onafhankelijk 

analysebedrijf dat complexe informatie structu-

reert en inzichtelijk maakt door het visualiseren 

ervan. De Argumentenfabriek maakt kaarten, 

kaartenboeken en informatiefilmpjes. Deze 

gaan over tal van onderwerpen zoals zorg, 

ruimte, openbaar bestuur en onderwijs. 

Naast het innovatieve concept De Ster-

renschool 2.0 over primair onderwijs en 

kinderopvang heeft De Argumentenfabriek 

bijvoorbeeld ook kaartenboeken gemaakt 

over een innovatieve vmbo-school ‘de Loop-

baanschool’ en innovatieve mbo-opleidingen 

‘de Netwerkschool’.

Meer informatie: www.argumentenfabriek.nl
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