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1. Introductie 
 
Aanleiding/ context 
Middels Integrale Kindcentra (IKC) wil UN1EK optimale kansen bieden voor kinderen om hun 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zij streeft naar lokaal maatwerk met een Un1ek 

profiel, waarbij de specifieke situatie en behoeften van het kind centraal staan. In de IKC zijn 

belangrijke stappen gezet om deze ambities te vertalen naar de praktijk. Er gaat veel goed, 

maar er is ook ruimte voor verbetering.   

 

Zo blijkt het lastig om grip en zicht te krijgen op de meerwaarde van deze IKC. Er ontbreken 

geschikte instrumenten of tools om dit zichtbaar te maken en de leiding is nog volop bezig 

met de ontwikkeling van de IKC en moet nog ervaring opdoen in het aansturen en evalueren 

van de nieuwe organisatievorm. 

 
Uitdaging U1ek 
Het creëren, zichtbaar maken en evalueren publieke waarde vraagt om een andere manier 

van werken. Daarvoor is het van belang dat de leiders en professionals in IKC’s een routine 

ontwikkelen waarin leren, verbeteren en vernieuwen centraal staan.  Op die manier kunnen 

zij zich ontwikkelen en continu verbeteren in het bieden van kansen voor kinderen om hun 

talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

 
Dit vraagt ook om een andere manier van monitoren, namelijk een wijze waarbij 

professionals en leiders voortdurend leren, evalueren en verbeteren. Die laat zien of de 

lokale analyses en bedachte oplossingen van goede kwaliteit zijn en gemaakt worden door 

relevante belanghebbenden. En die helpt bij het tellen, vertellen en het zichtbaar maken 

van door hen gerealiseerde maatschappelijke effecten. Die helpt om uitspraken te doen 

over de effectiviteit en dus de meerwaarde van het werk.  

 
Vraag en aanpak  
Verschillende IKC van Uni1ek hebben aangegeven graag mee te draaien in een pilot waarbij 

we die andere manier van sturen en monitoren uitproberen. En waarin we verkennen, aan 

de hand van de Monitor Publieke Waarde, of we de waarde van deze IKC inzichtelijk kunnen 

maken. Om dit mogelijk te maken zetten we een aantal stappen binnen de pilot, namelijk: 

 

 Een quick scan van de deelnemende IKC waarbij een bondige evaluatie van de 

ontwikkelfase van het IKC, mogelijke verbeteracties en implicaties nieuwe vormen 

van sturen en monitoren. 

 Maatopleiding voor de leidinggevenden en een aantal professionals van de IKC. De 

deelnemers leren – op een actiegerichte manier – om de publieke waarde van hun 

IKC te meten, evalueren en zichtbaar te maken met de monitor en deze in te bedden 

in de sturing en kwaliteitscyclus van hun IKC.  

 



 

 

Leeswijzer 
In onderhavig verslag is een korte en bondige quick scan van het IKC van Kampen 
beschreven. Op 3 oktober hebben Daniëlle Clausing, Titia Kemper en Misja van Herp met 
Wisselwerkers de ontwikkeling van het IKC tot nog toe aan de hand van een aantal 
kernvragen besproken. 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Samenvatting Quick Scan 
Wil een IKC waarde creëren dan dient zij scherp te hebben welke behoeften spelen bij haar 
leerlingen en mogelijk ook ouders. Alleen dan kan zij nadenken over welk aanbod nodig is 
om in deze behoeften te voorzien. Wat we vaak zien in de praktijk is dat publieke 
organisaties vooral aanbod gericht werken met het risico: Hitting the target, but missing 
the point. Ofwel, we bieden allerhande aanbod maar weten onvoldoende of we echt 
waarde creëren voor onze doelgroep. 
 
Willen we dit voorkomen dan dienen we eigenlijk langs 3 kernvragen te werken en te 
evalueren. Dit zijn de volgende kernvragen. 
 

 
Als we werken en evalueren aan de hand van deze vragen en deze positief kunnen 
beantwoorden, dan kunnen we het aannemelijk maken dat het IKC waarde creëert voor 
haar doelgroep. Deze 3 kernvragen vormen dan ook de basis van de Monitor Publieke 
Waarde. 
 
Quick scan IKC van Kampen 
Aan de hand van de vragen hebben we gereflecteerd op hoe Van Kampen het proces van 
publieke waarde creatie doorloopt. Daarbij hebben we zowel gekeken naar het recente 
verleden als de omslag die de school op dit moment maakt. De quick scan is bedoeld om 
meer inzicht in dit proces te krijgen en te reflecteren op de eigen ontwikkeling. Maar ook 
om inzichtelijk te maken of de fase waarin het IKC zich bevindt rijp is voor het werken met 
de monitor. De quick scan geeft daarmee geen oordeel in termen van goed of slecht. Leren, 
evalueren en ontwikkelen staan centraal.  
 
Vanaf de volgende pagina is per vraag kort de bevindingen beschreven. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1 Q1 Hebben we de bedoeling herkend? 
Onderdeel Evaluatie 

Behoefteanalyse  De schoolleiding heeft een duidelijke opdracht gekregen vanuit het bestuur. IKC vorming met inbegrip van 
thema’s als gepersonaliseerd leren etc. 

 De leiding heeft op basis daarvan in afstemming met MT een business plan gevormd waarin de richting van het 
IKC is beschreven inclusief het type aanbod en randvoorwaarden dat van toepassing is. 

 Deze is ook besproken met de interne collega’s. Zij hebben, binnen kaders, invloed gehad op de inhoud er van. 

 Men observeert en bespreekt intern wel de behoeften die spelen bij leerlingen, deze worden ook gedeeld met 
samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld het wijkteam. Maar op dit moment is er nog niet een bewuste en 
directe koppeling gelegd tussen een breed gedragen behoefteanalyse en het aanbod dat het IKC biedt. 

 De schoolleiding is zich er van bewust dat in deze fase het IKC vooral zelf, gezien de opdracht, bepaald heeft 
welke koers nodig is. Deze is minder direct (bewust) gestoeld op de behoeften. 

 Tegelijkertijd is er nu het besef en de insteek dat belanghebbenden meer betrokken moeten worden om tot een 
koers te komen die breed gedragen is en waar bijvoorbeeld ook ouders en leerlingen invloed op hebben. Men wil 
ook dat IKC raad, kinderraad, ouders en MR meer sparringpartners worden. 

 Bij sommige samenwerkingspartners lukt dit al, anderen vragen om meer aandacht/ actief betrekken. 

Impact  De impact (ambitie) is geformuleerd op basis van de verschillende dromen/ beelden die schoolleiding en 
professionals met elkaar hebben gedeeld. Zo zijn ze gezamenlijk tot een richting gekomen. 

 De uitwerking van die impact is niet zozeer geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten die het IKC, 
gezien de behoeften, wil realiseren maar in termen van het aanbod dat het IKC zal bieden aan de leerlingen. 

 Schoolleiding en professionals hebben inspraak gehad in deze fase. 

 
Implicaties monitor: 
De monitor is sterk gestoeld op het behoefte-gedreven werken. Immers, als we waarde willen creëren moeten we met ons aanbod inspelen op 
de behoeften van de leerlingen (en ouders). Ofwel, hebben we de bedoeling scherp? Tevens kijkt de monitor naar wie je zoal betrokken hebt 
in deze fase en hoe. Belanghebbenden zijn relevant omdat zij kunnen bijdragen aan de behoefteanalyse. 
 
 

 



 

 

2.2 Q2 Hebben we passende doelen en aanbod geformuleerd? 
Onderdeel Evaluatie 

Aanbod en 
doelen 

 Vanuit het bestuur zijn een aantal thema’s/ typen aanbod meegegeven in de opdracht tot IKC vorming. Deze 
hebben een plek gekregen in het aanbod van de school. 

 Interne belanghebbenden zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van dit aanbod. Ook zijn ouders 
bevraagd en geïnformeerd over het aanbod. 

 In de opstartfase is veel energie gaan zitten in het opzetten van dit ‘systeem’, ofwel de infrastructuur en 
randvoorwaarden van het IKC (o.a. continumodel, flexibele dagen, doorgaande lijn etc.). 

 Ook is de schoolleiding in gesprek gegaan met een aantal partners zoals zorg. Daarmee wordt samengewerkt in 
het bieden van aanbod voor leerlingen (en ouders?) 

 De leiding geeft aan dat gezien de ontwikkelfase er nu nog niet direct een link is gelegd tussen een 
behoefteanalyse van de leerlingen en hun leefomgeving en het aanbod dat het IKC biedt. Wel is men er zich van 
bewust dat dit meer aandacht behoeft in de verdere ontwikkeling van het IKC.  

 Daarvoor wil men ook intensiever samenwerken met de verschillende belanghebbenden. Deze zijn nu ook 
betrokken maar het IKC wil hen graag een meer actieve rol geven. 

 Daarnaast vormen de geformuleerde doelen nu vooral een richting, een meer abstracte ambitie. Het concreet 
maken van de veranderingen (doelen) die men bij leerlingen (en ouders) in termen van kennis, gedrag, ambitie 
en attitude wil bereiken met de verschillende activiteiten en aanbod is in deze fase nog niet expliciet gemaakt. 

 Dit is ook nieuw en lastig, en vraagt om specifieke vaardigheden die deels ook nieuw geleerd en geoefend 
moeten worden.  

 
Implicaties monitor: 
De monitor legt continu een link tussen de kernvragen. Bij deze vraag wordt er gevraagd naar hoe je de link tussen de behoeften en het 
aanbod hebt gelegd. Wie heb je betrokken om tot het aanbod te komen? Ofwel, hebben belanghebbenden hierover mogen meedenken en 
herkennen zij het nut en noodzaak van dit specifieke aanbod gezien de behoeften die er spelen? Zijn er specifieke doelen benoemd die jullie 
willen realiseren met dit aanbod? Ofwel hebben we op basis van de behoeften een passend aanbod en doelen geformuleerd? 
 
 
 

 



 

 

2.3 Q3 Hebben we de doelen gerealiseerd? 
Onderdeel Evaluatie 

Evalueren en 
realiseren 

 Het IKC is nog volop in ontwikkeling. Het evalueren van de realisatie van doelen komt nog te vroeg. Daarnaast 
dienen die doelen ook nog meer expliciet gemaakt te worden. 

 Wel is er een cultuur van tussentijds evalueren en leren. Men wil ook een lerende organisatie zijn en dit gedrag 
stimuleren. 

SMART doelen  De ambities van het IKC geven richting en zijn toekomstgericht. Ze geven een impuls aan de ontwikkeling van het 
IKC. 

 Op dit moment zijn de ambities niet verder uitgewerkt naar concrete doelen, die ook meetbaar/ te evalueren 
zijn. Dat is iets wat in de verdere ontwikkeling opgepakt kan worden.  

 Het IKC is zich bewust dat als je geen doelen stelt en evalueert je ook niet weet of je daadwerkelijk waarde voor 
de leerlingen creëert. Om dit verder op te pakken is ondersteuning gewenst, dit is ook onderwerp van gesprek in 
het vervolg van de pilot. 

 
Implicaties monitor: 
De monitor biedt de mogelijkheid om de verschillende activiteiten en aanbod in te voeren en daar zelf passende doelen bij te formuleren die je 
graag wilt realiseren. Stel je hebt een project Pesten. De monitor vraagt je over het hoe en waarom van dit project en wat je er mee wilt 
bereiken. Dit kun je vervolgens in de tijd zelf evalueren, bijvoorbeeld samen met je belanghebbenden. 

 



 

 

Resume 
Het IKC van Kampen maakt een behoorlijke ontwikkeling door. In feite vind er een 
cultuurverandering plaats waarbij leiding en professionals anders leren denken en doen. Dat 
heeft tijd nodig. Grote stappen zijn gezet met name in het opzetten van aanbod en alle 
randvoorwaarden die daarbij horen. Tijdens de quick scan is gebleken dat men zich ook 
bewust is van het ontwikkelproces tot nog toe en de vervolgstappen die nodig zijn om het 
IKC weer verder te brengen.  Bijvoorbeeld het intensiever samenwerken met partners, het 
specifieker benutten van de behoeften analyse als basis en het meer specifiek en meetbaar 
maken van doelen. 
 
De huidige stand van zaken heeft ook implicaties voor het gebruik van de Monitor Publieke 
Waarde en een mogelijk inbedding in de kwaliteitscyclus. Het beantwoorden van de drie 
kernvragen geeft aan dat er nog een aantal stappen gezet moeten worden door het IKC van 
Kampen om meer zicht en grip te krijgen op haar waarde creatie. De belangrijkste 
activiteiten zijn daarbij: 
 

 Breed gedragen en/ of koppeling behoeften analyse; 

 Verdere aanscherping van aanbod op die behoeften (wat blijven we doen, wat gaan 
we beter doen, wat gaan we nieuw doen, wat gaan we niet meer doen) 

 Verder specificeren van de gewenste veranderingen die het IKC bij leerlingen (en 
ouders) willen realiseren middels haar aanbod. 

 
Dit lijkt veel maar kan in een aantal stappen zeker meer concreet gemaakt worden en 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling en waarde creatie van het IKC. 
 

3. Vervolg 
Tijdens de sessie hebben we afgesproken om woensdag 15 november bij elkaar te komen 
om de Monitor beter te leren kennen. Het idee is om dit gezamenlijk met de andere 
deelnemers aan de pilot te doen. Deze deelnemers moeten nog starten met een quick scan. 
 
Alternatief voorstel is om de bijeenkomst van 15 november te gebruiken om de resultaten 
van deze quick scan te bespreken en te kijken waar ondersteuning/ handvatten geboden 
kunnen worden om de belangrijke vervolgstappen op korte termijn in gang te zetten. 
Tevens kunnen we dan ook een demonstratie van de monitor geven. Dit is afhankelijk van 
wat het IKC van Kampen zelf wil. Daarover zal Wisselwerkers contact zoeken en afstemmen 
het IKC. 

 
 


