
KomKids

Verleden, heden en de toekomst



Ons systeem

KomKids eigenaar 
stichting 

Kinderopvang 
Schiedam

RVC

Komkids BV 
Directeur 

Bestuurder

Invloed stakeholder
OR
Medewerkers
Ouders
Kinderen
Onderwijs
Gemeente
Maatschappij
HKZ

Doelstelling eigenaar= 
Stichting Kinderopvang 
Schiedam
Maatschappelijke relevantie



Onze locaties BSO



Onze dagverblijven



Onze peuterspeelzalen



Omzet 13.000.000

300



structuur

• Stichting kinderopvang Schiedam

• KomKids bv
• Adjunct directeur Dolinda

• Directeur Yde

• Locatiemanagers

• 1 verantwoordelijke klein IKC

• 1 verantwoordelijke medewerker per groep



Adjunct directeur

• Controller

• Verantwoordelijk voor de stafafdelingen



Directeur/
bestuurder

• Enthousiasmeren

• Ondersteunen

• Vriendelijk zijn

• Helpen

• Strategie

• Vasthouden Visie

• Adviesraad

•Geen zelfsturend team



locatiemanagers

• 4 uur per groep
• Zorgend
• Visie vasthouden
• Financiën beheren
• Gebouw goed benutten
• Vasthouden jaarplan
• Goede voorbeeld zijn
• Kopje koffie drinken
• Ouders ontvangen en wegwijs maken
• Spil naar de school zijn
• Pedagogische visie van de groepen waarderen
• Deskundigheid inzetten om visie te blijven borgen
• Niet overnemen
• Niet bang zijn
• Medewerkers laten groeien



Eerst verantwoordelijk klein IKC

• Spil in de communicatie 

• Pedagogisch verantwoordelijk

• MBO plus en goede communicatieve 
vaardigheden

• Management taken

• Ondersteunend vanuit wijkcentra



Eerst verantwoordelijke medewerker 
per groep

• Verantwoordelijk voor het constant alert zijn 
op de pedagogische kwaliteit

• Gesprekken met de pedagogisch begeleiders 
van het kenniscentrum

• Bespreken zorg kinderen

• Geen groepsmanager



Thema BSO

• Aqua kids
• Alliantie kids
• Volkstuin
• Natuur en Milieu educatie centrum
• Perma tuin/buurttuin
• Voetbal BSO
• Summer kids
• Techniek BSO
• Molen BSO



Wijk centra

• Gericht per wijk

• Clusters 

• Helft locatiemanagers uren 



IKC

Kinderen moeten de wereld ontdekken

Van 4 Tot 6 jaar op de schoollocatie

Daarna is alles mogelijk



Organisatie in beweging. De 
ontwikkelingen gaan snel.

• 5 jaren plan doen we niet meer
• Swot doen we ook niet meer

• Wat doen we wel:
• Medewerkers roosteren per groep zelf. Zij zijn 

verantwoordelijk
• Jaarplan KomKids
• Jaarplannen per centrum samen met onderwijs.
• Modern management
• Medewerkers koesteren op kennis en commitment aan 

de organisatie





Blogs/Vlogs en 

• https://youtu.be/hISDLZlZMl8

https://youtu.be/hISDLZlZMl8


Behoefte pedagogisch medewerkers

• Rol pedagogisch kenniscentrum 

• Groep analyse

• Individuele gesprekken (POP) 

• LM

• Scholing behoefte (overheid)

• EHBO school Rijnmond

• 63 jaar en nog steeds BSO



KomKids mee met de tijd

• KomKids in de crisis

• KomKids 2024

• Onderzoeksresultaten

• Veranderende maatschappij

• Gemiddelde leeftijd medewerkers

• Ja zeggen en doen



Rijke ervaringen binnen KomKids

Thema BSO’s en peutergroepen

Kwaliteiten medewerkers inzetten -> roulatie

Uitwisseling met Berlijn

Inhoudelijke ondersteuning (Ped. 
Kenniscentrum)

Onderzoekend en ontdekken stimuleren

Projecten en samenwerkingen



Interesse aanwakkeren 
en noodzaak inzien

• Blogs / nieuwsbrieven

• Kennis bijeenkomsten

• Pedagogische Schouw 

• Etc.



Groei als doel?

• Kwaliteit

• Familie gevoel 
https://www.komkids.nl/familiepas.html

• Community(opvoedwinkel kennisoverdracht)

• Theater/Euroscoop/Indoorspeeltuin/

• Leiderschap

• Aansluiten bij leefwereld 
• Kinderen

• Ouders

• Medewerkers

https://www.komkids.nl/familiepas.html


Bedankt…


