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DIRECTEUR INTEGRAAL 
KINDCENTRUM

Integraal Kindcentrum
Een Integraal Kindcentrum bruist de gehele dag. Vanaf het moment 
dat de deuren open gaan staan uw medewerkers klaar om de 
kinderen te begeleiden in hun brede ontwikkeling. In eigen tempo en 
op eigen niveau worden kinderen in staat gesteld om hun talenten 
tot bloei te laten komen. Als directeur van deze organisatie stuurt 
u uw team aan om met één pedagogische en educatieve visie 
kinderopvang en onderwijs vorm te geven. Dit gaat niet vanzelf. Met 
onderwijs en kinderopvang heeft u te maken met verschillende wet- 
en regelgeving, financieringsvormen, culturen en opleidingsniveaus. 
Tijdens de opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal 
Kindcentrum krijgt u inzicht in deze diversiteit en leert u welke 
sturingsmechanismes u kunt inzetten om van uw Integraal 
Kindcentrum een succes te maken. 

Inschool Academie 
De opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal Kindcentrum 
maakt onderdeel uit van de Inschool Academie en wordt uitgevoerd 
door de samenwerking met specialisten uit het werkveld. 
Vanuit deze samenwerking is de geaccrediteerde vijfdaagse 
opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal Kindcentrum 
ontstaan. De opleiding is als formeel aanbod opgenomen in het 
Schoolleidersregister PO bij het thema ‘Regie en Strategie’. De 
opleiding kan zowel individueel als incompany worden aangeboden.

“Kinderen kunnen optimaal tot ontwikkeling komen 
wanneer er binnen het Integraal Kindcentrum wordt 
gewerkt vanuit één pedagogische en educatieve visie”



Opleidingsconcept  
De opleiding Van schoolleider naar directeur Integraal Kindcentrum 
is praktijkgericht en op maat. Wat u leert, is direct toepasbaar in uw 
werksituatie. Centraal staat de vraag: Hoe kunt u als directeur ervoor 
zorgen dat uw Integraal kindcentrum een positieve bijdrage levert aan de 
brede ontwikkeling van het kind? Welke sturingsmechanismes heeft u 
in handen om uw team succesvol aan te kunnen sturen binnen dezelfde 
pedagogische en educatieve visie? De gevarieerde modulebijeenkomsten 
sluiten aan bij uw situatie en de opdrachten zijn direct in de praktijk 
toepasbaar. Kortom: resultaatgericht, praktijkgericht en efficiënt.

Programma 
De opleiding bestaat uit vier modules en een afsluitende presentatiedag. 
De totale studielast van de opleiding komt neer op 96 studiebelastinguren. 
Waarvan 32 uur aan contacturen en 64 studievoorbereidingsuren 
en opdrachten. De studiedruk wordt in de praktijk lichter ervaren, 
omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met uw eigen 
werkzaamheden. De opleiding Van schoolleider naar directeur Intergraal 
Kindcentrum is door het Schoolleidersregister PO toegevoegd aan het 
professionaliseringsaanbod voor herregistratie onder het thema Regie en 
Strategie.

Voor wie is de opleiding geschikt? 
De opleiding is bedoeld voor hen die professioneel leiding willen 
geven aan het Integraal Kindcentrum en zich in deze functie verder 
willen professionaliseren tot directeur Integraal Kindcentrum. 
U bent reeds geregistreerd als registerdirecteur PO (RDO) in het 
Schoolleidersregisterpo PO en werkt minimaal drie dagen per week op 
één school. Zo kunnen de opdrachten direct in uw eigen praktijk worden 
toegepast.

Diploma 
Iedere module wordt afgesloten met een opdracht waarbij gebruikt 
wordt gemaakt van verschillende werkvormen. Gedurende de opleiding 
bouwen de directeuren aan hun businessplan. Dat maakt samen met een 
eindpresentatie onderdeel uit van de eindbeoordeling. Na het positief 
afsluiten van alle onderdelen ontvangt de deelnemer een certificaat van de 
Inschool Academie met een specificatie van de inhoud van de opleiding. De 
opleiding is aangeboden aan het schoolleidersregister PO ter certificering 
in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend 
is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Regie en Strategie’. Zo 
kan deze opleiding onderdeel uitmaken van uw ontwikkeling op dit thema 
via formeel leren.

“Deze opleiding is zeer praktijkgericht en met de geleverde 
informatie kan ik direct aan de slag in mijn eigen situatie”



Het volgen van de opleiding biedt u: 
- Kennis over leiderschapsstijlen en leiderschapsvaardigheden.
- Kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen kinderopvang en onderwijs.
- Inzicht in de organisatie van het IKC: wat mag, wat zijn de kaders, wie is de eigenaar?
- Inzicht in de mogelijkheden voor profilering en handvatten om deze op de juiste manier in 
te zetten.
- Gelegenheid voor en begeleiding bij het ontwerpen, invullen en uitdragen van een 
pedagogische en educatieve visie, dat past bij uw IKC.
- Vaardigheden om visiegestuurd te werken.
- Mogelijkheden om de doorgaande lijn te optimaliseren.
- Actuele kennis van de kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.
- Handreikingen om de competenties van uw team in kaart te brengen en deze vervolgens 
optimaal in te zetten.
- Ondersteuning bij het analyseren van uw IKC-begroting en bij de inzet van financiële 
sturingsmogelijkheden.
- Inzicht in de financiering primair onderwijs en de financiering kinderopvanggelden en/of 
subsidie peuters.

Praktische en inhoudelijke informatie
Is dit de juiste opleiding voor u of voor uw collega’s 
en wenst u een incompanytraining? Kijk dan op 
de website voor meer informatie. Hierop staan 
het aanmeldingsformulier, de modules en een 
kostenoverzicht. Medewerkers van de Inschool 
Academie helpen u natuurlijk ook graag. De 
contactinformatie vindt u op de achterzijde.

Meer informatie en inschrijven
Als u eerst meer informatie wenst, kunt u contact 
opnemen met Hennie Groot Haar, 
h.groothaar@oog.nl - 0645674863

Wilt u meteen inschrijven? 
Kijk dan op www.inschoolacademie.nl.
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