Bijlage: Opdrachtomschrijving en criteria voor kinderopvang binnen kind-buurtcentrum
De opdracht:
De gemeente Rijssen-Holten is voornemens om een kind-buurtcentrum (hierna KBC) te ontwikkelen
voor Plan Zuid rondom de Johan Frisoschool. Het maatschappelijk doel van dit centrum is het
vergroten van de ontwikkeling en kansengelijkheid voor alle kinderen die deelnemen aan het KBC en
het bestrijden van diverse maatschappelijke problemen in de wijk Plan Zuid. Het KBC biedt daartoe
onderdak aan onderwijs (Johan Frisoschool), kinderopvang en diverse maatschappelijke partners.
Deze organisaties dienen integraal samen te werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen.
Om dit voornemen te realiseren, is recent gestart met een ontwikkeltraject, dit traject dient in
augustus 2022 het college te voorzien van een uitgewerkt plan.
Positie kinderopvangorganisatie in kind-buurtcentrum binnen opdracht en KBC
Onderdeel van het KBC is de aanwezigheid van een kinderopvangorganisatie. Deze dient VVE,
dagopvang en BSO aan te bieden en een intensieve samenwerking aan te gaan met de overige
KBC-partners voor het realiseren van een doorgaande leerlijn en een drempelvrije overgang tussen
voorzieningen. Een kinderopvangorganisatie dient binnen het KBC inpandig gehuisvest te zijn en
daartoe tegen commercieel tarief ruimtes te huren.
Momenteel (eind april 2022) staan we aan de start van het ontwikkeltraject KBC. Bijvoorbeeld visie,
samenwerkingsafspraken en afspraken over beheer en exploitatie moeten worden uitgewerkt. Dit
traject is gestart, maar van een deel te nemen kinderopvangorganisatie is de inbreng in het
ontwikkeltraject vereist. De ontwikkeling van een KBC is tenslotte een gezamenlijke opgave van de
deelnemende partijen. Realisatie van het KBC is echter niet gegarandeerd: het ontwikkeltraject leidt
tot een uitgewerkt plan waarmee het college en de raad van Rijssen-Holten beslissen over
realisatie/financiering (najaar 2022). Dus naast een succesvol ontwikkeltraject is ook een positief
besluit door de politiek vereist.
Criteria voor kinderopvang binnen kind-buurtcentrum:
Deelname aan en samenwerking op de inhoudelijke doelstellingen van het KBC is niet los te zien van
de (commerciële) verhuur aan een kinderopvang. De inhoud en samenwerking binnen het KBC zijn
conditio sine qua non voor (commerciële) verhuur. Dit betekent ook dat deelname aan het
ontwikkeltraject voor de kinderopvangorganisatie een vereiste is. De gemeente Rijssen-Holten heeft
criteria opgesteld waaraan de kinderopvangorganisatie moet voldoen, wil deze onderdeel worden
van het KBC en tegen commercieel tarief ruimtes huren in het KBC. Deze criteria zijn:
1. Voldoende plekken voorschoolse educatie aanbieden
Voor het bestrijden van kansenongelijkheid onder kinderen in Plan Zuid is het vereist dat er
op het KBC voldoende plekken voor voorschoolse educatie beschikbaar zijn. Het aantal
plekken dat de kinderopvangorganisatie moet bieden, is nog nader te bepalen. Wenselijk,
wellicht zelfs vereist, is dat de vve-kinderen in groepen worden geplaatst met niet-doelgroep
kinderen (gemengde groepen). De kinderopvangorganisatie streeft daarnaast naar de
werving van niet-doelgroepkinderen voor de dagopvang.
2. Dagopvang en BSO aanbieden
De kinderopvangorganisatie dient dagopvang en BSO aan te bieden op het KBC. Vereist is dat
kinderen uit Plan Zuid voorrang krijgen bij plaatsing (dagopvang op het KBC) en er voldoende
plekken beschikbaar zijn. Wenselijk is dat kinderen van personeel werkzaam bij de diverse
organisaties van het KBC ook voorrang krijgen.

3. Doorgaande leerlijn realiseren
De doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool/basisschool is van groot belang voor
het bestrijden van kansenongelijkheid. Daarom is het vereist dat de kinderopvangorganisatie
in nauwe samenwerking werkt met de basisschool. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat
personeel wordt uitgeleend voor de integratie van peutergroepen (groepsleider
kinderopvang is een aantal dagdelen aanwezig in groep 1/2 als onderwijsassistent en
afstemmen van (leer)programma’s). In ieder geval neemt personeel van de kinderopvang
deel aan gezamenlijk overleg, warme overdracht en teambuilding.
4. Samenwerken aan een opvoedgemeenschap zonder drempels voor ouders en kinderen
Werken in een kindcentrum is teamwerk. Want als deelnemer aan het KBC wordt de
kinderopvang onderdeel van één opvoedgemeenschap. Van belang is hierbij dat de
samenwerking organisatorisch zodanig wordt vormgegeven dat er voor ouders en kinderen
sprake is van continuïteit (curriculaire, culturele en fysieke) tussen kinderopvang/voorschool
en basisschool. De kinderopvangorganisatie dient dit ‘ontschotten’-uitgangspunt te
onderschrijven en hieraan medewerking te verlenen. Ook waar dit samenwerking betreft
met andere maatschappelijke partners (bijvoorbeeld welzijnswerk).
5. Eén pedagogische en educatieve visie
Een belangrijk uitgangspunt voor het realiseren van een KBC is het ontwikkelen van een
gezamenlijke visie. Alle medewerkers werken vanuit dezelfde kernwaarden en visie op de
wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is het fundament van het KBC en
richtsnoer voor keuzes en werkwijzen in de praktijk van alle dag. De kinderopvangorganisatie
draagt bij aan de ontwikkeling van deze visie en de uitvoering van deze.
6. Eenduidige coördinatie en governance
Van belang is dat de organisaties die deelnemen aan het KBC zorgen voor eenduidige
coördinatie van de uitvoering. Dit is vereist om de samenwerkingsafspraken effectief uit te
voeren. De kinderopvangorganisatie neemt deel aan de noodzakelijke overleggen daartoe en
houdt zich aan de afspraken. Het is mogelijk dat met de gemeente Rijssen-Holten afspraken
worden gemaakt over de resultaten van het KBC.
7. Binding met en kennis van de gemeente Rijssen-Holten, de inwoners van Plan Zuid en de
partners waarmee wordt samengewerkt
Zoals volgt uit criteria 3 t/m 6 vraagt ontwikkeling en realisatie van een KBC van een
kinderopvangorganisatie om intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en de
school waarmee het KBC gerealiseerd dient te worden. Kortom: inhoudelijke samenwerking
op gezamenlijke doelen is een voorwaarde voor verhuur. Want zonder stevige inhoudelijke
samenwerking is een KBC ineffectief voor de maatschappelijke doelen, die de grondslag
vormen voor de gemeente Rijssen-Holten om te investeren. Gelet op het belang van deze
samenwerking is directe binding met en goede kennis van de gemeente Rijssen-Holten, de
inwoners van Plan Zuid en de partners waarmee wordt samengewerkt essentieel. Alle
kinderopvangorganisaties die zouden kunnen voldoen aan dit criterium hebben op 14 april
2022 tijdens telefonische raadpleging aan de gemeente kenbaar gemaakt geen interesse te
hebben in de huur van ruimtes binnen het KBC en het ontwikkeltraject, met uitzondering van
De Kindertuin.
8. Kinderopvang huurt ruimtes tegen commercieel bedrag
De kinderopvangorganisatie huurt ruimtes in het KBC voor een commercieel bedrag. Over de
hoogte van dit bedrag is nog geen duidelijkheid. Deze zal afhankelijk zijn van het aantal
vierkante meters en, betreffende gedeelde ruimtes, naar rato van gebruik.

Hoogstwaarschijnlijk zal de huurovereenkomst een periode van 10 jaar bedragen. Een korte
huurtermijn (van slecht enkele jaren) is uitgesloten.
9. Inrichting is eigen verantwoordelijkheid
De kinderopvangorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de eigen ruimtes
(en de bekostiging hiervan). Waar het gedeelde ruimtes betreft dient de
kinderopvangorganisatie afspraken te maken met de andere deelnemers aan het KBC.
10. Beheerafspraken
Over het gebouw van het KBC moeten beheerafspraken gemaakt worden. In zoverre dit de
kinderopvangorganisatie betreft, levert deze hieraan zijn bijdrage.

Dit document is naar eer en geweten opgesteld om zo transparant mogelijk een volledig beeld te
geven van de opdracht en criteria. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze inkoopadviseur M.
Nahuis 06-18907402 of een e-mail sturen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl.

