PIT kinderopvang & onderwijs in 2018
#Onze kindcentra

#Kwaliteit 

Altijd een PIT-locatie bij u in de buurt:
• Alblasserdam
• Heerjansdam
• Hendrik-Ido-Ambacht
• Ridderkerk (speciaal basisonderwijs)
• Zwijndrecht
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#Bestuur, toezicht en medezeggenschap

• Investeringen in ontwikkeling en kwaliteit (2018)
• Financiële kengetallen 2018

Financieel resultaat € 396.568
Wat



• Ontwikkelrecht voor PIT’ers
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#Wij zijn PIT

3.600
kinderen

• PIT staat voor het
ontwikkelrecht van

2
1
3
1
11

Klik

merkt u daarvan in de praktijk?



• Tot 1 februari 2018: 2 bestuurders en 2 leden
managementteam
• Na 1 februari 2018 (wegens pensionering 1
bestuurder): 1 bestuurder en 3 leden bestuurlijk
managementteam 

#Toekomst van ons vak 
PIT is:
• initiatiefnemer van het ikc-lab en koplopersnetwerk
• opleidingsschool
• erkend leerbedrijf

• 7 toezichthouders 
• PIT-raad: 12 leden, 5 vergaderingen plus 2 met
de raad van toezicht 

#Eigen wijs
• Presentatie boekje ‘Samen’ 
• Dit is PIT in beeld 
• Drie- en vierjarigengroepen
• Passion4kids 
• Koploper in integratie kinderopvang en onderwijs 
• Eigen opleidingscentrum 

Aantal stagiairs in het kader van hun opleiding tot:
• pedagogisch medewerker niveau 3
11
• pedagogisch medewerker niveau 4
14
• leerkracht
36
• onderwijsassistent
11
• social work
1

#Samen 
• Lidmaatschappen
• Met voortgezet onderwijs
• Met ouders
• Lokaal
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Doen waarin je gelooft!
kinderopvang & onderwijs

#Kwaliteit

PIT staat voor het ontwikkelrecht van
kinderen van 0 tot 13 jaar





Ook werken we aan onze kwaliteit
met interne audits en zelfevaluatie







Uw kind is snel bij ons in beeld, vanaf
0, 2 of 4 jaar. Wij volgen zijn/haar
ontwikkeling nauwgezet, leggen dat
vast en delen dit met u. Onze intern
begeleiders zijn betrokken bij alle
kinderen

Op een na hebben alle kindcentra
het basisarrangement van de onderwijsinspectie en de kinderopvang is
op alle kindcentra goedgekeurd door
de GGD (Dienst Gezondheid & Jeugd
ZHZ)

Onze geschiedenis gaat terug naar 1866: we hebben lang en veel ervaring in de kinderopvang en
het onderwijs

PIT kenmerkt zich door partnerschap en samenwerking. Deze zijn verankerd in onze
organisatie, zowel door de stichtingsvorm als
door ons lange bestaan waarin we veel hebben
meegemaakt en voor veel kinderen een goede
levensbasis hebben gelegd. Uw kindcentrum is
daar 100% onderdeel van



Wij zijn consistent in de ontwikkeling
van kinderen



Zowel op uw kindcentrum als elders
binnen PIT spreken we continu over
en werken we iedere dag opnieuw
aan verbeteringen. Alles om de
ontwikkeling van uw kind verder te
helpen

Goed is goed, maar soms kan het
beter. De PIT’ers op uw kindcentrum
zetten zich met hart en ziel in, maar
ook zij zijn mensen met hun ups en
downs. De basis is in ieder geval op
orde
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#Wij zijn PIT

Wij zijn PIT





De professionals
van uw kindcentrum
horen bij het grote
geheel van PIT. Door
ontmoeting, scholing,
kennisdeling en
samenwerking groeien
alle PIT’ers in kennis
en kunde

Werken bij PIT





PIT als koploper maakt
voor medewerkers
meer mogelijk dan
andere organisaties.
Daardoor is het fijn om
bij PIT en dus ook op uw
kindcentrum te werken

Ook PIT’ers hebben ontwikkelrecht: PIT geeft 2 keer
zoveel uit aan opleidingen en trainingen dan de cao’s
voorschrijven

Van PIT’ers met goede kennis en veel vaardigheden
wordt uw kind wijzer. Wij nemen dit heel serieus,
onder andere met ons eigen opleidingscentrum
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#Financieel gezond

Investeringen in ontwikkeling en kwaliteit (2018) zoals:
• kwaliteit van de organisatie/medewerkers
• integratie van kinderopvang en onderwijs, dus integrale leiding met directeuren en teamleiders en uitbouwen doorgaande ontwikkellijn
• metamorfose De Meander
• nieuw personeelsplanningsysteem voor de kinderopvang
• inzet van onderwijsassistenten ter verlaging van de werkdruk en betere
ondersteuning
• bewegen als vast onderdeel van het programma, van baby tot puber
• voorbereidingen Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang waaronder de
aanstelling van pedagogisch coaches, formaliseren mentor per kind en
gespecialiseerde scholing
• Algemene Verordening Gegevensbescherming







Als maatschappelijke, financieel solide organisatie investeren we het
financiële resultaat direct in PIT.


Geplande investeringen in ontwikkeling en kwaliteit (2019) zoals:
• een andere beroepskracht-kindratio en dus een hogere bezetting op de
groep en gespecialiseerde scholing in het kader van de Wet innovatie en
kwaliteit kinderopvang. Bovendien hebben onze beide sectoren te maken
met toenemende personeelskrapte. Om toch de bezetting rond te krijgen,
moeten we een beroep doen op uitzendbureaus met als gevolg dat de personeelskosten stijgen
• verbeteren binnen- en/of buitenruimtes op een aantal kindcentra
• uitbreiden speelmaterialen en nog meer bijzondere activiteiten (verbinding
formeel en informeel leren op de bso)
• voorbereidingen nieuwbouw De Twijn
• verdere integratie van kinderopvang en onderwijs en uitbouw doorgaande
ontwikkellijn



Financiële kengetallen 2018

Solvabiliteitsratio
Liquiditeit
Kapitalisatiefactor

PIT kinderopvang
2017
2018
56%
49%
2,89
2,62
36%
31%
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PIT onderwijs
2017
59%
2,62
26%

2018
63%
2,46
25%

#Toekomst van ons vak

PIT is:
• initiatiefnemer van het ikc-lab, samen met Hogeschool
InHolland en het Da Vinci College
• initiatiefnemer van koplopersnetwerk geïntegreerde
kinderopvang-onderwijs
• opleidingsschool voor Hogeschool InHolland
• erkend leerbedrijf voor het mbo
• groot voorstander van eigen opleidingscentrum









Het is niet denkbeeldig dat de komende jaren uw kind
wisselende of misschien zelfs geen pedagogisch medewerkers of leerkrachten heeft. Een tekort aan profes
sionals treft de kinderopvang en het onderwijs overal in
Nederland. Door de omvang van PIT kunnen we de nood
enigszins lenigen door met elkaar achter uw kindcentrum
te gaan staan. Dat doen we door aantrekkelijk te zijn als
werkgever, te werken aan onze bekendheid, samen te
werken met opleidingsscholen en mogelijkheden voor
werken en leren, stageplaatsen, het ikc-lab en interes
sante contracten en aanstellingen te bieden
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#Samen

Lidmaatschappen
• Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
• Verus
• Kindcentra 2020/Kopgroep/PACT voor Kindcentra



















Lokaal
• Gemeenten
• Besturen in Ridderkerk
• Besturen in Zwijndrecht
• Besturen in Alblasserdam
• Besturen in Hendrik-Ido-Ambacht
• Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Met voortgezet onderwijs
• DevelsteinCollege, onder andere PreGym
en Obelisk voor meerbegaafden
• De Lage Waard

Bijzondere samenwerking hebben we met het voortgezet
onderwijs zodat uw kind een ‘zachte landing’ maakt in de
brugklas. Er is regelmatig overleg tussen leraren, maar er zijn
ook gezamenlijke activiteiten

Met ouders
• Voor de beste ontwikkelkansen
• PIT pedagogisch panel voor vragen en advies
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De ontwikkeling van uw kind ontstaat door samenwerking
tussen u en de PIT’ers van uw kindcentrum. Praten over uw
kind, onderling afstemmen en elkaar over en weer op de
hoogte houden zijn daarbij van groot belang. Dat kan met
een praatje of tijdens speciale gesprekken. Fijn is het als u
meedoet met activiteiten voor kinderen; leuk voor onderling
contact en voor uw kind. Ook waarderen wij uw meedenken
in de kc-raad, zodat we het op het kindcentrum goed geregeld hebben. Waar mensen samenwerken gaat vast weleens
iets niet goed. Daar kunnen we over praten en een oplossing
voor zoeken. Komen we er niet uit dan is er de klachtenregeling. Gelukkig komt een echt geschil heel weinig voor en daar
zijn we trots op



Uw kindcentrum staat niet alleen. Elk kindcentrum werkt
samen binnen de eigen gemeente en binnen PIT. Voorbeelden daarvan zijn: directeurenoverleg binnen PIT, binnen de
gemeente en met collega’s van andere besturen, koningsdag,
toernooien, passend onderwijs, voortgezet onderwijs, consultatiebureaus, jeugdteams en CJG’s



