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Nieuw(s) in 2019

kinderopvang    &   onderwijs
: kort & krachtig

Toekomst van ons vak
In zowel de kinderopvang als het onderwijs is een grote personeelskrapte. PIT doet er alles aan 
om goed gekwalificeerde PIT’ers te hebben en te houden met een loopbaanperspectief en een 
uitgebreid aanbod aan opleidingen om kennis te verbreden of te verdiepen. We geven 2 keer 
zoveel uit aan opleidingen en trainingen dan de cao’s voorschrijven. Het ontwikkelrecht geldt 
ook voor PIT’ers.

Ook in het opleiden van collega’s van de toekomst is PIT actief als
•  initiatiefnemer van het ikc-lab, samen met het Da Vinci College en Hogeschool Inholland
• initiatiefnemer van het koplopersnetwerk geïntegreerde kinderopvang-onderwijs

• opleidingsschool voor Hogeschool Inholland 
• erkend leerbedrijf voor het mbo
• deelnemer Passie voor Onderwijs Drechtsteden

Aantal stagiairs in het kader van hun opleiding tot: 2019 2018
• pedagogisch medewerker niveau 3 9 11
• pedagogisch medewerker niveau 4 12 14
• leerkracht 36 36
• onderwijsassistent 8 11
• social work 1 1

Investeringen
Als maatschappelijke, financieel solide organisatie investeert PIT 
het financiële resultaat direct in de ontwikkeling en kwaliteit van de 
organisatie. In 2019 is het positieve resultaat van 2018 voor een belangrijk 
deel geïnvesteerd in een rijke speelleeromgeving voor de kinderen. Andere 
investeringen waren:
•  verdere integratie van kinderopvang en onderwijs en uitbouw 

doorgaande ontwikkellijn
•  inzet van onderwijsassistenten voor verlaging van de werkdruk en betere 

ondersteuning van de kinderen 
•  meer pedagogisch medewerkers op de groep en gespecialiseerde 

scholing in het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang
•  verbeteren van binnen- en/of buitenruimtes op een aantal kindcentra
•  nog meer bijzondere activiteiten (verbinding formeel en informeel leren 

op de bso)
• nieuwbouw ikc De Twijn
•  uitbreiden van indirecte uren van pedagogisch medewerkers voor 

kwaliteitsontwikkeling op de groepen
•  van 6 naar 8 uur per week op de peuterspeelgroepen voor een nog beter 

ontwikkelaanbod voor peuters
•  uitbreiden van ondersteuningsuren zoals VVE-coaches, kindcoaches, 

spelcoaches en coaches startende leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers

•  het ontwikkelrecht voor ouders in de vorm van lezingen van deskundigen 
over kindontwikkeling (Theater van de Verwondering)

•  integratie van de salarisadministratie, de financiële administratie en het 
inkoopregister

•  MAG-dagen: door PIT ontwikkelde professionaliseringsdagen voor het 
management van de kindcentra

Financieel gezond

Financiële kengetallen

 PIT onderwijs benchmark PIT kinderopvang    benchmark
 2019 2018  2019 2018

Solvabiliteitsratio 77% 76% 74% 50% 48% 20,8% 
Liquiditeit 2,74 2,46 2,79 2,60 2,59 1,7
Kapitalisatiefactor 26% 25% 28% 33% 31%    niet beschikbaar

Onze kindcentra 
• Alblasserdam   2
• Heerjansdam   1
• Hendrik-Ido-Ambacht   3
• Ridderkerk (speciaal basisonderwijs)   1
• Zwijndrecht   11
Totaal   18

Daar staan we voor het ontwikkelrecht van kinderen, van 0 tot 13 jaar.

Aantal kinderen   2019 2018
  3.747 3.600 

Alle kindcentra hebben
• door de GGD goedgekeurde kinderopvang
•  het basisarrangement van de Onderwijsinspectie 

Klachten  2019 2018
Onderwijs  1 2
Kinderopvang  0 0

Wij zijn PIT
(31-12-2019)  man  vrouw  totaal
2018 42 378 420
2019 54 463 517

Ziekteverzuim  2019 2018
  6% 4,7%

1 bestuurder en 3 leden bestuurlijk managementteam

5 toezichthouders
• 6 reguliere vergaderingen met de bestuurder
• 2 vergaderingen met de PIT-raad
•  per toezichthouder minimaal 2 werkbezoeken aan  

kindcentra

  Bekijk
    onze 
        18
  kindcentra
     

12 leden PIT-raad
• 5 vergaderingen 
• 2 vergaderingen met de raad van toezicht 

https://www.pit-ko.nl/content/26447/download/clnt/94660_PIT_Jaarverslag_2019.pdf
https://www.pit-ko.nl/content/26447/download/clnt/94660_PIT_Jaarverslag_2019.pdf
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-93279/pagina/werkenbijpit.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-111613/pagina/enoc.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-111613/pagina/enoc.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-59417/pagina/missie_en_visie.html/
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96195/pagina/kwaliteit.html/
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96483/pagina/kwaliteit_kinderopvang.html
https://www.pit-ko.nl/nw-26447-7-3779938/nieuws/rapport_onderwijsinspectie_een_mooi_compliment.html?page=0
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-96171/pagina/bestuur_en_management.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-125188/pagina/toezicht.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-75037/pagina/onze_kindcentra.html#!section
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-117924/pagina/organisatie.html
https://www.pit-ko.nl/pg-26447-7-76211/pagina/medezeggenschap.html


Nieuw(s) in 2019

Doen waarin je gelooft!

kinderopvang    &   onderwijs

•   Ilona Dulfer is de nieuwe voorzitter van de raad van 
toezicht van PIT 

•  Mattie Valk, dj bij Radio 538, heeft de rol van verteller 
van Passion4kids 2019

• kindcentrum De Notenbalk viert het 30-jarig bestaan

• kindcentrum De Rank kiest voor De Noordwijkse 
Methode

• voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten  
van de kinderen gebruikt kindcentrum Doerak  
voortaan muziek op de dagopvang en de peuter-
speelgroep en de meervoudige intelligenties van  
Gardner op de bso 

•  PIT pioniert met de pilot Wetenschap & Technologie voor een doorgaande 
ontwikkellijn onderzoekend en ontwerpend leren voor 0 tot 7 jaar 

• het eerste Theater van de Verwondering voor ouders gaat over gevoelige 
kinderen met een sterke wil en is een groot succes

• ‘Dreumes in beweging en kennis door ontmoeting’: kindcentrum Impuls 
bundelt voor dit project de krachten met gymnastiekvereniging O&O 
Zwijndrecht, JONGJGZ en de gemeente Zwijndrecht 

• De Twijn, De Meander, De Wijngaard en De Tweestroom hebben een ikc-lab, 
een innovatieve manier van opleiden van toekomstige collega’s

• primeur: de Zomerdagen met PIT voor alle bso-kinderen 

• in het kader van een pilot biedt kindcentrum Juliana speltherapie

•  kindcentrum De Brug opent een peuterspeelgroep en kindcentra 
De Schalm, De Twijn, De Tweestroom en Impuls breiden hun 
peuterspeelgroep uit

• diverse onderwijsstakingen en ludieke acties 

• de invoering van gekoppelde ochtenden op de 
peuterspeelgroep

• de Inspectie van het Onderwijs vindt dat het bestuur 
van PIT zorgt voor goed onderwijs en dat PIT 
financieel in staat is dit ook in de toekomst te blijven 
doen. PIT voldoet op alle kwaliteitseisen binnen de 
onderzochte standaarden aan de wet en laat zien dat 
het ook zijn eigen ambities en aanvullende doelen 
waarmaakt. 

www.pit-ko.nl
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