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2020: een PITtig coronajaar
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Op 1 september 2020 bestond PIT kinderopvang & onderwijs vijf jaar. 
Reden voor een groot feest, maar het coronavirus gooide helaas roet 
in het eten. Vijf jaar geleden was PIT een van de koplopers  met 
de bestuurlijke fusie tussen de toenmalige Stichting Kinderopvang 
Zwijndrecht en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasser-
dam Zwijndrecht en dat is PIT nog steeds. PIT biedt kinderopvang 
en onderwijs van baby tot puber vanuit één organisatie. Op de 
kindcentra werken de teams eenduidig samen aan het ontwikkelrecht  

 van kinderen, van 0 tot 13 jaar, vanuit één beleid en onder één 
bestuur. 

Coaching
Startende professionals hebben binnen PIT een eigen coach, waarbij de 
coaches de starters ook met elkaar in contact brengen voor uitwisseling 
en intervisie. Ook voor meer ervaren PIT’ers is er ontwikkelgerichte 
coaching. Naast de individuele coachvragen, waarbij beeldcoaching tot 
de mogelijkheden behoort, is er binnen de kindcentra onder andere 
ingezet op het verbeteren van de interactieve vaardigheden, thema-
planning, spelenderwijs leren, speelleeromgeving, 
activiteitenplanning en ontdekkend en onderzoe-
kend spelen.

Klachten 2020 2019 2018
Onderwijs 2 1 2
Kinderopvang 0 0 0

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

In 2020 kwamen de GGD en de Onderwijsinspectie 11 keer op bezoek: 
maart De Meander (bso) en Het Akkoord (themaonderzoek)
september De Meander (kdv)
oktober  De Notenbalk (bso), De Brug (bso en leerplichtonderzoek) 

en Margriet (psg)
november Impuls (psg)
december De Wijngaard (bso), Juliana (bso) en De Brug (psg)

Samen sterk
2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van corona, het virus 
dat wereldwijd grote menselijke en maatschappelijke schade heeft 
aangericht en nog steeds zijn tol eist. Sinds eind februari heeft het 
ons werk steeds meer bepaald, waarbij de richtlijnen van het RIVM en 
de GGD onze leidraad waren. Waar we begonnen met het informeren 
van de ouders over wat te doen bij klachten, over hygiënemaatrege-
len en over het vermijden van fysiek contact nam het kabinet op  
15 maart het besluit om de kinderopvang en het onderwijs te sluiten. 
Aanvankelijk tot 6 april, daarna tot 28 april en uiteindelijk tot 11 mei, 
behalve voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor hen 
organiseerden we noodopvang. Ook toen weer bleek onze meerwaar-
de voor de kinderen en ouders als geïntegreerde organisatie voor 
kinderopvang en onderwijs: veel pedagogisch medewerkers sprongen 
bij in de noodopvang die we hierdoor snel en goed konden organise-
ren. Voor het thuisonderwijs werden binnen de kindcentra eveneens 
de krachten gebundeld.

Op 11 mei gingen onze dagopvang, onze peuterspeelgroepen en ons 
speciaal basisonderwijs weer volledig open, op 8 juni ons reguliere 
basisonderwijs en onze bso. Voor, tijdens en aan het einde van de zo-
mervakantie hebben we met de ouders gecommuniceerd over de di-
verse regels en adviezen en naar de herfst toe over de richtlijnen voor 
al dan niet thuisblijven van de kinderen. Helaas volgden een nieuwe 
gedeeltelijke en vanaf 16 december de tweede volledige lockdown. 
Weer moesten we onze deuren sluiten, behalve voor de noodopvang. 
Heftige tijden, voor alle betrokkenen. Waar we altijd al trots zijn 
op onze professionals die vol enthousiasme samen werken aan de 
ontwikkeling van de kinderen en de kindcentra, maakte de veerkracht 
waarmee ze alle veranderingen door de coronamaatregelen oppakten 
ons nog trotser. Ondanks dat er in sommige periodes een (tijdelijke) 
lockdown was en de kinderen dus niet naar het kindcentrum moch-
ten komen (met uitzondering van de noodopvang) hebben ze er alles 
aan gedaan om het ontwikkelrecht van kinderen zo goed mogelijk 
te blijven vormgeven. Er is in een relatief korte periode een enorme 
kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van digitale communicatie om 
de verbinding met de kinderen en hun ouders zo optimaal mogelijk te 
houden. Een investering die ook voor de toekomst van 
belang is.

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

Aantal kinderen 
 2020  2019  2018  
 4.314  4.306  4.160
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Bestuur, toezicht en medezeggenschap
1 bestuurder en 3 leden bestuurlijk managementteam 
5 toezichthouders  die werken volgens de governance code van de 
NVTK-VTOI    en de Code Goed Bestuur van de PO-raad   
• 6 reguliere vergaderingen met de bestuurder
• 2 vergaderingen met de PIT-raad
• per toezichthouder minimaal 2 werkbezoeken aan kindcentra

12 leden (en 4 vacatures) PIT-raad    uit de 4 geledingen (ouders 
kinderopvang, ouders onderwijs, medewerkers kinderopvang, mede-
werkers onderwijs)
• 5 vergaderingen 
• 2 vergaderingen met de raad van toezicht 
Door corona vergaderde zowel de raad van  
toezicht als de PIT-raad tijdens de  
lockdowns digitaal.

Investeringen
PIT is een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat een positief financieel resultaat niet naar aandeelhouders 
gaat, maar wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en kwaliteit van de organisatie. Voorbeelden hiervan in 2020 zijn: 
•  naast versmelting van kinderopvang en onderwijs ook integratie op het gebied van bedrijfsvoering (financiën en 

personeel)  
•  uitbouw doorgaande ontwikkellijn, onder andere met meer verbinding tussen formeel leren in het onderwijs en 

informeel leren op de bso 
•  verdere uitbreiding van de ondersteuningsuren met VVE-coaches, kindcoaches, spelcoaches en coaches voor 

startende professionals en stagiairs
•  verdere verruiming van het scholingsaanbod voor medewerkers
•  inzet van onderwijsassistenten op de groep voor een betere ondersteuning van de kinderen 
•  uitbreiding van indirecte uren van pedagogisch medewerkers voor kwaliteitsontwikkeling waarbij de teams 

zelf bepalen waarvoor ze deze uren inzetten (bijvoorbeeld locatie-, mentor- en ouderoverleg, uitwerken van 
themaplanningen en observaties)

•  bewegen voor een betere gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. In 2020 is het beweegplan als beleid 
vastgesteld dat door de kindcentra via een zestal stappen wordt uitgevoerd. De Zwijndrechtse locaties hebben zich 
verbonden aan het Zwijndrechts sport akkoord. Bij de nieuwbouw van ikc De Twijn staat bewegen centraal in de 
inrichting

•  onderzoekend en ontdekkend spelen van 0-7 jaar 
•  werkdrukvermindering waarbij de teams zelf hebben gekozen hoe ze de daarvoor door de overheid beschikbaar 

gestelde onderwijsmiddelen gebruiken, zoals de inzet van onderwijsassistenten, conciërges, leraarondersteuners en 
vakleerkrachten bewegen en muziek 

•  werven van nieuwe collega’s
•  voorbereidingen in het kader van de uitvoering van de integrale huisvestingsplannen van de gemeenten met  

(ver)nieuwbouw van De Schalm binnen 5 tot 10 jaar, nieuwbouw van De Meander, De Bron/Margriet en  
De Brug/De Kim/Dribbel

Financieel solide
Financiële kengetallen

 PIT onderwijs benchmark PIT kinderopvang    benchmark

 2020 2019  2020 2019 
Solvabiliteitsratio 75% 77% 74% 49% 50% 20,8% 
Liquiditeit 2,52 2,74 2,79 2,76 2,60 1,7
Weerstandsvermogen 25% 26% 28% 33%  33% n.b.     Wij zijn PIT 

PIT’ers (31-12) 2020 2019 2018
man  48 54 42
vrouw 446 463 378
totaal 494 517 420
 

Ziekteverzuim 2020 2019 2018
 7% 6% 4,7%
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•  De Rakkers 
en Doerak nemen een 

actieve snoezelruimte in gebruik 
waar baby’s, dreumesen en peuters in hun 

eigen tempo op ontdekkingstocht gaan, tot rust 
komen, leren genieten, contact leggen en zo spelenderwijs 

zich sensomotorisch ontwikkelen

•  een primeur voor Heerjansdam: de organisatie van Passion4kids 
2020 is in handen van kindcentrum De Rank. Helaas leiden de 
coronamaatregelen tot afgelasting 

➜

•  Met als motto #PakIT start PIT kinderopvang & onderwijs een  
campagne om studenten op hogescholen te werven die als  
invalkracht willen werken op de buitenschoolse opvang 

     • de baby’s, 
                                                                            dreumesen, peuters en                 
                                                                  peuterplussers van De Rakkers 
                                                     kunnen op culinaire ontdekkingstocht 
                                in de spiksplinternieuwe keuken die 
speciaal voor hen is ingericht 

  •  in de zomervakantie doen de bso-kinderen mee aan de PIT 
zomerchallenges met als thema ‘Teamwork makes the dream 
work’ met uitdagingen in het kader van teamfilm, stoepkrijt, 
insectenhotel, waterballet, Lego Masters, dierenboel en dans

Nieuw(s) in 2020 

•  op 30 en 31 januari vragen de kindcentra van PIT aandacht voor de 
dreigende vertienvoudiging in tien jaar van het lerarentekort

•  Han Hendrikse en Jeroen Mathijssen zijn de nieuwe leden van de 
raad van toezicht van PIT kinderopvang & onderwijs. De andere 
toezichthouders zijn Ilona Dulfer (voorzitter), Ad Keller en Hanske 
Plenge 

•  ouderen van de dagbesteding van zorgcentrum De Lindonk van de 
Swinhove Groep komen gezellig op bezoek bij de peuters van  
De Rakkers: samen drinken, koekjes eten, liedjes zingen, bewegen met 
ballonnen en ook nog eens worden voorgelezen

•  bewegen is en blijft ook tijdens de lockdowns een speerpunt, dus 
konden de kinderen aan de slag met speciale Thuis Beweegkaarten en 
filmpjes

  • Dribbel behaalt het keurmerk Boekstart in de kinderopvang

•  tijdens de lockdown biedt PIT de kinderen allerlei mogelijkheden 
om thuis verder te gaan met spelend leren, lerend spelen en leren. 
Voor bijvoorbeeld de kleuters van De Bron is hiervoor het unieke 
ontwikkelprogramma Onderbouwd omgezet naar Onderbouwd Thuis

•  de pedagogisch medewerkers die 0- tot 4-jarigen opvangen, volgen 
een training babygebaren om met de kleintjes te communiceren zolang 
deze nog niet kunnen praten 

                                                         • de nieuwbouw van De Twijn, het
                                             eerste beweeg ikc van Nederland, aan de 
                                        Parallelweg 2 in Alblasserdam gaat in volle vaart 
                        met het slaan van de eerste paal op 5 februari door wet-
houder Arjan Kraijo van de gemeente Alblasserdam en de jarige Lieke 
en Liam uit groep 1/2 en meester Marcel van De Twijn, het leggen van 
de officiële eerste steen op 4 juni door Ad Vos, bestuurder van PIT, 
en het bereiken van het hoogste punt op 9 juli 
waarbij Ilona Dulfer, voorzitter van 
de raad van toezicht van PIT, 
de Nederlandse vlag in 
top hijst  

➜

➜
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Doen waarin je gelooft!

www.pit-ko.nl

Nieuw(s) in 2020 (vervolg) 

•  omdat maandag 8 juni de bso en het reguliere basisonderwijs weer volledig open 
mogen, is er op De Brug een weer-alle-dagen-openfeeest

•  aan het einde van het onderwijsjaar 2019/2020 geeft Martijn Zuijdweg de 
voorzittershamer van de PIT-raad door aan Anne-Marie de Graaf-Dekker

•  De Notenbalk start de Do-re-mini’s, een groep speciaal voor peuters van rond de 
drie jaar en zes maanden die opvang en onderwijs verbindt met behulp van het 
muzikale berentrio van Li La Land 

•  naast de dagopvang en de vakantieopvang biedt De Meander in de 
zomervakantie zes weken lang een summer school met onderwijs in de 
basisvaardigheden rekenen, taal en lezen voor de groepen 1/2, 3, 4/5 en 6/7 

•  Het Akkoord breidt uit met een tweede peuterspeelgroep waar ook peuters met 
een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie welkom zijn

•  na het succes bij De Rank start De Notenbalk als eerste kindcentrum in 
Zwijndrecht met De Noordwijkse Methode, een vernieuwende methode met 
een doorlopende leerlijn van 2 tot 13 jaar waarbij alles draait om ontwikkelen, 
ontdekken en verwonderen 

•  door de lockdown kan de jaarlijkse pannenkoekendag op Juliana voor ouders, 
opa’s, oma’s en buurtbewoners niet doorgaan, dus doneert het kindcentrum de 
pannenkoekenmix aan de Voedselbank

•  als afsluiting van het thema ‘Zwijndrecht ons dorp’ volgens De Noordwijkse 
Methode spreken de kinderen van groep 4 tot en met 8 van De Notenbalk via 
een digitale verbinding met burgemeester Van der Loo 

•  veel kindcentra van PIT doen enthousiast mee met de Winter3Daagse voor 
de lokale Voedselbanken, een actie van de publieke lokale omroep ATOS voor 
Zwijndrecht, Heerjansdam en Hendrik-Ido-Ambacht

•  de kinderen van De Brug maken kerstkaarten met een persoonlijke wens en doen 
ze in de brievenbussen van medewijkbewoners om hen zo een hart onder de 
riem te steken

•  PIT is medeoprichter van Vereniging Netwerk Kindcentra  die in januari 2021 
officieel van start gaat

•  PIT introduceert kindcoaches op de bso in Zwijndrecht voor 
kinderen die niet lekker in hun vel zitten of behoefte hebben 
aan een extra steuntje in de rug

•  het PIT pedagogisch panel, dat tweewekelijks een blog over 
actuele onderwerpen op het gebied van opgroeien en op-
voeden schrijft en opvoedvragen van ouders beantwoordt, 
heeft een nieuwe samenstelling

•  vanwege de traditionele juffendag is 
De Kim voor een dag omgetoverd in 
een bijzonder circus

•  De Tweestroom viert het 40-jarig jubileum van juf 
Heleen, een onderwijsvrouw in hart en nieren

•  in plaats van Koningsspelen zijn er Woningspelen 
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