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De toekomst
Hoe ziet de toekomst van de kinderopvang er 

uit? “Ik denk dat de meerwaarde van kinder-

opvang de komende jaren nog duidelijker wordt. 

Onze medewerkers hebben zóveel kennis van de 

ontwikkeling van kinderen, ook op individueel 

niveau. Die pedagogische inhoud is bijvoorbeeld 

van grote waarde in het onderwijs. Ik verwacht 

dat onderwijs en opvang nog veel meer voor 

elkaar gaan betekenen, in Purmerend en de rest 

van Nederland. Onze organisatie blijft ontwik-

kelen, dat past al 45 jaar bij ons en we staan 

stevig in onze schoenen. We blijven samen-

werken in Purmerend en vooral waarde creëren 

voor de kinderen in onze stad en omliggende 

gemeenten.” 

samen met het onderwijs: de functie van pedagogisch medewerker wordt breder omdat je dan ook 

deels in de school werkt. Daar hebben we ervaring mee in de kindcentra en het geeft meer uitdaging 

en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij gaan nu ook traineeships aanbieden, waarbij jonge medewerkers 

met een eigen mentor en interne opleidingen werkervaring op kunnen doen in de kinderopvang. 

‘Kansberoep’ is nu veel meer op zijn plaats.”

spelen en Delen
“Kinderopvang is wat ons betreft veel méér dan kinderen verzorgen. We bieden jonge mensen uitdaging, 

sociale ervaring en algemene ontwikkeling. In een groep met leeftijdsgenoten leren ze spelen en delen, 

omgaan met tegenslag, succes en elkaars normen en waarden. Een groep peuters bij de peuteropvang 

is een genot om te zien: het lijkt wel een kleine samenleving op zich. Hilarische en ontroerende 

taferelen! Aan peuters bieden we bijvoorbeeld ook voorschoolse educatie: spelenderwijs krijgen 

ze ondersteuning bij onder andere taal- en rekenontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Door deze aanpak is de overstap naar de basisschool ook makkelijker: met de peuters gaan we 

bijvoorbeeld al op visite bij de kleuterklas. We vinden het belangrijk om de kennis die we van een kind 

hebben ook te delen met de leerkrachten: onze medewerkers kennen de kinderen soms al vanaf dat 

ze 3 maanden oud zijn. Die informatie is heel waardevol voor een goede start op de basisschool.”

Jaar van De techniek
Corine heeft een brede interesse en zet zich graag in voor zowel lokale als landelijke initiatieven. 

Recent is zij bestuurslid geworden van Purmer Valley, een samenwerkingsverband tussen onderwijs-

instellingen, overheid en (ICT) bedrijven. Corine: “Een van de doelen van Purmer Valley is om kinderen 

op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek en ze te enthousiasmeren. Als ze op jonge 

leeftijd hier affiniteit mee krijgen, kiezen zowel jongens als meisjes later makkelijker voor een 

technische richting. Met dat gegeven ben ik ook in onze organisatie aan de slag gegaan: we geven 

bij de opvang ook graag een stuk algemene ontwikkeling mee. Daarom hebben we bij Kinderopvang 

Purmerend ‘het Jaar van de techniek’ uitgeroepen. Door technische activiteiten op een laagdrem-

pelige en leuke manier aan te bieden bij de kinderopvang, maken onze kinderen kennis met techniek. 

We zijn gestart met workshops drones programmeren voor de buitenschoolse opvang en later dit 

jaar bieden we meer activiteiten voor alle doelgroepen.” 

“De inhoud en kwaliteit staan centraal in de organisatie. We willen aan kinderen elke dag een fijne, 

veilige en leerzame plek bieden. Kinderen en hun ouders krijgen persoonlijke aandacht, we willen dat 

een kind bij wijze van spreken huppelend naar de opvang komt. Als ouder moet je zeker weten 

dat jouw kind enorm welkom is en gezien wordt, zodat je met een gerust hart kunt gaan werken of 

studeren. Dat is waar wij het voor doen. Maar ook als opgroeien en opvoeden even niet zo lekker gaan, 

zijn wij er voor kinderen en ouders. Toen ik hier vijf jaar geleden werd aangesteld, moesten we helaas 

al snel aan een reorganisatie beginnen om onze continuïteit te bewaken. Nu het beter gaat, genieten 

we daarom misschien ook extra van de positieve ontwikkelingen. We kunnen ons weer volledig richten 

op waar het om draait: goede kinderopvang bieden.” Corine oogt ontspannen en scherp; ze is een 

ondernemende directeur-bestuurder. “Ik ben altijd op zoek naar kansen, dat is natuurlijk ook mijn 

verantwoordelijkheid. Ik geloof sterk in samenwerking op allerlei vlakken. Zowel intern als extern: 

we zoeken altijd het gesprek op.” 

hybriDe organisatie
De kinderopvangbranche is conjunctuurgevoelig. Op dit moment draait de economie weer op volle 

toeren en waar meer mensen gaan werken, maken ook meer mensen gebruik van kinderopvang. 

De overheid ziet de kinderopvang als arbeidsmarktinstrument en ontwikkelomgeving voor jonge men-

sen en helpt werkende of studerende ouders financieel middels kinderopvangtoeslag. “Kinderopvang 

Purmerend is een hybride organisatie, wij opereren tussen de overheid en de markt. We kunnen niet 

Van crisistijd naar wachtlijsten: de kinderopvang is een dynamische branche. 
Corine Laurant is directeur-bestuurder van de grootste organisatie op dat gebied in 
onze stad: Kinderopvang Purmerend. Deze stichting verzorgt voor bijna 2900 
kinderen de opvang, van babyleeftijd totdat kinderen naar de middelbare school 
gaan. “Wij kennen zoveel Purmerendse kinderen, het is onze verantwoording om 
hen én hun ouders te ondersteunen”, aldus Corine. Hoe kijkt zij naar de toekomst 
van haar stichting en de kinderen in onze stad? Wij gingen met haar in gesprek. 

‘blij dat je er bent’
in gespRek met CoRine LauRant oveR de meeRwaaRde van kindeRopvang

over kinderopvang purmerend
Kinderopvang Purmerend is onderdeel van de SKOP Groep en biedt opvang op kinderdag-

verblijven en buitenschoolse opvang. De SKOP Groep bestaat uit 1 stichting, 2 holding BV’s 

en 3 BV’s. Middels een shared service center deelt de SKOP Groep kennis met andere kinder-

opvangorganisaties in heel Nederland. In twee aparte stichtingen wordt ook peuteropvang en 

tussenschoolse opvang aangeboden.

In totaal biedt de organisatie opvang op 30 locaties in Purmerend en 2 daarbuiten: in Landsmeer 

en Warder. Gezamenlijk vangen zij bijna 2900 kinderen op. De omzet bedroeg in 2017 8,5 miljoen 

euro en er werken meer dan 270 medewerkers uit Purmerend en omstreken. 

op alle vlakken vrij ondernemen en dat maakt het 

uitdagend want we zijn gebonden aan veel wet- 

en regelgeving. Daar hebben we weinig invloed 

op, al heb ik wel regelmatig contact met politici 

in Den Haag om input te geven vanuit de praktijk. 

Ook met onze gemeente zijn we vaak in gesprek. 

Verder richt ik mij op het sterk houden van de 

organisatie zodat we kunnen inspelen op ver-

anderende situaties. Goed financieel overzicht, 

een flexibele schil en balans tussen overhead 

en locaties blijven – ook nu het beter gaat – 

aandachtspunten. We moeten vooruitkijken en 

kunnen meebewegen als dat nodig is. Dat is heel 

belangrijk, ook omdat we de laatste 5 jaar zijn 

gegroeid van 3 stichtingen naar een SKOP Groep 

met 3 stichtingen, 2 holding BV’s en 3 BV’s.” 

regelgeving
“Ik ben groot voorstander van veiligheid en 

goede regels, maar meer regels verhogen de 

veiligheid niet per definitie. Ik blijf het bijzonder 

vinden dat leerkrachten met meer dan dertig 

kinderen in een klaslokaal verblijven, terwijl 

datzelfde lokaal direct na de eindtijd van de 

school plotseling aan heel andere eisen moet 

voldoen. Dan mag een pedagogisch medewer-

ker van de buitenschoolse opvang met maxi-

maal 10 kinderen werken en er zijn strakke af-

spraken over de beschikbare vierkante meters 

per kind. Bijna elke nieuwe regel vraagt om in-

vesteringen van kinderopvangorganisaties. De 

overheid heeft wel visie op de marktwerking en 

regels, maar investeert niet vaak mee. Dat laten 

zij over aan de ondernemer en dat botst soms.”

kansberoep
Een paar jaar geleden werd het vak van pedago-

gisch medewerker als ‘overschotberoep’ betiteld 

door het UWV, waardoor minder studenten ko-

zen voor de opleiding. Daar ondervindt de hele 

kinderopvangbranche nu de gevolgen van: het 

aannemen van nieuwe medewerkers is een flinke 

uitdaging, omdat het aanbod van opgeleide 

medewerkers laag is. “Ja, dat is ook voor ons nu 

spannend, maar wij komen juist in deze situaties 

met nieuwe ideeën. Arbeidsmarktcommunicatie 

is meer dan alleen vacatures delen. We denken 

altijd na over wat ons als werkgever aantrekkelijk 

maakt. Waar hebben onze medewerkers be-

hoefte aan? We ontwikkelen plannen en denken 

graag buiten de gebaande paden. Zo werken we 

hoe werkt de 
financiering van 
kinder opvang?
Werkende of studerende ouders kunnen 

in Nederland een inkomensafhankelijke 

toeslag krijgen, de kinderopvangtoeslag. 

Ouders krijgen in 2018 minimaal 33% en 

maximaal 94% van de kosten vergoed, 

afhankelijk van het inkomen. De overheid 

financiert deze kinderopvangtoeslag, die 

door de belastingdienst wordt uitgekeerd. 

Ouders die niet in aanmerking komen voor 

kinderopvangtoeslag kunnen middels sub-

sidie van de gemeente gebruikmaken van 

peuteropvang. Ouders betalen dan een 

ouderbijdrage. 
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