
 

 

 

                                                
 
T.a.v. De Commissie Samen Leven 

 

Ridderkerk, 15 juni 2020 

 

Betreft: IKC visie gemeente Ridderkerk 

 

Geachte leden van de Commissie Samen Leven, 

 

Graag maak ik namens Kinderopvang SKR en onze samenwerkingspartner PCPO, gebruik van het 

spreekrecht tijdens uw vergadering op 18 juni 2020. 

 

Tijdens het laatste LEA heeft de kinderopvang en het onderwijsveld zich unaniem achter de visie van 

de wethouder geschaard. Wij spreken onze waardering dan ook uit met betrekking tot het feit dat de 

gemeente zich actief inzet om de vorming van IKC’s te accommoderen. 

 

Vanuit PCPO en Kinderopvang SKR zijn wij zeker blij met de visie zoals deze nu voor u ligt. Blij 

vanwege het feit dat wij in gezamenlijkheid, met alle samenwerkingspartners in Ridderkerk die zich 

sterk maken voor een gezond en uitdagend leef- en leerklimaat voor kinderen, tot deze visie zijn 

gekomen. 

 

Als we terugkijken op de afgelopen weken, waarin we werden geconfronteerd met een noodsituatie,  

hebben we mogen ervaren wat de waarde is van een goede samenwerking. Met name als het gaat 

om het doorgaan van het leerproces vanuit de scholen, de opvang van kinderen van ouders met een 

cruciaal beroep en de opvang van de kinderen die zich in een bedreigende (thuis)situatie bevonden.  

 

Kinderopvang SKR heeft met PCPO deze opvang goed kunnen realiseren. Daarnaast is er veel contact 

en afstemming geweest met Sabine van de Brom, die vanuit haar coördinerende rol steeds onze 

gesprekspartner was. Ook is er met de collega kinderopvangorganisatie en onderwijs goed contact 

geweest. Deze relaties zijn van essentieel belang als het gaat om het zorgen voor de kinderen van 

Ridderkerk en hun ouders. 

 

De visie zoals deze nu voor ons ligt geeft kansen en mogelijkheden om de samenwerking verder te 

verstevigen en voor de toekomst duurzaam te bestendigen.  

In de praktijk betekent dit dat in de Kindcentra alle deskundigheid en faciliteiten aanwezig zullen zijn 

die ervoor zorgen dat zorg en ondersteuning nabij is. Van opvoedingsondersteuning tot een goed 

buitenschoolse opvang aanbod en van het signaleren van (ontwikkelings) achterstanden vanaf 0 tot 

en met 12 jaar. 



De samenwerking in een IKC zorgt ervoor dat wij gebruik kunnen maken van elkaars expertise. 

Hierdoor wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in de groep in te zetten 

voor bijvoorbeeld zorgarrangementen. Voor kinderen betekent dit dat er altijd een vertrouwd 

gezicht is, hetgeen voor de sociale en emotionele veiligheid van belang is om tot leren en 

ontwikkelen te komen.  

 

Daarnaast biedt het op managementniveau binnen het IKC kansen om de verantwoordelijkheid voor 

de kinderen van 0 tot en met 12 jaar integraal te delen en hiermee de cultuurverschillen tussen de 

beide sectoren te overbruggen. 

 

Daarnaast kunnen wij melden dat van onze beide organisatie de inspraakorganen de IKC 

ontwikkeling van harte ondersteunen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Ad Dogger, Bestuurder PCPO 

 

 

Maureen van Doorn 

Directeur-bestuurder Kinderopvang SKR 


