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3 Visie gemeente Ridderkerk op Integrale Kindcentra 

1. Inleiding 
 
 
De gemeente Ridderkerk heeft in haar collegeprogramma (Ridderkerk, 2018) de volgende ambitie 
opgenomen: 
 
“Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in een vertrouwde en veilige omgeving, 
zodat ze een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Wij dragen actief bij aan een brede 
doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar.” 
 
Om deze ambitie te bereiken is als speerpunt in het programma opgenomen dat wij een 
Ridderkerkse visie op Integra(a)l(e) Kindcentra (IKC) willen formuleren. De eerste stap hierin was het 
vaststellen van de startnotitie “Integraal Kindcentrum Ridderkerk 2019 – 2030” op 31 januari 2019 
door de Raad van de gemeente Ridderkerk1. De startnotitie geeft richting aan het resultaat: een 
inventarisatie van de bestaande samenwerking tussen de betrokken partijen en een onderzoek naar 
wat integrale kindcentra kunnen toevoegen aan de Ridderkerkse situatie en aan de bestaande Brede 
scholen. De realisatie of uitbreiding van de IKC-locaties valt nadrukkelijk buiten het gewenste 
resultaat van dit onderzoek.  
 
De startnotitie waarschuwt voor overspannen verwachtingen: de deelnemers binnen elk IKC hebben 
een eigen pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen. De deelnemende LEA-partners zijn 
bovendien gericht op uiteenlopende ‘diensten’ als onderwijs of kinderopvang. Dit maakt het 
formuleren van een gezamenlijke visie op het IKC een complex vraagstuk, omdat de exacte 
uitwerkingsrichting op voorhand niet helder is. Zo verschillend als de deelnemers zijn, zo verschillend 
kunnen de onderlinge gedachten over IKC zijn. Het opstellen van een breed gedragen IKC visie is 
daarom in de eerste plaats een procesopdracht.  
 
Dit document is een weergave van het doorlopen proces en met name de gezamenlijke kennis die in 
dit proces is opgehaald. In het voorjaar van 2019 heeft een consultatie in Ridderkerk plaatsgevonden 
naar de bestaande samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Hieruit kwam naar voren dat er 
in Ridderkerk op veel locaties al een intensieve samenwerking bestaat.  
 
De organisaties die samen IKC ontwikkelen zijn: 
- Kinderopvang Yes en OZHW 
- Kinderopvang SKR en PCPO 
- Kinderopvang Hadassa en basisschool de Driemaster 
- Kinderopvang Mundo en de Dr. Schaepmanschool 
- PIT (Speciaal Basisonderwijs de Burcht) 
 
Interessant is het om op te merken dat kinderopvang en onderwijs in de gemeente Ridderkerk 
voorop lopen in vergelijking met organisaties in andere gemeenten: bijna alle basisscholen in 
Ridderkerk zijn op weg naar een IKC. Er rijst op dit moment bij de organisaties de vraag welke rol de 
gemeente inneemt ten opzichte van de IKC.   
 
Brede school 
Wat is het verschil tussen een IKC en een brede school? Een brede school is de overkoepelende 
samenwerking tussen diverse partijen, die gericht zijn op kinderen. Het doel van de samenwerking is 
het vergroten van de ontwikkelingskansen en de talentontwikkeling van ieder kind. 
 
De basis van een brede school is een basisschool. Op de brede school wordt samengewerkt met 
diverse maatschappelijke partijen: kinderopvang, peuterspeelzaal, sport- en welzijnsinstellingen, 
maar ook met zorgverleners zoals een fysiotherapeut, kindercoach of logopedist. Iedere brede 

                                                                 
1 In november 2019 is via een Raadsinformatiebrief, een update gegeven over de planning van dit proces.  
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school is anders en legt andere accenten; bijvoorbeeld sport of zorg. Samen met partners vormt de 
basisschool de brede school.  
 
Landelijk gezien, bouwen steeds meer brede scholen hun inhoudelijke samenwerking uit en groeien 
zo toe naar een integrale aanpak. Ter verduidelijking:  In een brede school werkt de school samen 
met andere organisaties om de school heen. Vaak zitten deze organisaties in hetzelfde gebouw, maar 
soms ook in de directe omgeving. Een IKC gaat een stap verder. Daarin zijn school en kinderopvang 
samengegaan in één bestuur en werken met één pedagogische visie. Bij beide vormen is 
gelijkwaardigheid van de betrokken organisaties het speerpunt. 
 
Op dit moment zijn in Ridderkerk de volgende brede scholen actief:  
 
Tabel 1: De Brede School Ridderkerk2 

Locaties Gestart in jaar 

Slikkerveer 2007 

Bolnes 2009 

Oost 2010 

Rijsoord 2012 

Drievliet/ t Zand 2012 

Centrum/ West 2012 

 
IKC-vorming in Ridderkerk 
Om te inventariseren hoe het staat met de IKC-vorming in Ridderkerk en hoe partners hierover 
denken hebben in de periode mei – juni 2019 een aantal consultatiegesprekken plaatsgehad. Op 11 
juli 2019 is een bijeenkomst gehouden (IKC-dag) met alle partners, waarbij de resultaten van de 
consultatiegesprekken gepresenteerd zijn aan de wethouder Onderwijs en het lokale veld. 
Vervolgens hebben de aanwezigen zich die dag gebogen over een aantal vragen rondom de IKC-
vorming in Ridderkerk: 
 

- Hoe kan zorg/hulp en ondersteuning aan kinderen en hun ouders een plek krijgen binnen 
een IKC? 

- Welke aanpalende beleidsterreinen van de gemeente kunnen via de IKC worden 
gestimuleerd? 

- Hoe verhoudt de Brede School Ridderkerk zich tot de IKC-ontwikkeling? 

- Welke rol zou de gemeente hier in kunnen en moeten nemen? 
 
Het verslag van de consultatiegesprekken en de IKC-dag van 11 juli 2019 zijn als bijlagen bijgevoegd. 
 
De input van deze bijeenkomst en de eerdere consultatiegesprekken zijn gebruikt om dit document 
op te stellen. Dit document beschrijft wat een IKC is en welke rollen een gemeente in een IKC kan 
spelen. Daarna zoomen wij in op welke IKC-samenwerkingsrelaties er op dit moment zijn binnen de 
gemeente Ridderkerk en welke vragen er vanuit het veld zijn gekomen tijdens de 
consultatiegesprekken. Vervolgens werken wij toe naar de (concept)visie van de gemeente op de 
IKC-vorming binnen de gemeente Ridderkerk.  
 

                                                                 
2 Wij noemen de gezamenlijke brede scholen in Ridderkerk: De Brede School Ridderkerk.  
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2. Wat is een IKC? 
 

2.1 Kenmerken van een IKC 

In de basis is een IKC een vergaande samenwerking tussen kinderopvang (0-4, peuterspeelgroep 
en/of buitenschoolse opvang) en een basisschool. Er is sprake van één leidinggevende en alle 
medewerkers van kinderopvang en onderwijs vormen samen één team. Er is, voor zover mogelijk in 
de huidige wet- en regelgeving, sprake van één personeelsbeleid en er is één pedagogische visie 
geformuleerd. 
 
De meest integrale vorm is een IKC waar sprake is van één 
organisatie, die zowel de kinderopvang als het onderwijs vorm 
geeft.4 Bij een goed lopend IKC wordt een doorgaande 
(ontwikkelings)lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar5 gegarandeerd 
op het gebied van vve, onderwijsachterstanden, zorg, gezonde 
leefstijl. Een IKC beschikt in de ideale situatie over een 
accommodatie met meerdere functies en faciliteiten, waar de 
integratie van activiteiten aan binnen- en buitenkant zichtbaar 
is.  
 
De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs staat hoog op de agenda van landelijke 
politieke partijen. De ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hebben de ‘taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang’ gevraagd om hierover 
advies uit te brengen. De taskforce6 adviseert onder andere: “Kijk naar de ontwikkeling van kinderen, 
ouders en professionals en niet alleen naar het belang van de instellingen. Juist samenwerking van 
professionals op de werkvloer versterkt een passend aanbod voor de ontwikkeling van de kinderen”7.  
Om dit te bereiken, wordt door de taskforce gepleit voor het opzetten van IKC, met als doel een 
ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen. 
 
Op 30 maart 2017 gaf de VNG aan achter de adviezen van de taskforce te staan. Het concept 
Kindcentrum betekent dat kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg om het kind heen worden 
georganiseerd. Het kind staat letterlijk centraal. 
 
Er zijn verschillende verklaringen voor de groeiende belangstelling vanuit de overheid voor de 
samenwerking tussen kinderopvang en het onderwijs:  
 

- Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang neemt toe, doordat in 
toenemende mate beide ouders  deelnemen aan de arbeidsmarkt; 

- De harmonisatie van peuterspeelzalen naar kinderopvang biedt mogelijkheden voor een 
meer inclusieve samenleving; 

                                                                 
3 Ouders over kindcentra (2017).   
4 Binnen de gemeente Ridderkerk is al zo’n organisatie actief: PIT (www.pit-ko.nl). PIT biedt, buiten de gemeente Ridderkerk, kinderopvang 

en onderwijs geïntegreerd aan. Echter, in de gemeente Ridderkerk biedt PIT alleen speciaal basisonderwijs aan op SBO de Burcht. PIT heeft 
dus (nog) geen IKC in Ridderkerk). 
5 In verwijzingen in dit document wordt soms tekst geciteerd waarin wordt verwezen naar kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Daarmee 

wordt bedoeld 0 tot en met 12 jaar of 0 tot 13 jaar.  
6 De taskforce bestond uit de volgende personen: Diana Monissen (voorzitter van de RvB van het Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie (voorzitter), Niko Persoon (voorzitter van het CvB van Zaan Primair), Ewald van Vliet (voorzitter van het CvB van Stichting 
Lucas Onderwijs), Esther Zijl (directeur/bestuurder van Stichting Forte Kinderopvang), Pauline Schellart (directeur/bestuurder van Kober 
kinderopvang), Ernst Radius (senior adviseur van Sociaal Werk Nederland), Peter Hulsen (directeur van Ouders & Onderwijs), Gjalt Jellesma 
(voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen), Mark Pol (wethouder Economische 
Ontwikkeling en Financiën gemeente Almere), Angèle van der Star (namens directiegroep Primair Onderwijs bij de Algemene 
Onderwijsbond), Jessica van Ruitenburg (beleidsadviseur Arbeid en Zorg FNV). 
7 Tijd om door te pakken (2017). 

“De samenwerking tussen school en 
opvang is […] heel close. Dat betekent 
dat kinderen ook buiten de 
onderwijstijd hun rekentaak in kunnen 
plannen, of omgekeerd onder 
schooltijd pianoles krijgen of 
sportoefeningen doen.” – Esther, 
moeder van Stijn en Evi.3 

http://www.pit-ko.nl/
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- Er is meer inzicht ontstaan over de meerwaarde van ontwikkelingsstimulering van 0-4 
jarigen; 

- Samenwerking tussen en integratie van kinderopvang en onderwijs biedt kansen tot het 
ontwikkelen van doorgaande lijnen, waarbij het kind centraal staat. 

 
Daarnaast biedt samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs mogelijkheden tot een breder 
activiteitenaanbod voor alle kinderen, maakt de samenwerking het makkelijker voor ouders (opvang 
en onderwijs bevinden zich bij een IKC bij voorkeur op één locatie) en zijn er mogelijkheden van 
gedeeld ruimtegebruik in het gebouw.   

2.2. Landelijke definities 

De definities van een IKC lopen erg uiteen: 
 

- In Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders (2016) wordt het IKC-
concept ‘een integraal ontwikkelingscurriculum voor 0- tot 13-jarigen op het gebied van 
educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd’ genoemd. (Algemene Vereniging 
van Schoolleiders (AVS), 2016) 

 

- De regiegroep Kindcentra 2020, bestaand uit leden van de kopgroepen kinderopvang, 
primair onderwijs en jeugdhulp, leden van de kopgroep Wethouders voor kindcentra en 
bestuursleden van Het Kinderopvangfonds, heeft een smallere definitie: “Een kindcentrum is 
een organisatie die zowel primair onderwijs als kinderopvang biedt”8. 
 

- De definitie van Sardes, specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding, luidt: 
een integraal kindcentrum is een intensieve samenwerking (of zelfs integratie) tussen opvang 
en (basis)onderwijs9. 

2.3. Positie gemeente in de IKC-ontwikkelingen 

Waarom zou een gemeente een rol willen spelen bij de vorming van IKC? En hoe zou dit vorm 
kunnen krijgen? 
 
Wenselijke beleidsrichting 
Er zijn verschillende maatschappelijke en inhoudelijke redenen waarom IKC-vorming een wenselijke 
beleidsrichting zou zijn voor een gemeente. De redenen liggen op verschillende niveaus: 
 

 Het belang van vroeg investeren 
De eerste jaren van kinderen vormen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Uit onderzoek 
van de econoom James Heckman blijkt dat investeringen in jonge kinderen op de langere 
termijn meer opleveren dan investeringen op latere leeftijd10. Omdat een IKC zich richt op 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar, is de verwachting dat de inspanningen die zijn gericht op 
de ontwikkeling van de kinderen meer op zullen brengen. Dit geldt natuurlijk voor jonge 
kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling, maar ook voor kinderen die juist voorop 
lopen in hun ontwikkeling. 
 

In een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt bij het 
ontwikkelen en leren van jonge kinderen (Investeren in kinderen van 0 tot en met 12 jaar), 
blijkt dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de 
ontwikkeling van jonge kinderen11.  
 

 Versnippering opheffen 
Ouders met meerdere kinderen zijn vaak behoorlijk druk met de logistiek rond deelname aan 

                                                                 
8 Kindcentra 2020, een realistisch perspectief (2015). 
9 De gemeente en integrale kindcentra (2016). 
10 Jong geleerd (2014). 
11 Investeren in kinderen van 0 tot en met 12 jaar: bevindingen uit de wetenschap (2019). 
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alle activiteiten en bezoek aan allerlei instellingen. Het huidige voorzieningenstelsel in 
Nederland (peuterspeelgroep, dagopvang 0-4, school, tussenschoolse opvang, 
buitenschoolse opvang) wordt daarom als versnipperd ervaren. Alle verschillende soorten 
voorzieningen en diverse aanbieders geven allerlei vraagstukken over bijvoorbeeld 
overdracht en ontwikkeling die telkens onderbroken wordt. Dit is voor de kinderen vaak erg 
onrustig, maar is ook voor ouders erg ingewikkeld. Het kan zelfs financiële risico’s opleveren 
doordat ouders het overzicht verliezen. 
 

 Zorg 
“Er wordt steeds meer gevraagd van professionals in de kinderopvang en het onderwijs op 
het gebied van zorg, signalering, samenwerking en ondersteuning. Het is van belang dat 
gemeenten een goede educatieve infrastructuur realiseren. Zorg is daarvan een belangrijk 
onderdeel. Deze ontwikkeling kan worden ingebed in samenwerking binnen IKC.”12 

 

 Koppelen diverse beleidsterreinen 
Een IKC raakt aan vele beleidsterreinen en biedt de gemeente kansen om deze terreinen 
aan elkaar te koppelen. Denk hierbij niet alleen aan zorg, maar ook het 
onderwijsachterstandenbeleid, VVE, gezonde leefstijl, aanpak overgewicht, het bevorderen 
van de leesontwikkeling, talentontwikkeling, ondersteuning bovengemiddeld presterende 
kinderen of kinderen die door financiële draagkracht van hun ouders in een achterstand 
dreigen te geraken; zo kunnen diverse andere aanpalende zaken via een IKC relatief 
eenvoudig worden aangeboden. Zo ontstaan er logische doorgaande (leer)lijnen. 

 
Wel of geen gemeentelijke rol 
Het is op dit moment geen formele taak van de gemeente om de samenwerking tussen onderwijs en 
kinderopvang te stimuleren, behalve op het gebied van de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse 
educatie voor doelgroepkinderen. In de praktijk is er een groeiend aantal gemeenten die wel degelijk 
een rol voor zichzelf ziet.  
 
In “Kindcentra, goed voor kinderen. Enorme kwaliteitsslag mogelijk” (2017) staat dat de gemeente 
een belangrijke rol kan vervullen bij de IKC-vorming: 
 
“Daar waar de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, zorg en andere partijen al ver 
gevorderd is, blijkt een gezamenlijke visie van gemeenten en betrokkenen uit het veld een 
belangrijke verbindende en sturende schakel te zijn. De gemeente kan het initiatief nemen om tot 
een gezamenlijke visie te komen en het proces faciliteren.” De publicatie vervolgt met een 
beschrijving van globaal drie houdingen die de gemeente kan innemen13.   
 
Laissez-faire, waarbij de IKC-vorming volledig aan het veld wordt overgelaten is een rolopvatting 
die de meeste gemeenten achter zich hebben gelaten. De voordelen van een IKC zijn voor zowel 
kinderen als ouders zo groot dat laissez-faire feitelijk niet meer houdbaar is.  
 
Faciliteren, de gemeente ziet zichzelf, naast de opvang en het onderwijs, als actieve partij om in 
wijken en buurten samen naar oplossingen te zoeken. De Taskforce ‘Samenwerking onderwijs en 
kinderopvang’ benadrukt in een rapport uit 201714  het belang van partijen bij elkaar te brengen:  
 
“Neem vanuit de verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd die de gemeente bij de decentralisatie 
van overheidstaken toebedeeld heeft gekregen, het initiatief […] om samenwerking tussen 
onderwijs en kinderopvang tot stand te brengen. Maak hierbij ook gebruik van de Lokale Educatieve 
Agenda om met alle betrokken partners tot afspraken te komen over onderwijs- en jeugdbeleid. Zet 

                                                                 
12 De gemeente en integrale kindcentra (2016). 
13 De publicatie benadrukt dat het krachtenveld per gemeente verschilt en dat deze drie rolopvattingen of houdingen globaal gezien 

moeten worden en zeker niet als een uitputtende opsomming bedoeld zijn. 
14 Tijd om door te pakken (2017). 
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daarbij in op lokaal maatwerk, kwaliteit en een verschuiving van een curatieve naar een preventieve 
aanpak.” 
 
“Tijd om door te pakken” schrijft daarnaast: “Op gemeentelijk niveau zijn veel verschillende 
geldstromen beschikbaar voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar. Deze 
geldstromen verschillen bovendien per gemeente. Het kan gaan om achterstandsmiddelen vanuit 
het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid of vanuit het grotestedenbeleid, of om middelen 
vanuit welzijn, maar bijvoorbeeld ook om (preventieve) jeugdhulp en jeugdzorg, passend onderwijs 
of justitie. Scholen en kinderopvanginstellingen kunnen deze geldstromen moeilijk breed en flexibel 
inzetten omdat ze gericht zijn op verschillende doelen en vaak verschillende verantwoording vragen. 
De gemeente kan deze geldstromen verbinden of toegankelijk te maken voor samenwerkende 
partijen.”  
 
Regisseren ligt zeer in de lijn van faciliteren, maar voegt hier nog aan toe dat de gemeente de 
totstandkoming van kindcentra bevordert door zelf voorop te lopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
de gemeente rekening houdt met en actief meedenkt over de mogelijkheid dat een schoolgebouw 
op enig moment in gebruik genomen gaat worden door een IKC: ofwel dat in dat gebouw een 
samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs gefaciliteerd moet worden. 
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3. IKC-ontwikkelingen in Ridderkerk 
 

3.1 Huidige samenwerkingspartners 

Zoals reeds genoemd in de inleiding bestaat er in Ridderkerk reeds intensieve samenwerking tussen 
kinderopvang en onderwijs. Op veel plekken wordt al gewerkt naar het vormen van een (integraal) 
kindcentrum. 
 
Tabel 2: De samenwerkingspartners 

Kinderopvang Onderwijs Toelichting 

YES OZHW          Werken intensief samen sinds 
2011: alle locaties van OZHW 
heten kindcentrum NOVA. 

SKR PCPO Intentieovereenkomst 
getekend in 2016: alle scholen 
van PCPO in Ridderkerk 
werken intensief samen met 
SKR. 

Hadassa Driemaster Intentieovereenkomst 
getekend in najaar 2019 

Mundo Dr. Schaepmanschool Intensieve samenwerking 

 
Verder verzorgt PIT het Speciaal Basisonderwijs de Burcht. In andere gemeenten biedt PIT 
kinderopvang en onderwijs geïntegreerd aan.  PIT zou dit ook graag voor de Burcht realiseren. 
 
Vanuit de consultaties die in het voorjaar 2019 hebben plaatsgevonden is geconstateerd dat 
kinderopvang en onderwijs in Ridderkerk voorop lopen in vergelijking met andere gemeenten: bijna 
alle basisscholen in Ridderkerk zijn op weg naar een IKC. 

3.2 VVE en onderwijsachterstanden 

Het onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om (dreigende) leerachterstanden onder 0 tot en 
met 12 jarigen, ten gevolge van sociale, economische of culturele oorzaken, te voorkomen en om 
eenmaal opgelopen achterstanden te verminderen. De nadruk bij het 
onderwijsachterstandenbeleid ligt op voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  
 
De voorschoolse educatie is gericht op de 2 tot 4-jarigen en wordt uitgevoerd door 
kinderopvangorganisaties. De vroegschoolse educatie is gericht op de 4 tot 6 jarigen en wordt 
uitgevoerd door het basisonderwijs. In deze vroege jaren wordt een basis gecreëerd die een 
positieve invloed kan hebben op de hele ontwikkeling van een kind. De laatste jaren zijn 
internationaal meerdere onderzoeken verschenen die aantonen hoe essentieel de ontwikkeling 
van kinderen tussen 0 en 7 jaar is voor het functioneren op latere leeftijd, zowel op cognitief als op 
sociaal gebied.  
 
Doorgaande lijnen tussen de voor- en 
vroegschoolse voorzieningen zijn van groot 
belang om de ontwikkeling van kinderen 
optimaal te beïnvloeden. Binnen een IKC is 
zo’n doorgaande lijn vanzelfsprekend.  
 

                                                                 
15 Ouders over kindcentra (2017). 
 

“Het ideale is dat alles op één plek zit, je kan [..] 
voor alles terecht. Wij willen niet met de kinderen 
van de ene naar de andere opvang racen. Ik vind het 
belangrijk dat school en opvang in contact staan 
met elkaar” - Natasja, moeder van Kris, Luke en 
Sam.15  
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Zo wordt er, zoals landelijk blijkt, binnen een IKC gewerkt met hetzelfde VVE-programma, zodat 
kinderen zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 dezelfde ontwikkellijn volgen.  
 
In het regeerakkoord is afgesproken dat kinderen met het risico op een onderwijsachterstand in de 
toekomst meer uren voorschoolse educatie krijgen. Het aantal uren voorschoolse educatie voor 
doelgroeppeuters gaat per 1 mei 2020 van 10 uur naar 16 uur per week. Gemeente Ridderkerk en 
de kinderopvanglocaties buigen zich momenteel over de vraag hoe dit organisatorisch kan worden 
ingericht en hoe er een nieuw Kwaliteitskader moet worden opgesteld. Ook bij deze nieuwe 
ontwikkeling biedt de IKC-samenwerking binnen de gemeente kansen en speelt uiteraard de 
huisvesting van de kinderopvanggroepen een belangrijke rol.  

3.3 Zorg en ondersteuning 

Gemeente Ridderkerk heeft een taak in de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.  
Het onderwijs heeft, via de Wet passend onderwijs de taak om alle kinderen een plek te geven die 
past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Zorg 
De gemeente en het onderwijs hebben dus beiden een belangrijke zorgtaak. Het is belangrijk dat 
beide zorgtaken, vormgegeven in wijkteams en het samenwerkingsverband, goed op elkaar 
afgestemd zijn. 
 
Door de vorming van één team en gezamenlijke huisvesting van kinderopvang en onderwijs 
werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten beter samen. Dit vergemakkelijkt  het delen 
van informatie en het realiseren van een doorlopende ontwikkellijn. 
 
Het belangrijkste ingrediënt binnen een IKC is echter de gedeelde pedagogische visie en eenduidige 
aansturing. Hierdoor kunnen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben beter worden begeleid. 
Een meer integrale benadering van de ontwikkeling van het kind wordt als een grote meerwaarde 
gezien, voor het kind, de ouders alsook voor de samenleving.  
 
Om een goede doorgaande leer- en ontwikkelingslijn te kunnen realiseren en alle kinderen gezond 
en veilig op kunnen laten groeien is het van belang om niet alleen in te zetten op de samenwerking 
tussen kinderopvang en onderwijs, maar ook op samenwerking met en tussen het wijkteam, het 
samenwerkingsverband primair onderwijs, jeugdhulp en welzijn.  
 

 
Partners in Ridderkerk ervaren dat er een 
‘knip’ in de zorg aan jonge kinderen bestaat: 
voor de leeftijd 0-4 jaar worden zorgkinderen 
besproken in het Zorgadviesteam (ZAT), de 
kinderopvang heeft geen vast 
contactpersoon bij het wijkteam. Het 
onderwijs kent de structuur van Intern 
Begeleiders (IB-ers) VE-coaches en de scholen 
hebben een contactpersoon bij het wijkteam. 
Door deze verschillen is het lastig om een 

goede overdracht te creëren van zorgkinderen van kinderopvang naar school. 
 
In een aantal gemeenten is reeds een doorgaande zorglijn 0 tot en met 12 jaar gerealiseerd.  
Hierdoor treedt er een accentverschuiving op van curatief naar preventief17. Bij good practices in het 
land zien we de volgende concrete uitwerkingen van zorg binnen een IKC: 

                                                                 
16 Ouders over kindcentra (2017).  
17 Landelijk is het samenwerkingsverband PACT actief. PACT is opgericht om de werelden van opvang, onderwijs en hulp en ondersteuning 

(zorg) met elkaar te verbinden, met als doel een optimale start voor elk kind te realiseren. Op beleidsniveau legt PACT de verbinding tussen 
de ontwikkeling van kindcentra, passend onderwijs en lokaal jeugdbeleid. PACT organiseert regelmatig inspirerende bijeenkomsten en 

“ Toen we kozen voor het kindcentrum kwam de 
samenwerking tussen kinderopvang en school net 
van de grond. Onze oudste zoon was nog niet eens 
geboren, dus dan staat het allemaal nog best ver 
van je af. We voelden ons vooral heel erg prettig bij 
het groene en gezonde karakter dat het IKC 
uitdraagt. […] Pas later hoorden we over de 
doorlopende leerlijnen en dachten we “hé wow, dat 
is wel een heel goed idee […]!”” – Serge, vader van 
Mas en Xem.16 



 
11 Visie gemeente Ridderkerk op Integrale Kindcentra 

- Intern begeleiders (IB-ers) van het onderwijs worden anders ingezet: voor de leeftijd 0–7 jaar 
en 7–13 jaar. De kosten voor IB-uren voor 0–4 jaar worden door de kinderopvang betaald. 
Ook zijn er gemeenten die hier VVE-gelden voor inzetten; 

- Inloopspreekuur van het CJG op ieder IKC;  

- Op Laterna Magica in Amsterdam werkt de ‘inclusiepedagoog’: een gedragsexpert met een 
brede opdracht om individuele kinderen, medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen. 

- In de IKC in Hoorn werken ze met het Inclusieteam: een medewerker vanuit het 
samenwerkingsverband en een medewerker van het wijkteam zijn gekoppeld aan de IKC en 
kijken samen welke expertise er nodig is voor de oplossing van een ondersteuningsvraag.  

 
Ondersteuning 
Rond de leesbevordering kan een IKC een meerwaarde hebben en ook hier is de doorgaande lijn 
weer het sleutelwoord.  
 
Het taalverwervingsproces voltrekt zich in 
de leeftijd van 0-5 jaar. Het is belangrijk 
dat ouders al vroeg beginnen met hun kind 
voor te lezen. Een kind dat voorgelezen 
wordt bouwt een grotere woordenschat 
op, waardoor leren lezen makkelijker 
wordt.  
Er zijn meerdere trajecten denkbaar 
waarmee een doorgaande lijn op het 
gebied van taal- en leesbevordering van kinderopvang naar onderwijs kan worden gerealiseerd. Een 
voorbeeld is het landelijke project Bibliotheek op school.  
 
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen, met als 
doel te komen tot aantoonbare verbeteringen van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en 
taalvaardigheden en informatie- en mediavaardigheden.  
 
Er worden, op basis van de leesmonitor, doelen vastgesteld door bibliotheek en school. Via 
Bibliotheek op school lenen kinderen wekelijks boeken uit een (wisselende) collectie in de school of 
in de gemeentelijke bibliotheek, hebben de leerlingen toegang tot een digitaal portaal over boeken 
en leesactiviteiten en zijn er dagelijks activiteiten (ook voor ouders) rondom leesbevordering.  
Op dit moment maakt 44% van de scholen in Nederland gebruik van Bibliotheek op school. In 
Ridderkerk wordt de Bibliotheek op school (nog) niet ingezet.  

 

Bibliotheek op school kan eenvoudig worden uitgebreid tot Bibliotheek op het IKC, waardoor de 
samenwerking tussen kinderopvang en bibliotheek wordt gestimuleerd en er een doorgaande 
leeslijn van peuters naar basisschoolleerling ontstaat. 

3.4 Sport en gezondheid 

De gemeente Ridderkerk wil een gezonde leefstijl bij al haar inwoners bevorderen, dus ook bij 
kinderen. Bij de kinderopvang is er veel aandacht voor gezonde voeding en bewegen, bijvoorbeeld 
door afstemming met VET Gezond. Binnen het onderwijs bestaat al een aantal jaren de Gezonde 
School aanpak.  
 
Het Gezonde IKC zet in op een structurele en effectieve inzet op gezonde leefstijl. Binnen een 
Gezond IKC wordt er gewerkt aan gezondheidsthema’s als voeding, sporten & bewegen, sociaal 
emotionele ontwikkeling, gebruik van genotmiddelen en seksuele vorming. 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
heeft een website met good practices. Met behulp van de PACT-meter kan een IKC inzicht geven in de interprofessionele samenwerking, 
waarbij ook de zorg rond kinderen wordt betrokken. 
18 Ouders over kindcentra (2017).  

“Je moet het gewoon zo zien dat je opvang en 
onderwijs door de mixer haalt en uitsmeert over de 
dag. Het vormt een natuurlijk geheel. In de eerste 
week […] zei mijn zoon letterlijk: “Wat ben ik blij dat ik 
geen bso meer heb’. Hij realiseert zich dus niet dat hij 
op een dag 3 uur bso heeft gehad. Het geeft hem 
gewoon heel veel rust, het feit dat hij om halfnegen 
binnenkomt en dan om half zes wordt opgehaald en al 
die tijd op één locatie met dezelfde groep mensen is 
[…].”- Sjoerd, vader van Wicher en Liske.18 
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Belangrijke factor in deze is de structurele en 
integrale aanpak: er wordt langdurig aandacht 
besteed aan de verschillende 
gezondheidsthema’s en pedagogisch 
medewerkers, leerkrachten, jongerenwerkers, 
combinatiefunctionarissen, 
jeugdverpleegkundige, kinderen en ouders 
werken hier in samen.  
 

De Gezonde School aanpak kent vier verschillende pijlers: signalering, gezondheidseducatie, 
omgeving en beleid. Deze zouden ook bij een Gezond IKC kunnen worden gebruikt.  

3.5 Brede school Ridderkerk 

Sinds 2007 is de Brede School Ridderkerk actief. De Brede School Ridderkerk werkt in 6 wijken (zie 
kader in hoofdstuk 1) en biedt een divers aanbod van naschoolse activiteiten, waarvan veel 
kinderen uit de wijken gebruik maken. Per wijk is er een programmagroep die het 
activiteitenaanbod inhoudelijk vormgeeft. Iedere brede school heeft een vast aanspreekpunt. Dit 
is een combinatiefunctionaris die op veel scholen ook de gymlessen verzorgt. Daarnaast is er een 
coördinator brede school aangesteld.  
 
Kinderopvang en scholen werken over het algemeen nauw samen met de Brede School 
Ridderkerk en zijn positief over deze samenwerking. Het contact is laagdrempelig, er wordt aan 
de ouders en kinderen gevraagd waar ze behoefte aan hebben en de Brede School Ridderkerk 
biedt kansen aan alle kinderen. Bij veel organisaties staan de activiteiten van de Brede School 
Ridderkerk in hun nieuwsbrieven genoemd. Bij een aantal scholen wordt er in de klassen 
aandacht aan besteed en alle kinderen krijgen een activiteitenflyer. 
 
Er is echter een andere meerwaarde te halen uit de opbrengst van de Brede School Ridderkerk: 
door de activiteiten aan te laten sluiten bij de ontwikkellijnen van een IKC, ontstaat er ook na 
schooltijd een doorgaande lijn voor het kind.   

“ Binnen een IKC is er aandacht voor de 
ontwikkeling van de kinderen van 0 tot en met 
12 jaar in de breedste zin van het woord. Er 
wordt gekeken naar de individuele ontwikkeling 
en de behoeften van het kind, niet alleen op het 
gebied van cognitie maar ook motorisch en 
sociaal-emotioneel”. – Een locatiemanager van 
een Ridderkerkse kinderopvangorganisatie. 
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4. Keuzes Ridderkerk rond IKC ontwikkeling 

 

4.1 Inleiding 

Tijdens de eerder in dit document genoemde consultatieronde en tijdens de IKC-dag in juli 2019 is 
door alle betrokkenen veel enthousiasme getoond voor de vorming van IKC in de gemeente 
Ridderkerk. Ook daar is nogmaals bevestigd dat er brede steun is voor het formuleren van een visie 
op IKC vorming en daarbij de mogelijkheid open houdend voor een specifieke invulling per IKC. 
 
Deze visie wordt in dit hoofdstuk opgeschreven volgens de volgende thema’s: 

 Hoe ziet de doelgroep eruit? 

 Hoe is pedagogische visie van invloed op de samenwerking? 

 Hoe ziet samenwerking eruit? Welke partners werken samen? 

 Welke rol kan de gemeente nemen? 
 
Toevoegen na bespreking met partners: Deze visie is in conceptvorm gedeeld met alle partners en 
zal ter vaststelling aan de Gemeenteraad van gemeente Ridderkerk worden aangeboden.  

4.2 Schets van de doelgroep 

Het IKC in de gemeente Ridderkerk is een (pedagogische) voorziening voor kinderen in de leeftijd van 
0 – 13 jaar (wanneer er bij kinderopvang alleen sprake is van peuterspeelgroep 2 ½ - 13 jaar), waarin 
kinderen optimaal worden voorbereid op de toekomst.  
 
Tabel 3: Inwoners van 0 tot en met 12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Bolnes 64 75 52 88 70 59 64 71 70 54 66 62 68 863

Centrum 58 51 56 42 42 45 53 33 36 25 29 35 47 552

Cornelisland 1 1

Donkersloot 3 1 3 2 1 3 2 2 17

Drievliet 58 59 49 84 73 79 80 71 69 73 73 83 91 942

Het Zand 20 26 19 25 19 24 17 35 30 23 29 37 37 341

Oost 58 45 67 52 59 76 80 47 70 65 63 64 70 816

Oostendam 3 3 5 2 4 9 6 5 6 13 8 7 7 78

Rijsoord 21 28 25 33 27 37 41 37 37 25 36 37 31 415

Slikkerveer 89 101 102 116 109 112 114 85 81 111 92 85 101 1298

West 24 25 19 22 28 18 12 19 28 26 16 30 28 295

Totaal 398 414 394 467 433 460 470 403 427 415 414 441 482 5220

Aantal inwoners 0-13 (stand) Leeftijd

 
 
Kinderen zijn onderdeel van een gezin. Daarom kunnen er in het IKC ook activiteiten gericht worden 
op het gezin. 
 
In het IKC kunnen VVE, voorschool, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang geboden. Ook 
naschoolse activiteiten kunnen worden geboden. Daarmee bediend het IKC een heel brede 
doelgroep: getalsmatig gaat het hierbij om zo’n 5200 (zie tabel) kinderen en hun gezin. Volgens het 
Rapport prognoses basisscholen19, is er tot 2037 een duidelijke stijgende trend in de omvang van het 
aantal kinderen.  
 
Het is denkbaar dat in de toekomst 13+ kinderen worden aangehaakt binnen het IKC. 

4.3 De invloed van pedagogische visie op de samenwerking 

Uitgangspunt is dat ieder kind zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat er op de 
(onderwijs)behoeften van de betrokken kinderen wordt ingespeeld en dat aandacht gegeven wordt 
aan kinderen die extra zorg en mogelijk ondersteuning nodig hebben. Tegelijkertijd moet het ook 
een plek zijn waar kinderen graag komen: het zal ook een plek moeten zijn waar het kind fijn kan 
spelen, bewegen en opgroeien.  

                                                                 
19 Prognoses Basisscholen Ridderkerk (2020). 
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Kinderen moeten zich ook in fysiek, emotioneel en sociaal opzicht veilig voelen binnen het IKC: 
hiervoor worden spel- en gedragsregels opgesteld. 
 
Partijen willen een doorgaande ontwikkelingslijn realiseren, waarvoor het noodzakelijk is om 
verbindingen te leggen op gebied van werkwijze en programma. 
 
De partners die werken aan de IKC-vorming, respecteren elkaars eigenheid en identiteit. Ondanks de 
diversiteit van de partners wordt gepoogd om binnen de eigen school- en beleidsplannen het IKC te 
vormen rond een gemeenschappelijk te vormen pedagogische visie.   

4.4 Hoe ziet samenwerking eruit?  

Binnen een IKC wordt intensief samengewerkt tussen diverse partners. Dat kunnen zijn: 
kinderopvang, peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en een basisschool. Het is aan de partners 
zelf om in het aangaan van samenwerking keuzes te maken en de gemeente heeft geen rol in het tot 
stand komen van deze keuzes.  
 
Over het algemeen zijn de genoemde partners de kernpartners binnen een IKC. Andere partners: 
denk hierbij aan politie, sport-, cultuur- of zorgorganisaties kunnen hierbij aanhaken. Het is aan de 
partijen zelf om dit vorm te geven.  
 
De brede school en IKC liggen in elkaars verlengde en kunnen ook op elkaar lijken. Uit paragraaf 2.2 
blijkt dat er in het land diverse definities liggen over het concept IKC: van iets lossere samenwerking 
tussen partijen tot het samengaan van organisaties.  
 
In Ridderkerk gaat de IKC-vorming op dit moment over samenwerken tussen kinderopvang en 
basisschool. Er is nog geen sprake van samengaan op personeel of bestuurlijk gebied. Daarvan kan 
natuurlijk in de toekomst wel sprake zijn: dat is aan de partners. In de Brede School Ridderkerk werkt 
de school samen met andere organisaties om de school heen. Er is echter nog niet de intentie tussen 
de partijen om samen te gaan en het kan ook om losse / tijdelijke activiteiten gaan.  

4.5 Welke rol kan de gemeente nemen? 

In de basis is IKC-vorming een samenwerking tussen partijen in het onderwijs en de kinderopvang. 
Het is op dit moment geen formele taak van de gemeente om de samenwerking tussen onderwijs en 
kinderopvang te stimuleren, behalve op het gebied van de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse 
educatie voor doelgroepkinderen. Niettemin hebben wij eerder in dit document gezien dat er in de 
praktijk een groeiend aantal gemeenten is die wel degelijk een rol voor zichzelf ziet. Uitgewerkt naar 
de situatie waarin gemeente Ridderkerk zich bevindt zijn er vier mogelijke rollen met een aantal 
varianten waaruit de gemeente Ridderkerk kan kiezen20.  
 
Laissez-faire rol 
De gemeente zal bij de laissez-faire rol de totstandkoming van de integrale kindcentra voornamelijk 
zien als een verantwoordelijkheid van schoolbesturen en opvang. Als er vraagstukken op het gebied 
van huisvesting zijn, dan worden die volgens de reguliere procedures afgehandeld.  
 
Het aantal gemeenten dat voor laissez-faire kiest ten opzichte van IKC-vorming, snel afneemt. Een 
voordeel voor de gemeente Ridderkerk is natuurlijk dat laissez-faire geen inspanning van de kant van 
de gemeentelijke organisatie vraagt. Maar daarmee heeft de gemeente er zelf geen invloed op of de 
inwoners van de gemeente de voordelen van IKC-vorming zal ervaren, denk daarbij aan: een vroege 
investering in de ontwikkeling van kinderen of het opheffen van de versnippering van zorg en 
buitenschoolse activiteiten voor kinderen.  
 
 

                                                                 
20 Eerder in dit document is verwezen naar literatuur waarin 3 rollen zijn gedefinieerd, voor de gemeente Ridderkerk zijn deze rollen iets 

uitgewerkt waardoor de definitie niet meer helemaal synchroon loopt met de literatuur. 
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Faciliterende rol 
Kiest de gemeente ervoor om te faciliteren dan ziet de gemeente zich in deze rol zelf als actieve 
partij om samen met de partners in onderwijs en opvang in wijken en buurten te zoeken naar 
oplossingen. De gemeente zal geen dwingende of sturende rol op zich nemen en de gemeente houdt 
zich ook niet bezig met de inhoud van de gezamenlijke pedagogische visie van de diverse IKC. Dat is 
aan de partijen. Wel stimuleert en faciliteert de gemeente het proces van samenwerken. Uiteraard 
kan de gemeente hier een bescheiden of minder bescheiden positie op innemen: 
 

a. Faciliteren – Variant A: hierbij zet de gemeente IKC-vorming actief op de agenda, monitort 
de gemeente welke IKC ontstaan en welke partijen daarbij aansluiten, hoever de partijen 
willen gaan in hun samenwerking. Hierbij kan de gemeente ook actief bemiddelen als dat 
nuttig is. Ontstaat er geen samenwerking, of is die zeer beperkt dan zal dat als een 
voldongen feit worden aangenomen. 

b. Faciliteren – Variant B: hierbij neemt de gemeente dezelfde positie in als onder faciliteren 
Variant A. De gemeente zal echter verder gaan in het stimuleren van de samenwerking. De 
gemeente zal partijen bij elkaar brengen en pogen te overtuigen van de voordelen van IKC-
vorming voor de doelgroep van partijen. In beide gevallen zal de gemeente, omwille van de 
facilitering van de IKC-vorming, in eigen huis werken aan ontschotten van gemeentelijke 
subsidies om ze daarmee toegankelijk te maken voor de samenwerkende partijen. 

 
Het voordeel van het kiezen van een faciliterende rol door de gemeente is dat er een heel nieuw 
instrument ontstaat om kinderen van Ridderkerk een doorgaande leerlijn te bieden, zonder dat de 
gemeente echt voorop loopt.  
 
Een argument tegen het oppakken van de faciliterende rol is dat de kinderopvang niet persé een 
verantwoordelijkheid van de gemeente Ridderkerk is, temeer omdat hier sprake is van een 
marktmechanisme.  In de praktijk ligt dit evenwel genuanceerder. Kinderopvangorganisaties zien 
zichzelf als maatschappelijk betrokken organisaties en willen vaak uit eigen beweging denken in een 
doorgaande leerlijn voor kinderen.  
 
Regisserende rol 
Regie nemen betekent dat de gemeente voorop loopt. Bij een regisserende rol zal de gemeente bij 
planning en beleid rekening houden met de vestiging van IKC en omvorming van bestaande 
onderwijs en opvangvoorzieningen tot IKC. De gemeente zal ook actief bemiddelen richting 
onderwijs-, opvang- en zorgpartners om IKC te realiseren. Ook kan de gemeente een rol gaan 
vervullen in de professionalisering  met behulp van lokale kenniscentra (hogeschool, pabo en 
schoolbegeleidingsdienst).  
 
Veel partijen geven nu al aan dat kinderopvang en onderwijs zich bij voorkeur in elkaars nabijheid 
dienen te bevinden, liefst in één gebouw (is geen must, maar biedt wel veel kansen). Dit betekent 
niet per definitie dat er nieuw gebouw opgetrokken hoeft te worden: gebruik van lege schoolklassen 
of samenwerking tussen kernpartners kan soms ook al soelaas bieden. Wanneer er (een wens tot) 
samenwerking bestaat tussen een kinderopvangorganisatie en de betreffende basisschool zal de 
gemeente in gesprek gaan met beide partijen over de (on)mogelijkheden van de huisvesting.  
 
Daarna kan de gemeente volgens twee varianten zijn regisserende rol ondersteunen: 
 

a. Regisseren – Variant A: De gemeente gaat in gesprek met kinderopvang en onderwijs 
samen over hoe de kinderopvang een plek kan krijgen in het gebouw, maar speelt 
nadrukkelijk geen rol in de financiering van de ruimtes voor kinderopvang.  

b. Regisseren – Variant B: De gemeente gaat in gesprek met kinderopvang en onderwijs 
samen over hoe de kinderopvang een plek kan krijgen in het gebouw, maar denkt, indien 
nodig, ook mee over de mogelijkheden van de financiering van de ruimte voor de 
kinderopvang (in de vorm van borg, garantstelling, lening en dergelijke). 
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Sturende rol 
De gemeente ziet een duidelijke meerwaarde in het samengaan van kinderopvang en school en 
stimuleert deze samenwerking door op iedere toekomstige nieuw- of verbouwlocatie nadrukkelijk 
ruimte voor kinderopvang te regelen. De gemeente staat garant voor de beheer en exploitatie van 
huisvesting.  Bij deze sturende rol zal de gemeente bij planning en beleid verwachten dat partijen 
bestaande onderwijs en opvangvoorzieningen tot IKC omvormen. De gemeente zal deze 
verwachting ook actief uitdragen richting onderwijs-, opvang- en zorgpartners om IKC. Ook kan de 
gemeente een rol gaan vervullen in de professionalisering  met behulp van lokale kenniscentra 
(hogeschool, pabo en schoolbegeleidingsdienst). 
 
De keuze van Ridderkerk 
De beschrijving van Faciliteren - Variant A ligt het dichtst bij de huidige positie van de gemeente 
Ridderkerk, ingegeven door het huidige gemeentelijk beleid en de positie binnen het LEA. Door 
partijen binnen het LEA is aan de gemeente gevraagd om (binnen de kaders van de wet) een meer 
prominente rol op zich te nemen en daarbij aandacht te geven aan met name de vraagstukken 
rondom huisvesting. Daardoor lijkt het voor de gemeente passend om de rol Regisseren – Variant 
B op zich te nemen. Dit betekent dat besluiten genomen moeten worden over de rol die gemeente 
Ridderkerk kan vervullen inzake de financiering van huisvesting van IKC. Dit is een keuze aan de 
Raad: hierover zullen voorstellen in de eerste helft van 2020 aan de Raad worden aangeboden.  
 
Tabel 4: Samenvatting van rollen die de gemeente op zich kan nemen 
1. Laissez-faire-rol IKC-vorming wordt volledig aan het veld overgelaten. Gemeente heeft geen inhoudelijke bemoeienis. 

Een rolopvatting die vanwege de voordelen van IKC-vorming steeds minder voorkomt.  

2. Faciliterende rol  De gemeente ziet zich in deze rol zelf als actieve partij om samen met de partners in onderwijs en 
opvang in wijken en buurten te zoeken naar oplossingen. De gemeente zal geen dwingende of sturende 
rol op zich nemen en de gemeente houdt zich ook niet bezig met de inhoud van de gezamenlijke 
pedagogische visie van de diverse IKC. Dat is aan de partijen. Wel stimuleert en faciliteert de gemeente 
het proces van samenwerken.  

Faciliteren - Variant A Faciliteren - Variant B 

De gemeente zal partijen bij elkaar brengen en 
pogen te overtuigen van de voordelen van 
IKC-vorming voor de doelgroep van partijen. In 
beide gevallen zal de gemeente, omwille van 
de facilitering van de IKC-vorming, in eigen 
huis werken aan ontschotten van 
gemeentelijke subsidies om ze daarmee 
toegankelijk te maken voor de 
samenwerkende partijen. 

De gemeente zal echter verder gaan in het stimuleren 
van de samenwerking. De gemeente zal partijen bij 
elkaar brengen en pogen te overtuigen van de 
voordelen van IKC-vorming voor de doelgroep van 
partijen. 

3. Regisserende rol Regie nemen betekent dat de gemeente voorop loopt. De gemeente zal bij planning en beleid 
rekening houden met de vestiging van IKC en omvorming van bestaande onderwijs en 
opvangvoorzieningen tot IKC. De gemeente zal ook actief bemiddelen richting onderwijs-, opvang- en 
zorgpartners om IKC te realiseren. Ook kan de gemeente een rol gaan vervullen in de 
professionalisering  met behulp van lokale kenniscentra (hogeschool, pabo en 
schoolbegeleidingsdienst). 

Regisseren - Variant A Regisseren - Variant B 

De gemeente gaat in gesprek met 
kinderopvang en onderwijs samen, over hoe 
de kinderopvang een plek kan krijgen in het 
gebouw, maar speelt nadrukkelijk geen rol in 
de financiering van de ruimtes voor 
kinderopvang. 

De gemeente gaat in gesprek met kinderopvang en 
onderwijs samen, over hoe de kinderopvang een 
plek kan krijgen in het gebouw, maar denkt, indien 
nodig, ook mee over de mogelijkheden van de 
financiering van de ruimte voor de kinderopvang 
(in de vorm van borg, garantstelling, lening en 
dergelijke). 

4. Sturende rol De gemeente ziet een duidelijke meerwaarde in het samengaan van kinderopvang en school en 
stimuleert deze samenwerking door op iedere toekomstige nieuw- of verbouwlocatie nadrukkelijk 
ruimte voor kinderopvang te regelen. De gemeente staat garant voor de beheer en exploitatie van 
huisvesting. Bij deze  sturende rol zal de gemeente bij planning en beleid verwachten dat partijen 
bestaande onderwijs en opvangvoorzieningen tot IKC omvormen. De gemeente zal deze verwachting 
ook actief uitdragen richting onderwijs-, opvang- en zorgpartners om IKC. Ook kan de gemeente een 
rol gaan vervullen in de professionalisering  met behulp van lokale kenniscentra (hogeschool, pabo en 
schoolbegeleidingsdienst). 
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5. Samenvatting  
 

5.1 Inleiding 

Begin januari 2019 is een start gemaakt met het formuleren van een visie op Integrale Kindcentra 
(IKC) in Ridderkerk. Hiertoe is een consultatieronde met de LEA-partners (partners verenigd in het 
overleg op de Lokale Educatieve Agenda) gehouden en is op 11 juli 2019 een bijeenkomst – de IKC-
dag- met partners uit het onderwijs georganiseerd. De input die via deze weg is opgehaald is in deze 
concept IKC-visie opgenomen.   
 
In dit visiedocument is naast een inleiding op IKC in het algemeen, uiteengezet welke keuzes 
Ridderkerk kan nemen op het gebied van de ontwikkeling van IKC. Kern van de IKC-visie is dat de 
gemeente Ridderkerk op dit moment een Laissez-faire-rol inneemt ten opzichte van IKC-vorming en 
dat de aanbeveling is om deze rolopvatting te wijzigen in een Regisserende rol (variant B).    
 
Op 6 februari 2020 is deze visie aan de vergadering van de commissie Samen Leven gepresenteerd. 
Met deze presentatie heeft het college voldaan aan de wens van de gemeenteraad dat zij betrokken 
wil worden bij de totstandkoming van de IKC-visie.  
 
Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Samen Leven is gedurende een gecombineerd 
overleg van LEA-partners (lokale educatieve agenda) en OOGO-partners (onderwijsbestuurders 
verenigd in het ‘op overeenstemming gerichte overleg’) nadrukkelijk steun uitgesproken voor de 
voorliggende tekst van de concept IKC-visie. Daarnaast is geadviseerd voor de Regisserende rol 
(variant B) te kiezen. 

5.2 Doorgaande leerlijn 

Het realiseren van een ononderbroken ontwikkellijn is de kerngedachte die ten grondslag ligt aan 
IKC. Overleg met de onderwijspartners heeft aangetoond dat het huidige gemeentelijke beleid het 
realiseren van een ononderbroken leerlijn niet per definitie ondersteund en dat de huidige 
rolopvatting van de gemeente ten opzicht van IKC-vorming aan herziening toe is.  
 
Onderwijspartners hebben behoefte aan een gemeente die het gesprek tussen onderwijs en 
kinderopvang aanjaagt of ondersteund, en voldoende flexibiliteit biedt zodat onderwijs en 
kinderopvang hun eigen rol kunnen blijven oppakken.  
 
Dit is er de reden van dat de gemeente bij planning en verder beleid rekening zal houden bij de 
vestiging van IKC en omvorming van bestaande onderwijs en opvangvoorzieningen tot IKC. En dat de 
gemeente meedenkt over mogelijkheden van financiering  (in de vorm van borg, garantstelling, 
lening en dergelijke) zonder dat de gemeente garant staat voor beheer en exploitatie van de 
huisvesting. 
 
Bestaande lokale ontwikkelingen. 
IKC-vorming is in de basis een activiteit die de LEA-partners zelf ondernemen. De deelnemers binnen 
elk IKC hebben dan ook een eigen pedagogische visie op de ontwikkeling van kinderen en een eigen 
visie hoe zij een IKC in gezamenlijkheid willen vormen. Dit is er de reden van dat er al diverse IKC zijn 
gevormd of dat er initiatieven daartoe zijn gestart.  
 
Tijdens een gecombineerd overleg van LEA-partners (lokale educatieve agenda) en OOGO-partners 
(onderwijsbestuurders verenigd in het op overeenstemming gerichte overleg) is daarom steun 
uitgesproken voor de tekst van de huidige concept IKC-visie.  
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5.3 Vervolg 

De keuze voor een regisserende rol (variant B) zal uitvoeringsvraagstukken opleveren en zal het 
noodzakelijk maken nader in gesprek te gaan met kinderopvang, onderwijs en andere partners, 
over hoe IKC vorm kunnen krijgen. Dit kan ambtelijk opgepakt worden: in de visie worden 
voldoende uitvoeringskaders gegeven om de uitvoering vorm te geven.  
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Bijlage 2 IKC ontwikkelingen in Nederland 
 
(uit: Een Kindcentrum, waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?, Yvette Vervoort en 
Job van Velsen, 2017) 
 
Het Integraal Kindcentrum staat volop in de belangstelling en het aantal kindcentra groeit. Deze 
ontwikkeling is geen opzichzelfstaande beweging, het is de (voorlopige) uitkomst van een lange 
ontwikkeling. 

 

Voor het begin van deze ontwikkeling gaan we een flink eind terug: wat als een  
eerste stap gezien kan worden is de ontwikkeling van de basisschool: een doorlopende 
ontwikkelingslijn tussen kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Dit was een eerste vorm van 
samenwerking vanuit de gedachte dat het voor de ontwikkeling van kinderen beter is als 
professionals samenwerken aan een doorlopende ontwikkelingslijn. 

 

Naast de ontwikkelingen in het onderwijs zien we ook veranderingen in de kinderopvang:  
Eind jaren ’60 ontstonden de eerste peuterspeelzalen. Zij werden gezien als een ontwikkelingsplek 
voor peuters, waar vooral gespeeld werd.  
Daarnaast groeide de kinderopvang. Kinderopvang was er vooral voor werkende moeders.  
Het heeft een aantal decennia geduurd, voordat werkende moeders algemeen maatschappelijk 
geaccepteerd werden en daarmee ook de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang als 
normaal werden gezien. 

 

Kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs hebben lang als aparte entiteiten langs en naast 
elkaar gewerkt, met dezelfde kinderen en dezelfde ouders. Halverwege de jaren ’90 ontstonden in 
Nederland de eerste pogingen om, ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen, de 
basisschool meer te laten samenwerken met andere instellingen die zich met kinderen 
bezighielden. Het initiatief voor deze vroege vormen van samenwerking lag bij gemeenten die iets 
wilden doen aan achterstandenbestrijding. Inspiratie hiervoor kwam uit het buitenland: Zweden en 
de Verenigde Staten. In deze jaren ontstonden in Groningen de zogenaamde Vensterscholen, in 
Rotterdam de brede school en in Amsterdam de Communityschool. Verschillende namen voor 
eenzelfde verschijnsel: een schoolomgeving waar het kind centraal staat en waar wordt 
samengewerkt tussen verschillende instanties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen. 

 

Deze beweging naar de brede school (de naam die uiteindelijk het meest bekend werd) verspreidde 
zich over het hele land en kreeg ondersteuning van de trend tot het bouwen van multifunctionele 
accommodaties, gebouwen waarin verschillende functies (kinderopvang, onderwijs en zorg) samen 
gehuisvest werden met een tweeledig doel: samenwerking en kostenbesparing. Samenwerking 
bleek in de praktijk echter een stuk moeilijker dan samen wonen. 

 

De brede-schoolbeweging kreeg in 2005 een extra boost toen de Tweede Kamer de motie Van 

Aartsen/Bos aannam. Deze motie leidde tot een wetswijziging die scholen verantwoordelijk maakte 

voor de buitenschoolse opvang. Scholen werden zo verplicht samen te werken met een 

kinderopvanginstelling. 

 

Aanvankelijk was er onder de scholen veel weerstand tegen deze verplichting, 
maar allengs begonnen scholen er ook de voordelen van in te zien. Langzaam groeide het besef, bij 

zowel de kinderopvang als het onderwijs, dat samenwerking wel eens tot meer dan de som der 

delen zou kunnen leiden. 

 

De laatste meting van het aantal brede scholen in Nederland stamt uit september 2015. Nederland 
telt op dat moment 2450 brede scholen. In dit aantal zijn ook de (integrale) kindcentra inbegrepen. 
Dit betekent dat meer dan een derde van de basisscholen deel uitmaakt van een 
samenwerkingsverband waarin een brede ontwikkeling van de kinderen voorop staat. 
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Inmiddels is ook besloten de peuterspeelzaal onder te brengen bij de kinderopvang en worden 
financiering en voorwaarden geharmoniseerd. Hiermee komt er ook (meer) samenwerking tussen 
onderwijs en de peuterspeelzalen, waarmee mogelijkheden ontstaan voor doorlopende 
ontwikkelingslijnen voor kinderen die een vve-programma volgen ter voorkoming van 
achterstanden. 

 

De brede-schoolbeweging vloeit langzaam over in de beweging naar (integrale) kindcentra. Een 
school wordt aantrekkelijker voor ouders als er een goede samenwerkingsrelatie is met de 
kinderopvang. In een kindcentrum streven de professionals naar een doorgaande lijn in 
pedagogische aanpak en programma’s en bieden zij de kinderen een dagbesteding die het ouders 
makkelijker maakt om zorg en arbeid te combineren. 
 
Uit onderzoek van Oberon (Samenwerking in beeld 2, maart 2019) blijkt dat de samenwerking tussen 
kinderopvang en onderwijs niet meer is te stoppen. Bijna een kwart van alle scholen en minstens 
zoveel kinderopvangorganisaties profileren zich op dit moment als kindcentrum. Deze groeiende 
trend geeft aan dat de vorming van IKC geen hype is geweest. Er wordt echter geconstateerd dat er 
nog wel belangrijke belemmeringen bestaan in wet- en regelgeving en in de financiering. 
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Bijlage 3 Consultatieverslag 
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1. Inleiding 
 
De Nederlandse pedagogische infrastructuur voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar is al ruim twee 
decennia in beweging. Kinderopvangorganisaties en basisscholen zoeken elkaar op om de 
samenwerking aan te gaan, te versterken of verder uit bouwen met nieuwe partners. 
 
Ook binnen de gemeente Ridderkerk heeft deze beweging vorm gekregen. Kinderopvang en 
onderwijs werken in meerdere en mindere mate samen om te komen tot Integrale Kindcentra 
(IKC’s). De gemeente is op zoek naar haar rol in deze ontwikkelingen en heeft besloten tot 
consultatie van de verschillende organisaties. Zij heeft daartoe opdracht gegeven aan Gertrude 
Abbring, projectleiding & advies.  
 
Gertrude Abbring heeft 15 gesprekken gehad met kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en 
aanpalende organisaties als de bibliotheek, Facet, de Brede School Ridderkerk, het RIBA en het 
wijkteam.  
 
Bij deze consultatie was een regiegroep betrokken, welke bestond uit  

 Sabine van den Brom, beleidsadviseur onderwijs & kinderopvang gemeente Ridderkerk 

 Erna Wouters, stedelijk coördinator Brede School Ridderkerk 

 Tonny van den Berg, adviseur Brede Scholen en IKC’s 

 Gertrude Abbring, projectleider 
De regiegroep dacht mee over de basisvragen voor de gesprekken, de inhoud van deze notitie en de 
conclusies en aanbevelingen. 
 
Voorliggend document begint met conclusies en aanbevelingen. Deze zijn geformuleerd op basis van 
de gevoerde gesprekken, landelijke ontwikkelingen en de ambitie van de wethouder Onderwijs.  
Daarna volgt een beschrijving van het onderzoek en de uitkomsten van de gesprekken.  

 
2. Conclusies en aanbevelingen 
 
2.1 Aanbevelingen 
Op grond van de consultatiegesprekken komt de regiegroep tot de volgende aanbevelingen: 

 De vorming van een IKC binnen de gemeente Ridderkerk wordt geen verplichting, het is de 
eigen keus van de betreffende kinderopvangorganisatie en schoolbestuur c.q. 
schooldirecteur. 

 Bij de stimulering van IKC-vorming is het een randvoorwaarde dat bij gesprekken met de 
gemeente over nieuwbouw voor of renovatie van schoolgebouwen ook de kinderopvang 
wordt betrokken.  
Dit betekent niet dat de gemeente ook de financiering voor de ruimtes voor kinderopvang 
op zich gaat nemen, maar dat gezamenlijk wordt bekeken hoe de kinderopvang een plek 
kan krijgen in het gebouw en hoe dit kan worden gefinancierd. Dit voorkomt ook dat 
ruimte van kinderopvang binnen een IKC moet worden ingeleverd ten gunste van het 
onderwijs. Hiervoor is het noodzakelijk dat de afdeling Onderwijshuisvesting op korte 
termijn wordt betrokken bij de IKC-ontwikkelingen.  

 Koppel het beleid rond het stimuleren van IKC-vorming aan andere beleidsterreinen rond 
jeugd, zoals zorg, VVE, leesbevordering, Brede School Ridderkerk (BSR). Onderzoek ook 
hoe ondernemers aan IKC’s kunnen worden gekoppeld. Stel hiertoe een werkgroep samen 
met vertegenwoordigers van diverse geledingen, die zich buigt over de mogelijke ‘sociale 
kaart’ rond IKC’s.  

 Laat het in de startnotitie opgenomen tijdspad niet vertragen. In verschillende gesprekken 
kwam naar voren dat men weinig vertrouwen heeft in een vervolg op deze consultatie: er 
hebben de afgelopen jaren meerdere onderzoeken plaatsgevonden en men heeft het 
gevoel dat met veel daarvan weinig gedaan lijkt te zijn. De evaluatie van de Brede School 
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Ridderkerk werd regelmatig als voorbeeld genoemd. 
 

2.2 Rol van Brede School Ridderkerk in de IKC-ontwikkeling 
Wat betreft de rol van de Brede School Ridderkerk heeft de regiegroep de volgende aanbevelingen: 

 Uit meerdere gesprekken blijkt dat het op dit moment niet (meer) duidelijk is waar de BSR 
voor staat.  
Het is dus belangrijk dat er op korte termijn, bij voorkeur voor de zomervakantie, 
duidelijkheid komt over de BSR:  
- wat is hun opdracht? 
- wie voert de regie? 
- wat is de functie en zijn de verantwoordelijkheden van de coördinator? 
- hoe wordt het werkgeverschap van de coördinator geregeld? 

 Kinderopvang en schoolbesturen hebben de nadrukkelijke wens om de BSR aan de IKC’s i.o. 
te koppelen, zodat de activiteiten aansluiten bij de thema’s op de locaties. Hiermee ontstaat 
er een sterkere lijn in het formeel en informeel leren. 

 Laat niet de wijkgerichte functie van de BSR los, maar koppel activiteiten in dit kader aan 
wijkgerichte doelen, als bijvoorbeeld de aanpak overgewicht, achterstand en participatie.  

 Doe onderzoek naar de verschillende subsidiestromen voor projecten voor kinderen en 
ouders. Breng deze zoveel mogelijk onder bij de BSR, zodat hiervoor één aanspreekpunt 
ontstaat.  

 Formeer een stuurgroep BSR welke het beleid gaat bepalen, met afgevaardigden uit 
kinderopvang, onderwijs, zorg, welzijn en de gemeente. 

 

3. Context 
 
Het Integraal Kindcentrum staat volop in de belangstelling en het aantal kindcentra groeit. Deze 
ontwikkeling is geen opzichzelfstaande beweging, het is de (voorlopige) uitkomst van een lange 
ontwikkeling. Voor het begin van deze ontwikkeling gaan we een flink eind terug: wat als een 
 
eerste stap gezien kan worden is de ontwikkeling van de basisschool: een doorlopende 
ontwikkelingslijn tussen kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Dit was een eerste vorm van 
samenwerking vanuit de gedachte dat het voor de ontwikkeling van kinderen beter is als 
professionals samenwerken aan een doorlopende ontwikkelingslijn. 
 
Naast de ontwikkelingen in het onderwijs zien we ook veranderingen in de kinderopvang: 
 
Eind jaren ’60 ontstonden de eerste peuterspeelzalen. Zij werden gezien als een ontwikkelingsplek 
voor peuters, waar vooral gespeeld werd. Daarnaast groeide de kinderopvang. Kinderopvang was 
er vooral voor werkende moeders. Het heeft een aantal jaar geduurd, voordat werkende moeders 
algemeen maatschappelijk geaccepteerd werden en daarmee ook de kinderdagverblijven en de 
buitenschoolse opvang als normaal werden gezien. 
 
Kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs hebben lang als aparte entiteiten langs en naast 
elkaar gewerkt, met dezelfde kinderen en dezelfde ouders. Halverwege de jaren ’90 ontstonden in 
Nederland de eerste pogingen om, ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen, de 
basisschool meer te laten samenwerken met andere instellingen die zich met kinderen 
bezighielden. Het initiatief voor deze vroege vormen van samenwerking lag bij gemeenten die iets 
wilden doen aan achterstandenbestrijding. Inspiratie hiervoor kwam uit het buitenland: Zweden en 
de Verenigde Staten. In deze jaren ontstonden in Groningen de zogenaamde Vensterscholen, in 
Rotterdam de brede school en in Amsterdam de Communityschool. Verschillende namen voor 
eenzelfde verschijnsel: een schoolomgeving waar het kind centraal staat en waar wordt 
samengewerkt tussen verschillende instanties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen. 
 
Deze beweging naar de brede school (de naam die uiteindelijk het meest bekend werd) verspreidde 
zich over het hele land en kreeg ondersteuning van de trend tot het bouwen van multifunctionele 
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accommodaties, gebouwen waarin verschillende functies (kinderopvang, onderwijs en zorg) samen 
gehuisvest werden met een tweeledig doel: samenwerking en kostenbesparing. Samenwerking 
bleek in de praktijk echter een stuk moeilijker dan samen wonen. 
 
De brede-schoolbeweging kreeg in 2005 een extra boost toen de Tweede Kamer de motie Van 
Aartsen/Bos aannam. Deze motie leidde tot een wetswijziging die scholen verantwoordelijk maakte 
voor de buitenschoolse opvang. Scholen werden zo verplicht samen te werken met een 
kinderopvanginstelling. 
 
Aanvankelijk was er onder de scholen veel weerstand tegen deze verplichting, 
maar allengs begonnen scholen er ook de voordelen van in te zien. Langzaam groeide het besef, 
bij zowel de kinderopvang als het onderwijs, dat samenwerking wel eens tot meer dan de som 
der delen zou kunnen leiden. De laatste meting van het aantal brede scholen in Nederland stamt 
uit september 2015. Nederland telt op dat moment 2450 brede scholen. In dit aantal zijn ook de 
(integrale) kindcentra inbegrepen. Dit betekent dat meer dan een derde van de basisscholen 
deel uitmaakt van een samenwerkingsverband waarin een brede ontwikkeling van de kinderen 
voorop staat. 
 
Inmiddels is ook besloten de peuterspeelzaal onder te brengen bij de kinderopvang en worden 
financiering en voorwaarden geharmoniseerd. Hiermee komt er ook (meer) samenwerking tussen 
onderwijs en de peuterspeelzalen, waarmee mogelijkheden ontstaan voor doorlopende 
ontwikkelingslijnen voor kinderen die een vve-programma volgen ter voorkoming van 
achterstanden. 
 
De brede-schoolbeweging vloeit langzaam over in de beweging naar (integrale) kindcentra. Een 
school wordt aantrekkelijker voor ouders als er een goede samenwerkingsrelatie is met de 
kinderopvang. In een kindcentrum streven de professionals naar een doorgaande lijn in 
pedagogische aanpak en programma’s en bieden zij de kinderen een dagbesteding die het ouders 
makkelijker maakt om zorg en arbeid te combineren (uit: Een Kindcentrum, waarom zou u dat willen 
& hoe kunt u dat realiseren?, Yvette Vervoort en Job van Velsen, 2017). 
 
Uit onderzoek van Oberon (Samenwerking in beeld 2, maart 2019) blijkt dat de samenwerking tussen 
kinderopvang en onderwijs niet meer is te stoppen. Bijna een kwart van alle scholen en minstens 
zoveel kinderopvangorganisaties profileren zich op dit moment als kindcentrum. Deze groeiende 
trend geeft aan dat de vorming van IKC’s geen hype is geweest. Er wordt echter geconstateerd dat er 
nog wel belangrijke belemmeringen bestaan in wet- en regelgeving en in de financiering. 
 

4. Het onderzoek 
 
4.1 Beschrijving 

De consultatiegesprekken hebben plaatsgevonden in de maanden februari – april 2019.  Er zijn 15 
gesprekken gevoerd met kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en aanpalende organisaties als 
de Brede School Ridderkerk, het wijkteam, Facet, de bibliotheek en het RIBA. Helaas heeft er geen 
gesprek kunnen plaatsvinden met het voortgezet onderwijs. 
 
Er is gesproken met alle kinderopvangorganisaties (met uitzondering van de Kleine Draeck) en alle 
schoolbesturen. Vanuit het RVKO heeft een gesprek plaatsgevonden met de locatieleider van de Dr. 
Schaepmanschool. Drie gesprekken vonden plaats met kinderopvang en onderwijs samen, 
aangezien hier al een vorm van samenwerking is gerealiseerd. 
 
Daarnaast is er een bezoek gebracht aan een good practice in de gemeente, bij Klimop Centrum. 
Hier werken kinderopvang Yes en de school al goed samen.  
 
 
De hoofdvragen tijdens de gesprekken waren:  

- Wat is jouw definitie van een IKC? 
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- Zijn er al IKC-ontwikkelingen binnen jouw organisatie? 

- Welke kansen en belemmeringen zie je bij IKC-vorming? 

- Welke rol zie jij voor de gemeente weggelegd bij de ontwikkeling tot een IKC? 
 
Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe de gesprekspartners de toekomst van Brede School 
Ridderkerk zien. Daarvoor werd de volgende vraag gesteld: 

- Hoe zie jij de verhouding tussen een IKC en de Brede School Ridderkerk? 
 
Bovenstaande vragen vormden de basis voor de gesprekken.  
Van ieder gesprek is een verslag gemaakt dat aan de gesprekspartners is voorgelegd.  
 
4.2 Gesprekspartners 

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de volgende organisaties/personen: 
 

 Yes/OZHW   Eva Klein/Jenny Everts 

 SKR/PCPO   Maureen van Doorn/Ad Dogger 

 Hadassa/Driemaster  Sandra Vijber/Mireille Schinkelshoek 

 Kdv de Bron   Marianne Rijsdijk 

 Kov Mundo   Nicole van Cranenburgh 

 Dr. Schaepmanschool  Daphne de Leeuw 

 De Kerstenschool  Piet Baaijens 

 De Rehobothschool  Hans Mijnders 

 PIT/de Burcht   Max van de Pol, Lisette Korporaal, Petra Fokker 

 Brede School Ridderkerk Erna Wouters 

 Facet    Frank van der Jagt 

 RIBA    Monique de Sterke en Emiel de Jager 

 Bibliotheek   Ankie Kesseler en Gerard Hendriks 

 Wijkteam   Leni Kielen (telefonisch) 
 
Daarnaast is er een bezoek gebracht aan Kindcentrum Klimop Centrum, waar een gesprek heeft 
plaatsgevonden met Letty Huisman (teamleider van SKR Kinderopvang) en Simone Trompetter 
(directeur basisschool de Klimop Centrum). 
 
Er heeft geen gesprek plaatsgevonden met het Farelcollege. Het is voor deze school niet duidelijk 
welke rol zij op dit moment zouden kunnen spelen bij de vorming van IKC’s. 
In het gesprek met OZHW/Gemini is de mogelijke rol van het voortgezet onderwijs niet ter sprake 
gekomen.  
 

5.  Uitkomsten van de gesprekken 

 
In dit hoofdstuk worden per paragraaf de antwoorden op de basisvragen uitgewerkt.  
 
5.1 Wat is jouw definitie van een IKC? 

 
In de basis is een IKC een vergaande samenwerking tussen kinderopvang (0-4, peuterspeelgroep 
en/of Buitenschoolse Opvang) en een basisschool. Er is sprake van één leidinggevende en alle 
medewerkers van kinderopvang en onderwijs vormen samen één team. De meest integrale vorm is 
een IKC waar sprake is van één organisatie, die zowel de kinderopvang als het onderwijs vorm geeft. 
Binnen de gemeente Ridderkerk is al zo’n organisatie actief: PIT (www.pit-ko.nl). Zij bieden 
kinderopvang en onderwijs geïntegreerd aan. Echter, in de gemeente Ridderkerk biedt PIT alleen 
speciaal basisonderwijs aan op SBO de Burcht. Hier komt hun integrale vorm van samenwerken met 
de kinderopvang (nog) niet tot uitdrukking. 
 
Een IKC kan worden uitgebreid met zorg, welzijn en vrije tijd. Ook kan worden bekeken hoe 

http://www.pit-ko.nl/
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ondernemers kunnen worden betrokken. 
 
Tijdens de gesprekken met de Ridderkerkse organisaties zijn de volgende uitspraken gedaan over de 
definitie van een IKC: 
 

- Een locatie waar wordt gewerkt aan de persoonsvorming van kinderen in de leeftijd van 0 tot en 
met 12 jaar.  

- In een kindcentrum is sprake van een ononderbroken leerlijn tussen kinderopvang en het 
onderwijs. Er wordt zowel op formele als op informele wijze geleerd. 

- Het gaat niet om het gebouw, maar vooral om de visie: welbevinden van de kinderen is de basis.  

- Een IKC is geen gebouw, het gaat om de inhoud. 

- Een centrum dat van 7.00 – 18.30 uur open is.  
Als een ouder binnenkomt in het gebouw moeten alle medewerkers hetzelfde uitdragen. Er is 
sprake van één soort bejegening en één loket (voor aanmelding, af- of ziekmelding, etc.). De 
gezamenlijke pedagogische visie is de basis. 

- Kinderopvang en onderwijs bouwen samen vanuit één pedagogische en educatieve visie aan de 
ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders. Bij voorkeur is er 
binnen het IKC één leidinggevende. 

- De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs moet door de ouders gevoeld worden: op 
een IKC zitten de medewerkers op één lijn, hebben één visie, vormen samen één team. Er is een 
doorgaande lijn van 0 tot en met 12 jaar. Andere partijen, zoals zorg, sluiten hierbij aan. 

- Een IKC vormt een kleine gemeenschap, dat inhoud geeft aan duurzaamheid en aan 
gemeenschapsgevoel. 

- Goed overleg tussen kinderopvang en het onderwijs is de basis.  

- De kinderen leren waar hun talenten liggen en voelen zich onderdeel van een geheel. Er is 
aandacht voor omgangsvormen en er is sprake van een doorgaande lijn.  

- Een IKC hoeft niet één leidinggevende te hebben, maar kan ook een tweekoppige directie 
hebben. 

- Er is een sterke lijn met de thuissituatie, waardoor ook, in geval van zorg, een snelle koppeling 
naar opvoedondersteuning kan worden gelegd. 

- Er wordt, afhankelijk van de zorgvraag van het kind, nauw samengewerkt met andere partners.  
 

SKR en PCPO geven aan de term ‘IKC’ waarschijnlijk niet te gaan gebruiken: deze term zegt ouders 
niet zo veel.  
 
Samenwerkingsverband RIBA heeft veel belangstelling voor de IKC-vorming. Zij ziet kansen voor 
samenwerking met de zorg. Door de nauwe samenwerking met de kinderopvang is bij een IKC een 
zorgenkind eerder in beeld. Ook in het kader van VVE kan een IKC meerwaarde bieden. In een IKC 
zijn meer mogelijkheden om te werken aan gezamenlijke doelen. Het RIBA faciliteert al personele 
samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs: er zijn maatwerkarrangementen waarbij 
pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang in het onderwijs worden ingezet voor ondersteuning 
aan individuele kinderen. Ook is op één locatie een leidster van de peutergroep voor een korte 
periode meegegaan met een kind naar de basisschool. Dit wordt betaald door het RIBA en de 
gemeente Ridderkerk. Een IKC is in de visie van het RIBA dus ook breder dan (meestal) bij de 
kinderopvang en de scholen het geval is: Het RIBA wil graag een betere verbinding met de zorg. Deze 
wens is ook in verschillende gesprekken met kinderopvang en onderwijs naar voren gekomen. 
 
Kinderopvang Mundo heeft een iets andere kijk op een integraal kindcentrum: ‘Een IKC is een plek voor 0-100 
jarigen, dat in verbinding staat met de wijk en waar iedereen zich welkom voelt.’ Mundo vindt dat een IKC 
meer is dan alleen kinderopvang en onderwijs. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘de Buurvrouw’ in Rotterdam. 
Daar heeft Mundo de tinder gewonnen en een ontmoetingsplek voor de buurt opgezet i.s.m. Talentfabriek010, 

de Fatimaschool en Worldfamous Concepten (zie www.buurvrouwrotterdam.nl). De Buurvrouw is een 

ontmoetingsplek voor de wijk, waar kinderopvang en onderwijs een belangrijke rol in spelen. De Buurvrouw is 

hierdoor meer dan een regulier wijkcentrum. Mundo heeft ‘the lead’ in de Buurvrouw en zij biedt 
onderdak aan veel verschillende activiteiten die door buurtbewoners worden opgezet. Daarnaast 

http://www.buurvrouwrotterdam.nl/
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biedt Mundo zelf in de Buurvrouw kinderopvang, een Mamacafe, peuterspeelzaal etc. 
 
Een aantal organisaties binnen Ridderkerk zou de samenwerking rond een doorgaande lijn voor 
kinderen door willen trekken naar 18 jaar, maar hier bestaan nog geen concrete plannen voor. De 
Rehobothschool zou graag meer samenwerking met het VO willen hebben, bijv. met de technische 
school. Zij vinden het jammer dat het onderwijs momenteel te veel gericht is op taal en rekenen en 
dat er te weinig zicht is op andere talenten van kinderen, als technisch inzicht, drama, muziek e.d. 
Soms zien zij deze pas bij de eindmusical…. 
 
Wat duidelijk naar voren komt uit bovenstaande uitspraken over een IKC is dat het nadrukkelijk niet 
om het gebouw gaat, maar om de nauwe samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Echter, 
goede huisvesting is wel van belang om de samenwerking te faciliteren: fysieke afstand tussen 
kinderopvang en onderwijs is niet bevorderlijk voor de samenwerking. Binnen een IKC-gebouw is het 
bijvoorbeeld logisch dat de peuters en kleuters dicht bij elkaar gesitueerd zijn. 
 
5.2 Zijn er al IKC-ontwikkelingen binnen jouw organisatie? 

Er zijn al veel IKC-ontwikkelingen binnen de gemeente Ridderkerk: twee kinderopvangorganisaties 
hebben afspraken met schoolbesturen over nauwe samenwerking op al hun locaties binnen de 
gemeente Ridderkerk, daarnaast bestaan er nog twee kleinere samenwerkingsverbanden binnen de 
gemeente. Ook PIT, kinderopvang en onderwijs in één, is actief binnen de gemeente Ridderkerk.  
 
Kinderopvang de Bron werkt niet aan een IKC-ontwikkeling. De kinderen van deze opvang komen 
uit de hele regio en de opvang heeft zodoende geen samenwerking met een bepaalde school.  
 
Twee scholen, de Rehobothschool en de Kerstenschool, hebben momenteel geen intenties richting 
een IKC-samenwerking. Bij de Rehobothschool maken weinig kinderen gebruik van de 
kinderopvang, waardoor een IKC-samenwerking niet relevant is. Bij de Kerstenschool groeit de 
groep kinderen die naar de kinderopvang gaat, maar de school had zich nog niet verdiept in de IKC-
ontwikkeling. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat een Reformatorisch IKC erg interessant kan 
zijn voor ouders, kinderen en medewerkers, maar dit zal, mede door een wisseling in de directie 
van de school, voorlopig niet aan de orde zijn.  
 
De organisaties die zich samen ontwikkelen richting een IKC zijn: 
- Kinderopvang Yes en OZHW 
- Kinderopvang SKR en PCPO 
- Hadassa en de Driemaster 
- Mundo en de Dr. Schaepmanschool 
- PIT (SBO de Burcht) 
 
5.3 Welke kansen en belemmeringen zie je bij IKC-vorming binnen Ridderkerk? 

De gesprekspartners waren vrij unaniem in hun uitspraken over kansen en belemmeringen die zij 
zien en tegenkomen bij de vorming van een IKC: 
 
Als kans wordt gezien dat er nu een ambitieuze wethouder onderwijs is, met een visie op IKC-
vorming. Haar ideeën bieden kansen om de IKC-ontwikkeling te stimuleren. Kinderopvang en 
onderwijs schatten in dat dit het moment is om hun wensen te realiseren en processen te kunnen 
versnellen. 
 
Tegelijkertijd vormt de gemeente ook een belemmering in de ontwikkeling van IKC’s en dan met 
name de afdeling ‘onderwijshuisvesting’. Uit bijna alle gesprekken komt naar voren dat bij deze 
afdeling de kennis over IKC-ontwikkelingen ontbreekt. ‘Het beleid rond de stenen staat nu los van 
de inhoud’. De gemeente gaat over huisvesting van het onderwijs en huisvesting van de 
kinderopvang is niet hun verantwoordelijkheid. Dit is een gegeven, maar alle gesprekspartners 
zouden graag zien dat de afdeling ‘onderwijshuisvesting’ meedenkt over de mogelijkheden van 
huisvesting voor onderwijs en kinderopvang samen.  
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Wat ook een zorg rond IKC-vorming is van de gesprekspartners, is de situatie dat kinderopvang 
ruimte moet inleveren als een school groeit. Dit risico mag een IKC niet lopen.  
 
Het wordt ook als lastig gezien dat de portefeuilles van onderwijs, jeugd, sociaal domein en 
onderwijshuisvesting over verschillende wethouders zijn verdeeld. Hiermee zijn verschillende 
wethouders verantwoordelijk over zaken die raken aan IKC-vorming. Bovendien leidt dit tot overleg 
met veel verschillende partijen. Ook zijn er veel ambtelijke wisselingen in het verleden geweest. 
Men hoopt dat hier de komende jaren meer continuïteit in ontstaat.  
 
Een ander punt dat in veel gesprekken terug kwam was de versnippering van projecten en 
geldstromen. Er zou veel energie worden bespaard als projecten rond VVE, 
onderwijsachterstandenbeleid, leesbevordering, aanpak overgewicht etc. aan elkaar worden 
verbonden. De gesprekspartners hebben de indruk dat dit op dit moment te weinig wordt gedaan. 
Zo is er bijv. wel geregeld dat alle kinderopvangorganisaties nu werken met het kindvolgsysteem 
KIJK, maar dat hierin geen doorgaande lijn is gecreëerd met het onderwijs.  
 
Een algemeen probleem vormt uiteraard de verschillende financieringsstromen voor kinderopvang 
en onderwijs. Ook de verschillen tussen gemeenten worden als lastig ervaren: zo wordt VVE in 
Ridderkerk op een andere manier geregeld dan in Barendrecht of Hendrik Ido Ambacht.  
Met name rond kinderen met zorg leveren deze verschillen extra problemen op.  
 
Overige belemmeringen bij de vorming van een IKC: 

- Het gaat bij een IKC in oprichting om de chemie tussen personen, tussen de manager 
kinderopvang en de schooldirecteur. Wanneer in de beginfase een schooldirecteur vertrekt, kan 
de samenwerking met de kinderopvang op losse schroeven komen te staan. Een en ander zou 
veel meer moeten worden vastgelegd, in samenspraak met directie kinderopvang en het 
schoolbestuur.  

- In veel gesprekken werd aangegeven dat kinderopvang en scholen meer contact willen met het 
wijkteam; ook zorg zien zij als een belangrijke poot binnen de IKC-samenwerking, maar dit is in 
de praktijk lastig: er zijn te weinig uren voor de schoolcontactpersoon van het wijkteam en dit 
leidt regelmatig tot langere procedures. Hierdoor kan de problematiek verergeren.  
Vanuit het wijkteam wordt aangegeven dat de standaard 3 uur per week per school voor de 
schoolcontactpersonen in de praktijk niet goed werkt: de ene school heeft meer uren nodig dan 
de andere school. Dit is afhankelijk van de buurt waarin de school staat en het aantal 
zorgenkinderen dat de school in huis heeft. Ook bestaat er op dit moment een ‘knip’ in de zorg 
voor 0-4 jarigen en de basisschoolleerlingen. Kinderopvangorganisaties hebben geen vast 
contactpersoon bij het wijkteam, peuters met zorg worden nu besproken in het voorschools 
ZAT. Het wijkteam pleit voor een doorgaande zorglijn voor 0 tot en met 12 jaar. Dit zou prima 
passen binnen een IKC.  

- Een kinderopvangorganisatie meldt dat de kinderopvang soms niet als een gelijkwaardige 
gesprekspartner wordt gezien. Zij voelen dat ook af en toe in het LEA, waar de kinderopvang 
zich soms extra moet verantwoorden, in hun ogen meer dan het onderwijs (‘worden de VVE-
gelden wel goed besteed?’) 
 

PIT ziet veel kansen bij de Burcht: er is ruimte in het gebouw, waardoor er snel stappen gezet zouden kunnen 
worden. Zij zouden graag het wijkteam en het CJG in hun gebouw willen hebben, waardoor de lijntjes richting 
opvoedondersteuning en andere zorgvragen veel korter zouden worden, iets wat hun doelgroep ten goede zou 
komen.  
 
5.4 Welke rol zie je voor de gemeente weggelegd bij de ontwikkeling tot een IKC? 

Ook wat betreft de rol van de gemeente bij de ontwikkeling van IKC’s zijn de gesprekspartners vrij 
duidelijk: de rol van de gemeente moet vooral faciliterend zijn. Kinderopvang en onderwijs hebben 
verstand van zaken, zij gaan over de inhoud van een IKC en de onderlinge samenwerking. Maar de 
gemeente is wel de partij die het algemeen belang kan overzien en de grote lijn voor alle inwoners 
uitzet. In dit kader zet de gemeente beleid uit en zouden zij ook een visie op IKC’s moeten 
formuleren. Wat wil de gemeente met IKC’s? Wat willen zij hiermee bereiken?  
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De visie van de gemeente op IKC’s moet ook aansluiten op aanpalende beleidsterreinen als VVE, 
zorg, leesontwikkeling en Brede School Ridderkerk.  
 
Aansluitend op de vorige paragraaf wordt geconcludeerd dat de gemeente beleid moet maken op 
het gebied van IKC-huisvesting: praat niet meer alleen met onderwijs, maar betrek de kinderopvang 
hierbij. En wat gebeurt er als een school groeit? Bij een IKC mag het niet zo zijn dat de kinderopvang 
dan ruimte moet inleveren.  
 
De kinderopvang vraagt zich af of het mogelijk is dat de gemeente geen onderscheid meer maakt 
tussen kinderopvang en onderwijs. Beide organisaties zijn van groot belang in de ontwikkeling van 
kinderen en samenwerking zou door de gemeente moeten worden gestimuleerd. Zou er gezocht 
kunnen worden naar ruimte in wetgeving en financiën? 
 
Duidelijk wordt ook dat kinderopvang en onderwijs in Ridderkerk geen behoefte hebben aan groots 
opgezette multifunctionele accommodaties. Er zijn al vele initiatieven tot samenwerking tussen 
kinderopvang en onderwijs die goed passen bij de verschillende wijken. Een IKC vraagt om passende 
huisvesting, maar dit hoeft niet groots en uitgebreid te zijn.  
 
Facet heeft aangegeven dat zij graag ziet dat de gemeente de lead neemt en een lijn gaat uitzetten: 
de gemeente is de enige partij die het overzicht heeft en de grote lijn voor alle bewoners, het 
algemeen belang, kan overzien.  Facet vraagt hierbij om daadkracht van de gemeente. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het VVE-beleid. Eén van de kinderopvangorganisaties schetste dat de 
gemeente hier de afgelopen 5 jaar duidelijk de regie op heeft genomen, door de training op KIJK te 
verzorgen en VVE-trainingen te financieren. Mede hierdoor zijn er al veel achterstanden ingelopen.  
 
5.5 Hoe zie jij de verhouding tussen een IKC en de Brede School Ridderkerk? 

Over het algemeen zijn de gesprekspartners positief over de Brede School Ridderkerk. Het contact is 
laagdrempelig, er wordt aan de ouders en kinderen gevraagd waar ze behoefte aan hebben en de 
BSR biedt kansen aan alle kinderen. Bij veel organisaties staan de activiteiten van de BSR in hun 
nieuwsbrieven genoemd. Bij een aantal scholen wordt er in de klassen aandacht aan besteed en alle 
kinderen krijgen een activiteitenflyer. Ook het RIBA en het wijkteam zijn positief over de BSR: de 
aangeboden activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen.  
 
Toch maken niet alle kinderopvang en scholen gebruik van de BSR. Dit lijkt persoonsafhankelijk te 
zijn: als een schooldirecteur geen meerwaarde ziet in de BSR, is er minder samenwerking, als de 
medewerker van de BSR geen goed contact met een kinderopvang/school heeft, loopt ook de 
belangstelling terug. De streekscholen, zoals de Rehobothschool en de Kerstenschool, werken 
niet samen met de BSR. De schooldirecteuren weten niet of de kinderen in hun eigen wijk naar de 
activiteiten van de BSR gaan. Zij ontvangen geen nieuwsbrief van de BSR met informatie over de 
activiteiten. De ouders en kinderen raken dus niet via de school bekend met de activiteiten van de 
BSR.  
 
Wat als jammer wordt ervaren, is dat de activiteiten van de BSR niet aansluiten op de thema’s van 
de scholen. Dit zou een meerwaarde hebben en goed passen binnen de IKC-ontwikkelingen, 
omdat het kansen biedt op het verdiepen of verbreden van het lesaanbod. In ogen van velen zou 
dit ook eenvoudig te realiseren zijn, omdat veel activiteiten toch al op de scholen plaatsvinden.  
Op dit moment krijgt de BSR geen informatie over de thema’s waar in de scholen mee wordt 
gewerkt.  
 
Bovenstaande leidt ook tot het geluid dat partijen de activiteiten van de BSR te aanbodgericht 
vinden. Aansluiting bij wat er op de scholen gebeurt, zou dit kunnen voorkomen. Dit staat echter 
haaks op de huidige visie van de BSR, dat alles wijkgericht wordt ingezet. 
 
Het blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is wat de opdracht van de BSR is. Is het doel 
‘ontmoeting’, dan moeten de activiteiten van de BSR wijkbreed georganiseerd blijven worden. 
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Maar als het doel ‘talentontwikkeling’ is, of ‘het vergroten van onderwijskansen’, dan kunnen de 
activiteiten van de BSR ook binnen een IKC worden vormgegeven, waardoor een betere 
aansluiting met de thema’s van de IKC kan worden gerealiseerd.  
 
Ook wordt aangegeven dat het belangrijk is dat alle activiteiten voor ouders en kinderen aan de 
BSR zouden moeten worden gelinkt. Dus ook die van het SOC en ‘Lezen Okee’. In verschillende 
gesprekken wordt aangehaald dat de gemeente veel verschillende partijen subsidieert (BSR, SOC, 
Maakotheek, Lezen Okee, de bibliotheek, etc.) en dat hier geen regie op lijkt te zitten. Hierdoor 
zijn er (te) veel losse projecten en is er sprake van te weinig samenhang.  
 
Tot slot kwam in een aantal gesprekken naar voren dat het niet duidelijk is wie de regie heeft over 
de BSR en wie de opdrachtgever van de stedelijk coördinator van de BSR is. De evaluatie van de 
BSR van twee jaar geleden heeft nog steeds geen vervolg gekregen en het lijkt er op dat dit 
bijdraagt aan de onduidelijke positie van de BSR. Er wordt gevraagd of hier snel duidelijkheid over 
kan worden gegeven. 
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Bijlage 4 Verslag IKC-dag, 11 juli 2019 
 

Aanwezigen: Wethouder Laurens Franzen, Sabine van den Brom namens gemeente Ridderkerk, 

afgevaardigden van het onderwijs, de kinderopvang, de brede school, kunst & cultuur en het CJG 

(ongeveer 40 mensen). Frank Studulski en Ellen Donkers namens Sardes en Gertrude Abbring en 

Margot Koekkoek. 

Het doel van de bijeenkomst is een nieuwe start te maken met de IKC-vorming. In Ridderkerk werkt 

men al enige tijd aan het IKC. Er zijn al goede samenwerkingsverbanden ontstaan. Er is nu een 

nieuwe wethouder en iedereen is benieuwd hoe de gemeente denkt over het IKC.   

In het afgelopen LEA-overleg is besproken dat er behoefte is aan een gemeenschappelijke visie op 

IKC en daar gaan we vandaag mee de slag. Iedereen vindt het belangrijk dat er tempo in blijft. 

De dag bestaat uit vier onderdelen:  

1. Werksessie 1: Wensen voor een IKC in Ridderkerk en verslag onderzoek Gertrude Abbring  

2. Werksessie 2: Zorg binnen een IKC (Margot Koekkoek) 

3. Werksessie 3: Sociale kaart rondom IKC  

4. Werksessie 4: Randvoorwaarden en wensen 

 

Werksessie 1 Wensen voor een IKC in Ridderkerk en verslag onderzoek Gertrude Abbring 

Gertrude Abbring voerde consultatiegesprekken naar de IKC-ontwikkeling in Ridderkerk. Uit de 

gesprekken blijkt dat er al veel wordt samengewerkt door kinderopvang en onderwijs. Iedereen 

heeft bovendien de wens om die samenwerking voort te zetten en te komen tot IKC. Gertrude is 

aangenaam verrast over de samenwerking in Ridderkerk. Aanbevelingen zijn:  

 De gemeente kan niet opleggen dat elke school een IKC moet worden. Voor de 

samenwerking is chemie voor nodig en samenwerking moet gewenst zijn. 

 De afdeling onderwijshuisvesting van de gemeente moet ook kinderopvang gaan betrekken. 

 IKC-ontwikkeling kan gekoppeld worden aan andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld zorg, 

bibliotheek en brede school, of nog breder: aanpak overgewicht of taal- en leesontwikkeling.  

 De gemeente moet de visie niet dicht timmeren. Er moet ruimte blijven voor een visie per 

locatie: een IKC is altijd maatwerk. 

Een deskundige uit gemeente Leeuwarden heeft de gemeente geadviseerd over huisvesting.  

Aansluitend is er een kleine inleiding over IKCs, zodat we het over hetzelfde hebben. De 

basiskenmerken van een IKC zijn over het algemeen:  

Kenmerken  Redenen om een IKC te beginnen  

 Een eenduidige visie 

 Eén leidinggevende (of een MT).  

 Eén organisatie (in de praktijk kan dit 
nog niet echt) 

 Eén personeelsbeleid 

 Eén locatie (of dichtbij elkaar) 

 Voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar 

 Ruime openingstijden  

 Kansen van kinderen / achterstanden 
bestrijden 

 Arbeidsmarktparticipatie van ouders 

 Profilering van de school 

 Doorgaande lijn 

 Strategie kinderopvang 

 Gebouw benutten 

 Kind centraal 

 Preventie  

Iedereen is het er over eens dat een gemeenschappelijke visie nodig is voor de IKCs. Het is geen wens 
om een IKC te vormen met één leidinggevende. Op bijna alle locaties zitten kinderopvang en 
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basisschool bijeen. Dat is ook een wens vanuit het veld. Bij de kinderopvang bestaat de vrees dat zij 
het pand uit moeten als op het moment dat de school groeit (artikel 107 WPO). Er zijn gemeenten 
die hierin inmiddels andere keuzes maken. Men zoekt naar oplossingen.   

Duidelijke rollen  

In het overleg tussen gemeente en veldpartijen zijn over het algemeen drie rollen te onderscheiden: 
regie nemen, faciliteren en laissez faire. Het is verstandig als die rollen duidelijk worden ingenomen 
en niet door elkaar gaan lopen. In de zaal zijn er veel voorstanders van een faciliterende rol. De 
wethouder ziet ook geen regisserende rol bij de gemeente. Maar het is wel belangrijk dat de 
gemeente een visie, een kader biedt. Dat is dan ook niet vrijblijvend. Uiteindelijk wordt toegevoegd 
dat de gemeente eigenlijk alle drie de rollen inneemt. Zowel regie, faciliterend als laissez-faire is aan 
de orde. De precieze rol hangt een beetje van het onderwerp af. Sommige zaken moeten worden 
geregeld door onderwijs en kinderopvang zelf, op andere momenten is een regierol van de 
gemeente meer gewenst. Het gaat er om dat de gemeente rolbewust handelt.  

Over de vraag of een werkgroep een goed instrument zou zijn om het IKC in Ridderkerk in goede 
banen te leiden, verschillen de meningen. 

Waar staat het IKC Ridderkerk nu en waar willen we naar toe?  

Op basis van vijf ambitieniveaus geven de locaties aan waar zij nu naar eigen bevinden staan.  

Ambitieniveau IKC  Nu Over twee jaar 

Apart Driemaster  

Afstemmen Bosweide  

Samen doen Noord, Botter, Piramide, Klimop 1 
en 2, Wingerd, Fontein, 
Regenboog, Bongerd, Reyer, 
Schaepmanschool 

 

Samen verantwoordelijk  Bosweide, Reijer, Driemaster, 
Botter, Piramide, Noord 

Integraal 
verantwoordelijk 

 Bongerd, Schaepmanschool, 
Regenboog, Klimop 1 en 2, 
Fontein, Wingerd 

Conclusie: veel zitten nu op ‘samen doen’ en willen naar ‘samen verantwoordelijk’ of ‘integraal 
verantwoordelijk’. Om een stap verder te zetten is het nodig dat er commitment is, geen 
vrijblijvendheid, wederkerigheid, borging van processen, duidelijke rolverdeling tussen partijen. 
Daarnaast zijn er ook vraagstukken op het gebied van huisvesting en middelen.  

Werksessie 2: Zorg binnen een IKC (Margot Koekkoek) 

PACT is een landelijke beweging voor kindcentrum ontwikkeling. PACT vindt het belangrijk om 
andere vragen te stellen. Wat hebben kinderen nodig? Wat voor professionele expertise is nodig? 
Wat voor organisatie is nodig? 

Als principes voor een kindcentrum zien zij  

 Een plek voor ieder kind 

o Thuisnabije plek 

o Veilig en uitdagend speelklimaat 

 Elk kind doet mee, telt mee, draagt bij en leert 

o Aansluiten bij diversiteit van kinderen 

 Van jongs af aan 

o Bekende gezichten 

o Preventieve aanpak 

 Leef- en leergemeenschap 

o Voorbereid op de toekomst 
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PACT benadrukt sterk het interprofessioneel samenwerken, ook met de zorg, vanuit de behoefte van 

de kinderen. Vanuit de zaal zijn er drie vragen: 

 Hoe ga je om met de rol van de IBer in het kindcentrum? 

 Hoe ga je om met de knip 0-4 / 4-12 jaar? 

 Wat zijn goede voorbeelden van zorg en preventie in een kindcentrum?  

 

Werksessie 3: Sociale kaart rondom IKC  

Deze sessie gaat eigenlijk over de rol van de Brede School Ridderkerk (BSR). De BSR biedt naschoolse 
activiteiten, op locatie en wijkniveau. Hoe zou de BSR zich moeten ontwikkelen in het licht van de 
IKCs? Iedereen kiest daarbij voor model 421.   

De brede school aanpak is onderdeel van het IKC 

Ook in het IKC willen we dat kinderen zich breed ontwikkelen. Daarom nemen we de 
verworvenheden van de brede school mee in het nieuwe IKC-beleid van de gemeente 
Ridderkerk. Alle locaties die een IKC worden, kunnen gebruik maken van het naschoolse 
aanbod van activiteiten van brede school Ridderkerk. We hernoemen brede school 
Ridderkerk in ‘IKC activiteiten Ridderkerk’. De stedelijke werkgroep IKC denkt ook mee over 
het aanbod van Brede School Ridderkerk. 

Werksessie 4: Randvoorwaarden en wensen 

In deze sessie verzamelen de deelnemers aandachtspunten voor de visie en de ontwikkelagenda 

voor het IKC Ridderkerk. Over het algemeen hebben mensen behoefte aan een kader, een richting 

met rollen en verantwoordelijkheden en een tijdpad. Huisvesting en het ontschotten van beleid bij 

de gemeente zijn aandachtspunten.  

Tot slot  

De inventarisatie van Gertrude Abbring geeft voldoende bouwstenen voor een visie. Gertrude schrijft 
de visie op. In oktober is een extra LEA waarin de visie kan worden voorgelegd en vastgesteld. Eind 
van het jaar volgt besluitvorming in de gemeente. Voor de gemeente is een open visie nodig zodat 
ieder IKC een eigen visie kan ontwikkelen.  

De wethouder geeft aan dat het tijd is om knopen door te hakken; daarvoor is het nodig dat de 

gemeente nu even de regie neemt. Maar voor de verdere ontwikkeling is het belangrijk dat we elkaar 

vinden. Hij wil intern in de gemeente de beweging van traditioneel denken naar vernieuwender 

denken teweeg brengen. Hij zal het gesprek daar aangaan, ook wat betreft huisvesting. Wat betreft 

zorg, ligt de regie veel meer bij de gemeente. De ontwikkeling gaat in goede dialoog met het veld; hij 

staat open voor samenwerking. Het is belangrijk om klein te beginnen en dan uit te breiden. Ruimte 

voor experimenteren is belangrijk en waardevol. Tijdspad volgt uit visie en beleid. De wethouder 

geeft aan dat we vanaf januari aan de slag kunnen met de kleine projecten. 

                                                                 
1. Instrument voor achterstandsbestrijding op wijkniveau 
2. Instrument voor achterstandsbestrijding op locatieniveau 
3. De brede school is er voor alle kinderen met talenten 
4. De brede schoolaanpak is onderdeel van het IKC 
5. De IKCs kunnen het zelf 
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Bijlage 5 Quotes ouders en zorgpartners 
 
Ouders 
 “De samenwerking tussen school en opvang is hier heel close. Dat betekent dat kinderen ook buiten 
de onderwijstijd hun rekentaak in kunnen plannen, of omgekeerd onder schooltijd pianoles krijgen of 
sportoefeningen doen.” – Esther, moeder van Stijn en Evi.22 
 
“Het ideale is dat alles op één plek zit, je kan hier voor alles terecht. Wij willen niet met de kinderen 
van de ene naar de andere opvang racen. Ik vind het belangrijk dat school en opvang in contact staan 
met elkaar” - Natasja, moeder van Kris, Luke en Sam.23 
 
 “Toen we kozen voor het kindcentrum kwam de samenwerking tussen kinderopvang en school net 
van de grond. Onze oudste zoon was nog niet eens geboren, dus dan staat het allemaal nog best ver 
van je af. We voelden ons vooral heel erg prettig bij het groene en gezonde karakter dat het IKC 
uitdraagt. […] Pas later hoorden we over de doorlopende leerlijnen en dachten we “hé wow, dat is 
wel een heel goed idee […]!”” – Serge, vader van Mas en Xem.24 
 
“Je moet het gewoon zo zien dat je opvang en onderwijs door de mixer haalt en uitsmeert over de 
dag. Het vormt een natuurlijk geheel. In de eerste week op De Wijde Wereld zei mijn zoon letterlijk: 
“Wat ben ik blij dat ik geen bso meer heb’. Hij realiseert zich dus niet dat hij op een dag 3 uur bso 
heeft gehad. Het geeft hem gewoon heel veel rust, het feit dat hij om halfnegen binnenkomt en dan 
om half zes wordt opgehaald en al die tijd op één locatie met dezelfde groep mensen is […].”- Sjoerd, 
vader van Wicher en Liske.25 
 
Zorgpartners 
Binnen een IKC is er aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen van 0 tot en met 12 jaar in de 
breedste zin van het woord. Er wordt gekeken naar de individuele ontwikkeling en de behoeften van 
het kind, niet alleen op het gebied van cognitie maar ook motorisch en sociaal-emotioneel. 
In sommige gevallen is het wenselijk om een zorgverlener van buiten het IKC in te schakelen om hier 
extra begeleiding bij te bieden.  Voor de ontwikkeling van het kind is het van belang om de 
ondersteuning zo vroeg mogelijk te beginnen en deze in een doorgaande lijn te continueren zolang 
dit nodig is. Denk bij een zorgverlener bijvoorbeeld aan een logopedist, een fysiotherapeut of 
ergotherapeut. Maar ook andere zorgverleners zijn mogelijk  
 
Aandachtpunten om de zorg van externe zorgverleners te laten slagen zijn: 

- Goede samenwerking en een doorgaande lijn bij signalering en inzetten van de zorg.  
- In verband met privacy en het slagen van de begeleiding is een afgesloten ruimte nodig. 

Gezien de krapte in sommige schoolgebouwen is een dergelijk aanbod nu niet mogelijk. 
- De financiële afhandeling van externe zorgverleners is op verschillende manieren geregeld. 

Voor kinderen tot 4 jaar verloopt dit via het CJG en de gemeente. Vanaf 4 jaar wordt dit met 
het schoolsamenwerkingsverband geregeld.  

 
Bron: een locatiemanager van een kinderopvangorganisatie uit Ridderkerk (naam bij de steller van 
dit document bekend). 

                                                                 
22 Ouders over kindcentra (2017). 
23 Ouders over kindcentra (2017). 
24 Ouders over kindcentra (2017). 
25 Ouders over kindcentra (2017). 




