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Geadviseerd besluit
1. De 'Visie op Integrale Kindcentra' vast te stellen.

2. De raadstoezeggingen met ID 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1926 en 1971 zijn afgedaan.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met de door uw raad op 31 januari 2019 vastgestelde Startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC) 
Ridderkerk, heeft u ons opdracht gegeven een IKC-visie op te stellen en aan u ter besluitvorming voor 
te leggen. In januari 2019 is gelijk een start gemaakt met het formuleren van deze visie. 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 bijgaande IKC-visie 
opgenomen.

Bij het formuleren van de visie is rekening gehouden met inbreng vanuit de raad. De raad is in oktober 
2019 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces. Verder is een conceptversie van de 
visie besproken in de commissievergadering van de commissie Samen Leven op 6 februari 2020. 
Deze bespreking heeft ertoe geleid dat sommige delen van het document (waaronder hoofdstuk 5) zijn 
aangevuld of aangepast na afloop van de commissievergadering.

Beoogd effect
Het doel is om samen met de LEA-partners, zorgpartners en ondernemers in de kinderzorg een 
gezamenlijke visie vast te stellen op het gebied van IKC's. Hierbij staat centraal het creëeren van een 
doorgaande leerlijn, wat als noodzakelijk wordt gezien voor de ontwikkeling van kinderen. Cruciaal 
hierbij is dat de gemeente bij planning en verder beleid rekening houdt met de vestiging van IKC en 
omvorming van bestaande onderwijs en opvangvoorzieningen tot IKC.

Relatie met beleidskaders
Evaluatie Brede School Ridderkerk, het onderwijsachterstandenbeleid en de Lokaal Educatieve 
Agenda.

Argumenten
1.1 Hiermee is uitvoering gegeven aan de Startnotitie.

Op 31 januari 2019 heeft de gemeenteraad de "Startnotitie Integraal Kindcentrum Ridderkerk" 
vastgesteld.

1.2 De definitieve versie is slechts ten dele gewijzigd ten opzichte van de concept versie.

Na bespreking in de commissievergadering Samen Leven op 6 februari is een aantal wijzigingen 
aangebracht:

 In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen, met daarin o.a. beschreven wat de inbreng 
van de commissie Samen Leven is geweest.

 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). In het land bestaan meerdere (afwijkende) 
definities van deze rollen wat ook gebleken is tijdens de bovengenoemde IKC-dag. Het 
verslag van de IKC-dag leverde dan ook tijdens de bespreking in de commissie Samen Leven 
verwarring op. In de definitieve versie is dit ondervangen door op beide plaatsen in het visie 
document (in de hoofdtekst en in het verslag van de IKC-dag) een korte toelichting te plaatsen 
in de voetnoot.

 De commissie Samen Leven heeft op enkele passages opheldering gevraagd. Het bleek dat 
aanpassing van een enkele zinsconstructie aan te bevelen was.

1.3 Visie sluit aan bij de gewenste maar ook noodzakelijke rol van de gemeente.

Alle opgehaalde informatie en adviezen leiden tot de conclusie dat de huidige rolopvatting van de 
gemeente ten opzichte van IKC-vorming aan herziening toe is. Een doorgaande leerlijn wordt als 
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noodzakelijk gezien voor de ontwikkeling van kinderen. Deze doorgaande leerlijn kan worden 
gefaciliteerd doordat kinderopvang en basisschool fysiek in elkaars verlengde liggen; door vestiging in 
hetzelfde gebouw. Door het huidige beleid rondom planning van schoolgebouwen, blijft de relatie 
kinderopvang en basisschool een gelegenheidssamenwerking en kan er geen stabiele samenwerking 
ontstaan. Vandaar dat cruciaal is dat de gemeente bij planning en verder beleid rekening houdt met 
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) – let wel – zonder dat de gemeente garant staat voor beheer en exploitatie van 
de huisvesting. IKC-vorming blijft een verantwoordelijkheid van betrokken partijen.

1.4 Draagvlak bij partners.

Tijdens een gecombineerd overleg van LEA-partners en OOGO-partners (onderwijsbestuurders 
verenigd in het op overeenstemming gerichte overleg) is nadrukkelijk steun uitgesproken voor de tekst 
van de voorliggende IKC-visie.

2.1 Met het vaststellen van de IKC-visie zijn deze raadstoezeggingen afgedaan. 

1842 - In het traject wordt ook gekeken wat de werkdruk is en hoe deze zal veranderen bij de 
realisatie van een IKC.

1843 - In de visie / onderlegger zal worden opgenomen wat de positionering van de Brede School is. 
De evaluatie van de Brede School wordt ook meegenomen.

1844 - De raad wordt geïnformeerd of het participatietraject in overeenstemming zal zijn met de 
participatienota Ridderkerk "Participatie burgers en bestuur".

1845 - Als er sprake is van labeling van kinderen zal dat in de visie / onderlegger worden vermeld, 
evenals hoe dit verloopt en hoe wij ermee omgaan.

1846 - In de visie zal worden opgenomen welke beleidsstukken met de visie worden vervangen.

1926 - Resultaten consultatie voorleggen aan het college + concept raadsinformatiebrief.

1971 - Concept IKC-visie en resultaten consultatie met de partners en betrokken partijen.

Overleg gevoerd met
Er zijn ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gevoerd met directies en besturen van onderwijs, de 
kinderopvangorganisasties en betrokken partners.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
IKC-vorming wordt meegenomen bij nieuwe huisvestingsaanvragen van scholen.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.
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Communicatie/participatie na besluitvorming
Een afschrift van de definitieve IKC-visie wordt aan de deelnemende partners in het LEA/OOGO 
gezonden.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Startnotitie-IKC.pdf  
2. Visie op Integrale Kindcentra  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
7 juli 2020

Zaaknummer:
159026

Onderwerp:
Visie op Integrale Kindcentra

Commissie samen leven
18 juni 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 april 2020,

gelet op 

Wet kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie.

BESLUIT:

1. De 'Visie op Integrale Kindcentra' vast te stellen.

2. De raadstoezeggingen met ID 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1926 en 1971 zijn afgedaan.


