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Openbaar

wat willen we 
bereiken?
(doel)

Een brede gezamenlijke visie ontwikkelen op het gebied van een Integraal Kind 
Centrum (IKC). De gezamenlijke visie wordt vervolgens uitgewerkt voor de 
(verdere) vorming van IKC’s. Hierbij wordt gekeken hoe de beschikbare financiële 
middelen in te zetten op de verschillende beleidsvelden, o.a. jeugd(zorg), cultuur 
en Brede School. De IKC visie fungeert als globaal ontwikkel- en 
beoordelingskader. Dat betekent dat we aan de hand van kernwaarden de 
gezamenlijke ambities beschrijven (waar willen we naar toe?) en mogelijkheden 
(wat is er binnen de Ridderkerkse situatie mogelijk?) maar nog geen concrete 
oplossingen geven (hoe komen we daar?). Hiermee geven we richting, maar 
laten we ook ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in het vervolgtraject. De IKC 
visie is leidend bij de initiëring en uitvoering van concrete plannen voor het 
realiseren van een IKC.

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat)

1. Een conceptvisie ontwikkelen met de betrokken partners op het gebied 
van IKC.

2. Een IKC-werkgroep starten met daarin betrokken partners die de  
gezamenlijke conceptvisie gericht verder willen vormgeven in Ridderkerk.

3. Een gezamenlijke visie vaststellen met de betrokken partners.

waarom is het 
nodig? (probleem)

De deelnemers binnen elk IKC hebben een eigen pedagogische visie op de 
ontwikkeling van kinderen. De LEA-partners zijn partners op het gebied van o.a. 
onderwijs, kinderopvang en Brede School. Eerder is met de LEA-partners 
bepaald dat er een gezamenlijke visie ontwikkeld zou worden, maar dit is door 
verschillende omstandigheden nog niet gebeurd. Inmiddels zijn er nieuwe 
landelijke en lokale visies en ontwikkelingen, met daarbij reeds gevormde 
kindcentra die het wenselijk maken een gezamenlijke visie op te stellen. 
Daarnaast heeft het college ook ideeën en ambities over de totstandkoming en 
inrichting van een IKC. 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding)

Het college heeft de IKC-visie opgenomen in het collegeprogramma als een van 
zijn speerpunten: We stellen een Ridderkerkse visie op integrale kindcentra (IKC) 
op, inclusief uitvoeringsplan. Samen met onder andere de LEA-partners (Lokale 
Educatieve Agenda) wil de gemeente een gezamenlijke visie ontwikkelen op het 
gebied van integrale kindcentra (IKC). Geïnventariseerd wordt welke 
samenwerking er op dit moment is en hoe deze is vormgegeven.
Inmiddels zijn er al kindcentra gevormd en dienen deze ontwikkelingen 
meegenomen te worden in de werkgroep. Onderzocht moet worden wat een IKC 
in de Ridderkerkse situatie toevoegt aan de bestaande Brede Scholen en hoe dit 
zich verhoudt met de evaluatie van de Brede School die op dit moment loopt.

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten)

Er wordt gestreefd naar een gedeelde gezamenlijke visie op het gebied van IKC. 
Hierbij is er onderscheid mogelijk op IKC-niveau. 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening)

Deze startnotitie heeft als doel samen met de partners een gezamenlijke visie op 
te stellen. De realisatie van de IKC-locaties valt buiten de scope van dit project. 



Hier zal opnieuw naar gekeken moeten worden aangezien dit meer behelst dan 
alleen een aangepaste visie. 

Aard van het 
vraagstuk, wat 
voor soort kaders 
zijn passend?

Het opstellen van een gezamenlijke visie op IKC is een complex vraagstuk, omdat 
de exacte uitwerkingsrichting op voorhand niet helder is. Er zijn verschillende 
aanbieders en de onderlinge gedachten over IKC kunnen verschillend zijn.  Het 
opstellen van een breed gedragen IKC visie is in de eerste plaats een 
procesopdracht. Dit proces willen we samen met de andere verantwoordelijke 
partijen vormgeven. De complexiteit zit onder andere in:

 Afstemming met de partners
 Verschillende verantwoordelijkheden en ideeën tussen de LEA-partners
 Trends en ontwikkelingen op verschillende beleidsvelden 

Gezien de brede scope van deze opdracht is het belangrijk om de gemeenteraad 
tijdens het proces goed te informeren.

Betrokkenheid 
Raad

1. Vaststellen startnotitie
2. Het resultaat van de consultatie met de partners wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad door middel van een RIB
3. IKC visie Ridderkerk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planning Allereerst is het belangrijk dat het proces rondom de IKC-ontwikkeling voor 
iedereen duidelijk is. De volgende stappen moeten hierbij genomen worden:

1. 31 januari 2019: Besluitvorming startnotitie door de gemeenteraad
2. Februari 2019- mei 2019: Overleg voeren met de partners
3. 14 mei 2019: Resultaten consultatie voorleggen aan het college + concept 

raadsinformatiebrief (RIB)
4. 6 juni 2019: RIB met resultaten consultatie agenderen voor de commissie 

Samen Leven.
5. Juni – oktober 2019: Opstellen conceptvisie  
6. September 2019: Overleg voeren met de partners over de conceptvisie
7. 15 oktober 2019: Conceptvisie voorleggen aan het college
8. 19 november 2019: Commissiebijeenkomst Samen Leven toelichting op 

de voorgestelde IKC visie
9. 28 november 2019: Behandeling IKC visie commissie Samen Leven
10. 12 december 2019: Besluitvorming IKC visie door de gemeenteraad
11. Januari 2020 en verder: Uitvoeringsplan IKC opstellen

wie doet er mee?  
(participatie)

LEA-partners, zorgpartners en vertegenwoordiging van ouders en ondernemers. 

communicatie Het vaststellen van het proces rondom de IKC-visie wordt gedeeld met de LEA-
partners.

evaluatie Tijdens het aanbieden van de IKC-visie aan de gemeenteraad zal worden 
medegedeeld hoe het proces is verlopen. 



wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden)

Projectorganisatie:
 Externe inhuur voor inhoudelijke expertise, onderzoeken en analyses en 

opstellen IKC visie.
 Capaciteit voor projectleiding en procesbegeleiding, advies vanuit 

vakdisciplines en organisatie met betrekking tot participatietraject en 
communicatie. 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid)

Voor het gemeentebestuur is het van belang dat er een brede gezamenlijk 
gedragen IKC-visie is.


