
Visie gemeente 

Ridderkerk op 

Integrale Kindcentra

Bespreking conceptversie



Toelichting consultatie

• Gesprekken met: kinderopvangorganisaties, 

schoolbesturen en andere organisaties als Facet, de 

Bibliotheek, Brede School Ridderkerk, Riba en 

Wijkteam (later met voortgezet onderwijs).

• Besproken:
– Visie op definitie IKC.

– Welke IKC-ontwikkelingen zijn er al?

– Kansen en belemmeringen.

– Welke rol moet de gemeente op zich nemen.

– Verhouding met Brede School Ridderkerk.

• Inspirerende IKC-dag op 11 juli 2020.

• Bespreking in LEA/OOGO.



Wat is een IKC?

• IKC-vorming is in alle gevallen een initiatief van 

onderwijsorganisatie en kinderopvangorganisatie.

• Samenwerkende organisatie bepalen zelf de reikwijdte 

van hun samenwerking. Meest vergaande IKC-

samenwerking:  
– onderbouwd met een eenduidige visie.

– één leidinggevende per locatie.

– één organisatie.

– één personeelsbeleid (toekomst: één cao?).

– op één locatie. 

– 0-13 jaar.

– ruime openingstijden. 

• Landelijk diverse definities.  



Waarom een IKC?

• Een betere ontwikkeling van kinderen. 

• Kinderen gaan met meer plezier naar school.

• Kinderen die zorg nodig hebben worden sneller 

geholpen.

• Ouders kunnen werk en zorg gemakkelijker 

combineren.

• Voor ouders duidelijker bij wie ze terecht kunnen.



IKC-ontwikkelingen in Ridderkerk

• Bijna alle basisscholen in Ridderkerk zijn op weg naar een 

IKC.  
– Partners zien dat zij aantrekkelijker worden voor ouders als er sprake 

is van een goede samenwerking met peuter- en kinderopvang en 

vice versa.

– Dit komt dan door een gezamenlijk gedeelde pedagogische visie. 

– Integratie van zorgverlening binnen het lesprogramma (bijvoorbeeld 

een vroege start met logopedie). 

• In veel Nederlandse gemeenten lijkt de vorming van een 

Brede School opmaat naar IKC.  
– Partners zien Brede School Ridderkerk als onderdeel van het IKC. 

– Willen graag meedenken in de ontwikkelingen die de Brede School 

Ridderkerk nu doormaakt. 

– Staat hoog op de agenda van de nieuwe werkgroep Brede School.



Waarom goed voor Ridderkerk?

• Kansen van kinderen / achterstanden bestrijden 

• Arbeidsmarktparticipatie ouders

• Profilering van de school

• Doorgaande lijn 

• Strategie kinderopvang 

• Kind centraal 

• Preventie

• Gebouw benutten 
– Meest directe link met IKC: om partners te kunnen laten 

samenwerken is er ruimte nodig. 

– Gemeente gaat over huisvesting. 



Keuzes Ridderkerk

• IKC-vorming is in de basis een samenwerking tussen 

partijen in onderwijs en kinderopvang. 
– Het is geen formele taak van de gemeente. 

• Gemeente ziet wel degelijk een rol voor zichzelf en kan 

kiezen tussen aantal rollen.

• Voorstel van College van B&W is, regisserende rol 

variant B:
– Ridderkerk houdt bij planning en beleid met vestiging IKC.

– Ridderkerk bemiddeld actief om IKC te realiseren.

– Ridderkerk denkt mee over hoe kinderopvangorganisaties 

een plek kunnen krijgen in bestaande gebouw.

– Ridderkerk denkt mee over mogelijkheden van financiering. 



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). 
 

 



Verdere proces

• Bespreking in commissievergadering (nu).

• Hoofdstuk 5 invullen naar aanleiding van de richting die 

de commissievergadering aangeeft. 

• Optioneel extra overleg voor slotafstemming met 

partners (maart).

• Besluitvorming definitieve versie IKC-visie door college 

(14 april).

• Behandeling definitieve versie IKC-visie in commissie 

Samen Leven (14 mei).  

• Besluitvorming definitieve versie IKC-visie in Raad (28 

mei).

• Verder werkafspraken maken met partners (vanaf juni 

2020).
– Geen budget gereserveerd voor uitvoeringsplan.

– Uitwerking ambtelijk oppakken. 


