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Inleiding 

In veel gemeenten wordt nagedacht over de ontwikkeling van integrale kindcentra 

(IKC). Omdat onderwijs en opvang de primaire partners zijn van een IKC, is het voor-

stelbaar dat gemeenten zich afvragen wat hun rol hierin is. Deze handreiking gaat 

daarom specifiek over mogelijke rollen voor gemeenten bij de ontwikkeling van IKC’s.  

 

In deze handreiking wordt uitgelegd wat een integraal kindcentrum is en welke be-

leidsterreinen raakvlakken hebben met de IKC-vorming. We sluiten daarbij ook aan 

bij de Lokale Educatieve Agenda (LEA).  

 

De volgende vragen komen in deze handreiking aan de orde: 

 Wat is een IKC? 

 Waarom werken we aan een IKC? 

 Wat zijn de verschillen tussen een brede school, een IKC en een MFA? 

 Wat is het landelijk beleid op het gebied van IKC? 

 Initiatief en verantwoordelijkheden  

 Welke beleidsterreinen zijn aan de orde? 

 Wat zou de rol van de gemeente kunnen zijn? 

 Hoe plaatsen we het IKC op de LEA? 

 Hoe zou een plan van aanpak eruit kunnen zien? 
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1 Wat is een IKC? 

Het begrip integraal kindcentrum bestaat sinds 2010, maar is voor velen toch nog 

een nieuw idee, dat op verschillende manieren invulling krijgt. We beschrijven in dit 

hoofdstuk wat een IKC is en wat heeft bijgedragen aan het ontstaan ervan.  

 

Kortgezegd is een integraal kindcentrum een intensieve samenwerking (of zelfs inte-

gratie) tussen opvang en (basis)onderwijs. Voor het ontstaan van het concept moe-

ten we even terug in de tijd.  

 

Natuurlijk was er al langer samenwerking tussen basisscholen en andere voorzienin-

gen, bijvoorbeeld in de brede school. Springplanken voor het idee van het integraal 

kindcentrum waren de wijziging van de Wet kinderopvang in 2005 en 2007 en de mo-

tie Van Aartsen-Bos (2007). Sinds die tijd is opvang rond de school enorm gegroeid 

(heledagopvang en buitenschoolse opvang - BSO). Ook de projecten dagarrangemen-

ten droegen bij aan samenwerking tussen opvang en onderwijs. Gedurende de finan-

ciële crisis heeft de kinderopvang tegenslagen gehad, maar er gaan nog steeds meer 

kinderen naar de opvang dan 10 jaar geleden.  

 

Het belang van goede samenwerking tussen onderwijs en opvang werd meer en 

meer onderkend. Verschillende scholen experimenteerden na 2007 met een meer 

samenhangend aanbod van opvang en onderwijs. En zo ontstond rond 2010 een 

nieuw concept: het integraal kindcentrum. Belangrijke inspiratiebron voor het inte-

graal kindcentrum is het voorzieningenstelsel in de Scandinavische landen. In deze 

landen zijn onderwijs en opvang meer één geheel en nemen vrijwel alle kinderen 

deel aan de opvang in de middag. Het aanbod van aaneengesloten onderwijs en op-

vang draagt bij aan het makkelijker combineren van arbeid en zorg. Ook is er meer 

aandacht gekomen voor de pedagogische functie van de kinderopvang. 

 

Het integraal kindcentrum kun je zien als een doorontwikkeling van de dagarrange-

menten. Het nadeel van een dagarrangement was dat het vaak leidde tot een ver-

snipperde dag: voorschoolse opvang, onderwijs, tussenschoolse opvang, onderwijs 

en naschoolse opvang. Het concept kindcentrum kan ook worden gezien als een reac-

tie op de brede school. Sinds 1995 ontwikkelen zich in het hele land brede scholen, in 

verschillende samenstellingen en vormen. De brede school brengt echter een aantal 

vraagstukken met zich mee. 
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Brede scholen passen vooral goed in een wijk met aandachts- en ontwikkelingsopga-

ven. Bij het ongenuanceerd overnemen van het concept ontstonden ook brede scho-

len in wijken waar de formule niet goed werkte, simpelweg omdat de brede school 

niet aansloot bij de ontwikkelingsbehoeften van de buurt. In die buurten was behoef-

te aan andere modellen van samenwerking tussen onderwijs en opvang. 

 

Een ander vraagstuk is de leiding van de brede school. In een samenwerkingsverband 

zoals de brede school, kan niet altijd slagvaardig worden gehandeld (beslissingen 

nemen). Hierdoor werd duidelijk dat er behoefte was aan een nieuw idee over lei-

ding, namelijk één leidinggevende per locatie.  

 

Vooral de motie van Aartsen-Bos (2007) gaf aanleiding om na te denken over een 

nieuw concept, dat de ontwikkeling van onderwijs en opvang in een gezamenlijk per-

spectief zou plaatsen. In 2010 verschenen twee rapporten die het integraal kindcen-

trum als alternatief boden: de taskforce kinderopvang onderwijs (2010) en het rap-

port van de klankbordgroep integraal kindcentrum (Studulski, 2010). Deze rapporten 

geven aan hoe onderwijs en opvang op een meer structurele manier kunnen samen-

werken. Een integraal kindcentrum heeft een andere ambitie dan een brede school. 

Het is dan ook niet zozeer een variant van de brede school, maar een alternatief.  

 
Een werkdefinitie

1
 van een integraal kindcentrum is:  

Een integraal kindcentrum is een voorziening voor kinderen van tenminste 

0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikke-

len en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan 

bod. De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, op-

vang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief 

taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling. Het 

centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deel-

nemen, met minimale en maximale uren (maar met een ruim openingsre-

gime). 

 

 

 

 

                                                                 

1 Werkdefinitie van de klankbordgroep integraal kindcentrum (2010) 
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Samengevat heeft een integraal kindcentrum de volgende kenmerken: 

 Eén leidinggevende per locatie. 

 Eén organisatie. 

 Eén personeelsbeleid (mogelijk ook één cao). 

 Op één locatie. 

 Onderbouwd met een eenduidige visie. 

 Voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar. 

 Ruime openingstijden. 

 

Dit vraagt enige toelichting. Het integraal kindcentrum streeft ernaar om opvang en 

onderwijs als één organisatie te laten functioneren, of in ieder geval als één team. 

Daarbij past dat er één leidinggevende is (mede op basis van de ervaringen met de 

brede school) en één integraal personeelsbeleid. Het streven is om te komen tot 

één cao (cao jeugd), maar dit is vooralsnog een ambitie, omdat dit in de praktijk 

moeilijk is te realiseren. 

 

Huisvesting op één locatie betekent niet dat onderwijs en opvang in één gebouw 

moeten zitten: het kunnen ook twee gebouwen naast elkaar zijn; dat is bovendien 

makkelijker te beheren. Belangrijk is dat er wordt gewerkt vanuit een eenduidige 

visie op de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Steeds vaker worden ook de 0-

4 jarigen, of de 2,5-4 jarigen betrokken bij de vorming van voorzieningen voor kin-

deren. 

 

Het integraal kindcentrum is in 2010 gepositioneerd als een ‘stip aan de horizon’, 

omdat een organisatorische integratie van een publieke (onderwijs) en private (op-

vang) partij verschillende technische en juridische aandachtspunten met zich mee-

brengt. De financiële stromen tussen onderwijs en opvang moeten bijvoorbeeld 

gescheiden blijven, en op het gebied van inrichtingseisen (huisvesting) zijn er ver-

schillende regelgevingskaders. Het idee is dat deze knelpunten langzamerhand 

worden opgelost, maar partijen in onderwijs en opvang die nu bezig zijn met de 

ontwikkeling van integrale kindcentra, hebben nog te maken met verschillende be-

lemmeringen. Voor een deel is dit een kwestie van houding: er zijn instellingen die 

de wet- en regelgeving aangrijpen als belemmering, anderen stappen hierlangs of 

overheen en werken aan hun eigen ideaal.  
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Er zijn verschillende verklaringen voor de behoefte aan opvang in of rond de school: 

 De behoefte aan opvang en onderwijs als één dienstaanbod voor ou-

ders (kinderen minder brengen en halen). 

 Het benutten van vrijvallende onderwijsruimten als gevolg van krimp.  

 De toenemende belangstelling voor stimulerende maatregelen voor 

jonge kinderen.  

 De wens van scholen om meer grip te krijgen op de leerlingeninstroom 

vanuit voorschoolse voorzieningen.  

 Het ontwikkelen van doorgaande lijnen (‘het kind centraal’).  

 Meer belangstelling voor de ontwikkelingsstimulering van 0-4 jarigen. 

 

Naast de genoemde werkdefinitie, wordt het IKC in de ‘monitor brede scholen en IKC’ 

teruggebracht tot een aantal kenmerken (De Weerd e.a., 2014).  

Een integraal kindcentrum is een voorziening: 

 die gedurende de gehele dag open is; 

 die onderwijs, opvang, opvoeding, ontspanning en ontwikkeling biedt, 

zodat kinderen er kunnen leren, spelen en ontwikkelen; 

 die zich kenmerkt door een doorgaande pedagogische leerlijn als gevolg 

van integratie van onderwijs en opvang; 

 waarbij operationele aansturing centraal plaatsvindt. 

 

In deze monitor zijn 2000 brede scholen geteld. Daarnaast zijn er 353 scholen die 

zichzelf IKC noemen. Daarvan zijn er echter maar 36 die echt aan deze criteria vol-

doen. De meeste vallen af op het vierde criterium: centrale aansturing. 

 

Concluderend kunnen we een integraal kindcentrum beschouwen als een alternatief 

voor een brede school, waarbij uitgangspunten zijn dat opvang en onderwijs zoveel 

mogelijk integraal zijn georganiseerd en dat de voorziening aansluit bij de ontwikke-

lingsopgaven van de buurt.  
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2 Waarom werken aan IKC’s?  

Dit hoofdstuk staat stil bij de waaromvraag. Verschillende maatschappelijke en in-

houdelijke redenen voor de vorming van IKC’s passeren de revue. 

 

Voor veel mensen is een integraal kindcentrum een nieuw begrip. Voor beleidsme-

dewerkers is misschien duidelijk wat het inhoudt, maar voor veel ouders niet. Het is 

dan ook begrijpelijk dat zij hierover vragen stellen: 

 Wat is er nieuw aan? 

 Waarom zouden we het willen? 

 Op welke problemen is het een antwoord? 

 Wat gaat het opleveren? 

 Wat betekent het voor mijn kind? 

 

Een IKC is nieuw omdat het op organisatorisch niveau een integrale(re) samenwer-

king tussen onderwijs en opvang wil bereiken. Die integratie wordt als voorwaarde 

gezien voor inhoudelijke samenwerking, waarbij het met name gaat om doorgaande 

lijnen van voorschoolse voorzieningen naar de onderbouw van de basisschool en van 

de basisschool naar buitenschoolse opvang en leerlingenzorg.  

 

Er zijn verschillende maatschappelijke en inhoudelijke redenen waarom IKC-vorming 

een wenselijke beleidsrichting zou zijn. De redenen liggen op verschillende niveaus. 

 

 Ontwikkelingskansen 

Het integraal kindcentrum betrekt ook de 0-4 jarigen. De eerste jaren van 

kinderen zijn heel belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. Vaak wordt de 

theorie van de econoom Heckman aangehaald, die stelt dat investeringen 

(in termen van geld) in jonge kinderen (0-4 jaar) op de langere termijn meer 

opleveren dan investeringen op latere leeftijd. Deze theorie is verschillende 

keren nagerekend en bleek steeds te kloppen. Wel worden er verschillende 

opbrengsten genoemd. Omdat een IKC zich richt op kinderen van 0-12 jaar 

(dus ook op de groep van 0-4), is de verwachting dat de inspanningen die 

zijn gericht op de ontwikkeling van de kinderen meer zullen opbrengen.  

 

 Voorzieningenstelsel 

Het huidige voorzieningenstelsel in Nederland (peuterspeelzaal, heledagop-

vang, school, BSO etc.) wordt als versnipperd ervaren. Er zijn niet alleen ver-
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schillende soorten voorzieningen, maar ook veel aanbieders. Zo zijn er scho-

len waar de kinderen naar meerdere kinderopvangorganisaties gaan (de be-

kende busjes voor de deur). Dat geeft allerlei vraagstukken over bijvoor-

beeld overdracht, doorgaande lijnen, maar ook voor ouders is dat soms in-

gewikkeld. Ouders met drie kinderen in verschillende leeftijdsgroepen zijn er 

behoorlijk druk mee om hun kinderen naar verschillende instellingen en ac-

tiviteiten te brengen en te halen. De bedoeling is dat al deze voorzieningen 

in het integraal kindcentrum meer geïntegreerd worden aangeboden.  

 

 Arbeidsmarkt  

Het opleidingsniveau van vrouwen is de afgelopen decennia behoorlijk ge-

stegen. Inmiddels hebben vrouwen van 25-35 jaar mannen ingehaald als het 

gaat om het opleidingsniveau. Mensen die hoger geschoold zijn, nemen ook 

meer deel aan de arbeidsmarkt. De arbeidsdeelname van vrouwen is tussen 

1970 en 2007 gestegen van 30% naar 63%. Deze enorme stijging heeft con-

sequenties. Als partners in een gezin beiden willen werken en ambities heb-

ben op de arbeidsmarkt, en wij de gedane investeringen in onderwijs niet 

verloren willen laten gaan, dan moeten we nadenken over een goed stelsel 

van opvangvoorzieningen, zo mogelijk gekoppeld aan onderwijs.  

 

 Zorg  

Na de invoering van passend onderwijs (2014) en de decentralisatie van 

jeugdzorg naar de gemeente (2015), wordt er steeds meer gevraagd van 

professionals op het gebied van zorg, signalering, samenwerking en onder-

steuning. Het is van belang dat gemeenten een goede educatieve infrastruc-

tuur hebben, en zorg (of adequate ondersteuning) is daarvan een belangrijk 

onderdeel. We zien dat ook scholen voor speciaal basisonderwijs of zelfs 

speciaal onderwijs meer dan voorheen samenwerking zoeken met het regu-

liere onderwijs. Deze ontwikkelingen kunnen worden ingebed in de samen-

werking in integrale kindcentra. 

 

 Krimp 

Nederland heeft te maken met dalende leerlingaantallen. Er zijn regionale 

verschillen, maar duidelijk is dat dit effect heeft op de bezetting van de 

voorzieningen. Er zijn minder kinderen om op te vangen en in scholen ko-

men lokalen leeg te staan. Leerkrachten moeten een andere baan zoeken en 

soms moet een school worden gesloten. Leegstaande lokalen kosten geld. 

Op basis van een goede voorzieningenplanning (met prognoses) kan worden 
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bezien of samengaan van opvang en onderwijs houdbare perspectieven 

biedt voor een dorp of wijk. Het concept van het integraal kindcentrum 

wordt daarbij vaak aangehaald.  

 

In deze performatieve tijd moeten we vaak ook aangeven wat een vernieuwing gaat 

opleveren. Als het gaat om leerlingenprestaties (bijvoorbeeld in termen van Cito-

scores), dan moeten we de verwachtingen temperen: zeer waarschijnlijk heeft een 

IKC, opgevat als een organisatorische verandering, geen effecten op de leerprestaties 

van leerlingen.  

 

Bewuste en doordachte voorschoolse educatieve programma’s met een doorgaande 

lijn naar de basisschool, kunnen wel een positief effect hebben op de kansen en op 

de schoolloopbaan van kinderen. Betere prestaties komen echter alleen tot stand als 

goede docenten gericht en voldoende tijd aandacht besteden aan de verschillende 

ontwikkelingsgebieden (of het nu om rekenen of cultuureducatie gaat).  
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3 Wat is het verschil tussen een brede school, 
een IKC en een MFA?  

In dit hoofdstuk staan we stil bij de verschillen tussen een brede school, een inte-

graal kindcentrum en een multifunctionele accommodatie (ook wel een brede 

maatschappelijke voorziening genoemd). Uitgangspunt is dat het één niet beter of 

slechter is dan het ander. Het gaat erom dat betrokkenen bewust kiezen voor werk- 

en huisvestingsvormen, die goed aansluiten bij de ontwikkelingsopgaven in de wijk.  

 

De brede school is ontstaan rond 1995 en heeft zich de afgelopen 20 jaar door heel 

Nederland verspreid. De monitor brede school (Oberon, 2011) geeft de volgende  

definitie:  

 Er is sprake van een brede school wanneer een school: 

 een bredere maatschappelijke functie heeft dan die van onderwijsgever  

alleen; 

 structureel samenwerkt met voorzieningen voor welzijn, kinderopvang, zorg, 

sport en/of cultuur; 

 en samen met die voorzieningen zorgt voor een substantiële verbreding van 

het aanbod op het gebied van educatie, welzijn, kinderopvang, zorg, sport 

en/of cultuur. 

 

Een belangrijk organisatorisch kenmerk van een brede school is dat de instellingen 

(peuterspeelzaal, kinderopvang, welzijn, school en anderen) op gelijkwaardige basis 

samenwerken. De instellingen handelen allemaal vanuit hun eigen opdracht. De sa-

menwerking wordt eventueel ondersteund door een coördinator. Volgens de laatste 

monitor zijn er inmiddels 2000 brede scholen (Jaarbericht brede scholen, 2013, De 

Weerd e.a., 2014).  

 

Een belangrijk verschil tussen een brede school en een integraal kindcentrum is dat 

een brede school als voorziening beter aansluit bij aandachtswijken en een integraal 

kindcentrum beter bij middenklassewijken. In een IKC zijn de primaire samenwer-

kingspartners namelijk onderwijs en opvang. Ouders moeten wel in de positie verke-

ren om kinderopvang af te kunnen nemen.  

 

Het concept van de brede school ging knellen als er in brede scholen, naast (gratis) 

naschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de verlengde schooldag, ook een buiten-

schoolse opvang was. Instellingen raakten met elkaar in de knoop, omdat voor de 
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ene voorziening moest worden betaald en de andere gratis was; men was elkaar aan 

het beconcurreren. Er werden ingewikkelde regelingen voor verrekening bedacht. 

Maar de vraag is: past de brede school nog wel bij deze wijk? Toegegeven, in ge-

mengde wijken is deze vraag moeilijk te beantwoorden.  

 

Verschillende gemeenten hebben ook ervaring met een multifunctionele accommo-

datie (MFA). Een multifunctionele accommodatie is een gebouw en is niet vanzelf 

een brede school. Om een brede school te zijn, is het nodig dat de partijen samen-

werken. Ongeveer de helft van de brede scholen is in nieuwe gebouwen gevestigd, 

vaak een MFA. Gemeenten hebben zich vaak verkeken op de complexiteit van het 

beheer en de exploitatie van multifunctionele accommodaties. Het bouwen en ont-

werpen was al ingewikkeld, maar het beheer zeker ook.  

 

Door de economische ontwikkeling, maar ook door de ervaringen die zijn opgedaan 

met multifunctionele accommodaties, worden er steeds minder multifunctionele ge-

bouwen ontwikkeld. Om kinderopvang of peuterspeelzalen een goede plek te geven, 

worden wel meer scholen verbouwd. Dat is vaak mogelijk doordat als gevolg van da-

lende leerlingaantallen lokalen leeg komen te staan.  

 

De bottom line is dat de keuze voor een brede school, integraal kindcentrum of een 

MFA is gebaseerd op een goede analyse van de wijk, de ontwikkelingsbehoeften van 

kinderen en ouders en van de beleidsdoelen van de verschillende partijen. Waar-

schijnlijk komen gemeente en betrokken partijen dan tot een goede mix van voorzie-

ningen.  

 

In de praktijk blijkt dat gemeenten en lokale partijen zich niet zo storen aan de defini-

ties. Sommige gemeenten maken een duidelijk onderscheid, andere gebruiken de 

termen ‘brede school’, ‘IKC’, ‘maatschappelijk IKC’ of zelfs een ‘brede maatschappe-

lijke voorziening’ losjes door elkaar. Of een voorziening een brede school is of een 

IKC, kan soms echter wel bepalend zijn voor subsidietoekenning (bijvoorbeeld wan-

neer de brede school vanuit de onderwijsachterstandsmiddelen wordt betaald en het 

IKC niet). Heldere definities kunnen helpen bij het transparant toewijzen van midde-

len. Het is aan beleidsmakers om hier verstandig mee om te gaan. Misschien is de de-

finitiekwestie tijdelijk en spreken we over tien jaar alleen maar over ‘kindcentrum’. 
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4 Landelijke initiatieven, beleid en IKC 

Er is geen wettelijk kader voor het integraal kindcentrum. Wel is er belemmerende 

wetgeving, die gaandeweg zal (moeten) worden versoepeld. Dit hoofdstuk be-

schrijft om welke belemmeringen het gaat en zet een aantal initiatieven en ontwik-

kelingen op een rij die aansluiten bij de ontwikkeling van IKC’s. 

 

Het integraal kindcentrum kent geen wettelijk kader of landelijke inrichtingseisen. 

Net zoals de brede school, wordt ook het IKC gezien als een instrument voor lokaal 

educatief beleid. Wel heeft de rijksoverheid zich positief uitgesproken over de ont-

wikkeling van kindcentra (regeerakkoord, 2012). Er is echter geen sprake van een 

groot invoeringsplan, dat alle belemmerende wet- en regelgeving zal beslechten. 

Gaandeweg worden problemen opgelost of wordt de regelgeving versoepeld, waarbij 

men zich baseert op het perspectief van het IKC. Op landelijk niveau gaat het dus in 

kleine stapjes. 

 

Voorbeelden daarvan zijn: 

 Om de toezichtlast te beperken, ontwikkelt het ministerie van OCW 

samen met het ministerie van SZW één integraal kwaliteitskader voor 

integrale kindcentra (zie ook bestuursakkoord PO-Raad / OCW, 2014). 

De GGD Nederland en de Inspectie van het Onderwijs hebben in 2015 

een gezamenlijke rapportage opgeleverd over de afstemming van toe-

zicht op geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang. Daarin 

constateren zij dat het meevalt met de ‘inspectiedruk’: de GGD komt 

ieder jaar langs, de onderwijsinspectie maar eens per vier jaar. De voor- 

en vroegschoolse educatie lijkt de enige overlap in de toezichtkaders te 

zijn. 

 De harmonisering van peuterspeelzalen en kinderopvang (beleidsbrief 

Asscher, december 2013, juni 2014 en juli 2015). 

 Het wegnemen van ongelijkheid tussen openbaar onderwijs en bijzon-

der onderwijs: openbaar onderwijs mag nu ook kinderopvang in eigen 

beheer aanbieden in een nevenstichting (brief van OCW, 2 juli 2015). 

 De ministeries van OCW en SZW werken aan een betere aansluiting tus-

sen voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. In de brief van 1 

juli 2015 (SZW, mede namens OCW) staat: “Op dit moment inventari-

seer ik met o.a. BOinK, PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, 

MOgroep, de Inspectie voor het Onderwijs, praktijkexperts en weten-
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schappers waar de meest kansrijke mogelijkheden voor verbetering lig-

gen. Dit sluit ongetwijfeld aan bij artikel 167 WPO, waarin de aansluiting 

voorschools- school ook al wordt benadrukt.” 

Ook in de kamerbrief van 24 juni 2016 (SZW en OCW) benadrukken 

beide ministeries het belang van samenwerking tussen voorschoolse 

voorzieningen en basisonderwijs. Er wordt een taskforce ingericht die 

voorstellen uitwerkt voor wat er nodig is om de samenwerking tussen 

onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken.  

 

Op landelijk niveau zijn er verschillende initiatieven, die het streefbeeld van het IKC 

onderschrijven. In chronologische volgorde:  

 

Pilots driejarigen  

De ‘pilots driejarigen’ is een initiatief van de landelijke overheid (OCW). De Onder-

wijsraad bracht in 2010 het advies Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool 

uit, waarin wordt gepleit voor een krachtige pedagogische omgeving voor kinderen 

van 3 jaar. Op basis van dat advies startte het ministerie van OCW een pilot waarin op 

30 locaties een voorschool voor driejarigen is ingericht. De ontwikkeling wordt gedu-

rende drie jaar gevolgd (2011-2014); de pilot is een jaar verlengd. 

 

Deze pilots bieden kinderen vijf dagdelen per week voorschoolse educatie aan, onder 

regie van de basisschool. Dat laatste lijkt op de nieuwe regie in het IKC, waar onder-

wijs ook peuteropvang onder haar hoede neemt. Er zijn veel basisscholen die graag 

een groep driejarigen zouden toevoegen aan hun aanbod. Zij hebben die ambitie om 

meer grip te krijgen op de instroom (bijvoorbeeld in situaties van krimp), maar ook 

omdat ze zien dat een stimulerende omgeving voor sommige kinderen echt meer-

waarde heeft voor hun ontwikkeling. Soms starten scholen met eigen middelen een 

driejarigengroep (of een zogenaamde ‘nulgroep’). 

 

De kopgroep wethouders  

De Kopgroep wethouders is een werkgroep van wethouders en ambtenaren van ver-

schillende gemeenten die zich hard maakt voor de ontwikkeling van integrale kind-

centra. De VNG en het Kinderopvangfonds brachten in 2014 een handreiking uit voor 

gemeenten, waarin veel voorbeelden staan van de kopgroepgemeenten (Vaart ma-

ken, 2014). Deze partijen brachten gezamenlijk een alternatief scenario uit. ‘In dit al-

ternatieve scenario krijgen vanaf 2016 alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar een ont-

wikkelrecht van twee dagdelen per week, voor doelgroeppeuters aangevuld met 
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twee extra dagdelen. Zo krijgen alle peuters de kans om zich optimaal te ontwikkelen’ 

(VNG, 2014, p. 14). Deze kopgroep heeft zich aangesloten bij Kindcentra2020. 

 

Kindcentra2020 

Kindcentra2020 is een netwerk van instellingen met een duidelijke visie op kindcen-

tra. Onder meer de kopgroep wethouders, de kopgroep primair onderwijs (het Pette-

laar overleg) en de kopgroep van kinderopvang en peuterspeelzalen maken deel uit 

van dit netwerk. Sleutelorganisatie in dit netwerk is het Kinderopvangfonds, dat ook 

het project Andere tijden (2009-2012) stimuleerde. Kindcentra 2020 heeft de volgen-

de visie op kindcentra: 

‘Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen- de burger van de 

toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en 

hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. In dit Kindcentrum 

wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in 

staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikke-

lingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorzie-

ning. De huidige sectoren kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs gaan op 

gelijkwaardige basis op in deze Kindcentra 2020 en vormen één nieuwe organisa-

tie. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met 

zorg en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken van-

uit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.’ 

(zie Kindcentra2020.nl / visiedocument) 

 

In oktober 2015 verscheen het rapport Kindcentra 2020, een realistisch perspectief 

van de regiegroep Kindcentra 2020 (redactie Van Rozendaal en Vaes, 2015). Hierin 

doet de regiegroep voorstellen voor een landelijk bekostigd opvangstelsel. Het voor-

stel is om kinderen recht op kinderopvang te geven; kinderen van 0-4 jaar 880 uur 

per jaar (22 uur per week) en kinderen van 5-12 jaar 500 uur per jaar per kind (12,5 

uur per kind). Hier zijn behoorlijke bedragen mee gemoeid (miljarden), die politiek 

draagvlak vragen. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor nieuwe wettelijke ka-

ders en juridisch-bestuurlijke constructies tussen kinderopvang- en schoolbesturen. 

Ook de SER (2016) is een voorstander van het ontwikkelrecht, maar stelt een beperk-

ter aantal uren voor.  

 

Op 24 juni 2016 hebben de ministeries van OCW en SZW gereageerd op de Kindcen-

tra2020, het advies van de SER en de Onderwijsraad. Er is een positieve grondhou-

ding te bespeuren, maar het gehele dossier wordt overgedragen aan het nieuwe ka-
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binet na de verkiezingen in 2017 wordt geformeerd. Wel wordt er een taskforce sa-

menwerking onderwijs - kinderopvang ingesteld.  

 

Om de leerling 

De PO-Raad bracht in 2014 een nieuwe strategische beleidsnota 2014-2018 uit (Om 

de leerling). Hierin wordt gewezen op het belang van de ontwikkeling van sterke ba-

sisvoorzieningen voor kinderen van 2,5-12 jaar.  

‘De school is een belangrijke plek voor de ontplooiing van het kind. Maar niet de 

enige; kinderen leren overal en altijd. Als we het leren van kinderen centraal stel-

len, plaatsen we daarmee de school middenin de samenleving. Dan werkt het on-

derwijs samen met kinderopvang, voorschool, naschool, sport- en culturele orga-

nisaties, jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen, enz. Dan werken we aan 

een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind.' (p. 4).  

 

Geef kinderen de ruimte 

In maart 2015 brachten de PO-Raad, de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinder-

opvang het plan Geef kinderen de ruimte uit. Dit plan benoemt tien uitgangspunten 

voor het ontwikkelen van sterke basisvoorzieningen:  

1. Een gezamenlijke visie formuleren. 

2. Lokaal maatwerk in verschillende contexten. 

3. Ruimte bieden voor combinaties van wettelijke vrijstellingen. 

4. Wettelijke experimenteerruimte benutten. 

5. Samenwerkingsovereenkomst. 

6. Een goed (financieel) onderbouwd plan. 

7. Stabiele kwaliteit als voorwaarde. 

8. Wensen van ouders en instemming van (G)MR en (C)OC. 

9. De experimenten monitoren.  

10. Gezamenlijke aanpak van OCW en SZW. 

 

Concluderend constateren we dat er veel maatschappelijke lobby is voor het kind-

centrum. Uit de brief van SZW (en OCW, 24 juni 2016) blijkt een positieve grondhou-

ding, maar een stelselverandering zal veel politieke moed en eensgezindheid verei-

sen. Daarom wordt van rijkswege vooral gewezen op mogelijkheden die er al zijn: 

kindcentra zouden zich vooral op ontwikkeling van een goed team kunnen richten.   
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5 Ontwikkeling van het IKC na 2010 

Dit hoofdstuk bespreekt verschillende verschijningsvormen van een integraal kind-

centrum. De gemeente kan verschillende rollen vervullen. 

 

Hoewel het IKC aanvankelijk als een stip aan de horizon is geformuleerd (een toe-

komstbeeld), zijn er mensen direct mee aan de slag gegaan. Bovendien waren er ‘na-

tuurlijke experimenten’: vooruitstrevende scholen en kinderopvangorganisaties die 

zelf een soort integraal kindcentrum hebben ontwikkeld. Zij nemen de belemmerin-

gen in wet- en regelgeving op de koop toe.  

 

We zien drie verschijningsvormen van het IKC: 

1. De natuurlijke experimenten: individuele scholen die samen met de opvang 

aan de slag zijn gegaan om een eigen voorziening te bouwen. Vaak hebben 

deze experimenten een gedreven directeur of een gemotiveerd team. Deze 

natuurlijke experimenten genieten vaak landelijke bekendheid; ze worden 

geportretteerd in bladen en ontvangen veel belangstellenden.  

 

2. Schoolbesturen of kinderopvangorganisaties die ruimte geven aan pilots. 

Vaak is dit een beperkt groepje scholen binnen een schoolbestuur dat zich 

onderscheidt door ondernemingszin en creativiteit. Het schoolbestuur of de 

opvangorganisatie laat het gebeuren of kiest er juist voor een beperkt aantal 

pilots uit te voeren en te kijken welke ervaringen er worden opgedaan. 

 

3. Schoolbesturen met een specifiek plan op het gebied van kinderopvang. Er 

zijn schoolbesturen die zelf besluiten om kinderopvang op te richten (in een 

nevenstichting) en er zijn schoolbesturen die kiezen voor een preferred sup-

plier, om een beetje orde te scheppen in het aanbod van kinderopvang op 

hun scholen. Verder zijn er schoolbesturen die peuterspeelzalen hebben 

overgenomen, en deze bijvoorbeeld omzetten naar kinderopvang.  

 

Het is duidelijk dat het krachtenveld per gemeente sterk kan verschillen.  

 

De laatste tijd wordt zichtbaar dat gemeenten een visie en beleid ontwikkelen op IKC-

vorming. Er zijn natuurlijk gemeenten die hierin voorop lopen, zoals de Kopgroepge-

meenten, maar veel gemeenten zijn nog zoekende als het gaat om hun rol in  
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IKC-beleid. In verschillende gemeenten verschijnen beleidsdocumenten over de IKC-

vorming. Deze hebben vaak een heel open karakter. 

 

In feite is de ontwikkeling van IKC’s een zaak van schoolbesturen en kinderopvangin-

stellingen (mogelijk aangevuld met de peuterspeelzalen) en spelen gemeenten hierbij 

maar een beperkte rol. Er worden dan ook geen notities met toetsbare en meetbare 

doelen geschreven, het gaat er veel meer om de rol van de gemeente te definiëren. 

Een procesrol of regierol lijkt het meest passend. Gemeenten brengen schoolbestu-

ren en kinderopvangorganisaties bij elkaar en faciliteren het proces waarin beide par-

tijen tot een IKC proberen te komen. De daadwerkelijke uitvoering van de plannen is 

de zaak van schoolbesturen en kinderopvang zelf, met uitzondering van eventuele 

huisvestingsplannen (verantwoordelijkheid van de gemeente). 

 

Er zijn ook gemeenten die kiezen voor een meer inhoudelijke rol, bijvoorbeeld door 

schoolbesturen en kinderopvang samen te brengen in een professionaliseringstraject. 

Een volgende opgave is waarschijnlijk om locaties ertoe te verleiden zich duidelijker 

te profileren. Ook in krimpgemeenten nemen gemeenten soms inhoudelijk de regie, 

bijvoorbeeld als de schoolbesturen er niet uit komen, of in de hoop dat bundeling van 

voorzieningen kan leiden tot het behoud van voorzieningen. 
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6 De rol van de gemeente 

Als de gemeente beleid wil voeren op het gebied van IKC-vorming, zijn er verschil-

lende mogelijkheden. We zien bij gemeenten verschillende houdingen en rolopvat-

tingen. Welke houding of rol een gemeente kiest, is mede afhankelijk van de lokale 

omstandigheden en het krachtenveld. 

 

Determinanten voor de krachtenverdeling zijn bijvoorbeeld: 

 De organisatie van het kinderopvangveld. In sommige gemeenten zijn er een 

of twee grote kinderopvangorganisaties, terwijl er in andere gemeenten 20 

kleinere kinderopvangorganisaties actief zijn. De kinderopvang heeft veel 

last gehad van de bezuinigingen van de laatste jaren, maar verschillende or-

ganisaties hebben een nieuw evenwicht bereikt.  

 Grote (of gecombineerde) schoolbesturen of veel kleinere schoolbesturen. 

 Schoolbesturen die zelf peuterspeelzalen of kinderopvang (in eigen beheer) 

uitvoeren.  

 

Daarnaast speelt momenteel het harmonisatieproces een rol, waarin peuterspeelza-

len worden omgezet (geharmoniseerd) naar peuteropvang en onder de Wet kinder-

opvang worden gebracht. De ontwikkelingen in het voorschoolse zijn momenteel 

zeer dynamisch. Voor de IKC-ontwikkeling is dit zowel een complicerende factor (er 

speelt wel érg veel op het gebied van voorschoolse voorzieningen) als een mogelijk 

vliegwiel (als we dan toch de voorschoolse voorzieningen anders gaan inrichten, kun-

nen we meteen doorpakken naar een IKC). 

 

De opgebouwde relaties en onderlinge verhoudingen bepalen voor een belangrijk 

deel op welke manier de gemeente een rol kan vervullen bij de ontwikkeling van in-

tegrale kindcentra. De gemeente kan echter altijd keuzes maken. Die keuzes hebben 

vooral betrekking op de rol /houding van de gemeente. We onderscheiden globaal 

drie houdingen.  
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Houding 1 Regie nemen  

De gemeente kiest ervoor om zelf IKC-beleid te ontwikkelen en een 

actieve rol te vervullen. De gemeente ziet voor zichzelf bijvoorbeeld 

een actieve rol in de voorzieningenplanning, maar misschien ook 

wel in het sociale domein. Aansluitend kan de gemeente een rol 

vervullen in de professionalisering, met gebruik van de lokale ken-

niscentra (een hogeschool, pabo of schoolbegeleidingsdienst). De 

gemeente kan ook aanvullende afspraken maken in het (mo-

del)regelement onderwijshuisvesting. De gemeente probeert ande-

re beleidsdoelen en domeinen te koppelen aan de IKC-ontwikkeling. 

Regie nemen betekent dat de gemeente voorop loopt. 

Houding 2 Mediëren / faciliteren  

De gemeente schetst een kader, door een korte nota, kijkt welke 

initiatieven er ontstaan en ziet zichzelf, naast de opvang en het on-

derwijs, als actieve partij om in wijken en buurten samen naar op-

lossingen te zoeken. 

Houding 3 Laissez faire 

De gemeente heeft misschien wel een korte kadernota geschreven, 

maar ziet de totstandkoming van integrale kindcentra voornamelijk 

als een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en opvang.  

Als er vraagstukken zijn op het gebied van de huisvesting, dan wor-

den die volgens de reguliere procedures afgehandeld.  

  

De houding die de gemeente kiest, is meestal afhankelijk van de politieke prioritei-

ten of van de heersende beleidscultuur.  

Een gemeente kan ook wisselen van houding. Het is voorstelbaar dat de gemeente 

aanvankelijk een meer afstandelijke houding kiest (laissez faire), maar door ontwik-

kelingen tussen de partijen geroepen wordt om meer regie te nemen. En andersom 

is ook mogelijk.  

Het is voor alle betrokkenen wenselijk dat de gemeente een duidelijke keuze maakt 

en helder is over de eigen rolopvatting. 
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7 Welke beleidsterreinen zijn aan de orde? 

Bij de ontwikkeling van integrale kindcentra zijn verschillende beleidsterreinen 

aan de orde. In dit hoofdstuk behandelen we deze beleidsterreinen. We besteden 

aandacht aan: onderwijs en opvang, voorzieningenplanning en krimp, huisves-

ting, harmonisatie, zorg, sport en cultuur  

Onderwijs en opvang 

De motie van Aartsen-Bos (2007) was opmerkelijk, omdat er voor het eerst politiek 

draagvlak werd gezocht voor de combinatie van onderwijs en opvang. De motie is 

in de Wet Primair onderwijs opgenomen. Artikel 45, lid 2 luidt:  

‘Het bevoegd gezag van een basisschool draagt op daarvoor met ouders 

afgesproken dagen, zorg voor de organisatie van kinderopvang in de zin 

van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor leer-

lingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende 

feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, 

tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders hierom ver-

zoeken. De kosten die uit de opvang als bedoeld in de eerste volzin voort-

vloeien, komen voor rekening van de ouders.’ 

Schoolbesturen hebben daarmee een verantwoordelijkheid om, als ouders daarom 

vragen, in ieder geval het gesprek te voeren over opvang. Het gaat dan met name 

om buitenschoolse opvang (4-12 jaar).  

 

Verschillende gemeenten hebben enige tijd volgehouden dat kinderopvang niet 

hun verantwoordelijkheid is, omdat dit een marktpartij is, maar in de praktijk ligt 

dat genuanceerder. Als de gemeente gaat sturen op de ontwikkeling van IKC’s, 

komt de relatie met de kinderopvang vanzelf in beeld. Om een goede doorgaande 

lijn te maken voor kinderen op het gebied van zorg, maar ook inhoud, is samen-

werking tussen voorschoolse en schoolse partners van belang. Bij locaties waar 

wordt gewerkt met VVE, zijn hier vaak al ervaringen mee opgedaan.  

 

Voorzieningenplanning en krimp 

Sinds 2003 daalt het aantal geboorten. Als er minder kinderen zijn, raakt dat de 

voorzieningen, zoals peuterspeelzalen, opvangorganisaties en scholen. In sommige 

regio’s daalt het aantal kinderen sneller dan in andere gebieden. Dit hangt onder 

meer samen met economische en maatschappelijke activiteiten in de regio. In 
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Zeeland, Limburg, Drenthe, Groningen, Friesland en de kop van Noord-Holland 

daalt het aantal kinderen sneller dan in bijvoorbeeld de Randstad. Echter, in heel 

Nederland zijn er wijken en gebieden waar het aantal geboorten daalt of stabiel is 

en waar instellingen soms in een concurrentiestrijd verwikkeld raken om het kind 

of om de leerling. In verschillende gebieden wordt al langere tijd gewerkt aan ma-

nieren om om te gaan met de gevolgen van de krimp. 

 

Bij dalende leerlingaantallen wordt een regionale aanpak aanbevolen. Uit onder-

zoek uit Zeeland (PPOZ/SCOOP/RPCZ, 2010) blijkt dat kleine scholen niet automa-

tisch zwakke scholen zijn, maar dat het voor kleinere scholen wel moeilijker is de 

didactische en organisatorische kwaliteit op orde te houden. De inspectie (2012) 

stelt dan ook vast dat kleine scholen kwetsbaarder zijn, omdat er meer werk door 

minder mensen moet worden gedaan.  

 

Kleine scholen ontvangen additionele financiering van OCW (kleinescholentoeslag) 

en zijn daarom duurder voor de rijksoverheid. De Onderwijsraad (2013) adviseerde 

om de minimale opheffingsnorm in het primair onderwijs te verhogen naar 100 

leerlingen (vanaf 2019). De staatssecretaris (29 mei 2013) zal dit advies niet opvol-

gen. 

 

Na de motie Voordewind (20 februari 2014) blijft de kleinescholentoeslag behou-

den. In het schooljaar 2013/2014 wordt ervoor gezorgd dat de negatieve prikkel 

(verlies brin-nummer, vaste voet en kleinescholentoeslag) eruit gaat en er goed 

overleg ontstaat tussen scholen. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat twee 

scholen die samengaan, de kleinescholentoeslag niet verliezen. 

 

Het integraal kindcentrum wordt vaak gezien als een oplossing voor het omgaan 

met krimp. Het IKC is op zichzelf echter geen oplossing voor een dalend aantal kin-

deren. Een IKC bundelt verschillende voorzieningen, maar er is enig volume nodig 

om een kindcentrum bedrijfseconomisch goed te laten functioneren. Het is bij de 

vorming van een kindcentrum dan ook van belang om goed te kijken naar de de-

mografische prognoses in de wijk. Voor een gezond, toekomstbestendig voorzie-

ningenstelsel, dat is gebaseerd op enige visie, is goed overleg tussen schoolbestu-

ren, opvang en gemeente van belang.  
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Ook schoolbesturen hebben daar belang bij, omdat leegstaande lokalen en kleinere 

scholen geld kosten. Gemeenten hanteerden veelal een Integraal Huisvestings Pro-

gramma (IHP), dat zich enige jaren geleden nog beperkte tot de lokalen. Voor een 

meer integrale voorzieningenplanning, waarin voorschoolse voorzieningen, brede 

scholen en kindcentra een plek krijgen, is er voor het opstellen van een IHP een 

meer integrale benadering nodig.  

 

Huisvesting  

Gemeenten hebben op hoofdlijnen met de volgende situaties te maken: 

 Nieuwbouw 

 Huur en medegebruik 

 Verbouwingen 

 

Nieuwbouw  

Bij nieuwbouw kunnen onderwijs en kinderopvang in één gebouw worden gehuis-

vest. Als dit bij het ontwerp van het gebouw al duidelijk is, kan in de plannen reke-

ning worden gehouden met de inrichtingseisen en de exploitatie van kinderopvang. 

In een nieuw gebouw wordt meestal voor een commercieel tarief ruimte geboden 

aan kinderopvang (veelal na een aanbestedingsprocedure).  

 

Huur en medegebruik 

Wat de komende tijd veel vaker zal voorkomen is dat de opvang bij een bestaande 

school gaat inwonen. Hieraan zijn allerlei regels verbonden. Het gaat hier om me-

degebruik en verhuur (zie ook Cirstie Baas, 2011).  

 

Medegebruik is het gebruik van een onderwijsgebouw door derden voor educatie-

ve doeleinden of ten behoeve van culturele, maatschappelijke of recreatieve doel-

einden. Het medegebruik gebeurt tegen een kostendekkend tarief. Voor medege-

bruik is geen toestemming nodig van burgemeester en wethouders van de ge-

meente. Medegebruik is van toepassing bij een schoolgebouw dat juridisch eigen-

dom is van een schoolbestuur. Het medegebruik is gekoppeld aan de schooltijden 

en vindt plaats op tijden dat de school de ruimte niet nodig heeft voor onderwijs. 

Omdat kinderopvang een commerciële activiteit is, kan een school geen ruimte in 

(mede-)gebruik geven aan een kinderopvangorganisatie. 
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Het schoolbestuur kan bij leegstand ook besluiten om een deel van het gebouw of 

terrein aan derden te verhuren. De onderwijswetgeving biedt de mogelijkheid om 

een gedeelte van een gebouw aan de onderwijsbestemming te onttrekken. Dit ge-

bouwdeel mag, met toestemming van burgemeester en wethouders van de ge-

meente, worden verhuurd. Dit in tegenstelling tot medegebruik, waarvoor geen 

toestemming van de gemeente nodig is. Deze toestemming geldt voor maximaal 

drie jaar. Verlenging is mogelijk, wederom met een termijn van maximaal drie jaar. 

Zonder toestemming is de huurovereenkomst nietig.  

 

Knelpunt is dat de gemeente ruimten in de school weer kan vorderen als er behoef-

te aan onderwijsruimten ontstaat als gevolg van de toename van het aantal leer-

lingen (vorderingsrecht, artikel 107 WPO). 

 

Verbouwingen 

Er is de laatste tijd meer aandacht voor verbouwingen van scholen. Het gaat om 

aanpassingen, maar ook om herhuisvesting in gebouwen die oorspronkelijk een 

andere functie hebben.  

 

Een herstructurering van onderwijs- en opvangvoorzieningen met het oog op IKC-

vorming, is een traject van vele jaren. Het is verstandig om daarvoor als gemeente, 

onderwijs en kinderopvang een plan voor te maken, maar tegelijk te kijken naar 

kansen die zich voordoen (zogenaamd ‘laaghangend fruit’).  

  

Per 1 januari 2015 is een deel van de middelen die bestemd zijn voor onderwijs-

huisvesting uit het Gemeentefonds rechtstreeks overgedragen aan de schoolbestu-

ren. Dit wordt de ‘overheveling buitenonderhoud’ genoemd. Schoolbesturen zijn 

hiermee verantwoordelijk geworden voor een deel van de huisvestingskosten (bui-

tenonderhoud, aanpassing, binnenonderhoud). Er is nog discussie over het begrip 

renovatie. Op de website van Ruimte-OK staan zes brochures, die heel duidelijk uit-

leggen hoe de gemeente hiermee kan omgaan (www.ruimte-ok.nl). 

 

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die ondersteuning geven bij het ma-

ken van keuzes bij nieuwbouw, zoals de Scholenbouwwaaier (2011). Daarnaast 

heeft de PO-Raad een Kwaliteitskader onderwijshuisvesting (2014) opgesteld. Het 

Kwaliteitskader is een praktisch hulpmiddel voor het formuleren van kwalitatieve 

kaders bij de bouw en verbouw van scholen. Het omvat een reeks eenduidige, her-

http://www.ruimte-ok.nl/
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kenbare en praktisch toepasbare prestatiecriteria voor de beleving, het gebruik en 

de techniek van het gebouw. Het Kwaliteitskader maakt daarmee de discussie over 

wat gemeenten en schoolbesturen verstaan onder een goede basiskwaliteit inzich-

telijk en bespreekbaar. Voor transformatie van gebouwen zijn de scholenbouwatlas 

(www.scholenbouwatlas.nl) en het boek Scholenbouwatlas (Broekhuizen, e.a. 

2015) gemaakt. Voor meer informatie: zie de website van Ruimte-OK (www.ruimte-

ok.nl). 

 

Naar aanleiding van de overdracht buitenonderhoud is in september 2014 een 

nieuwe modelverordening onderwijshuisvesting verschenen. Veel gemeenten heb-

ben deze nieuwe modelverordening al vastgesteld, al dan niet met eigen lokale 

aanpassingen.  

 

Harmonisatie 

De overheid wil de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang ge-

lijktrekken via de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) 

en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). De harmoni-

satie heeft drie uitgangspunten: 

 Het versterken van de pedagogische kwaliteit. 

 Eén kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

 Een duidelijk vergoedingenstelsel voor de ouders. 

In drie brieven van OCW en SZW wordt het harmonisatieproces toegelicht (2013, 

2014, 2015).  

 

Voor de nieuwe inrichting van de peuteropvang is het belangrijk om vier groepen 

ouders te onderscheiden: 

a. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag, zonder doelgroepkind (ge-

meente heeft redelijkerwijs geen betalingsverplichting). Voor deze ouders 

hoeft de gemeente geen kosten meer op te brengen, niet voor de regulie-

re opvang en niet voor VVE. 

b. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag, met doelgroepkind (gemeente 

heeft redelijkerwijs alleen betalingsverplichting voor VVE). Voor deze ou-

ders kan de gemeente overwegen alleen de kosten te vergoeden die de 

voorschoolse voorzieningen maken om deze kinderen VVE te bieden (extra 

dagdelen, tutoring e.d.). 

http://www.ruimte-ok.nl/
http://www.ruimte-ok.nl/
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c. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, zonder doelgroepkind (ge-

meente betaalt ‘uit fatsoen’ 2 dagdelen per week). Voor deze ouders ver-

goedt de gemeente de opvang die deze ouders anders zouden krijgen in 

het peuterspeelzaalwerk. Dit heet nu peuteropvang. Omdat het niet om 

een doelgroepkind gaat, is deze peuteropvang vergelijkbaar met de regu-

liere opvang. Gemeenten kunnen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage 

vragen.  

d. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, met doelgroepkind (ge-

meente betaalt alle 4 dagdelen per week VVE). Voor deze ouders vergoedt 

de gemeente de opvang die deze ouders anders zouden krijgen in het peu-

terspeelzaalwerk (de 2 reguliere dagdelen). Daarnaast vergoedt de ge-

meente de kosten van de voorschoolse voorzieningen om deze kinderen 

VVE te bieden. 

 

In de brief Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap (SZW, 

1 juli 2015) staat dat er een nieuwe financieringssystematiek komt voor de kinder-

opvang. De overheid zal kinderopvanginstellingen rechtstreeks gaan bekostigen en 

ouders gaan een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Omdat dit veel verande-

ringen tegelijk zijn, is ook de beoogde inwerkingtreding van de harmonisatie van 

peuterspeelzalen en kinderopvang verschoven van 1 januari 2017 naar 1 januari 

2018.  

 

Tegen deze achtergrond stimuleren gemeenten dat het lokale peuterspeelzaalwerk 

wordt omgevormd naar peuteropvang volgens de Wet kinderopvang. Tussen 2014 

en 2016 is het aantal houders van peuterspeelzalen met 18% afgenomen tot 520; 

het aantal peuterspeelzaallocaties is in die periode gedaald met 26% tot 2.150 (Bui-

tenhek, 2016). De MOgroep (nu: Sociaal Werk Nederland) ondersteunt het harmo-

nisatieproces met drie brochures en regionale bijeenkomsten (2016).  

 

Zorg  

Sinds 1 augustus 2014 werken scholen met passend onderwijs. Er zijn nieuwe sa-

menwerkingsverbanden gevormd van schoolbesturen (76 in primair onderwijs en 

74 in voortgezet onderwijs) op basis van geografische samenhang. Inzet van pas-

send onderwijs is om meer kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in het re-

gulier onderwijs een plek te geven. Het gaat daarbij vooral om de kinderen in clus-

ter 3 en 4. 
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Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht voor scholen ingevoerd. Scholen en samen-

werkingsverbanden bepalen nu zelf welke ondersteuningsarrangementen zij bie-

den. Het uitgangspunt van het nieuwe stelsel is dat er ruimte is om de ondersteu-

ning vorm te geven, uitgaande van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ie-

der samenwerkingsverband bepaalt zelf hoe het kind de juiste ondersteuning kan 

worden geboden. De school stelt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief op, 

dat in overleg met de ouders wordt vastgesteld.  

 

De samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op, dat is gebaseerd 

op de ondersteuningsprofielen van de scholen in het verband. In het ondersteu-

ningsplan wordt een dekkend netwerk van onderwijsarrangementen beschreven. 

Om de ondersteuning aan leerlingen te financieren, ontvangen samenwerkingsver-

banden een budget voor lichte en een budget voor zware ondersteuning. Omdat 

passend onderwijs begint als de kinderen naar school gaan, willen scholen graag 

weten wat de ontwikkeling van kinderen is die zich aanmelden. In het licht van IKC-

vorming is dat een reden tot samenwerking. 

 

Sinds 1 januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten (invoe-

ring van de Jeugdwet). Gemeenten hebben dit voorbereid en hebben afspraken 

gemaakt met de jeugdhulpinstellingen. Tegelijkertijd is er in het sociaal domein van 

de gemeenten ook het een en ander veranderd (transitie en transformatie). Voor 

een goede aansluiting bij de jeugdzorg, wordt er gewerkt vanuit het principe ‘één 

kind, één gezin, één plan’. 

 

In de wijken wordt gewerkt met sociale teams, die geregeld overleggen over de 

ontwikkeling van kinderen en gezinnen. Het doel is om preventiever te handelen en 

zo nodig sneller door te verwijzen naar gespecialiseerde vormen van zorg. In som-

mige gemeenten speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin hierin een belangrijke rol. 

Het spreekt voor zich dat de relaties tussen de intern begeleider en het sociale 

wijkteam op orde moet zijn. Dit raakt ook het functioneren van de integrale kind-

centra.  

 

Sport en cultuur  

In veel gemeenten sluit het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid aan bij het sport- 

en cultuurbeleid van de scholen. Scholen ontvangen in hun prestatiebox bijvoor-

beeld middelen voor cultuureducatie (€ 11,27 per leerling). Door samen te werken 
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met de gemeente kan cultuureducatie beter worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in 

samenwerking met lokale culturele aanbieders en bronnen.  

 

Hetzelfde geldt voor sportbeleid. Gemeenten hebben veelal zelf sportbeleid, en de 

scholen zijn vaak vindplaatsen of plaatsen waar de doelgroep jeugd zich bevindt. 

Door samen te werken, kunnen de doelstellingen beter worden bereikt.  

 

Financiën 

In wezen kan een IKC draaien op de vergoedingen die onderwijs en opvang ieder 

ontvangen. Dat is een belangrijk verschil met een brede school, waar vaak nog aan-

vullende subsidies worden verstrekt voor activiteiten of coördinatie (dit is de afge-

lopen tijd afgenomen). Aanpassing van (school)gebouwen vraagt enige financiële 

inspanning, maar dat kan verlopen via de reguliere procedures. Een startend IKC 

heeft soms alleen behoefte aan extra procesondersteuning. 

 

De ontwikkeling van kindcentra vereist ook binnen het gemeentehuis goede rela-

ties en afstemming. Tegenstrijdige belangen op gemeentelijk niveau (bijvoorbeeld 

van vastgoed of welzijn) kunnen invloed hebben op de IKC-vorming. 
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8 Aandachtspunten bij IKC-ontwikkeling 

Er zijn bij de ontwikkeling van IKC’s verschillende punten, die mede vanuit een 

gemeentelijk oogpunt van beleidsvorming en maatschappelijke ontwikkeling 

aandacht vragen. We bespreken een aantal aandachtspunten. Uiteraard kunnen 

er op lokaal niveau ook andere punten spelen.  

Eerder benoemden we de verschillen tussen een brede school en een IKC. Een be-

langrijk verschil is dat het model van de brede school beter aansluit bij aandachts-

wijken en het IKC meer bij middenklassewijken. Dit komt onder andere doordat 

ouders die beiden werken recht hebben op een inkomensafhankelijke belastingte-

ruggave van een deel van de kosten die zij maken voor kinderopvang (Wet kinder-

opvang). Integrale kindcentra kunnen leiden tot (versterking van) segregatie, door-

dat ze voor een deel met kinderopvangmiddelen worden bekostigd.  

Een tweede aandachtspunt ontstaat als scholen met een specifieke denominatie 

kiezen voor samenwerking met een opvangorganisatie die aansluit bij hun eigen 

waarden (denominatie). Tot nu toe was kinderopvang doorgaans neutraal, maar 

scholen hebben de ruimte om hierin eigen keuzes te maken. Dat betekent dat er 

ook rooms-katholieke of protestants-christelijke kinderopvang kan ontstaan, ge-

koppeld aan een specifieke school. Dit is op zich geen nieuwe ontwikkeling, want 

bijvoorbeeld Vrije scholen hebben al langer opvang in eigen beheer, omdat men de 

uitgangspunten van de eigen pedagogiek heel belangrijk vindt. Gemeenten hebben 

geen zeggenschap over denominatieve keuzes van het onderwijs, maar ook niet 

over dergelijke inhoudelijke keuzes in de opvang.  

Een derde aandachtspunt is dat een integraal kindcentrum een bepaald aantal kin-

deren vereist, ook van de school. Een IKC met een heel kleine kinderopvang is 

meestal niet rendabel. In gemeenten met kleine scholen zou de gemeente een rol 

kunnen vervullen bij het ontwikkelen van toekomstbestendige basisscholen, bij-

voorbeeld door uitruil en samenwerking tussen scholen te stimuleren. Dit is een 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar de gemeente kan partijen bij 

elkaar brengen, het proces ondersteunen en daar regie op voeren.  

Twintig jaar werken aan brede scholen en het bouwen van multifunctionele ac-

commodaties hebben ons wijzer gemaakt. Zo werd duidelijk dat een gebouw waar 

meerdere scholen en/of meerdere kinderopvangorganisaties in zijn gehuisvest 



 

34 

(twee of drie) niet altijd een goede keuze is. Scholen blijven, net als kinderopvang-

organisaties, in wezen concurrenten van elkaar, tenzij de scholen een unieke de-

nominatie hebben met bijvoorbeeld een regionale functie. Zeker met het idee van 

een integrale huishouding en pedagogiek in het achterhoofd, heeft het daarom de 

voorkeur om één school en één kinderopvangorganisatie per locatie te vestigen.  

Een laatste aandachtspunt heeft betrekking op leiderschap. Er wordt soms wat ge-

makkelijk van uitgegaan dat de schoolleider zonder noemenswaardige inspanning 

zal doorgroeien tot IKC-leider. Voor veel schoolleiders zal dat echter een uitdaging 

zijn. Ze hebben hun handen vaak vol aan de school, maar hebben ook niet altijd 

een goed beeld van de voorschoolse voorzieningen en de specifieke eisen die in de 

kinderopvang gelden. Dit vraagt tijd en in een aantal gevallen ondersteuning en 

professionalisering. De gemeente kan daarbij een rol spelen.  
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9 Hoe plaatsen we het IKC op de LEA? 

Na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006 werken lo-

kale partners aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) om het lokaal onderwijsbe-

leid vorm en inhoud te geven. Dit hoofdstuk gaat in op de relatie tussen de LEA 

en de vorming van integrale kindcentra.  

De ontwikkeling van IKC’s raakt verschillende beleidsterreinen en verschillende 

overlegpartners. De gemeente heeft daarin een aantal taken, bijvoorbeeld op het 

gebied van:  

 Onderwijs: de wettelijke verantwoordelijkheden voor openbaar onderwijs, 

het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en verzuim 

(Leerplicht), maar ook veiligheid, onderwijshuisvesting, eerste opvang van 

nieuwkomers en leerlingenvervoer.  

 Jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jaar, op basis van de Wet Collectieve Preven-

tie Volksgezondheid, WCPV.  

 Welzijn, zoals peuterspeelzalen, jeugd- en jongerenwerk, opvoedingson-

dersteuning en jeugdmaatschappelijk werk (op basis van de Welzijnswet). 

 Jeugdzorg / Jeugdwet. Sinds 1 januari 2015 zijn er voor de gemeente taken 

bijgekomen op het gebied van de jeugdzorg (transitie en transformatie 

jeugdzorg). 

 

Na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006 wordt er ge-

werkt aan de Lokale Educatieve Agenda, een instrument om het lokaal onderwijs-

beleid vorm en inhoud te geven. Het is een instrument voor gemeenten, schoolbe-

sturen en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige ver-

houdingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbe-

leid (www.delokaleeducatieveagenda.nl). Gemeenten gaan hiermee verschillend 

om. In sommige gemeenten is het een ‘verplicht nummer’, waar de verplichte over-

legonderwerpen worden afgetikt. In andere gemeenten is de LEA ook een plek voor 

ambitieuze plannen. Hoe met de LEA wordt omgegaan, is vaak mede afhankelijk 

van de lokale politieke ambities en het lokale krachtenveld. Zo zijn er gemeenten 

die een ambitieus meerjarig LEA-document maken, waar de ontwikkelingen en 

doelen duidelijk in zijn verwoord. Er zijn ook gemeenten waar de LEA niet meer is 

dan een vergadering. 
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In artikel 167 en 167a van de WPO staat wat de opdracht van de LEA is.  

Relevante onderdelen uit artikel 167. Afspraken voor- en vroegschoolse educatie: 

1. Burgemeester en wethouders voeren ten minste jaarlijks overleg en  

    dragen zorg voor het maken van afspraken over:  

    a. met het oog op een zo groot mogelijke deelname van het aantal  

        kinderen aan voorschoolse educatie:  

        1°. het vaststellen welke kinderen met een risico op een achterstand  

              in de Nederlandse taal in aanmerking komen voor voorschoolse  

              educatie,  

        2°. de wijze waarop die kinderen worden toegeleid naar voorschoolse  

              en vroegschoolse educatie, en  

        3°. de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar  

              vroegschoolse educatie, en  

    b. resultaten van vroegschoolse educatie. 

 

En voorts artikel 167a:  

Burgemeester en wethouders en de bevoegde gezagsorganen van de scho-

len en de kinderopvang, bedoeld in de Wet kinderopvang in de gemeente 

voeren tenminste jaarlijks overleg over het voorkomen van segregatie, het 

bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden, 

de afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures en het uit het 

overleg voortvloeiende voorstel van het bevoegd gezag van in de gemeen-

te gevestigde scholen om tot een evenwichtige verdeling van leerlingen 

met een onderwijsachterstand over de scholen te komen. Het overleg is ge-

richt op het maken van afspraken over de in de eerste volzin bedoelde on-

derwerpen. Deze afspraken hebben zoveel mogelijk het karakter van 

meetbare doelen. De inspectie rapporteert jaarlijks over de mate waarin 

die doelen worden bereikt. Burgemeester en wethouders kunnen de uit-

komsten van het verplichte op overeenstemming gerichte overleg omzet-

ten in bindende afspraken over onder andere de te realiseren prestaties en 

inspanningen, die – alvorens de afspraken tot stand komen – aan alle par-

tijen worden voorgelegd. Indien het overleg over de voorgenomen binden-

de afspraken niet tot overeenstemming leidt, schrijven burgemeester en 

wethouders een nieuw overleg uit, waarbij zij initiatieven nemen tot het 

bereiken van een zo groot mogelijke consensus. 
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Het IKC heeft geen wettelijke basis. Het is niet verplicht. Bovendien zagen we dat 

de gemeente verschillende houdingen kan aannemen bij de ontwikkeling van IKC’s, 

onder meer omdat het lokale krachtenveld per gemeente sterk kan verschillen.  

 

De Lokale Educatieve Agenda
2
 is vanaf 2006 in het hele land ingevoerd. In 2012 

breidden Kloprogge e.a. de bekende Lokale Educatieve Agenda uit van drie naar 

vier kolommen. De regionale samenwerking is toegevoegd aan de al bestaande ko-

lommen. Ook zijn nieuwe thema’s opgevoerd. Hoewel het IKC in categorie 3 staat, 

kan deze ook goed in categorie 1 en 2 worden geplaatst, afhankelijk van de hou-

ding van de gemeente.  

In het schema hebben we de thema’s die (eventueel) verband houden met het IKC 

gearceerd. Hierdoor wordt duidelijk dat ontwikkeling van IKC’s relaties heeft met 

veel verschillende beleidsthema’s, maar niet met allemaal.  

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 

Gemeente  

ondersteunt 

Gemeente initieert 

/ regisseert 

Gemeente eind-

verantwoordelijk  

Thema’s voor regio-

nale samenwerking  

Schoolbestuur 

bepaalt beleid en 

uitvoering 

Schoolbestuur  

zwaluwstaart eigen 

beleid en gemeen-

telijk beleid  

Schoolbestuur 

werkt samen met 

gemeente aan be-

leid en uitvoering  

Schoolbestuur zoekt 

samen met meerde-

re gemeenten naar 

optimale inrichting  

• opbrengstge-

richt werken 

• taalbeleid (incl. 

leesbevordering 

• stimulering 

taalontwikkeling 

• professionalise-

ring van Onder-

wijs- personeel en 

schoolmanage-

• voor- en vroeg-

schoolse educatie 

(VVE) 

• kwaliteit(szorg) 

• toeleiding en be-

reik 

• professionalise-

ring / taal 3f 

• opbrengstgericht 

werken 

• leerplicht / 

schoolverzuim 

• leerlingenver-

voer 

• huisvesting 

• brede school 

• INTEGRALE 

KINDCENTRA 

• startgroepen 

• harmonisatie 

• zorg in het voort-

gezet onderwijs 

• samenwerking 

rond jeugd(zorg) 

voorzieningen  

• leerlingstromen 

en /of onderwijs-

aanbod 

• krimp 

• aansluiting po/vo 

                                                                 

2 De Lokale Educatieve Agenda is oorspronkelijk een idee van Jo Kloprogge, oprichter en voormalig di-

recteur van Sardes. 
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ment 

• passend onder-

wijs 

Spreiding Zorg-

leerlingen 

• kwaliteitsimpuls 

(zeer) zwakke 

scholen 

• maatschappelij-

ke stages VO 

• ouderbetrok-

kenheid op school 

• duurzaamheid 

• veiligheid in de 

school 

• gezonde voe-

ding en een ge-

zonde leefstijl 

• cultuureducatie 

• resultaatafspra-

ken 

vroegschoolse edu-

catie 

• lokaal ouderbe-

leid VVE: 

– beleidsontwikke-

ling 

– informatievoor-

ziening algemeen 

en kind specifiek 

– stimulering thuis 

– participatie in VVE 

activiteiten voor-

school 

– rekening houden 

met voorschool 

• extra onderwijs-

tijd 

• schakelklassen 

• zomerscholen 

• vakantiescholen 

• buitenschoolse 

opvang 

• zorg in en om de 

school 

• opvang jeugdigen 

die buiten de boot 

dreigen te vallen 

• schoolmaat-

schappelijk werk 

• reboundvoorzie-

ningen 

• segregatie / inte-

gratie thematiek 

• sport en bewegen 

voorschoolse 

voorzieningen 

• jeugdzorg 

• zorg: centra voor 

jeugd en gezin 

(CJG) 

• jeugdbeleid in 

brede zin 

• veiligheid rond 

de school 

• opvang minder-

jarige asielzoekers 

en nieuwkomers 

en vmbo/mbo 

• afstemming on-

derwijsarbeidsmarkt 

• voortijdig 

schoolverlaten 

• RMC 
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Als gevolg van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, veranderen de 

onderwerpen op de LEA van accent. Misschien zijn er inmiddels wel weer nieuwe 

onderwerpen te benoemen voor de nieuwe LEA. Sommige gemeenten agenderen 

bijvoorbeeld 21
ste

-eeuwse vaardigheden, talentontwikkeling of de doorgaande lijn 

als onderwerpen.  

 

De LEA is een hulpmiddel, een onderlegger voor het gesprek tussen de partijen. Het 

regionale perspectief wordt belangrijker, onder meer doordat schoolbesturen en 

kinderopvang organisatorisch zijn gegroeid en in verschillende gemeenten (regio-

naal) actief zijn. Zij zitten dan ook aan verschillende OOGO- en LEA-tafels in de re-

gio.  
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10 Hoe kom je tot een plan van aanpak? 

Om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak hebben gemeente, schoolbe-

sturen en kinderopvang elkaar nodig. Externe omstandigheden, zoals krimp of 

harmonisatie, kunnen beleidsprocessen onder druk zetten, waardoor een geza-

menlijke ambitie en wilskracht nodig zijn om tot een IKC te komen.  

 

Bij de ontwikkeling van een plan van aanpak speelt de ambtenaar nieuwe stijl een 

rol. Er zijn de laatste tijd nieuwe ideeën ontstaan over de rol van het lokaal bestuur 

en meer specifiek over de rol van de ambtenaar. Het concept participatiesamenle-

ving, waarin meer initiatieven van burgers en lokale partijen worden verwacht, is 

hier zeker van betekenis.  

 

Beleid maken in nieuwe stijl gaat niet uit van een blauwdruk, maar van een onder-

nemende, luisterende, en ook mogelijkheden creërende ambtenaar. Het is goed 

om die rolverandering met de partners te bespreken. Bij beleidsontwikkeling nieu-

we stijl werkt de gemeente niet meer met een plan dat wordt afgewerkt, maar 

wordt veel meer gewerkt met een einddoel, waar naartoe wordt gewerkt. Andere 

partijen moeten wennen aan deze manier van werken, waarin de gemeente minder 

stuurt en het proces meer begeleidt.  

 

In Tien kansen voor de energieke ambtenaar (Andringa e.a., 2012) worden deze rol-

len uitgewerkt. Zij wijzen op tien gedragskenmerken (zij noemen het kansen) die de 

ambtenaren nieuwe stijl verder kunnen helpen in het veranderende speelveld.  

1. Wees nieuwsgierig: een open blik, waarmee vanuit verschillende perspec-

tieven naar vraagstukken wordt gekeken, werpt vruchten af. 

2. Zet een systeembril op: bekijk de verschillende onderdelen meer van een 

afstand en bezie hoe ze met elkaar samenhangen.  

3. Werk op meerdere niveaus: houd rekening met verschillende werkelijkhe-

den: burgerinitiatieven, bestuurlijke afwegingen en de politiek. 

4. Gebruik trends: door te kijken naar trends, voorkom je dat je alleen maar 

reageert op de waan van de dag. Wijs mensen op de maatschappelijke 

beweging. 

5. Verbind netwerken: zoek naar de energie en verbind die met energie van 

anderen. Maak zinvolle initiatieven zichtbaar (participatieve netwerkstu-

ring).  
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6. Co-creëer met vertrouwen: als je doelen wilt bereiken heb je andereen no-

dig. Ga daarom de dialoog aan en organiseer co-creatie (iets nieuws ma-

ken dat meer of beter is dan de afzonderlijke organisaties of mensen kun-

nen bewerkstelligen). 

7. Leer in allianties: deel kennis en ervaring. Mensen leren van elkaar, zowel 

professioneel als persoonlijk. Ontwikkel een gemeenschappelijke taal.  

8. Maak ruimte: geef maatschappelijke initiatieven aandacht, zonder deze ‘af 

te breken’ met ambtelijke regels.  

9. Blijf erbij: houd de voortgang van het project in de gaten, blijf betrokken.  

10. Pas spelregels aan: zorg voor verankering. Beleg de ontwikkelingen bij par-

tijen die gaandeweg ontdekken wat hun rol is in het proces en die dit over 

kunnen nemen.  

 

De ambtenaar nieuwe stijl gaat meer uit van initiatieven en inspiratie die ‘van on-

derop ontstaat’. Dat betekent: eerst luisteren naar ideeën en initiatieven van bur-

gers en instellingen, en interacteren. Er is een toenemend vertrouwen dat initiatie-

ven van onderop duurzamer zijn dan van bovenop opgelegde (generieke) beleids-

maatregelen.  

 

Vandaar ook dat we deze handreiking begonnen met de constatering dat er geen 

blauwdruk is voor IKC-beleid. Scholen en kinderopvangorganisaties zijn de partijen 

die aan zet zijn bij het ontwikkelen van een integraal kindcentrum. Er wordt heel 

veel tijd gestoken in bestuurlijke afspraken, maar waar het om gaat is dat de men-

sen op de werkvloer een goed team gaan vormen. Een team dat werkt vanuit een-

zelfde visie en waarin men elkaar verstaat. De gemeente faciliteert dat proces van 

enige afstand. Het heeft dan ook geen zin om streefgetallen te formuleren, zoals: 

‘in 2020 willen we dat er 15 IKC’s zijn, waarvan er 5 een nieuw gebouw hebben’.  

 

Toch is het belangrijk dat de gemeente eerst zelf bedenkt wat zij wil, en vooral ook 

waarom zij dat wil. Dat is immers in ieder samenwerkingsproces van belang. Een 

gemeente die meer regie wil nemen, zal een aantal stappen in acht moeten nemen. 

Samen met de andere partijen kun je vervolgens komen tot een stappenplan
3
.  

                                                                 

3 dit stappenplan met eventuele tussenstappen is een instrument om in gesprek te gaan met elkaar. Het 

kan niet worden gebruikt als kwaliteitszorginstrument. 
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Stap 1 Beeldvorming en definiëring 

Wat verstaan wij als gemeente onder een IKC, een brede school en/of 

andere lokale verschijningsvormen van voorzieningen voor kinderen van 

0-12 jaar? Het is belangrijk om daar duidelijke beelden van te hebben. 

Zorg er ook voor dat de verschillende beelden bij verschillende afdelingen 

van de gemeente bij elkaar aansluiten.  

Stap 2 Inzicht in de cijfers 

Kennen we de demografische ontwikkelingen, hebben we de situatie van 

opvang, peuterspeelzalen en basisscholen in beeld?  

Wat weten we van: 

 demografische cijfers; 

 gegevens over doelgroepkinderen en kinderen in de VVE; 

 gegevens over kinderen met ontwikkelingsondersteunings-

behoeften; 

 voorzieningen in de buurt. 

Stap 3 Wat zijn onze beleidsambities? 

Hoe kijkt de gemeente aan tegen bijvoorbeeld: 

 aanbod en ambities op het gebied van voor- en vroegschoolse 

educatie; 

 harmonisatie (peuterspeelzalen en opvang); 

 onderwijsachterstandenbeleid en de inzet van brede scholen; 

 voorzieningenplanning; 

 wettelijke verplichtingen (zoals spreiding openbaar onderwijs). 

Stap 4 Relaties 

Wat zijn de ideeën en verwachtingen van schoolbesturen en opvangor-

ganisaties?  

Kunnen we een gemeenschappelijk overleg voeren? 

Moet het onderwerp in het OOGO / LEA of LOBO worden geagendeerd? 

Stap 5 Kader creëren  

Kan er samen met de partners (onderwijs / opvang) een gemeenschappe-

lijk kader worden geschapen, waarbij iedere partij zijn eigen rol kan blij-

ven vervullen, maar waarbij men wel aan gemeenschappelijke doelen (en 

voorzieningen) werkt? 

Kunnen de partijen samen een stip aan de horizon zetten?  

In dit kader zou herschikking van scholen (door fusie, samenwerking of 
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uitruil) wellicht ook een onderdeel kunnen zijn.  

Stap 6 Formaliseren  

Bespreek de plannen in de LEA. 

Onderteken een samenwerkingsovereenkomst. 

Kortom: markeer het moment waarop je van start wilt gaan. 

Stap 7  Activiteiten  

Kan de gemeente het gesprek met de partners faciliteren? Bijvoorbeeld: 

 professionalisering schoolleiders ondersteunen; 

 huisvestingsvraagstukken; 

 kwaliteitsafspraken. 

Stap 8 Evaluatie 

De uitvoering van de afspraken monitoren. En de processen evalueren.  

 

Omdat het IKC eigenlijk nog een stip aan de horizon is, kunnen er tussenstappen 

worden geformuleerd. Eigenlijk heb je het over ambitieniveaus om duidelijk te ma-

ken waar je het over hebt. Hier zijn vier stappen te onderscheiden. 

 

Niveau Kenmerken  Type 

Niveau 0 Uitvoering van de WPO (artikel 45), met BSO ‘Makelaarsmodel’ 

Back to back  

Niveau 1 Samenwerking 

Kenmerken zijn: overdracht, eenduidige admi-

nistratie, leiding niet in één hand, werken aan 

een pedagogische visie. 

Face tot face 

Niveau 2 Delen 

Kenmerken zijn: doorgaande lijn, gezamenlijke 

doelen, één website, één kindvolgsysteem, ge-

zamenlijke oplossing voor medezeggenschap 

ouders en personeel. 

Hand in hand 

Niveau 3 Integraal 

Kenmerken zijn: integraal rooster, eenduidige 

leiding, uitwisseling personeel, IKC-raad, moge-

lijk ook een andere indeling van de klassen. 

Cheek to cheek 
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