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Aanleiding en achtergrond 
 
Scholenvisie  “Basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032” 

In de scholenvisie, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 door de raad wordt 

vastgesteld, is een visie op onderwijs in de gemeente Hof van Twente geformuleerd evenals 

een huisvestingsplan. In de scholenvisie staat de, met de schoolbesturen gedeelde, visie om 

er primair aan te werken om ‘kinderen van 0 tot en met 12 jaar maximale ontwikkelingskansen 

te bieden’. Dit wordt bereikt door ketensamenwerking te realiseren, zodanig dat een sluitend 

netwerk ontstaat van expertises, activiteiten en voorzieningen, voor kinderen en ouders. De 

uitvoering vindt plaats via een bereikbaar aanbod van voorzieningen voor onderwijs en 

aanpalende (kind)functies. Concreet houdt dit in dat zowel de schoolbesturen als de gemeente 

willen werken naar deze ketensamenwerking voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, waarbij in 

ieder geval onderwijs en opvang een plek moeten krijgen.  

 

Regeerakkoord 

In het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen, .  

“Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te 

optimaliseren wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang 

gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden betrokken. 

Belemmeringen voor samenwerking zullen op basis van de ervaringen in de nu lopende 

landelijke pilots worden weggenomen. De bestaande minimumeisen aan voor- en 

vroegschoolse educatie worden onderdeel van de afspraken. Financieringsstromen worden 

op elkaar afgestemd.   
Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie moeten 
op elkaar afgestemd zijn. In de voorschoolse periode is dat van belang om 
ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, te signaleren en tijdig aan te pakken. Het leren 
van de Nederlandse taal door jonge kinderen verdient daarbij bijzondere aandacht. Dit 
stelt ook eisen aan de vaardigheden van de beroepskrachten in de sector. Bij 
buitenschoolse opvang is afstemming noodzakelijk om waar mogelijk een sluitend 
dag arrangement te realiseren, bijvoorbeeld in het kader van de brede school of integrale 
kind centra. Ouders kiezen de voorziening die het beste bij hun kind past. Klachten 
moeten makkelijk kunnen worden ingediend, verdienen serieuze en snelle behandeling en 
worden betrokken bij het toezicht. Het risico gestuurde toezicht verbetert verder: streng 
waar nodig, zelf verantwoordelijk waar dat kan.” 

 

Nota jeugdbeleid.2013-2017 



 

 

IKC-Brede School 

De gemeente Hof van Twente kent geen formele Brede Scholen. Er wordt op sommige 

plekken wel samengewerkt tussen scholen,  peuterspeelzalen en kinderopvang, 

(Kaleidoscoop) maar deze samenwerking is niet bekrachtigd in convenanten en is niet 

geformaliseerd, het is veelal nog vrijblijvend van aard. Een Integraal Kindcentrum is het vervolg 

op een Brede School. Het grote, essentiële verschil tussen een Brede School en een IKC is 

dat een IKC uitgaat van één gebouw en één organisatie, één visie.  Een Brede School is 

gebaseerd op samenwerking tussen verschillende partijen.   Een Integraal Kindcentrum is het 

vervolg op een Brede School.  

 

Bestuursopdracht 

De hierboven geschetste ontwikkelen maken dat er behoefte bestaat aan een gestructureerde 

en professionele aanpak van alle uitdagingen in één project, de vorming van Integrale Kind 

centra. (IKC)  Kindcentra waarin ouders en hun kinderen centraal staan en niet de 

organisaties. Een IKC is de stip aan de horizon. Via de weg van de geleidelijkheid werken we 

hier naar toe.  

 

De afdeling MO heeft de opdracht gekregen om te starten met een verkenning naar de 

haalbaarheid van een IKC 

Het is in feite aan organisaties zelf om de samenwerking te organiseren. Echter voor de 

gemeente is  het vanuit haar verantwoordelijkheid voor het lokale jeugdbeleid noodzakelijk dat 

voorzieningen goed samenwerken. Derhalve heeft de gemeente in deze een faciliterende rol 

op zich genomen.   

 
De stap van niet geformaliseerde samenwerking naar een IKC is een te grote stap.  Daarom 
wordt de opdracht om middels de methodiek van een Brede School uiteindelijk te komen tot 
een IKC.  De samenwerking wordt binnen de huidige opdracht in eerste instantie beperkt tot 
het basisonderwijs, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen.   

 

 

De bestuursopdracht 

- Samen met organisaties van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen werken 

aan een inhoudelijke sluitende aanpak, zowel op het gebeid van onderwijs en 

zorg,  voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, waarbij ouders en kinderen 

centraal staan.   

- Voorziening  realiseren die er in voorziet  dat  vanaf 1 juli 2014 

Peuterspeelzaalwerk voor de toekomst is geborgd. 

- Voorziening realiseren die er in voorziet dat vanaf 1 juli 2014 het VVE aanbod 

geldt voor alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar die onder de doelgroep van VVE 

vallen, ongeacht binnen welke organisatie zij opgevangen worden.  

 
Externe partijen 

Het realiseren van integrale kindcentra’s is een samenwerkingsopdracht tussen 

schoolbesturen, kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen. Omdat er sprake is van 

verschillende financieringsstromen, publiek/privaat en cao’s,   is het een complex project.  Dit 

te meer omdat de gemeente inhoudelijk geen zeggenschap heeft over het voortbestaan van  

scholen, dit is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen,*  en de kinderopvang een 

commerciële instelling is. Bij het peuterspeelzaalwerk ligt er wel een subsidierelatie met de 

gemeente.   

Naast organisaties zijn ook de ouders een belanghebbende partij.  



 

(*Bij het Openbaar onderwijs (OPO) moet door het OPO aan de raad toestemming worden 

gevraagd een school te mogen sluiten. Andersom kan de gemeente het OPO geen opdracht 

geven om een school te sluiten).  

 
Interne partijen 

In eerste instantie beperkt het project zich tot de afdeling MO. Voor wat betreft de 

communicatie wordt ook de afd. AZ cluster communicatie betrokken. 

 
Beoogd doel 

Het beoogde doel is dat er op termijn voorzieningen worden gerealiseerd voor kinderen in de 

leeftijd van 0-12 jaar, waarbij in principe geen enkel kind buiten de boot mag vallen en ieder 

kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.   

Een IKC onderscheidt zich van een Brede School omdat een IKC een organisatorische 

eenheid is.   Een Brede School gaat uit van een samenwerkingsconcept, al dan niet in één 

gebouw. Een IKC realiseren kan middels een groeiproces vanuit brede school activiteiten  

maar uiteindelijk is de organisatorische eenheid de meerwaarde van een IKC.  Eén 

organisatie, één visie, één doorgaande lijn.  

 

Relatie naar toekomstvisie 

Ontwikkelen IKC past binnen landelijke en lokale ontwikkelingen. Denk hierbij oa aan de 

transitie jeugdzorg, passend onderwijs, invoering Wet Oke, lokaal jeugdbeleid, maar ook aan 

de toekomstige demografische ontwikkelingen: minder kinderen waardoor  partijen uit dezelfde 

vijver moeten vissen. Om een goed niveau aan voorzieningen voor 0-12 jarigen te behouden is 

het noodzakelijk om de samenwerking te zoeken.  

 
Afbakening 

De professionele partners binnen dit project beperken zich tot basisonderwijs, 

kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen. Naast organisaties zijn ook ouders en kinderen 

belanghebbenden. Bij de verschillende fases in het project zal worden bekeken hoe ouders 

kunnen worden betrokken. Bij iedere fase in het project wordt een 

communicatie/participatieplan opgesteld.  
 

Duur project. 

De projectleider is voor anderhalf jaar benoemd.  Het is onmogelijk om in anderhalf jaar IKC’s 

te hebben. In de periode van anderhalf jaar vindt in ieder geval de verkenning naar 

haalbaarheid plaats, alle neuzen dezelfde kant op en wordt een start gemaakt met de 

ontwikkelfase (hoe gaan we de inhoudelijke samenwerking  gestalte geven?) waarbij de input 

uit de verkenningsfase kan worden gebruikt.  

In het projectplanplan verkenningsfase zal ook een planning worden opgenomen. 

 

Het streven is om binnen een half jaar de verkenningsfase te hebben afgesloten en na de 

zomervakantie  te starten met de ontwikkelfase. Eén en ander is sterk afhankelijk van de 

manier waarop de externe partijen in het verhaal staan.  

 
Randvoorwaarden  

- Bestuurlijk draagvlak van alle organisaties. 

Om draagvlak te creëren is het aan te bevelen om af en toe in den lande met    

organisaties op bezoek te gaan bij voorbeelden in het land.   

- Bottum-up benadering, betrokkenheid en draagvlak van medewerkers en ouders.  

- Voldoende middelen voor ontwikkelingsfase bijvoorbeeld voor  

a. het organiseren  van bijeenkomsten.  

b. bezoeken van themadagen over ontwikkeling kindcentra door projectleider 



 

- Benodigde aantal uren:  

  Projectleider heeft gemiddeld 16 uur per week beschikbaar  gedurende anderhalf jaar.  

- Betrokken organisaties moeten bereid zijn tijd en middelen vrij te maken om   

  gezamenlijk het onderzoek te starten naar, in eerste instantie,  inhoudelijke 

  samenwerking.  
 

Toekomstige financiële implicaties en dekking 

Om kwalitatief goed geschoold personeel te krijgen, personeel dat gecertificeerd is om 

bijvoorbeeld VVE aan te mogen bieden, moet geïnvesteerd worden in opleidingskosten.   

In principe komen deze kosten voor rekening van de partners IKC.  Voor wat betreft 

ontwikkelingskosten  IKC zijn er vanuit de wet OKE middelen beschikbaar.  

 

Projectstructuur 

Hoe de projectstructuur er uit moet zien, moet nog nader worden bezien en ook worden 

besproken met de externe partijen. Dit te meer omdat de rol van de gemeente in dit project 

voornamelijk een faciliterende rol is. Het zijn vooral de partijen, kinderopvang, basisscholen en 

peuterspeelzalen die nauw met elkaar moeten samenwerken om uiteindelijk te komen tot een 

integraal kind centrum.   

 
De verkenning:  

Uit diverse gesprekken is gebleken dat er eerst behoefte bestaat aan individuele gesprekken 

met de verschillende organisaties.  De stap naar één organisatie lijkt voor de schoolbesturen 

nog ver weg, dat is de stip aan de horizon . 

Hoewel de schoolbesturen wel de scholenvisie onderschrijven zijn de meningen nog verdeeld 

over inhoudelijke samenwerking en op welke niveaus dat moet plaatsvinden.  Bij de 

totstandkoming van de scholenvisie zijn de Stichting peuterspeelzaal en de 

kinderopvanginstellingen niet betrokken geweest. Wel hebben ze er kennis van kunnen 

nemen.  

De individuele gesprekken vinden plaats in de maanden maart en april 2013. 

Op basis van deze inventarisatie wordt in mei een rapportage opgesteld. Welke 

vervolgstappen er na de inventarisatieronden moeten worden gezet zal blijken uit de 

uitkomsten van de eerste inventarisatieronde.  

 

Planning:  

- Maart en april 2013 individuele gesprekken met organisaties.  

- Mei 2013  rapportage inventarisatie 

- Voor 1 juli 2013:  afronding verkenningsfase 

- 1 juli 2013-1 juli 2014: ontwikkelingsfase 

 

Opdrachtgever:  Adrie Ouwehand: Afdelingsmanager MO 

 

 
 

 

 

 

 


