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IKC is maatwerk 
IKC ontwikkeling is maatwerk 
IKC (Integraal Kind Centrum) is een breed begrip dat op verschillende manieren kan worden ingevuld. 
In diverse gemeenten heeft Kindop1 geholpen met de ontwikkeling van IKC’s Hieronder een aantal 
handreikingen om in de opstartfase te gebruiken. 
 
Neem de inhoud als uitgangspunt 
‘Omgevingsfactoren’ zoals te grote of verouderde huisvesting, nieuwe regelgeving of krimp zijn vaak 
de aanleiding voor een IKC in een gemeente. Dat brengt partijen weliswaar aan tafel maar als er geen 
duidelijke gemeenschappelijke, inhoudelijke doelstelling is, dan wordt het erg lastig om de 
verschillende deelbelangen bij elkaar te brengen en te houden.  
 
Zet het Kindop1 
Het is daarom essentieel dat bij medewerkers, schooldirecteuren en - besturen de overtuiging ontstaat 
dat er door intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg grote (pedagogische) 
voordelen voor kinderen ontstaan. De start van een IKC begint dan ook het enthousiasmeren van alle 
betrokkenen. 
 
Relateer IKC vorming aan gemeentelijk beleid 
Een belangrijke impuls voor IKC vorming is het ambitieniveau van de gemeente: het jeugdbeleid kan 
deels handen en voeten krijgen in een IKC. Ook kan de gemeente een belangrijke rol ambiëren bij het 
beheer van een IKC. Gemeentelijke betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk stadium is dan ook van 
essentieel belang. 
 
Geen top-down benadering  
Als de start van een IKC traject een intentieverklaring op bestuursniveau is, dan komt er weinig vaart 
in. ‘Buy in’ van de werkvloer is absoluut noodzakelijk. Bestuurders staan vaak ver af van de operatie 
en moeten dit ook niet willen aansturen. Locatie directeuren van basisscholen en kinderopvangorga-
nisaties zijn inhoudelijk zeer deskundig en juist zij zijn de natuurlijke aanjagers.  
Samen met de medewerkers kunnen zij kleinschalige mijlpalen realiseren  De rol van bestuurders is 
het ontwikkelen van een heldere visie en om het proces te faciliteren en te bewaken. 
 
Klein beginnen met draagvlak bij personeel 
Als de inhoud centraal wordt gesteld, dan kunnen er heel snel kleinschalige en overzichtelijke projec-
ten worden opgestart. Er zijn legio samenwerkingsmogelijkheden tussen scholen en kinderopvang 
waarmee al in een pilotvorm kan worden begonnen. Enkele voorbeelden: 

- gemeenschappelijke buitenschoolse activiteiten al dan niet in relatie tot een continuerooster; 
- samenwerking tussen 3plus groep van kinderopvang of peuterspeelzaal en groep1 van de 

basisschool in een zogenaamde startgroep; 
- aanpak preventie en vroegsignalering door uniform werkproces en een vaste overlegvorm 

tussen IB’ers, leerkrachten en pedagogische medewerkers; 
- ouderparticipatie bij projecten die gezamenlijk door kinderopvang en school worden 

georganiseerd. De VVE thema’s zijn een prima kapstok hiervoor. 
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Het effect is dat op de werkvloer samenwerkingsvormen ontstaan die bijna vanzelf tot de vraag leiden 
om een gemeenschappelijk pedagogisch beleid te ontwikkelen of medewerkers aan te stellen die door 
school en kinderopvang worden bekostigd. Dit is een route waarbij langs een ‘incrementele’ 
ontwikkeling een IKC ontstaat zonder dat men zich dat eigenlijk realiseert. Deze samenwerking is veel 
structureler van aard dan een top-down route.  
 
Onderscheid kernpartners en ketenpartners 
Om in de beginfase snel concrete stappen te kunnen zetten, is een kleine kopgroep nodig. Meestal 
bestaat deze uit de basisscholen, kinderopvang/psz en de gemeente zelf. De exploitatie komt vooral 
bij deze kernpartners te liggen. Ketenpartners zijn andere organisaties die binnen -  of in samenwerking 
met - het IKC voorzieningen aanbieden aan kinderen en hun ouders. Dit zijn bijvoorbeeld de 
bibliotheek, het consultatiebureau, de logopedist of de kindertandarts.  
 
Geef richting aan lange termijn doel 
Samenwerking moet op operationeel niveau vorm krijgen op basis van een gemeenschappelijk 
ambitieniveau. Dat geeft richting aan alle onderwerpen die gaandeweg op de agenda komen. Nieuwe 
regelgeving, subsidiemogelijkheden en huisvesting beïnvloeden het pad naar een IKC. In een gemeen-
schappelijke exploitatie kunnen kosten en inkomsten beter worden afgestemd.  
 
IKC vorming in het kader van het advies van de Taskforce. 
De taskforce ‘Samenwerking onderwijs en kinderopvang’ heeft in maart 2017 een advies uitgebracht 
aan het ministerie van SZW. In het rapport wordt een ontwikkel- en leeromgeving als stip op de horizon 
gezet. Een aantal factoren die IKC vorming in de weg staat, zoals tegenstrijdige regelgeving voor 
kinderopvang en onderwijs, worden politiek gezien geagendeerd. De groeiende consensus over het 
‘ontwikkelrecht’ van kinderen helpt bij het bij elkaar brengen van die partijen waarmee een IKC kan 
worden vormgegeven. Nieuwe initiatieven vanuit kinderopvang en onderwijs en de een regierol voor 
gemeentes zijn de bepalende factoren om resultaat te boeken.  
 
In een IKC veranderen organisatie en verdienmodellen. Samenwerking kan alleen vorm krijgen in een 
bredere context van een gemeenschappelijke exploitatie.  Als er geen actief stappenplan ligt om dit te 
bereiken en ‘win-win’ hier niet het expliciete uitgangspunt is en blijft, dan komt een IKC maar ten dele 
van de grond. 
 
Meer weten? 
Neem dan contact op met Kindop1 om eens te sparren. 
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