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Integraal Kindcentrum (IKC)

Een IKC biedt kinderopvang en primair onderwijs aan:
 In één doorlopende lijn 
 Onder verantwoordelijkheid van één (school)bestuur
 Met gedeelde visie
 Geïntegreerde professies en een integraal team
 Een breed en kansrijk 2021-eeuws aanbod

EN … het IKC kent een verregaande samenwerking/integratie met: 
 Sociaal domein/(jeugd)zorg
 Sport/Cultuur/Techniek/Kunst
 Leefomgeving, wijk en ouders



Beleid gemeente Den Helder

 Elk IKC dat wordt gevormd is belangrijk voor de hele gemeente

 Een IKC biedt kwaliteiten-ontwikkeling en de kans om vroegtijdig bij te springen bij 
belemmering van ontwikkeling

 Integrale samenwerking professionals en bewoners is de troef

 Daarom heeft Den Helder besloten een bijdrage te geven aan IKC-vorming

 Hiervoor is voor 2020, 2021 en 2022 budget beschikbaar gesteld: 3 x € 100.000



Plan van aanpak 

Gemeente en onderwijsbesturen hebben een gezamenlijke visie en een actieplan.

Gezamenlijke focus op:
 Kennisdeling met de collega-besturen
 Het schoolbestuur kiest zijn partner-kinderopvangorganisatie
 De inhoudelijke vorming van een IKC is de eerste stap. Stenen/dak/geld is secundair
 Het plan IHP loopt naast de IKC ontwikkeling, hier wordt zo nodig gematcht.
 Een logische verdeling van IKC’s over de verschillende wijken. 
 Start met locaties waar het rendabel is
 Investeringsgeld is naar tevredenheid en efficiënt verdeeld



Verdeling stimuleringsbudget

Vijf schoolbesturen zijn bezig met IKC ontwikkeling:

Meerwerf, Stichting Kopwerk, Sarkon, Lev-De Lichtlijn en Stichting samenwerkingsscholen

In 2020 is het budget gelijk verdeeld over de vijf besturen

Voor de verdeling van budgetten van 2021 en 2022 levert ieder bestuur een kort schrijven 
met daarin:
 Jaarplan rondom IKC-vorming
 De ontwikkelfocus van dat jaar (kan van alles zijn; training, procesbegeleiding, 

teamvorming… alleen geen stenen, dat wordt behandeld binnen het 
onderwijshuisvestingsplan)

 Een kostenberaming voor dat jaar

Aan de hand hiervan volgt een logische verdeling van het budget



Meerwerf basisscholen

IKC vorming op 2 locaties: IKC Haven 48 en De Dijk
 aanbod en doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar
 samenwerking/integratie van school en kinderopvangorganisatie  
 de onderwijskundige identiteit verandert van traditioneel naar eigentijds
 Gemeenschappelijke thema’s zijn: Pedagogische aanpak, personeelsbeleid en 

gezamenlijke begroting van school en opvang

Ontwikkelingsfocus 2020:

Het IKC-raamwerk document is opgesteld; Een groeidocument en houvast voor bestaande en 
nieuwe IKC ontwikkeling

Ontwikkelfocus 2021:
 Uitbouwen Groeidocument
 Regievoering op integratie van school en kinderopvang; 1 team, 1 personeelsorganisatie



Sarkon

De Driemaster: 
 Heeft een volledig IKC-vormingstraject doorlopen
 Vorming van IKC-lab: een ontwikkelplek voor studenten MBO en HBO als opleidingslocatie

In ontwikkeling 2020, 2021 en 2022: Vlieberg, Windwijzer, Trimaran, Hofstee
 Scholen en kinderopvang samenvoegen
 Gedeelde visie op leren en ontwikkelen framen en visualiseren
 Inspiratie en opfriscursussen
 Visie op beroepsbeeld door bestuur

…..met gebruik van de know how van de Driemaster en inzet externe procesbegeleider

 Verbindingen met ROC (Trimaran)  en Junior College (Kameleon en Hofstee).
 Kunst via Triade.
 Verbinding met bedrijfsleven (HOV).



LEV – Lichtlijn 

De Lichtlijn is op weg samen met kinderopvang de Kleine Reiziger:

Uiteindelijk doel is; één visie, één team, één integraal aanbod van ( christelijk) pedagogisch 
klimaat en één naam met de ondertitel “onderwijs en opvang met de Bijbel als basis”.

Ontwikkelingen 2020:

• De Lichtlijn is in transitie van traditioneel onderwijs naar Slimfit onderwijs: 
groepsdoorbrekend in een onder- en bovenbouw-Unit.

• Opstellen Plan van Aanpak

• Inzet externe procesbegeleider

Ontwikkelingen 2021:

• Vertaling van gezamenlijke visie naar praktijk en implementatie

• Interne 3-daagse opleiding voor leidinggevenden gericht op organisatievorming

• Ondersteund door procesbegeleider komen tot 1 visie, 1 team, 1 directeur 1 integraal 
aanbod



Kopwerk 

Iedere school een doorgaande lijn voor ieder kind!

- Inhoudelijke samenwerking met kinderopvang:

- Eben Haëzer

- Schoter Duijn

- Rank 

- Verrekijker 

- Fontein > IKC zorg (IKC+) in samenwerking met Stichting Samenwerkingsschool



Stichting Samenwerkingsschool 

Samenwerking met Stichting Kopwerk (Fontein)

 Verbindingen en samenwerken met de wijk in zorg, onderwijs en opvang. 
 Thuisnabij onderwijs, ontwikkelstimulering, kinderopvang en zorg. 
 Een solide pedagogische en didactische aanpak die een integrale aanpak mogelijk maakt. 
 Ondersteuning, begeleiding en expertise op de reguliere voorzieningen, voor de 

professionals, in de groep en voor het individuele kind. 
 Samenwerking met het sociaal wijkteam.
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