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Tekst Marijke Nijboer

Een kindcentrum opzetten is pionieren. Het netwerk ‘Krachtig Kindcentrum, 

aan de slag met lef’ ondersteunt deze pioniers. Zij vinden er volop inspiratie. 

‘Ik ga altijd met een hoofd vol ideeën weer naar huis.’

Netwerk 
ondersteunt 
ikc-pioniers 

‘Krachtig Kindcentrum, aan de slag met lef’

‘Het aantal integrale kindcentra (ikc’s) breidt 

zich gestaag uit. Er zijn gemeentes met alleen 

nog maar ikc’s, maar ook gemeentes waar 

men hier nog nauwelijks een beeld bij heeft. 

Ook de definities van ikc’s verschillen. ‘De één 

heeft een bedrijfsverzamelgebouw waarin 

meerdere organisaties samenwerken, de 

volgende is een brede school’, schetst Ester 

van den Boog, adviseur van de CED-Groep. 

‘Weer een ander noemt zich kindcentrum. En 

daar zijn nog allerlei varianten op. Men heeft 

het bijvoorbeeld over vensterscholen of alles 

ineenscholen.’ 

Hoe je een ikc ook invult, je bent aan het 

pionieren. Om deze pioniers te ondersteunen, 

startte de CED-Groep het netwerk ‘Krachtig 

Kindcentrum, aan de slag met lef’. Hier zijn 

alle partijen welkom die te maken hebben 

met de inrichting van kindcentra. Het netwerk 

staat open voor nieuwe deelnemers. De ikc’s 

in dit netwerk komen zo’n drie keer per jaar 

bij elkaar. Elke keer kiest de gastheer samen 

met Ester van den Boog en Simon van der 

Meer van de CED-Groep een inhoudelijk 

onderwerp. Doorgaande leerlijnen bijvoor-

beeld, hoe je verbondenheid en eigenaarschap 

creëert bij alle partners binnen een ikc, of hoe 

je je onderwijs en opvang vormgeeft vanuit 

een gedeelde visie.

‘Soms wordt bij een onderwerp een spreker 

van buiten uitgenodigd’, vertelt Ester. ‘Bin-

nenkort komt een jurist bijvoorbeeld vertellen 

over de wet- en regelgeving waar ikc’s mee te 

maken hebben.’ Simon: ‘De thema’s zijn altijd 

actueel en we behandelen ze op zo’n manier, 

dat mensen er bij wijze van spreken de vol-

gende dag mee aan de slag kunnen.’ Simon en 

Ester organiseren en leiden de bijeenkomsten 

en brengen veel informatie in. Maar de ikc’s 

kunnen elkaar ook goed adviseren, omdat ze 

allemaal in verschillende ontwikkelingsfases 

zitten.

Leren van anderen
Het Montessori Kindcentrum ’t Ronde  in 

Leusden is nog in wording. De school werkt 

samen met kinderopvang van Humanitas. 

Sinds twee jaar is er een peutergroep in huis. 

De pedagogisch medewerkers horen hele-

maal bij het team, vertelt directeur Jeannette 

Ridderhof. Zij haalt veel inspiratie uit het 

netwerk. ‘Je leert veel van waar de anderen 

Meer weten?
Ester van den Boog
e.vandenboog@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/krachtigkindcentrum

Ook aansluiten bij het netwerk? 
www.cedgroep.nl/ikcnetwerk

tegen aanlopen en hoe zij dingen oplossen. 

Ester en Simon geven het geheel een flinke 

diepgang, door een stukje theorie of een be-

paalde methodiek aan te dragen.’ Wat zijzelf 

bijvoorbeeld heeft opgepikt uit het netwerk: 

‘Scrummen . Wij maken nu zichtbaar hoe ver 

we zijn met onze plannen op een scrumbord 

in de teamkamer. Daarop verhangen we brief-

jes als er weer een taak is afgerond. Zo blijft 

iedereen betrokken en op de hoogte.’ 

Jeannette: ‘Het is ingewikkeld dat we binnen 

kindcentra te maken hebben met verschillen-

de cao’s en regels. Maar binnen het netwerk 

zeggen collega’s: “We gaan er gewoon mee 

beginnen, we zien het wel als we ergens tegen 

aanlopen.” Daar steunen we elkaar in. Als je 

je alleen maar aan regeltjes houdt, kom je 

niet verder.” 

Zoektocht
De Paul Krugerschool in Coevorden, die ook 

deelneemt aan het netwerk, heeft een eigen 

peuterspeelzaal. Verder wordt er in hetzelfde 

pand samengewerkt met een kinderopvangor-

ganisatie voor naschoolse opvang. Ageet van 

Dijken, directeur van de school en peuter-

speelzaal in haar pand, komt graag naar de 

netwerkbijeenkomsten. ‘Het is super om 

elkaars verhalen te horen. We zijn allemaal 

met hetzelfde bezig: uitzoeken wat goed is 

voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Dat is 

een zoektocht, maar het is heel inspirerend 

om op een van de scholen bij elkaar te komen 

en daar te zien hoe het ook anders kan. Ik 

ga altijd met een hoofd vol ideeën weer naar 

huis.’ Zo deed zij het idee op om werkgroepen 

te installeren rond bepaalde thema’s, zoals de 

peuter- en kleutersamenwerking.

Ageet: ‘Ester en Simon komen met veel goede 

voorbeelden. Zij zoeken dingen voor ons op 

als we vragen hebben, zitten dichter op de 

wet-en regelgeving en hebben contacten met 

het ministerie. Zo krijgen we veel informatie 

uit de eerste hand.’ 

Simon: ‘Het netwerk draagt zichzelf. Wij heb-

ben kennis op zak, maar de deelnemers heb-

ben ook allemaal kennis en ervaring in huis. 

Het is mooi om te zien hoe er een onderlinge 

band ontstaat. De bijeenkomsten zijn informa-

tief, maar ook heel gezellig.’ Ester: ‘Mensen 

gaan ook regelmatig naar aanleiding van een 

netwerkbijeenkomst bij elkaar kijken.’ Dat 

beaamt Ageet: ‘Als mensen dan enthousiast 

reageren op wat ze zien, groei je daarvan. Zelf 

zit je er zo dicht bovenop dat je de pareltjes 

niet altijd ziet.’  


