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PPO Delflanden en integrale kindcentra (IKC)
Steeds meer scholen (van besturen binnen samenwerkingsverband PPO Delflanden),
peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties binnen de vier gemeenten van PPO
Delflanden zoeken naar effectieve vormen om samen te werken. Dit gebeurt vaak in de vorm
van Integrale Kindcentra1. Deze trend naar integratie van voorzieningen is al enige tijd
ingezet. De wet Oke (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) was voor veel
gemeenten een belangrijke impuls om kinderopvang en peuterspeelzalen te integreren.
In het veld bestaat ook consensus over het langetermijnperspectief: een ongedeelde
basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar, waarin naast de kernactiviteiten opvang
en onderwijs, de zorg voor de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen is geïntegreerd en
intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn2.
Stabiliteit en doorgaande ontwikkelingslijnen zijn nodig voor een goede en optimale
ontwikkeling van kinderen.
Een goed stelsel van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar dient het belang van
kinderen, ouders en de samenleving van nu en die van de toekomst. Goede voorzieningen
voor kinderen ondersteunen het leven van ouders en kinderen en ontzorgen gezinnen. De
maatschappij heeft baat bij het welbevinden en betrokkenheid van ouders en kinderen (een
ontspannen samenleving) en bij tijdig signaleren van een noodzaak voor extra zorg (zowel
preventief als ondersteunend). Tevens wordt het voor ouders mogelijk gemaakt arbeid en
zorg te combineren. Een ander belangrijk aspect is dat kinderen meer thuisnabij onderwijs
en een dagprogramma kunnen gaan ontvangen vanuit één organisatie.
Vanuit deze belangen erkent PPO Delflanden de meerwaarde van IKC’s,
Door de komst van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook IKC’s met passend
onderwijs te maken. Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten kunnen de
integrale kind voorzieningen de basis zijn voor integraal jeugdbeleid.
De ontwikkeling van kinderen is duidelijk een gezamenlijke opdracht.
Het gezamenlijk ontwikkelen en ’bouwen’ van een IKC betekent dat er veel veranderingen
voor verschillende organisaties en op verschillende niveaus komen. Samenwerking tussen
alle betrokken partners is de sleutel naar een IKC en daar is elkaars expertise voor nodig.
De komende planperiode zal dan ook benut moeten gaan worden om gezamenlijk visie en
beleid te ontwikkelen.
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Er zijn verschillende definities van een Integraal Kind centrum (IKC). Een definitie kan zijn (bron: Advies
belemmeringen in bestuurlijk-juridische vormgeving kindcentra, POraad,2013) Een Integraal Kindcentrum is een
voorziening voor kinderen van ten minste 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om zich te ontwikkelen,
te spelen en te leren. Het centrum biedt kinderen op vraag van de ouders een uitgebreid dagprogramma
gedurende het hele jaar. Een IKC is dus een voorziening waarin ten minste organisaties voor onderwijs,
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in één organisatorische eenheid zijn
samengevoegd onder één aansturing. Er is dus altijd sprake van één nieuwe organisatie.
2 Kindcentra 2020 pleit voor een stelselwijziging waardoor het mogelijk wordt om zorg, opvoeding en onderwijs te
bieden vanuit een organisatie, onder een leiding vanuit een team. Deze organisatie zal dan zowel kinderopvang
als onderwijs kunnen bieden en binnen de muren kind nabije zorg kunnen organiseren.(bron: Kindcentra 2020,
een realistisch perspectief, 2015).

