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Alles over SOOOG en Integrale Kindcentra (IKC’s)  
 

Zoals u misschien weet willen wij als SOOOG onze scholen graag door 
ontwikkelen tot integrale kindcentra (IKC’s). Wij proberen dit zo zorgvuldig 
mogelijk te doen. Regelmatig krijgen we vragen over onze plannen. Wat zijn 
integrale kindcentra? Waarom willen wij dit? Hoe geven wij dit vorm en wat zijn 
de stappen die we gaan zetten? In deze nieuwsbrief leggen we u graag alles uit. 

Naar integrale kindcentra van SOOOG 

De toekomst van kinderen gaat ons boven alles aan het hart. Daarom willen wij opvang en 
onderwijs zo toekomstbestendig mogelijk maken. Kinderen hebben recht op een fijne jeugd, 
de beste kansen, een passende opleiding en een toekomst waarin zij hun talenten kunnen 
inzetten. Zij gaan een nieuwe toekomst tegemoet, één die wij nog niet kennen. Want onze 
samenleving verandert en stelt nieuwe eisen aan kinderen: de werknemers van de toekomst.   

Een belangrijke vraag die wij ons stellen is dan ook: wat hebben kinderen nu nodig zodat ze 
optimaal zijn voorbereid op hun toekomst? Onze ambitie is het bieden van eigentijds en 
toekomstgericht onderwijs. Onderwijs dat zich richt op een brede ontwikkeling van kinderen, 
waaronder de 21ste-eeuwse vaardigheden. Het is een ambitie die we niet alleen kunnen 
realiseren. De tijd waarin we leven vraagt om samenwerking. Samen kunnen we zorgen dat 
kinderen zich in één doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Zonder drempels en met een 
optimaal aanbod aan onderwijs en opvang. De ontwikkeling van integrale kindcentra is hier 
een antwoord op. 

Wat is een integraal kindcentrum? 

In een integraal kindcentrum (verder kindcentrum genoemd) worden alle voorzieningen voor 
kinderen van 0-12 jaar onder één dak gebundeld. Kinderen kunnen er de hele dag komen 
om te spelen en te leren. In een kindcentrum gaan kinderen dus niet alleen naar school. Er 
is ook kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang waaronder naschoolse 
(sport) activiteiten. Als het mogelijk is komen het consultatiebureau en de 
jeugdverpleegkundige ook in het kindcentrum. Kortom, veel van wat kinderen nodig hebben 
om op te groeien is aanwezig in het kindcentrum. Alles onder leiding van één directeur, die 
samen met het team één pedagogische visie heeft. In het kindcentrum wordt nauw 
samengewerkt met ouders en is educatief partnerschap heel belangrijk. Voor u als ouders of 
verzorgers is er met het kindcentrum voortaan één plek waar u terecht kunt met al uw 
vragen over opvoeding, onderwijs en opvang.  

Waarom willen wij kindcentra ontwikkelen? 
In ons land zijn de voorzieningen voor kinderen versnipperd. De kinderopvang biedt opvang 
voor 0 tot 4 jarigen, de peuteropvang voor 2 tot 4 jarigen, ouders bezoeken het 
consultatiebureau en kinderen gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. Op de basisschool 
is er naast onderwijs de tussen-de-middag-opvang, de naschoolse opvang of buitenschoolse 
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opvang. In een kindcentrum komen al deze voorzieningen samen. Dat heeft voor kinderen 
en ouders een aantal belangrijke voordelen. 

Veilig, vertrouwd en gekend 

Kinderen ontwikkelen en leren wanneer ze zich veilig en vertrouwd voelen. Het 
kindcentrum biedt deze veilige en vertrouwde omgeving. Kinderen komen er van jongs af 
aan als baby of peuter tot het moment dat ze de basisschool verlaten. In een kindcentrum 
werkt één team van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en vakspecialisten. Een team 
dat kinderen van jongs af aan goed kent, weet wat zij nodig hebben, waar hun talenten 
liggen en waar misschien een beetje extra stimulering of ondersteuning nodig is.  

Alles onder één dak 

Voor ouders is het kindcentrum een plek waar ze terecht kunnen voor alle vragen over 
opvoeding, opvang en onderwijs. Nu moeten ouders, wanneer hun kind ziek is, vaak twee 
tot drie organisaties informeren. Ouders moeten reizen tussen verschillende locaties wanneer 
hun baby de kinderopvang bezoekt en hun oudere kind de buitenschoolse opvang. Voor 
ouders met kinderen van verschillende leeftijden is het prettig wanneer alles zich onder één 
dak bevindt. Alles kan dan op die ene locatie geregeld worden: het kindcentrum. 

Eén doorlopende ontwikkellijn 

Het kindcentrum kent een doorlopende ontwikkellijn. Ieder kind heeft zijn eigen talenten 
en ontwikkelt zich anders. In een kindcentrum kunnen kinderen zich op hun eigen manier en 
in hun eigen tempo ontwikkelen. Een doorgaande lijn zorgt ervoor dat er geen 
onderbrekingen zijn in de ontwikkeling. In een kindcentrum worden kinderen niet meer van 
de ene naar de andere organisatie overgedragen met het risico dat kinderen achterop raken 
of uitvallen. 

Een IKC biedt een rijke leeromgeving en werkt aan een brede talentontwikkeling van 
kinderen. Naast taal en rekenen wordt aandacht gegeven aan andere talenten op het gebied 
van bijvoorbeeld sport, techniek, cultuur, kunst en muziek.  

Samengevat: kinderen in een kindcentrum ontwikkelen en leren 
in een veilige en vertrouwde omgeving. Ze ontwikkelen zich in 
een doorlopende, ononderbroken lijn en ontwikkelen hun eigen 

talenten optimaal. En voor u als ouder bevindt alles zich 
voortaan op één locatie. 

Hoe ontwikkelen wij kindcentra? 

Ieder kindcentrum is anders en biedt precies wat kinderen en ouders nodig hebben. Dat verschilt per 
locatie en daarom is het ene kindcentrum anders dan het andere. De ontwikkeling van een 
kindcentrum vraagt tijd en is niet van de ene op de andere dag klaar. Soms kan het snel, maar vaak 
duurt het wat langer. 
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Voor het bestuur van SOOOG, waaronder de scholen vallen, zijn er nog een aantal 
hindernissen. Het is nu nog niet mogelijk om vanuit één (onderwijs)stichting zowel onderwijs 
als kinderopvang aan te sturen. Omdat we het voor de toekomst van kinderen juist zo 
belangrijk vinden dat opvang en onderwijs onder één organisatie vallen, hebben wij ervoor 
gekozen intensief samen te werken met Stichting Kinderopvang KiWi (KiWi). De bedoeling is 
dat KiWi en SOOOG onder hetzelfde bestuur en toezichthoudende orgaan gaan vallen. Zo 
ontstaan er formeel twee stichtingen die als het ware als één organisatie kunnen gaan 
werken.  

Vertrouwde gezichten én werkgelegenheid blijven 

Als we dat hebben bereikt, willen we ook in gesprek met alle overige kinderorganisaties die 
nu gebruik maken van onze scholen. Op sommige locaties voeren we al gesprekken. Het 
liefst willen we dat deze organisaties op den duur ook meedoen in SOOOG opvang. Samen 
willen we kijken hoe we opvang en onderwijs vanuit één organisatie kunnen vormgeven in 
kindcentra. En natuurlijk doen we dat graag met de huidige medewerkers van de 
kinderopvang en peuteropvang. Dan behouden we de vertrouwde gezichten voor kinderen 
en ouders en wordt bestaande expertise van kinderopvang goed ingezet. Wij vinden het 
bovendien heel belangrijk dat de werkgelegenheid voor onze regio behouden blijft, een 
belangrijk doel waar wij aan willen bijdragen.  

Vragen 

Wij zetten stappen om uiteindelijk te komen tot één organisatie voor onderwijs en opvang. 
Met het oog op de ontwikkeling van alle kinderen die iedere dag onze scholen binnenlopen 
bouwen wij aan de ontwikkeling van kindcentra. Voor kinderen, voor ouders en voor de 
regio. De ontwikkeling van kindcentra is een grote verandering en nog niet alle vragen zijn 
beantwoord. Toch hopen we dat we u meer duidelijkheid hebben gegeven. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht. 

 

 


