
Directeur IKC worden?  

gewoon DOEN!  
op stap naar (maatschappelijk) ondernemerschap 

WORKSHOP 
AVS-Jaarcongres 17-03-2017  

NCB Nieuwegein 
Henk Derks & Peter Vereijken  



Henk Derks & Peter Vereijken 

Van de PO-directeuren streeft 66 procent binnen vijf jaar naar het realiseren 
van IKC’s. Het stelsel van onderwijs – opvang – jeugdzorg/welzijn verandert 
echter niet zo snel. Wat is mogelijk binnen de huidige wetgeving? Alle IKC’s zijn 
verschillend, maar doel en formule zijn standaard en inhoudelijk universeel. 
Om ‘containervorming’ zoals in het verleden bij Brede Scholen te voorkomen, is 
het van belang de juiste start te maken, namelijk: vanuit ‘waarom, wat en hoe’ 
op weg naar één organisatie met één curriculum toewerken, met een 
verantwoorde combinatie van publieke en private middelen.  

Directeur van een IKC : helder ondernemend leiderschap met een 
overtuigende visie, buiten de lijntjes kunnen denken, kunnen acteren vanuit 

marktdenken, verbindend en toekomstgericht.  
 

           Meer informatie over de Leergang Directeur IKC: www.avs.nl/cel/ikc     
 

 

http://www.avs.nl/cel/ikc


Inhoud van workshop  

1. Wat is mogelijk binnen de huidige wetgeving?  
Alle IKC’s zijn verschillend, maar doel en formule zijn 
standaard en inhoudelijk universeel. Om ‘containervorming’ 
zoals in het verleden bij Brede Scholen te voorkomen, is het 
van belang de juiste start te maken, namelijk: vanuit 
‘waarom, wat en hoe’ op weg naar één organisatie met één 
curriculum toewerken, met een verantwoorde combinatie 
van publieke en private middelen.  
 

2. Voorwaarden om directeur van een IKC te worden: 
Helder ondernemend leiderschap met een overtuigende 
visie, buiten de lijntjes kunnen denken en handelen, kunnen 
acteren vanuit marktdenken, verbindend en 
toekomstgericht.  
 
 



Uw eigen IKC-realiteit 

1. Wat staat er bij uw organisiatie, in uw gemeente 
formeel op papier? 

2. Wat is de beleefde definitie van IKC bij u, uw organisatie 
in uw gemeente en bij de betrokken stakeholders? 

3. Hoe pakt dat voor u en uw organisiatie/gemeente in de 
praktijk uit? 

4. Wat is het verschil tussen, uw bestaande situatie, een 
IKC en de Brede School of op activiteitenniveau 
samenwerken rondom dagarrangementen?  

5. Is IKC voor u, uw organisatie, uw stakeholders, uw 
gemeente “ouwe wijn in nieuwe zakken”!:  
• vraag- of uitroepteken!  
• of juist wel een nieuwe maatschappelijke realiteit? 
• moet het basisonderwijs & kinderopvang zich 

opnieuw uitvinden? 
 



 
Jij mag zijn zoals je bent 

om te worden wie je bent, 
maar nog niet kunt zijn; 
en je mag het worden 

op jouw manier 
en in jouw tijd 

 
gedicht van Anna Terruwe 



Achtergrond & handleiding 



WHY 

WHAT 

HOW 



sociaal domein 

Onderwijs–opvang–zorg–welzijn   



sociaal domein 

Onderwijs–opvang–zorg–welzijn   





Definitie ikc 

1. Een IKC is een voorziening voor kinderen van  
0 tot met 12 jaar, waar zij gedurende de dag 
komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen 
en anderen te ontmoeten 
 

2. Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied 
van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, 
welzijn en vrije tijd 

 



Kenmerken van ikc 

1. Één organisatie, één aanspreekpunt, één team, één 
management 

2. Voor ieder kind: ook niet WKKP-kinderen, kinderen uit de 
buurt, uit speciaal onderwijs, ed. 

3. Verbinding met de wijk, thuisnabij, ruime openingstijden 
(van 07.30 – 18.30 uur en dat 5x 52 w/pj) 

4. Ruime keuzemogelijkheden qua diensten en 
arrangementen 

5. Divers ontwikkelingsaanbod, uitgevoerd door een 
multidisciplinair team 

 





Waar gaat het bij een IKC NIET om 

• Gestapelde functies 
• Omlijsting van het onderwijs 
• Versnippering binnen het sociale domein 
• Dromen en bedreigingen  
• Onmogelijkheden door het huidige stelsel 
• Schoenmaker blijf bij je eigen leest  
• Consolideren 
• Straks  
 

 
 

 
  



Waar gaat het bij een IKC WEL om 

• Ontwikkelrecht van kinderen 
• Herontwerp van kinddiensten  
• Perspectief een veranderende tijd 
• Combinatie van privaat & publiek   
• ICT als drijvende kracht  
• Multidisciplinair werken 
• Partnerschap 
• Kindcentra 2020  
• SER-rapport “Gelijk goed van start”  
• Ons onderwijs 2032  
• Eigenaarschap 
• NU  

 
 
 





Uw eigen IKC-realiteit 

1. Wat staat er bij uw organisiatie, in uw gemeente 
formeel op papier? 

2. Wat is de beleefde definitie van IKC bij u, uw organisatie 
in uw gemeente en bij de betrokken stakeholders? 

3. Hoe pakt dat voor u en uw organisiatie/gemeente in de 
praktijk uit? 

4. Wat is het verschil tussen, uw bestaande situatie, een 
IKC en de Brede School of op activiteitenniveau 
samenwerken rondom dagarrangementen?  

5. Is IKC voor u, uw organisatie, uw stakeholders, uw 
gemeente “ouwe wijn in nieuwe zakken”!:  
• vraag- of uitroepteken!  
• of juist wel een nieuwe maatschappelijke realiteit? 
• moet het basisonderwijs & kinderopvang zich 

opnieuw uitvinden? 
 





ONDERWIJS 

 een STERK 
MERK! 



KINDDIENSTEN 
 

Gestapelde functies 

Herontwerp 

Integreren van functies 



Over de mythe van 
bestuurbaarheid van 
onderwijsorganisaties 

 
Edith Hooge 







een kind is 5.000 uur  
PER JAAR WAKKER  

daarvan 940 uur  
OP SCHOOL  

de rest is ook voor zijn 
ONTWIKKELING 
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LEIDENDE PRINCIPES 

1.  Schep voorwaarden voor een brede 
ontwikkeling van de jonge mens; geef ruimte, faciliteer 

2.  Gebruik de natuurlijke leerbehoefte van de 
jonge mens; daag ze uit, een leven lang intrinsiek 
gemotiveerd leren 

3.  Professionals, leerling en opvoeders zijn 

partners in het leer- en ontwikkelingsproces; 
investeer in relaties 

4.  Werk vanuit een gezamenlijk curriculum met 
een maatschappelijk kompas;  
expliciteer morele waarden, ben verbonden  

5.  Integreer maatschappelijke ontwikkelingen;  
gebruik onderzoek en technologieën 

 





IKC-realiteit:   
visie - project – geduld – tijd - realisatie 

1. Plan van Aanpak 
• Regie 
• Transitieperiode & -facility’s, niet-vrijblijvende afspraken  
• Gemeentelijke uitangspunten: sociaal domein, 

onderwijsbeleid, demografie, welzijn & zorg  
 

2. Business plan 
• SWOT & verdienmodel 
• Juridische structuur 

 
3. TBV/R (taken – bevoegdheden – verantwoordelijkheden & rollen) 

• 5xH & 1xH 
 

 





maatschappelijk ondernemerschap 



Leren van 
anderen… 

• Veel praten en niet DOEN 

• Geen keuzes maken, wie zijn partners en welke kwaliteit is nodig?  

• Instituutsbelangen prevaleren… 

• Technisch regelen en niet implementeren, niets gebeurt vanzelf   

• Het proces  wel even ‘ernaast’ doen, ontbreken van ondersteuning 

• Stakeholders vergeten 

• Ontbreken van een echte drive om te ‘moeten’ veranderen, het gaat  

   toch goed zo… 

• Wachten op wetgeving… 

 

 

 

 

 

do’s  
• Waar zit het gemeenschappelijke? 

… de gezamenlijk visie, een doel met draagvlak (WHY) 

• Bij iedere stap, keuze… wordt het kind er beter van 

• Zorg voor beelden bij het doel  

je moet het je kunnen verbeelden anders kun je het niet maken 

• Ontwikkel een gezamenlijke nieuwe taal 

• Bouw aan de relatie, open communicatie, fouten maken mag, 

bespreek ze, leer van elkaar, zorg voor de perspectiefwisseling 

• Vier alle stapjes, verbinding maken op alle lagen… 

• Hecht de ontwikkeling af in de hiërarchie  

• Communicatie en tripel A 

• Verwachtingen managen 

don’ts 



 



Monique Vos van IKC Makers 

m.vos@nummereen.com 

Dalemsedijk 5 

5521 RM Eersel 

06 - 23 06 32 83 

mailto:m.vos@nummereen.com
mailto:m.vos@nummereen.com
mailto:m.vos@nummereen.com


Stelling 1 

Twee zelfstandige scholen 
onder één dak kunnen samen 

geen goed IKC vormen! 



Stelling 2 

Binnen een IKC behoort de leiding 
in handen te zijn van een 

onderwijskundig directeur! 



Stelling 3 

Ook zonder gemeente en andere 
stakeholders kan onderwijs (samen 

met kinderopvang) een goed IKC 
ontwikkelen en realiseren!  



Stelling 4 

Zonder stelstelwijziging is  
IKC-vorming onmogelijk! 



Stelling 5 

Als u voor 01.01.2018. (harmonisatie 
PSZ-werk) geen IKC bent, heeft u de 

boot gemist en verliest u 
substantieel marktaandeel! 



Stelling 6 

Een IKC opereert en floreert enkel 
op basis van een goede balans 

tussen de ‘formele’ (940) en 
‘informele’ (4.000) ontwikkeling! 



Stelling 7 

Een IKC ontwikkelen en 
exploiteren is niet moeilijk.  

Het ontbreekt u enkel  
aan tijd & geld! 



Stelling 8 

Mijn bestuur is in wezen voor de  
IKC-ontwikkeling de badkuip 

achter mijn zeilboot! 



Stelling 9 

21-eeuwse vaardigheden  
(vaardige – aardige – waardige mensen)  

zijn enkel via een herontwerp 
zoals een IKC realiseerbaar! 


