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Eén onderwijsloket voor kind
Proef met één onderwijsvisie voor peuters, kleuters en basisschoolleerlingen
begint in Arnhem vorm te krijgen.
DOOR PIM ROELOFS
Peuterwerk, kinderopvang en basisonderwijs onder één dak met dezelfde visie en leerlijn. Dat is
het principe van het Integraal Kind Centrum (IKC). In Arnhem wordt op drie locaties
proefgedraaid. Arianne de Bruin, pilotleider van IKC Klarendal, en Monique van der Meijde,
directeur van basisschool Kunstrijk, delen hun ervaringen.
Integraal Kind Centrum, een IKC. Dat klinkt niet bepaald sexy. Het zal weinig ouders en kinderen
wat zeggen.
De Bruin: "Ik geef toe dat het niet echt een pakkende naam is. Terwijl het staat voor een
interessante ontwikkeling die ten goede komt aan onze kinderen. De samenwerking tussen
peuterwerk, school en kinderopvang wordt geïntensiveerd.
"Ons toekomstig IKC heeft alles onder één dak: basisonderwijs, kinderdagopvang en de
peuterspeelzaal. Er is sprake van één pedagogische visie, één centrale aansturing. Dat gaat verder
dan de brede school, die al langer bestaat, maar wordt aangestuurd door diverse organisaties."
Maar die naam, IKC Klarendal...
De Bruin: "Er zal nog, samen met de kinderen, ouders en medewerkers worden gezocht naar een
meer pakkende naam."
Wat verandert er voor de kinderen en hun ouders?
Van der Meijde: "Leerprogramma's waar kinderen tijdens de voorschoolse periode mee te maken
krijgen, lopen door tot en met groep 4. De overgang verloopt soepeler. Dat is fijn want driekwart
van de peuters hier gaat uiteindelijk naar basisschool het Kunstrijk. Ouders moeten het idee
krijgen dat wij één organisatie vormen, dat ze met hun vragen terecht kunnen bij één loket."
In Klarendal, maar ook in Schuytgraaf en Presikhaaf draait een pilot. Hoe bevalt het IKC?
De Bruin: "Vorig jaar zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Werkgroepen gaan nu aan de slag
met de plannen die zijn gemaakt. Medewerkers krijgen uitleg en ouders worden geïnformeerd.

Achter de schermen wordt hard gewerkt. Komend schooljaar is de officiële start van IKC
Klarendal, maar eigenlijk doen we nu al steeds meer samen."
Kunt u een voorbeeld noemen?
Van der Meijde: "Vorige week nog hielden we een ouderavond, waar wij alledrie aanwezig waren:
Rijnstad, Skar en Kunstrijk. Dit naar aanleiding van een project over verkeer waar al onze
kinderen aan deelnamen. "Stel we doen volgend schooljaar iets vergelijkbaars, dan kan het maar
zo zijn dat er één persoon die namens Rijnstad, Skar of Kunstrijk het woord voert."
Dat is best een cultuuromslag.
De Bruin: "Het is wennen. Het duurt enige tijd voordat je elkaar goed kent. Dat proces moet je niet
onderschatten.
"
Integraal Kind Centrum, dat klinkt grootschalig. Is het niet een verkapte bezuinigingsoperatie op
onderwijs?
De Bruin: "Dat is niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is: wat is het beste voor het kind? De
keuze voor een IKC is een pedagogische, het kind heeft er baat bij. En wij moeten zorgen dat het
voor onze kinderen en ouders gevoelsmatig kleinschalig blijft."

