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IKC staat voor: Integraal Kind Centrum  

Bij veel brede scholen zijn 
mooie afspraken gemaakt. 
Denk aan organisatorische 
zaken, gezamenlijke vieringen 
van Sinterklaas en carnaval, 
sportdagen, maar ook the-
ma’s als de Boekenweek en 
kunstactiviteiten. Iedereen 
kan hierbij gebruikmaken van 
de diverse faciliteiten.

Waarom een IKC?
In essentie gaat het om een 
voorziening waarin profes-
sionals met uiteenlopende 
achtergronden vanuit één 
organisatie werken aan de 
ontwikkeling van kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar.
Een kindcentrum voldoet aan 
de volgende kenmerken:
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In Noord-Holland hebben we op veel plaatsen bre-
de scholen in prachtige nieuwe gebouwen en met 
veel faciliteiten, maar nog geen IKC’s. Bij beide 
zitten alle voorzieningen op het gebied van kinder-
dagverblijf, onderwijs, buitenschoolse opvang en 
-activiteiten onder hetzelfde dak.

Eén visie
Iedereen die in het 
kindcentrum werkt, 
heeft dezelfde visie 
op de wijze waarop 
kinderen leren en zich 
ontwikkelen. Dit is het 
fundament van het 
kindcentrum. Kinderen 
leren en spelen, binnen 
en buiten schooltijd, 
in het kindcentrum en 
kunnen daar hun talen-
ten in de volle breedte 
ontwikkelen.

0 tot en met 12 jaar
In het kindcentrum 
komen baby’s, peuters, 
kleuters en kinderen 
tot en met 12 jaar. 
Zij worden vanuit een 
doorgaande ontwikke-
lingslijn gevolgd en er 
zijn individuele ontwik-
kelingsplannen.

Breed aanbod
Het kindcentrum biedt 
onderwijs, opvang, 
maar ook sport, muziek 
of spel. Met verplichte 
en vrijwillige onder-
delen waaruit ouders 
en kinderen kunnen 
kiezen.

De hele dag, het hele 
jaar door
Het kindcentrum is de 
hele dag geopend van 
zeven tot zeven uur. 
De dagindeling ken-
merkt zich door rust 
en een goede balans 
van inspanning en 
ontspanning. Sommige 
kindcentra zijn het hele 
jaar open en bieden in 
overleg met de ouders 
flexibele vakanties.

Eén team met één 
organisatie
Leerkrachten, peda-
gogen, pedagogisch 
medewerkers en vak-
leerkrachten vormen 
één team. Wanneer 
nodig, halen ze deskun-
digen van buiten naar 
binnen. De organisatie 
heeft een éénhoofdige 
leiding, één beleid en is 
gehuisvest in een multi-
functioneel gebouw.

Eénduidige commu-
nicatie met ouders
Ouders hebben met één 
organisatie te maken. 
Ze hoeven niet apart 
afspraken te maken 
met de school, de 
kinderopvang of peu-
terspeelzaal. Er is één 
aanspreekpunt.

Het grote verschil is dat er in 
een IKC als één organisatie 
wordt gewerkt, met één team 
van professionals en met één 
leidinggevende. En in een 
brede school werken verschil-
lende teams en leidinggeven-
den samen. 
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