
IKC’s in de kop van 
Noord-Holland

Integrale Kindcentra (IKC) zijn in opkomst in 
Nederland. In een IKC kunnen kinderen vanaf de 
peuterleeftijd tot en met 13 jaar terecht voor kin-
deropvang, speciaal en regulier onderwijs en zorg. 
In Den Helder wordt hard gewerkt aan de uitbrei-
ding van het IKC, dat in de steigers staat. 

Op drie plekken in de Kop 
van Noord-Holland worden 
Integrale Kindcentra (IKC) 
gerealiseerd: in Schagen, 
Texel en Den Helder. Ton 
Jong is portefeuillehouder 
Dekkend Onderwijs en werkt 
bij de stichting Samenwer-
kingsschool Den Helder. Jong: 
‘In een IKC is er veel meer 
verbinding tussen het regu-
lier onderwijs en het speci-

‘Alle kinderen moeten in 
de omgeving waar 
ze wonen voor hen 
geschikt onderwijs 
kunnen volgen’

PO

aal onderwijs. In het meest 
ideale geval komt een leerling 
binnen door één deur en in 
het gebouw daarachter kan 
hij alles krijgen wat aan zijn 
leer- en zorgbehoefte voldoet. 
In Den Helder werken op dit 
moment de Aloysius-
stichting, Stichting Samen-
werkingsschool en Parlan 
Jeugdhulp samen in een IKC 
aan de Annie Romein 
Verschoorlaan. Ze kijken 
samen naar wat een kind 
nodig heeft. Ze stemmen het 
onderwijs op elkaar af, waar-
door elke leerling een pakket 
op maat krijgt waarmee hij of 
zij zich optimaal kan ontwik-
kelen.’

Het IKC in Den Helder heeft 
nu nog een bescheiden vorm. 
In augustus 2017 moet dit 
uitgebreid zijn met meer 
leerlingen en meer ruimte. 
Jong: ‘Vanuit het samenwer-
kingsverband is de opdracht 
geformuleerd om dit te rea-
liseren. Er is een projectplan 
geschreven en de komende 
tijd gaan we afstemmen met 
de verschillende belangheb-
benden.’

Voor elk wat wils
Niet alleen kinderen met 
gedragsproblemen, maar ook 
kinderen met een lichamelijke 
beperking volgen in het IKC 
zoveel mogelijk regulier on-
derwijs. Dat wordt aangevuld 
met speciaal onderwijs waar 
nodig. Zo wordt het steeds 
gewoner om naar een speci-
ale school te gaan. ‘Terecht,’ 
zegt Jong, ‘want je wilt kinde-
ren niet ergens wegstoppen. 

De visie achter het IKC sluit 
aan bij het passend onder-
wijs: alle kinderen moeten in 
de omgeving waar ze wonen 
voor hen geschikt onderwijs 
kunnen volgen. In een IKC 
is voor elk wat wils. Het ene 
kind leert beter lezen in een 
bepaalde klas, een ander kan 
zich uitleven in theaterlessen. 
Het IKC in Den Helder viert 
samen Sinterklaas en er kan 
samen worden gesport. Er 
is veel minder onderscheid 
tussen speciaal en regulier 
onderwijs. De kinderen horen 
er allemaal bij.’


