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IKC Waldervaart: alle expertise in één gebouw

verschillende doelgroepen 
wordt voldaan, kost nu een-
maal tijd. Daarnaast staat er 
op de plek waar de school zal 
komen nu nog een sporthal. 
Als die straks gesloopt is, 
kan de bouw voor de nieuwe 
school starten.

Vlekkenplan
“De status is nu dat er een 
intentieverklaring getekend 
is en dat er een vlekkenplan 
is”, zegt van Zonneveld. “Een 
vlekkenplan is een soort 
voorloper voor de architect 
om mee aan de slag te gaan. 
Daar staat bijvoorbeeld in 
dat mijn school op de begane 
grond moet komen vanwege 
de populatie.” “Een volgende 
stap”, vult van Klaveren aan, 
“is dat we een gezamenlijke 
website willen maken voor 
ouders waarin we ze mee 
kunnen nemen in de bouwfa-
ses naar de nieuwbouw toe. 
Het is belangrijk om ouders te 
blijven betrekken.”

Meerwaarde
Zowel de Wielewaal als de 
Meerpaal zijn nu al geves-
tigd in een gebouw waar ook 
andere scholen zitten. Daar 
wordt al goed mee samenge-
werkt maar de verwachting 
is dat in het nieuwe gebouw 
die samenwerking nog pro-
ductiever zal worden. Beide 
directeuren zien er zeker de 
meerwaarde van. Van Zon-
neveld ziet die meerwaarde 
bijvoorbeeld in de hybride 
leerroutes die straks mogelijk 
zijn. “Een kind dat niet goed 
past in een bepaalde vorm 
van onderwijs kun je laten 
meedraaien op een van de 
andere scholen om te kijken 
of dat beter werkt. 

Vorig jaar hebben we bij-
voorbeeld een leerling bij 
ons kunnen plaatsen na zo’n 
hybride traject. Nadat de 
leerling op onze school lessen 
had gevolgd, bleek al snel dat 
ze veel beter op haar plek zat 
op ZMLK dan op het ZMOK. 
Het moeilijk opvoedbare 
verdween eigenlijk toen ze bij 
ons proefdraaide. Dit soort 
hybride trajecten zijn in het 
nieuwe gebouw makkelijker 
te organiseren.” Van Klave-
ren: “Voor ons als reguliere 
basisschool is het heel fijn dat 
de expertise straks dichtbij 
is en dat als kinderen speci-
ale behoeften hebben we die 
expertise kunnen invliegen, 
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Zeven onderwijsinstellingen 
in één gebouw. Ga er maar 
aan staan. Het is inderdaad 
geen gemakkelijke klus om 
te verwezenlijken, maar het 
einddoel maakt het de moeite 
waard. Althans, zo zien Rob 
van Zonneveld, directeur van 
SO-ZMLK de Meerpaal en Mo-
nique van Klaveren, directeur 
van basisschool de Wielewaal 
het. Ook hun scholen zullen 
straks onderdeel zijn van het 
nieuwe IKC.

Integraal Kindcentrum
Een IKC, of Integraal Kind-
centrum, is een voorziening 
voor kinderen van nul tot 
dertien jaar. Het idee hierbij 
is dat er in een dergelijk cen-
trum een vloeiende overgang 
is tussen onderwijs en kinder-
opvang, en in het geval van 
IKC Waldervaart ook tussen 
speciaal (basis)onderwijs en 
regulier onderwijs. Om dit te 
ondersteunen wordt er op een 
IKC gewerkt met een integra-
le visie.

Nieuwe school
Zo’n tien jaar geleden werd 
het idee voor IKC Waldervaart 
geboren. Er was ruimte en er 
leefde al langer de wens om 
een groot onderwijsexpertise-
centrum op te zetten in de 
regio. Op dat moment dacht 
men nog dat het centrum 
er binnen drie jaar zou zijn, 
maar dat bleek langer te 
duren. Het opstellen van een 
programma van eisen waar-
bij aan alle behoeften van de 

Regulier en speciaal basisonderwijs, speciaal on-
derwijs en kinderopvang samen onder één dak. 
Dat is de ambitie van zeven organisaties in 
Schagen met als werknaam IKC Waldervaart. 
De intentieverklaring is inmiddels getekend en 
een gedeelde visie is een feit, nu de bouw van de 
school nog.

of desnoods een kind op een 
andere afdeling op school 
kunnen laten meedraaien.” 

Buurtfunctie
Voor de reguliere basisscho-
len in het IKC zijn de hybride 
leerwegen en het delen van 
expertise belangrijk, maar zij 
zitten er echter wel anders in 
dan de speciale (basis)scho-
len. Speciale scholen krijgen 
kinderen toegewezen, terwijl 
de reguliere basisscholen hun 
best moeten doen om ervoor 
te zorgen dat de kinderen 
uit de wijk op hun school 
komen. Voor van Klaveren 
is de wijkfunctie die het IKC 
straks zou kunnen krijgen 
daarom een andere belangrij-
ke meerwaarde. “Ik zou het 
heel goed vinden als het een 
gebouw voor de buurt gaat 
worden, ook voor ouders. We 
hebben dat gezien op andere 
IKC’s die we bezochten om 
inspiratie op te doen. Daar 
zagen we mooie voorbeelden 
van ouderparticipatie en IKC’s 
die echt een maatschappelijke 
functie hadden in de stad. Dat 
is ook wat wij graag willen.”

Gezamenlijke visie
De afgelopen jaren is er veel 
contact geweest tussen de 
MT’s van de zeven organisa-
ties. De groep is gekomen tot 
een gezamenlijke visie en er 
is samen met de projectleider 
een ontwikkelagenda opge-
steld. Ook de IB-ers van alle 
scholen weten elkaar inmid-
dels goed te vinden en heb-
ben regelmatig overleg waarin 
ze casussen met elkaar 
bespreken. De projectleider is 
in dit in hele traject overigens 
erg belangrijk geweest. Van 
Klaveren: “Als school ver-
zand je snel in de waan van 
de dag. Daarnaast hebben 
we twee coronajaren gehad, 
wat niet ideaal was voor de 
samenwerking. Als iemand 

De zeven organisaties die straks IKC Waldervaart 
zullen vormen zijn de Meerpaal Schagen (SO ZMLK), 
de Antoniusschool (ZMOK), Tender (SBO), Parlan 
(Jeugdhulp en Jeugd-GGZ), OBS de Wielewaal, 
RKBS de Vogelweid en Stichting Kinderopvang 
Regio Schagen (SKRS).

anders dan de kar trekt en 
iedereen bij de les houdt, kun 
je stappen blijven maken.”

Zeven tot zeven
Uiteindelijk zullen deze 
stappen over een aantal jaar 
leiden tot de opening van het 
IKC. Gevraagd naar hoe hij 
dit ziet, hoopt van Zonneveld 
dat er straks samengewerkt 
wordt in een groot gebouw, 
waar de plek op een goede 
manier gedeeld wordt en 
waar kinderen met heel veel 
plezier naar school blijven 
gaan. Van Klaveren: ”Ik 
zie een mooi gebouw voor 
me waar alle buurtkinderen 
naar school gaan en waar 
ouders makkelijk binnen 
stappen. Het bruist er van 
de activiteiten. Als een kind 
extra behoeften heeft is de 
expertise dichtbij en hoeven 
kinderen niet het gebouw uit 
maar kunnen ze zo een deur 
verder. En naschools is er 
ook van alles te doen.” Van 
Zonneveld vult aan: “Het zou 
een plek moeten worden waar 
je van zeven uur ’s ochtends 
tot zeven uur ’s avonds een 
centrum bent voor leerlingen 
én ouders.”

‘Ik zou het heel goed 
vinden als het een 
gebouw voor de buurt 
gaat worden, ook voor 
ouders’

‘Het is inderdaad geen 
gemakkelijke klus 
om te verwezenlijken, 
maar het einddoel 
maakt het de moeite 
waard’

 Monique van Klaveren en Rob van Zonneveld


