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Inleiding

Dit “portfolio”, met als titel “Uitgangspunten IEKC”, is een bundeling 
van vier documenten die in de afgelopen jaren samengesteld zijn 
door medewerkers van de vijf betrokken besturen. De inhoud van 
de documenten hebben we ongewijzigd overgenomen omdat ze op 
overeen stemming en instemming van alle vijf de besturen kunnen 
rekenen. Daardoor kan het zijn dat u soms een oude planning tegenkomt, 
of een datum die al in het verleden ligt. Belangrijk is echter dat deze 
documenten ook bestuurlijk zijn vastgesteld. Ze vormen daarmee het hart 
van het IEKC en zijn dé leidraad voor de verdere uitwerking en realisatie 
van het Integrale Educatieve Kindcentrum. Want dát is de uitdaging waar 
we nu mee aan de slag gaan. Ik nodig u daar graag voor uit. Gaat u mee? 
Dan gaan we samen, want samen komen we verder!

Mei 2017

Will van der Zanden, 
kwartiermaker IEKC
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Visie en ambitie
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Op weg naar een 
Integraal Educatief 
Kindcentrum 
in Lichtenvoorde

Visie- en ambitiedocument

April 2016

‘Ga je mee? 
       Dan gaan we samen!’

6
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Kinderen optimaal voorbereiden op de wereld van morgen. Vanuit die drijf
veer bouwen we samen aan een Integraal Educatief Kindcentrum (IEKC) in 
Lichtenvoorde. Met dit document zetten we een belangrijke stap op weg naar 
het realiseren van onze gezamenlijke ambitie.

Met het projectplan IEKC1  als uitgangspunt, werken we in dit document de 
visie en missie van het toekomstig IEKC verder uit. Tijdens een tweedaagse 
in Villa Heidebad te Epe, hebben leidinggevenden en medewerkers van de 
samenwerkende organisaties het IEKC verder vorm en inhoud gegeven. 
De weerslag daarvan staat in dit document. We hebben de visie en missie 
herijkt en daaraan kernwaarden toegevoegd. 
Ook hebben we onze ambities beschreven en de verbeterpunten waar we aan 
gaan werken. 

Dit document zien we als fundament onder het IEKC. 
Het is nu nog een concept, dat we met bestuurders en snel daarna met alle 
betrokken medewerkers willen delen. 

De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken. Wij vinden het een 
belangrijke en eervolle uitdaging om daaraan bij te dragen. 
Wij nodigen iedereen uit om mee te denken en te doen. 

Gaat u mee? Dan gaan we samen!

Namens alle betrokkenen,

Job van Velsen, Petra Heegsma.

 1 Versie 6, van 1 november 2015.

Leeswijzer
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Waarom een IEKC?

Onder het motto Samen waar het kan, apart waar nodig bouwen we als 
gezamenlijke partners aan een kindcentrum in Lichtenvoorde. 
Maar waarom doen we dat eigenlijk? En waarom doen we dat samen? 
Omdat ieder kind uniek is.

... alle kinderen ertoe doen

... geen enkel kind uitgesloten mag worden 

...  de lijnen tussen organisaties binnen een integraal centrum korter zijn dan 
wanneer we aanbod apart organiseren 

...  kinderen dan dichtbij huis en in de eigen buurt (‘thuisnabij’) naar 
onderwijs en opvang kunnen gaan

...  we samen meer kunnen betekenen dan ieder voor zich

...  we dan samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen

...  we de maatschappij binnen het IEKC willen halen
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Onze missie

Ons IEKC is een brede educatieve voorziening voor alle kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 13 jaar. 
In het centrum werken onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang samen. 
Met elkaar én met ouders, onze natuurlijke bondgenoten. 

Met onze kennis, ervaring en expertise dragen we bij aan een rijke ontwik
keling van kinderen. Door hun talenten en mogelijkheden te stimuleren, 
kunnen ze gelukkig, waardig en met succes meedoen in de samenleving. 
Vandaag, morgen en daarna.

We delen onze expertise met elkaar binnen het centrum, maar waar nodig 
ook met scholen en organisaties erbuiten. 
Expertise die we zelf niet hebben, halen we binnen ons IEKC. 
Of we zorgen dat kinderen elders een passende plek vinden.
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Organisatievisie

Onze visie rust op de volgende 11 pijlers:

• Kind centraal, organisatie ondergeschikt.
• Eén onderwijskundige en één pedagogische visie en aanpak. 
•  Eén doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Zowel 

voor aanbod als organisatie.
• Eén team.
• Eén leiding.
• Eén formeel ouderorgaan.
•  Tijden die passen bij ons aanbod en bij deze tijd: flexibel en het hele jaar 

open.
•  Eén gebouw dat niet alleen aansluit bij onze missie en visie, maar deze ook 

‘ademt’ en versterkt.
•  Verschillende ’diensten’: regulier basisonderwijs, jeugdhulp, kinder

dagopvang, peuterspeelzaalwerk, speciaal (basis)onderwijs, 
buitenschoolse opvang.

• Een facultatief aanbod na schooltijd.
• Expertisefunctie voor andere scholen en organisaties.

  



1111

Pedagogische visie

•  Kernbegrippen van onze pedagogische visie zijn: ‘vertrouwen’,  
‘verantwoordelijkheid’, ‘veiligheid’, ‘respect’, ‘plezier’ en  ‘eigenaarschap’.

• Ieder kind is uniek. 
•  Het IEKC is een verrijking voor alle leerlingen.  

Diversiteit is onze kracht.
• We  bieden optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. 
  Dat doen we in een veilige, uitdagende, stimulerende en rijke leeromge

ving.
•  We versterken het kind in zijn of haar sociale omgeving door  

ontmoeting, spel en samenwerking.
•  Het aanbod op het IEKC is helder en eigentijds. Daarbij benutten we de 

kennis en mogelijkheden van nu, gericht op de toekomst.
• Op het IEKC voel je je welkom, veilig en geborgen.
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Onze ambitie in 13 punten

Hier zijn we over 5 jaar:

1.  Overgang naar VO. De overgang naar het VO verloopt goed en de 
samenwerking is geïntensiveerd.

2.  De lijn van 0 tot en met het VO. Er is een doorgaande lijn ontwikkeld  
inhoudelijk en organisatorisch  voor de voor en vroegschoolse periode. 

3.  Toeleiding en arrangementen. We bieden maatwerk voor kinderen.  
De organisaties zijn ‘ontschot’.

4.  Expertise meer bundelen en daardoor beter benutten. Medewerkers 
worden meer ingezet op basis van hun specifieke kennis en expertise. 
Medewerkers kennen elkaar goed en hebben een goede onderlinge 
relatie.

5. Het gebouw. Onze huisvesting past bij de visie en versterkt deze.
6. IEKC concept (visie op leren).
 A.  Leren door te doen. Er is een variatie in werkvormen en leerstrategieën.
 B.  Flexibiliteit in leerroute. Kinderen kunnen zich ononderbroken 

ontwikkelen. Aanbod en organisatie zijn daarop afgestemd. 
7. Samenwerking tussen de organisaties versterken en borgen. 
  Besturen benutten elkaar meer en versterken de mogelijkheden van 

elkaars organisatie.
8.  Preventie en gedrag. Er is een aanpak voor het voorkomen van ongewenst 

gedrag. Daarover zijn afspraken gemaakt.
9.  Schooltijden afstemmen op behoeften van kinderen. Er is een evenwichtige 

indeling van de dag en het jaar. Deze is afgestemd op vragen en 
behoeften van kinderen en ouders én mogelijkheden van betrokken 
partners.

10.  Rijkere leeromgeving, binnen en buiten. Zowel binnen als buiten het IEKC is 
sprake van een uitdagende leeromgeving.

11.  Ouders als partner. Goede communicatie en constructieve samenwerking 
met ouders is vanzelfsprekend en geregeld. Er is één aanspreekpunt voor 
ouders.

12.  Teambuilding. Medewerkers kennen elkaar, weten elkaar te vinden en 
werken als één team samen. Het is gelukt dat vanaf het begin op te 
bouwen.

13.  Continuïteit in ontwikkeling, samenhang en borging; een perpetuum 
mobile. We zorgen voor een continu proces van ontwikkelen, vergroten 
van samenhang en borging. Zo komen we samen steeds verder.
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Kernwaarden

Verbondenheid
We doen het samen, denken in korte lijnen tussen onze organisaties en zijn 
steeds op zoek naar de verbinding met leerlingen, ouders en met elkaar. We 
geloven in synergie, want samen zijn we meer dan de som der delen. Daarbij 
delen en benutten we pro actief expertise. 
We zijn saamhorig en betrokken.

Vindingrijkheid
We zijn creatief in het verkennen van mogelijkheden en het zoeken van op
lossingen. We zijn moedig. Dat betekent dat we het lef hebben om buiten de 
kaders te denken en te doen. Waar nodig zoeken we de grens op of stappen 
we er zelfs overheen. We zijn flexibel, maar waaien niet met alle winden mee. 
We zijn stevig en staan ergens voor. Daarbij respecteren we de eigenheid van 
elke persoon.

Integriteit
We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We zijn betrouwbaar 
en te vertrouwen. We weten wat we aan elkaar hebben. Dat vraagt van ons 
dat we transparant zijn over alles wat we doen, dat we elkaar open, eerlijk en 
oprecht tegemoet treden.

Passie
We zijn positief en doen ons werk met plezier. Dat stralen we uit door wie we 
zijn en wat we doen. Daarbij beseffen we dat we samen de sfeer maken. We 
werken met hart en ziel aan de ontwikkeling van kinderen; die drijfveer delen 
we. We hebben humor en zijn respectvol naar elkaar en naar anderen.

Veiligheid 
We voelen ons veilig. Dat betekent dat iedereen er mag zijn. Maar we zijn ook 
(fysiek) veilig. Daarbij zijn overzicht, structuur en geborgenheid in ons werk 
van groot belang.

Meesterschap
We benutten en ontwikkelen talenten van kinderen en medewerkers elke 
dag.  Vanuit gezonde nieuwsgierigheid en de wil om steeds nieuwe dingen 
te ontdekken. De ruimte om te groeien is er in onze leerrijke omgeving volop. 
We zijn krachtig en tonen eigenaarschap en vakmanschap.
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De route naar ons IEKC

Teambuilding & communicatie

Ambitie?
•  Medewerkers kennen elkaar, weten elkaar te vinden en werken als één 

team samen. Het is gelukt dat vanaf het begin op te bouwen.

Wie?
• MT IEKC

Waar staan we?
• Staan nu op 0, zomervakantie op 1,  kerstvakantie op 1.

Te zetten stappen?

FASE 1 (‘IEDEREEN IS GEÏNFORMEERD OVER HET IEKC’)
•  Opstellen van voorwaarden voor vrijwilligers om mee te doen aan een 

werkgroep.
•  Samenstellen werkgroepen ‘bouw’ en ‘concept IEKC/rijke leeromgeving’.

FASE 2 
•  De directeur van het IEKC is bekend en de pakt teambuilding verder op.

Rijke leeromgeving.

Ambitie?
•  Zowel binnen als buiten het IEKC is sprake van een uitdagende 

leeromgeving.

Wie?
• Nog niet bekend

Waar staan we?
Staan nu op 0, zomervakantie op 1, kerstvakantie op 1.

Te zetten stappen?

VOOR DE ZOMERVAKANTIE
• Samenstellen werkgroep ‘concept IEKC/rijke leeromgeving’.
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•  Wat verstaan we onder een rijke leeromgeving? De werkgroep zorgt voor 
beelden.

FASE 2
• Koppelen aan onderwijsconcept.

IEKC concept 

Ambitie?
A.  Leren door te doen. Er is een variatie in werkvormen en leerstrategieën.
B.  Flexibiliteit in leerroute. Kinderen kunnen zich ononderbroken ontwikkelen. 

Aanbod en organisatie zijn daarop afgestemd. 

Wie?
Medewerker van Lima

Te zetten stappen?

FASE 1 
• Samenstellen van een werkgroep.
•  In kaart brengen van behoefte aan procesondersteuning. Externe 

benaderen die dat kan oppakken.
• Bijeenkomst werkgroep (1 keer voor de zomervakantie).

FASE 2 
• Concretiseren plan.

Toeleiding en arrangementen

Ambitie?
We bieden maatwerk voor kinderen. De organisaties zijn ‘ontschot’.

Wie?
Een medewerker uit het SO

Te zetten stappen?

• Samenstellen van een werkgroep.
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Planning

Wat? Wanneer?

Afronden locatieonderzoek januari ‘16
Afstemming tussen stuurgroep en wethouder t/m maart ‘16
Besluitvorming in college van B&W t/m 21 april ‘16
Raadsbesluit beschikbaar stellen budget    juni ‘16
Vaststellen kaders project (definitie): 
PvE / samenwerkingsovereenkomst gereed  juli ‘16
Aanbesteding ontwerpende partijen juni  sept/okt ‘16
Ontwerp & aanbesteding bouwende partijen  okt ’16  sept ‘17
Bouw(voorbereiding)  okt ‘17  okt ‘18
Ingebruikname november ‘18
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Vervolgstappen

• Uitwerken van alle ambities (korte en langere termijn)
• Vaststellen resultaten tweedaagse in projectgroep IEKC
• Bestuurlijk borgen
•  (Her)Inrichten MT en Stuurgroep aan de hand van definitieve locatie en 

partners
• Informeren betrokken medewerkers IEKC over missie, visie en ambities
• Samenstellen werkgroepen 
• (Betrekken van ouders)
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Colofon

Dit visiedocument is een gezamenlijke product van:

De Onderwijsspecialisten - Johan van der Weerd, 
SOTOG	-	Jos	Oude	Maatman,	
Voorschool en bso De Achthoek - Gemma Bongers, 
Zozijn - Marieke Doppen, 
Sbo	St	Ludgerusschool	-		Will	van	der	Zanden,
Bao Canisius en Pastoor van Ars - Jacques Janssen, 
Bao	St	Jozef/Bao	St.	Joris	-	Annelies	Duin,	
Bao	St	Joris	-	Floor	Hummelink,	
Bao Antonius Vragender - Ineke Oesterholt, 
Bao	De	Regenboog	-	Kim	Beening,	
IJsselgroep - Henk Jan Kok,
EtuConsult - Petra Heegsma en Job van Velsen.

Tekst, fotografie en vormgeving: 
EtuConsult

April 2016

EtuConsult

EtuConsult BV

ditis@etuconsult.nl

www.etuconsult.nl

SBO Ludgerus

EtuConsult BV
Bolderweg 1

 1332 AX Almere
036 5325785

ditis@etuconsult.nl
www.etuconsult.nl
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Uitgangspunten  
onderwijsconcept



20

Het IEKC is de maatschappij

Bouwstenen uitwerking onderwijsvisie  
IEKC Lichtenvoorde

In dit stuk verstaan we onder het woord leren de door R.J. Simons 
beschreven leervormen: kennis verwerven, participeren, kunst afkijken, 
ontdekken, verbeelden, oefenen, doorzien. Aan het begrip leren verbinden 
wij als vanzelfsprekend ook het begrip ontwikkelen, zonder dat overal in 
onderstaande tekst te benoemen. Waarbij leren iets is wat je eerst niet kon, en 
ontwikkelen er wel was, maar ontwikkeld, of uitgevouwen wordt.

Uitgangspunten visie op leren IEKC Lichtenvoorde:

1. Pedagogische uitgangspunten
• We zijn gericht op welbevinden van kinderen, collega’s en ouders. 
•  We gaan uit van kwaliteiten, spreken elkaar en de kinderen aan op 

waar ieder goed in is. Vanuit onze kernwaarden zien we vooral kansen.
•  We benaderen elkaar binnen het IEKC positief en spreken vooral over 

gewenst gedrag. Dat is zichtbaar en voelbaar, en ook terug te zien in 
regels en afspraken.

•  We zijn als professionals voortdurend op zoek naar dat wat nodig is 
voor het welbevinden van het kind. Altijd in samenwerking met ouders 
(ouders als partners).

• We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor ieder binnen het IEKC.
•  We werken aan relaties en wederzijds vertrouwen. Op het IEKC kennen 

kinderen, én professionals elkaar.
•  We zijn één in handelen en verantwoordelijkheid, één in hanteren van 

normen en waarden, één in onze taal. Als begrippenkader helpt een 
programma zoals bijvoorbeeld kanjertraining of PBS. 

•  We werken vanuit dezelfde pedagogische grondhouding waarbij 
de begrippen autonomie, competentie en relatie de basis van het 
onderwijs concept, en dus ieders handelen is. Uitgangspunt en voor
waarde daarbij is dat we elkaar kennen, elkaars cultuur, organisatie en 
doelgroepen.

2. Didactische uitgangspunten, opgesplitst in bouwstenen 

 Aanbod
•  Betekenisvol leren, leren in de context staat centraal. Alle vormen 

van leren, alle ontwikkelingsgebieden komen binnen ons IEKC aan 
bod. We halen daarbij letterlijk de wereld binnen en treden de wereld 
tegemoet. Er wordt daarbij rekening gehouden met verschillende leer
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stijlen en leervormen. Gebruik makend van wetenschappelijke kennis 
die vergaard is/wordt. 

•  ICT en methodes zijn middelen (dienstbaar) om de leerlijnen te volgen 
en ( kern)doelen te bereiken. Zij ondersteunen het leerproces van 
kinderen. 

•  Grondhouding binnen het IEKC is om leren zichtbaar te maken. 
Eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor ieders eigen leerproces 
en hoge verwachtingen naar kinderen en elkaar; We vragen kinderen 
over hoe zij graag leren, we leren kinderen zelf vragen te stellen. Er 
vinden gesprekken plaats mét ouders, mét kinderen, over hoe (en in 
beperkte mate ook wat) zij graag willen leren. 

•  Jonge kinderen leren en ontwikkelen door te spelen. Het creëren van 
een betekenisvol aanbod in een rijke speelomgeving waarbinnen 
kinderen zich emotioneel veilig voelen is hierbij een voorwaarde.

•  We vinden het belangrijk dat een kind wordt uitgedaagd en 
gestimuleerd om de eigen mogelijkheden te leren kennen en zich 
breed te ontwikkelen.

 Groep
  Socialisatie1 altijd in de combinatie van de individuele leer en 

ontwikkel behoefte van het kind en de mogelijkheden van de context 
van de groep/het groepje/de school/de omgeving. 

 Professionals
•  Als professional ben je faciliterend naar kinderen (differentiëren tussen 

het kind vragen leren stellen, aanreiken, sturen en loslaten) Zie ook de 
beschreven kernwaarden in het visiedocument.

 Organisatie
•  De organisatie van het IEKC is helder, efficiënt en kenmerkt zich in korte 

lijnen tussen bestuurders, leidinggevenden en medewerkers op de 
werkvloer. 

• Het team is een afspiegeling van de samenwerkende organisaties.
•  Taken en verantwoordelijkheden zijn voor iedereen duidelijk en 

vastgelegd. 

1   Socialisatie heeft betrekking op het (leren) deel uitmaken van een groter geheel en 
het ingewijd worden in de waarden en normen van dat grotere geheel. Dat grotere 
geheel kan de samenleving zijn, maar ook een beroep of een organisatie. Socialisatie 
heeft ook betrekking op het ergens bij willen horen, je onderdeel voelen van een 
groter geheel. Dat hoeft niet alleen in termen van aanpassen, maar ook in termen van 
vormgeven: ergens bij willen horen impliceert ook commitment en het nemen van 
verantwoordelijkheid om actief (mede) vorm te geven aan dat grotere geheel en het 
verder te ontwikkelen.
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•  Er wordt gewerkt met een leidinggevende, een (integraal) MT en 
een integraal samengestelde stuurgroep. Organisatiebelang is 
ondergeschikt aan IEKC en/of kind belang. 

•  De samenwerkende organisaties binnen het IEKC werken als samen op 
basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

•  De organisatie kenmerkt zich door multidisciplinair handelen: we 
werken integraal als professionals samen en zoeken, benutten en 
versterken elkaars expertise t.b.v. onze doelgroepen. 

 Groepssamenstelling
•  Ieder kind is welkom op ons IEKC, we zoeken de juiste leer en 

ontwikkel   route en als we de begeleiding ervan zelf niet in huis hebben, 
zoeken we die op en halen we die binnen. 

•  Alle kinderen zijn onderdeel van een stam of basisgroep, vertaald in 
een fysieke ‘thuisbasis’. Elk kind heeft zijn eigen mentor.

•  Groepen zijn bij aanvang2 van het IEKC samengesteld vanuit ieders 
organisatie, met als doel vanuit een veilige en bekende startsituatie 
werkender wijs op de werkvloer door te groeien naar een integrale 
groeps samenstelling. Waarbij de samenwerkende organisaties ‘dienst
baar’ zijn aan de vragen en mogelijkheden van het kind.

•  Ontmoeting en samenwerking tussen kinderen van de verschillende 
(doel) groepen wordt structureel en actief gestimuleerd.

2   Mocht zich eerder een kans voordoen dat het voor een kind of groep beter is in een 
andere dan de traditionele groep ingedeeld te worden, dan moet dat zeker mogelijk 
zijn.

uitsluiting

integratie

segregatie

inclusie
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 Personeel
• De samenwerkende organisaties vormen één team.
•  Vanuit dit team wordt, per unit of leeftijdsgroep, gewerkt met multi

disciplinaire teams die samen verantwoordelijk zijn voor een groep 
kinderen. Daarbij staat, vanuit een professionele relatie en interactie 
veiligheid, continuïteit, vertrouwdheid, herkenbaarheid en stabiliteit 
van personeel t.o.v. de kinderen voorop.

 Ruimte
•  Zowel voor medewerkers als kinderen zijn er, binnen en rondom het 

IEKC, ruimtes die stimuleren tot ontmoeting, tot elkaar leren kennen, 
tot samen werken. Het fysieke gebouw is niet alleen een vertaling van 
onze inhoudelijke visie, maar versterkt die zichtbaar. 

•  Overige ruimtes bieden de mogelijkheid om samen of zelfstandig te 
werken, te ontdekken, te leren, te vieren, te spelen enz.

 Tijden
•  De tijden zijn afhankelijk van de vraag van kinderen, ouders, 

professionals: in die volgorde.
•  De tijden van de samenwerkende organisaties zijn op elkaar 

afgestemd.

 Zorg en ondersteuning
•  Binnen het IEKC is een zorgteam, samengesteld uit specialisten van de 

samenwerkende organisaties. Er wordt gewerkt met één zorgstructuur. 
Eén kind, één plan, één gezin. Dus altijd samen met ouders.

•  Het IEKC is een kenniscentrum waar behandeling mogelijk is, zowel 
voor het jonge als het oudere kind.

•  Binnen het IEKC is een permanente plek voor het Ondersteuningsteam 
ingeruimd.

 Ouders
  De driehoek ouders (gezin/familie), kind en professional is een pijler 

van ons IEKC. We stimuleren ouders dat zij meeleven, meehelpen, 
mee denken en meebeslissen t.a.v. hun kind, de groep en het IEKC 
als geheel. De inbreng van ouders is in de organisatie ingebed, goed 
omschreven en betekenisvol.
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Bijlage

Wat is het belang van een gezamenlijke visie op leren 
in combinatie met een sterk pedagogisch fundament?

• Richting geven aan inhoudelijke koersbepaling.
• Eenheid, samenhang en synergie in alle delen van de organisatie.
•  Geeft richting aan dagelijks gedrag van alle actoren in en rond het 

onderwijs.
• Afstemming tussen alle actoren.
• Duidelijkheid naar kinderen en alle anderen.
• Draagt bij aan betere leerprestaties.

Eisen die we aan een visie op leren stellen: 
• Is helder, onderscheidend, omvattend en precies.
• Wordt gedragen door de meerderheid van alle actoren.
•  Heeft voor alle betrokkenen ongeveer dezelfde betekenis 

(eigenaarschap).
•  Geeft sturing aan het gedrag van kinderen en alle actoren in en rond 

het onderwijs.
• Is geworteld in leertheorieën.
• Biedt ruimte voor eigen invulling en het onverwachte.
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Op maandag 26 september 2016 zijn een aantal uitgangspunten 
geformuleerd die de basis vormen voor de visie op leren. Deze uitgangs
punten helpen bij het zoeken naar een concept, programma en/of aanpak. 
Deze uitgangspunten, die aansluiten bij het visiedocument, worden door 
het team van het IEKC concreet gemaakt en toegepast binnen het IEKC. Bij 
deze bijeenkomst waren aanwezig: 

Zozijn: Marieke Doppen (coörd. ped. Ondersteuner) en John Spanjaard 
(coörd. ped. Ondersteuner)  De Achthoek: Gemma Bongers (coörd.), Inge 
Jolink en Lianne IJzerreef  St. Ludgerusschool: Will van der Zanden (dir.), 
Annemarie Stortelder (lkr. 56 + cpo) en Liselotte Westerman (lkr. 8) 
Pastoor van Ars: Jacques Janssen (dir.) en Caroline de Lepper (ib+cpo)  
St. Jozefschool: Annelies Duin (dir.), Anne Hartjes (lkr.) en Vincent 
Stapelbroek (ib)  SOTOG: Jos Oude Maatman (dir.) en Martine Tijhuis 
(orthop.)  Hamalandschool: Johan van der Weerd (dir.) en Rilana Freriks (ib) 
Lima: Floor Hummelink (lkr), Ineke Oesterholt (lkr.) en Kim Beening (lkr. + 
cpo)  IJsselgroep: Henkjan Kok (Procesbegeleider) en EtuConsult: Job van 
Velsen.

Vervolgens hebben we de opbrengsten verder aangescherpt en 
aangevuld en vastgesteld. Met als doel dat het toekomstig team van het 
IEKC m.b.v. deze kaders en uitgangspunten tot een concrete vertaling en 
invulling komt.
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Startsituatie
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Startsituatie IEKC Oost Gelre

Uitspraken mbt waar de regiegroep wil staan als de deuren van het kind
centrum opengaan, waarbij het visiedocument en de uitgangspunten 
onderwijsconcept kaderstellend zijn:

In zijn totaliteit zeggen we dat 40% van onze uiteindelijke ambities en 
visie bij aanvang in het nieuwe Kindcentrum gerealiseerd moeten zijn.

Ouders weten welke diensten, welke didactische aanpak, welke methodes, 
het kindcentrum voor hun kinderen biedt.

De twee scholen voor regulier basisonderwijs zijn gefuseerd.

Daar waar kan, beginnen kinderen in een groep die recht doet aan hun 
mogelijkheden ipv aan de organisatie waarbij ze ingeschreven staan. 

De units zijn verder samengesteld uit de diverse samenwerkende 
organisaties.

Er is 1 team, 1 koffiekamer en werkplekken voor alle medewerkers, 
ongeacht de organisatie.

Het gebouw is er direct bij opening voor iedereen.

Ontmoeting tussen kinderen van de diverse organisaties wordt niet alleen 
gestimuleerd, maar ook planmatig georganiseerd/geprogrammeerd.

Het vervoer is, voor kinderen die het kindcentrum (willen) bezoeken, 
geregeld.

Er is één pedagogische visie beschreven en deze wordt door de 
medewerkers toegepast.
(Aangevuld met een passage uit eerdere notulen van de regiegroep; 
Pedagogiek: Bij de start moet de pedagogische visie aanwezig c.q. geregeld 
zijn. Uitwerking kan in meerdere stappen. Er is sprake van een driehoek kind
ouderprofessional. Wat verwacht je van de ouders?)
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Projectorganisatie IEKC Oost Gelre

Stuurgroep

Beelden toekomst
De stuurgroep heeft tot taak het vaststellen van de kaders en de lijnen 
uitzetten voor de realisatie van het IEKC. Hierbij neemt zij besluiten in 
brede zin en ziet toe op de financiën. Gezien de complexiteit van het IEKC 
is wet en regelgeving een belangrijk issue. 

Verwachtingen
Van de stuurgroep mag worden verwacht dat zij over haar eigen schaduw 
heen kijkt en het collectief belang behartigt. Zij zorgt ervoor dat de visie 
die is vastgesteld wordt gerealiseerd, De stuurgroep zorgt voor een breed 
draagvlak onder de deelnemende partijen en haar medewerkers. Van 
de stuurgroep mag worden verwacht dat zij haar medewerkers en de 
omgeving enthousiasmeert en vertrouwen geeft in zowel het proces als 
de toekomst van het IEKC. De stuurgroep bemoeit zich zo weinig mogelijk 
met zgn. ‘werkvloerzaken’ waarbij er veel verantwoordelijkheid wordt 
gegeven aan de regiegroep. 

Stuurgroep IEKC Platform

Projectmanagement
RegiegroepKwartiermaker

Administratieve
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Rollen
De stuurgroep heeft het voorzitterschap van de realisatie van het IEKC. Zij 
initieert, realiseert en monitort het programma van eisen. De stuurgroep 
bewaakt en monitort het totale proces en de voortgang zowel inhoudelijk 
als dat van de nieuwbouw. 

Facilitering
Het proces van realisatie van het IEKC zal naar rato worden opgevangen 
door de betrokken participanten. In de voorbereiding zal dit geschieden 
op basis van het aantal m2 van de te realiseren voorziening. Gedurende 
het proces zal een onderzoek plaatsvinden over de werkelijke verdeling 
van de kosten binnen het IEKC. De inzet in het proces maar ook in het 
uiteindelijke resultaat zal zo veel mogelijk door ‘eigen’ mensen worden 
gedaan uit de participerende organisatie. Voor de realisatie van het IEKC 
zal gewerkt worden met door de stuurgroep vastgestelde budgetten. 

Processen: Welke kennis/diensten kunnen we inzetten? 

Rol partners op het terrein van inhoud 
Er wordt gewerkt op basis van ‘gelijkwaardigheid in brede zin’ bij zowel het 
proces als het uiteindelijke IEKC. Binnen de participerende organisaties 
is er veel expertise aanwezig. Doelstelling is om zoveel mogelijk van 
de aanwezige expertise zelf in te zetten voor de realisatie van het IEKC. 
De inzet van de medewerkers zal naar rato worden verdeeld waarbij de 
‘ingezette’ uren tegen elkaar worden weggestreept. Daar waar er sprake 
is van ongelijkheid met betrekking tot de inzet van medewerkers zal een 
verrekening plaatsvinden op basis van de extra gemaakt kosten. 

Rol partners op het terrein van bouw 
Er is binnen de diverse organisaties al veel ervaring opgedaan op 
het gebied van bouwen. Ook hierbij geldt dat zoveel mogelijk van 
de werkzaam heden en taken eerst worden ondergebracht bij de 
participerende organisaties. Daar waar dit niet aanwezig is zal externe 
expertise worden ingehuurd. Belangrijk hierbij is dat er één organisatie
regisseur wordt aangesteld die het totale bouwproces bewaakt. 

Wat kan intern? 
Zoals eerder aangegeven is het streven om zoveel mogelijk interne 
expertise te gebruiken. Dit zorgt voor draagvlak en besparing in de 
kosten. Hierbij wordt wel gekeken of de inzet van ‘eigen’ medewerkers niet 
zal leiden tot vertraging van of grote impact hebben binnen de ‘leverende’ 
organisatie. Binnen de stuurgroep zal dit worden afgestemd. Er wordt van 
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uitgaan dat de collega’s die vanuit de andere organisatie worden ingezet 
in het proces over de gewenste expertise beschikken die op dat moment 
nodig is in het proces. 

Wat moet extern? 
Expertise die niet aanwezig is zal worden ingehuurd. De verwachting is 
dat dit zal moeten gebeuren bij; bouwkundige zaken, communicatie, wet 
en regelgeving. 

Processen: Hoe regelen we dat met de verbinding  
en de kosten? 

Rol partners op het terrein van inhoud 
Belangrijk aspect hierbij zal zijn de onderlinge communicatie, hierbij is 
er ook een belangrijke rol weggelegd voor de ‘kwartiermaker’ deze heeft 
hierin een ‘verbindende’ rol. Er zal commitment moeten zijn door alle 
partners, hierbij geldt niet de eerder genoemde ‘regeling naar rato’! De 
inhoudelijke personele inbreng zal wel naar rato zijn. 

Rol partners op terrein van bouw 
De kosten worden naar rato verdeeld. Hierbij geldt zoals eerder aan
gegeven, tijdens het proces, een verdeling n.a.v. de m2. Tijdens het proces 
moet er een onderzoek naar de verdeling van de kosten plaats vinden. 
Hier bij kan een eventuele verrekening gaan plaatsvinden op basis van de 
afspraken die er in de stuurgroep worden gemaakt. 

Wat kan intern? 
Er zal een kwartiermaker worden aangesteld. Er zal een ‘uitruil’ plaats
vinden van de betrokken participanten. Kosten die daarboven worden 
gemaakt worden door de participanten onderling verrekend. 

Wat moet extern? 
Expertise die niet aanwezig is zal worden ingehuurd. De verwachting is 
dat dit zal moeten gebeuren bij; bouwkundige zaken, communicatie, wet 
en regelgeving.

Bemensing: Welke verwachtingen hebben we? 

Kwartiermaker of directeur? 
Binnen de stuurgroep is afgesproken om tijdens het proces te starten met 
een kwartiermaker. Tijdens het proces zal er een directeur van het IEKC 
worden aangesteld. Hierover worden binnen de stuurgroep afspraken 
gemaakt. 
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De kwartiermaker heeft als taak de vele actoren met elkaar te verbinden, 
resultaat gericht zijn en een visie hebben over het IEKC. De kwartier
maker zal zich actief op de hoogte houden van de voortgang binnen 
de werkgroepen, regiegroep en de stuurgroep waarmee deze de 
verbindende factor zal zijn. 

Medewerkers 
Van de medewerkers van het IEKC mag worden verwacht dat zij actief 
bijdragen aan de realisatie van en betrokken zijn bij het IEKC. De visie 
moet breed worden gedragen en men moet in staat zijn om over de eigen 
organisatie heen te kunnen kijken. De medewerker moet een bruggen
bouwer zijn die vanuit het ‘gezamenlijk perspectief’ kijkt naar het IEKC. 
Er moet sprake zijn van een grote mate van deskundigheid en expertise. 
Er zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar een afspiegeling van de 
maatschappij op het gebied van geslacht en leeftijd. 

Bemensing: Hoe gaan we om met verantwoordelijkheden? 

Kwartiermaker 
De kwartiermaker heeft een zwaar mandaat, veel ruimte tijdens de 
realisatie van het IEKC en is hierbij integraal verantwoordelijk. Hierbij 
wordt deze ondersteund door de stuur en regiegroep. De kwartiermaker 
stuurt de operationele zaken aan en zorgt voor de verbinding tussen 
alle in en externe participanten. De kwartiermaker is voorzitter van de 
regiegroep. 

Medewerkers 
Medewerkers binnen het IEKC krijgen veel autonomie, kenmerken 
hierbij zijn; eigenaarschap en bevlogenheid. Van de medewerkers wordt 
verwacht dat zij de visie volledig onderschrijven. Tijdens het proces naar 
het IEKC worden medewerkers uitgedaagd om zelf mee te denken aan 
de realisatie van het IEKC. De medewerkers van de participanten krijgen 
tijd en ruimte om eerst zelf een beeld te krijgen of het IEKC bij hen past. 
In de loop van het proces wordt op basis van de competenties van de 
medewerkers een definitief team vastgesteld. 

Bemensing: Hoe gaan we om met huidige personeel? 

Kwartiermaker 
De kwartiermaker is een verantwoordelijkheid van alle participanten 
van het IEKC, de kwartiermaker wordt geworven vanuit de huidige 
participanten. De rol van de kwartiermaker komt ten einde als de directeur 
van het IEKC is aangesteld. 
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Medewerkers 
De medewerkers van de participanten binnen het IEKC krijgen de 
mogelijk heid ‘mee’ te gaan vanuit hun eigen organisatie/locatie. Indien 
het de wens van de individuele medewerker is om geen deel uit te maken 
van het IEKC wordt dit gerespecteerd en zal binnen de huidige organisatie 
van de mede werker gezocht worden naar een alternatief. Indien blijkt 
dat een medewerkers niet voldoet aan de gestelde eisen van ‘de IEKC
mede werker’ zal door de huidige organisatie van de medewerker gezocht 
worden naar een alternatief. 

Bemensing: Hoe gaan we om met de risico’s? 

Kwartiermaker 
De participanten zijn collectief verantwoordelijk voor de kwartiermaker. 
De kwartiermaker wordt vanuit de gehele stuurgroep voorgedragen. 

Medewerkers 
De verantwoordelijkheid van de medewerkers die niet meegaan naar het 
IEKC ligt bij de afzonderlijke huidige participanten. 

Communicatie 

Waar ligt de regie? 
De stuurgroep bepaalt de regie m.b.t. de communicatie. Hierbij wordt 
de kwartiermaker in belangrijke mate gemandateerd. Een afzonderlijke 
werkgroep zal de regiegroep en de kwartiermaker hierbij ondersteunen. 

Professioneel inzetten? 
Tijdens het proces wordt gekeken welke taken de participanten zelf voor 
hun rekening kunnen nemen. Ook hierbij gelden de eerdergenoemde 
afspraken. 

Wat kunnen partners? 
De participanten van het IEKC kijken binnen hun eigen organisatie welke 
expertise aanwezig is om het proces van communicatie te ondersteunen. 

Intern of extern? 
De aansturing/begeleiding rondom communicatie wordt, indien 
noodzakelijk, gedaan door een extern bureau 
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Regiegroep

Beelden naar de toekomst: 
De regiegroep richt zich op het ontwerpen, initiëren, ontwikkelen en de 
realisatie van het IEKC. De regiegroep werkt onder verantwoordelijkheid 
van de stuurgroep met duidelijke opdrachten. 

Verwachtingen: 
De regiegroep zorgt voor de verbinding tussen de participanten, zij 
stemmen onderling af en bereiden de besluitvorming door de stuurgroep 
voor. De regiegroep is nadrukkelijk op zoek naar, en verantwoordelijk voor 
een breed gedragen visie van het IEKC. 

Rollen: 
De regiegroep is ‘beleidsvoorbereidend’, ontwerpt en is uitvoerend in het 
proces naar het IEKC. Daarnaast heeft de regiegroep een ‘aanjagende’ en 
motiverende rol in de realisatie van het IEKC. 

Facilitering: 
Zoals eerder aangegeven zal de facilitering op medewerkersniveau zoveel 
mogelijk naar rato worden gebruikt, hierbij geldt het uitgangspunt eigen 
medewerkers... tenzij! Zoveel mogelijk gebruik maken van het krediet wat 
beschikbaar is gesteld door de gemeente. De verdeling (budgetten) ligt 
bij de stuurgroep. 
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Werkstructuur 

Toelichting werkstructuur: 
•  De regiegroep is samengesteld uit de huidige managers en groeit toe 

naar een MT dat bestaat uit leidinggevenden die definitief in het IEKC 
gaan werken. 

•  Werkgroepen worden functioneel gevormd en kunnen ook weer 
worden ontbonden wanneer de taak is afgerond. 

•  Naast deze werkgroepen kunnen ook andere werkgroepen worden 
gevormd op deelthema’s, bijvoorbeeld ouderpartnerschap, team
building, schooltijden, etc.

• Werkgroepen krijgen een resultaatopdracht en geen werkinstructie. 
• Werkgroepen worden aangestuurd door een lid van de regiegroep.
•  Adviseurs, kwartiermaker en procesbegeleider kunnen worden ingezet 

bij de werkgroepen. 
•  De stuurgroep heeft als belangrijke verantwoordelijkheid het toezicht 

houden op ‘de bouw’. Binnen een maandelijks verantwoording
rapportage over de algemene voortgang zal hierin een afzonderlijke 
paragraaf worden opgenomen specifiek gericht op de bouw van het 
IEKC. 
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Samenstelling organisatie 

De personele invulling van de organisatie ziet er als volgt uit: 

Organisatie: Stuurgroep (bestuurders): Regiegroep:

De Achthoek Henk Peeters Gemma Bongers

De Onderwijs specialisten Hennie Loeffen

Hamalandschool Johan van der Weerd

Paraatscholen (St. LiMa) Arno Lentfert (voorz.)

Bao Past. van Arsschool Jacques Jansen

Bao St. Jozefschool Annelies Duyn

Sbo St. Ludgerusschool Teun Wassink

SOTOG Harrie Gerichhausen Jos Oude Maatman

Zozijn Villa Kakelbont (De Timp) Annet Koenders

Kwartiermakers Will van der Zanden Johan van der Weerd

Procesbegeleider Henkjan Kok (IJsselgroep)

Inhoudelijk advies Job van Velsen (Etuconsult)
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