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Waarom?

Vergroten en verrijken van ontwikkelkansen van het opgroeiende kind.

Brede school of IKC, waar praten we over?

Een brede school of IKC: niet alleen onderwijs 

• Keuze voor een bredere maatschappelijke functie;

• Samen met partijen die zich richten op het opgroeiende kind.

IKC = Integraal Kindcentrum,

In een IKC zijn de voorzieningen ook daadwerkelijk geïntegreerd, één 
locatie, één leiding, één pedagogische visie.

Brede school of IKC, wat is het verschil?

Een brede school

In een brede school worden 
verschillende voorzieningen (organisaties) 
fysiek samengebracht. 



1. Eén missie en (pedagogische!) visie op leren en ontwikkeling van kinderen in 
en buiten de klas.

2. Doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar (er ontstaan 
ideeën voor scholen van 0-14 jaar)

3. Een breed programma, het hele jaar door - keuzemogelijkheden door het jaar.

4. Eén multidisciplinair team en samenwerking met omgeving

Kenmerken IKC

5. Werken vanuit de behoefte van het kind (en de ouder). 

6. Eén organisatie met één leiding zoveel mogelijk één 

werkbudget, één integraal plan, één personeelsbeleid, etc. met

een eenduidige leiding en één communicatie: één website; 

één nieuwsbrief; aanmelden bij één organisatie.

7. Eén communicatie met en betrokkenheid van ouders.

• Geld onderwijs en opvang moet strikt gescheiden (2 ministeries);

• Geld opvang mag niet gebruikt voor onderwijs en omgekeerd;

• Regelgeving opvang (arbo/zorg) is anders dan onderwijs;

• 2 cao’s  - 2 functiebouwwerken en functie-eisen;

• Fysieke omgeving aanpassen; 

• Kosten van elk van bovenstaande items.

Taskforce opvang: breng onderwijs en opvang onder 1 regime!

Aspecten die moeilijk zijn in onderwijs + opvang



• Meer arbeidsparticipatie: meer behoefte aan opvang;

• Steeds meer kindcentra bij herschikking scholen door krimp;

• Passend onderwijs en jeugdzorg > gemeenten regisseren mee in ‘klaver 4 
beleid’ voor leefbaarheid: 

wonen, werken, zorgen en leren’

• Vroegtijdige signalering en ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen;

• Opvang met breed pakket: sport, spel en muziek;

• Buitenlandse voorbeelden (b.v. Scandinavië, Denemarken Duitsland);

• Politiek: Taskforce kinderopvang onderwijs

Stimulansen IKC’s
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Beleid ontwikkelen + beleid vaststellen = medezeggenschap

• Opvang kent geen schoolplan-leerlijnen
• Veiligheidsbeleid
• Beide eigen wettelijke regels

Verschillen onderwijs en opvang
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• Onderwijsgeschillen riep deskundigen bijeen;

• Resultaat oktober 2017: advies medezeggenschap in kindcentra;

In het kort: 

breng de huidige regimes via wetswijziging richting de WMS voor IKC situaties.

Eventueel een hardheidsclausule voor bijzondere situaties.

De wetswijziging is tot op heden uitgebleven… 

Expertgroep IKC onderwijsgeschillen

https://nos.nl/artikel/2271019-wachttijden-in-kinderopvang-lopen-flink-op.html

• De vormgeving is complex als je ieder recht wilt doen;

• Mogelijke uitholling van bevoegdheden van delen van de raad; 

• Toepassing van geschillenregelingen.

In een juridische procedure houdt de vormgeving waarschijnlijk geen stand door 
deze drie punten.

Bezwaren IKC raad zonder wetswijziging

Praktijkvoorbeeld UNIEK



Wat kan er dan wel?

Centraal 
Medezeggenschaps 

Platform

bestuurder

IKC platform

• Centrale oudercommissie opvang

• GMR

• OR/ PVT

• oudercommissie opvang

• MR

• OR/PVT

Op schoolniveau: model 1

IKC platform

Gezamenlijk 
overleg

Overleg MR
Eigen besluitvorming volgens 

wetgeving

Overleg OC
Eigen besluitvorming volgens 

wetgeving

Overleg OR
Eigen besluitvorming volgens 

wetgeving

Voordeel:

• IKC platform adviseert de MR, OC en OR

• Makkelijk te organiseren

• Wettelijk regimes worden gevolgd

Nadeel

• Geen echte integraliteit

IKC platform

personeel

leraren

MR

Pedagogisch 
medewerkers

OR/PVT

ouders

Ouders school

MR

Ouders 
opvang

OC

Op schoolniveau: model 2
Voordelen:
• Wettelijk regimes worden gevolgd

• Meer integraliteit

Nadelen:

• Nog steeds verschillende 
overlegstructuren

IKC platform: 

• Onderwijsbeleid: formele 

bevoegdheden bij MR
• Opvang: mandaten van OR/OC



Advies

De MR bevoegdheden en het IKC

Instemming

• Schoolplan / concept wijzigt (hele MR)

• Schoolreglement – ouderhulp

• Aspecten veiligheid, welzijn en gezondheid (hele MR)

• Personeelsbeleid aspecten: per cao

• Aanpassing schooltijden (ouders) en pauze (personeel)

• TSO (ouders)

• Duurzame samenwerking – BSO (hele MR)

• Wijziging beleid organisatie school (hele MR)

• Nieuw – verbouw aanpassing gebouw (hele MR)

• Zijn er ‘kansen’ en ‘zorgen’ om rekening mee te houden?

• Ter inspiratie: landelijke IKC dag en ga kijken bij andere IKC’s.

Tot slot

Henk Nieborg, trainer-adviseur

Email : H.Nieborg@cnv.nl


