
Meerwaarde voor Gennep van 

Integraal Kind Centrum (IKC) Picardie



Voorgeschiedenis 
• Al vanaf 2009 zijn Gemeente Gennep,  de 

schoolbesturen en kinderopvang in gesprek over brede 
school ontwikkelingen en IKC.

• 2009  Beleidsdocument Visie over Brede school 
ontwikkeling opgesteld en door  gemeente en partijen 
vastgesteld.

• Meander gebouw gerealiseerd 
• In goede samenwerking  tussen gemeente en besturen 

Naschoolse Activiteiten (NSA) opgezet
• Voorjaar 2010 verzoek schoolbesturen en Spring KO 

aan gemeente om mogelijkheden IKC Picardie
(gebouwelijk)  te onderzoeken



Kracht van samen onder 1 dak

weinigVeel gebouwelijke samenwerking

Inhoudelijke 
samenwerking

veel

Multifunctionele Accommodatie

• Samenwerken onder 1 dak
• Inhoudelijk en ruimtelijk     

Netwerk

• Samenwerkingsverband
• Inhoudelijk  /activiteiten 

Bedrijfsverzamelgebouw

• Samen onder 1 dak maar
• Inhoudelijk geen samenwerking 

Solitaire voorziening

• Elke school eigen gebouw
• Geen samenwerking



Samen kunnen we meer 

Doorlopende leerlijnen     0-12….18

Dagarrangementen   7.30-18.30 ….23.00

zorg facilitair personeel



Voorgeschiedenis vervolg 1

• Verzoek door gemeente afgewezen a.g.v.
onduidelijkheid over o.a. gemeentelijke 
herindeling en gebrek aan financiële middelen

• Inhoudelijke ontwikkeling  wel doorgezet door 
gemeente via stuurgroep en kerngroep Picardie

• Kansen voor IKC Picardie kwamen in 2012 vanuit 
gemeente en besturen toch weer op de agenda

• Meerdere scenario’s vor IKC Picardie zijn 
uitgewerkt door CRA Vastgoed Parkvisie in 2012



Voorgeschiedenis vervolg 2

• December 2012 maakte  Bouwimpuls van 
Provincie IKC kansrijker

• Gemeente heeft deze subsidie aangevraagd en 
besturen en Spring  gevraagd mee te willen 
werken en denken. 

• Geboden snelheid op gespannen voet met 
proces en draagvlak

• Toch vooral een kans om te benutten



Voorgeschiedenis vervolg  3

• 2013: opdracht gebiedsvisie Picardie bureau 
Kragten

Iets breder:

• 2014: startnotitie maatschappelijk Vastgoed

• 2014: inhoudelijke beleidskaders kindcentra
gemeente Gennep opgesteld door Stuurgroep 
Kindcentra Gennep. Presentatie september 
2014. Ook vastgesteld door Raad.



Kindcentrum

Voor-
tussenschoolse
voorzieningen 

Onderwijs

Zorg

Ontmoetings-

ruimte

Kinderopvang 
0-13 jaar

Verenigings-

leven

Rijk naschools 
aanbod (sport, 
cultuur, natuur)

Huisvesting

Passend 
onderwijs

VVE

Resultaat moet zijn: Kindcentra op lokale maat door  
samen voorzieningen voor jonge kinderen te 

organiseren
Partners, oa:
-Peuterspeelzalen
-Kinderopvang
-Basisschool 
-VVE
-VO
-Verenigingen
-GGD
-Dorps/wijkraad
-Enz…



ontwikkeldoelen
dagdelen
leerlijnen
ontmoeten 

werksoorten
mensen/(wijk-)teams
organisaties
accommodaties



Voorgeschiedenis vervolg 4 

• 2014 presentatie gebiedsvisie Picardie

• 2015 opdracht Penta Rho om gebiedsvisie 
verder te verfijnen en financieel te vertalen. 



PICARDIE



Niks meer te doen?

• Juridische samenwerkingsvormen

• Bestuurlijke en organisatorische vraagstukken

• Toezicht en kwaliteitseisen

• Financiële vraagstukken

• Huisvestingsgerelateerde opdrachten

• Personeelsgerelateerde vraagstukken

• Curriculum ontwikkeling (doorgaande 
leerlijnen) 



Visie Besturen: 

• Kans  verzilveren, nu of nooit/heel lang niet 
meer

• Samen op trekken  

• Meerwaarde realiseren

• Zorgvuldig proces lopen

• Betrokkenheid realiseren 

• Draagvlakken 

Succes met uw afwegingen!


