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Totstandkoming

Op donderdag 25 april is tijdens een kick-off 

bijeenkomst een start gemaakt met het 

ontwikkelen van een pedagogische visie voor IKC 

Hillegom. Tijdens deze bijeenkomst waren de 

partners van het nieuwe IKC aanwezig, directeur 

en team Jozefschool/Leerwinkel, directeur en 

afvaardiging van de medewerkers van 

Wonderland Kinderopvang en de manager 

facilitaire zaken van Sophia Scholen. 

Tijdens deze bijeenkomst is kennis gemaakt en  

nagedacht over het ideaalbeeld voor IKC 

Hillegom vanuit visie, samenwerking en aanbod.  

Vervolgens zijn de resultaten uit de 

teambijeenkomst met een afvaardiging van de 

teams verder uitgewerkt tot voorliggend 

document.  

Proces

Voorliggend document beschrijft de ambitie 

vanuit de teams. Het is een dynamisch document 

met daarin de stip aan de horizon die altijd in 

ontwikkeling blijft. 

Aan de Vosselaan in Hillegom wordt een nieuw 

Integraal Kindcentrum gerealiseerd. Een plek 

waar de Jozefschool/De Leerwinkel (Sophia 

Scholen) en Wonderland Kinderopvang gaan 

samenwerken. 

Daarbij is de ambitie uitgesproken om vanuit 

een gezamenlijke pedagogische visie een 

doorgaande leerlijn te bieden met daarin 

aandacht voor ieder individu en ruimte voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar om te spelen en te 

leren. 

In dit document is de pedagogische visie 

uiteengezet aan de hand van kernwaarden voor 

het nieuwe IKC die opgehaald zijn bij de teams 

van de partners en door een afvaardiging van 

de partners zijn verfijnd.

Vragen die centraal staan in deze uitwerking 

zijn:

• Waarom willen we een IKC? Wat is de 

meerwaarde en voor wie?

• Hoe ziet ons ideaalplaatje eruit? 

• Wat is het aanbod dat we ouders en 

kinderen willen bieden?

• Wanneer is het een succes?  

INLEIDING



In IKC Hillegom ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke wereldburgers met een 

gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt. 

VISIE

• De kinderen van IKC Hillegom krijgen de ruimte om kind te zijn en zichzelf te 

ontwikkelen. Dit betekent dat er een gezonde mix is tussen spelen & leren en leren 

& spelen. 

• Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en in een eigen tempo. In 

de ontwikkeling staat ieder individueel kind centraal en wordt niet gekeken naar 

leeftijd of groep. In hoge mate nemen kinderen zelf verantwoordelijkheid en 

worden zij gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en op zoek te gaan naar hun eigen 

interesses.  

• Een passend programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar zorgt er voor dat kinderen 

met plezier naar het IKC gaan. Daarbij proberen we ouders te ontzorgen. 

MISSIE



• IKC Hillegom wordt één concept met één naam, één gezicht, één team en één 

directeur waarin gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. 

• Kinderen van verschillende leeftijden hebben verschillende behoeften en zijn 

gelijkwaardig aan elkaar. Vanuit een integraal aanbod werken de collega’s van 

IKC Hillegom samen aan de beste ondersteuning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Daarbij zijn de baby’s tot één jaar een aparte doelgroep waar het ritme van de 

baby en rust centraal staan. 

• Brede pedagogische en didactische kennis binnen één team van professionals zorgt 

er voor dat voor ieder kind de juiste ondersteuning geboden wordt. Collega’s 

benutten hierbij elkaars expertise en zoeken elkaar op. Waar nodig wordt 

geïnvesteerd in extra opleiding zodat het team maximaal flexibel en daarmee 

multi-inzetbaar is op pedagogisch en didactisch vlak. Hierbij wordt gezocht naar 

een gezonde balans en verdeling van taken, verantwoordelijkheden en capaciteiten 

binnen het team. Dit draagt bij aan een zo optimaal mogelijk aanbod en een 

prettig werkklimaat.

• Door de juiste inzet van kennis en opleiding is het bijvoorbeeld mogelijk om 

pedagogisch medewerkers een ondersteunende rol te geven in de klas en docenten 

huiswerkbegeleiding te laten geven tijdens BSO tijd. 

• Door goede afstemming en samenwerking met ouders en hen regelmatig te vragen 

naar hun behoeften ontstaat een programma dat vraaggericht is, relevant blijft en 

voorziet in een behoefte.

SAMENWERKING



AANBOD

• Het aanbod van IKC Hillegom is bewust en weloverwogen. Daarbij staat het kind 

centraal. Het basisprogramma van IKC Hillegom is gericht op het bijbrengen van 

21th century skills. Kinderen leren om zelfredzaam te zijn, problemen op te lossen 

en kritisch te denken. 

• Kinderen binnen IKC Hillegom leren op verschillende wijze zoals het leren vanuit 

ervaring, het leren van elkaar en het spelenderwijs leren. Binnen IKC Hillegom 

werken kinderen met elkaar samen en dragen zorg voor elkaar, ongeacht de 

leeftijd. Ook natuurbeleving, bewegen, creativiteit, ontdekken, experimenteren 

en vies worden maakt hier onderdeel van uit.

• Bovenop het basisprogramma wordt een aanbod aan activiteiten aangeboden dat 

de kinderen van IKC Hillegom tot nieuwsgierige wereldburgers ontwikkelt. De 

nieuwe locatie van IKC Hillegom biedt kansen om verbinding te zoeken met de 

directe omgeving: o.a. Sportcentrum De Vosse met sportzalen en binnen- en 

buitenzwembad en Skicentrum Hillegom. De aanwezigheid van deze partijen biedt 

de mogelijkheid om een gevarieerd en actief programma te ontwikkelen waarbij 

een balans gezocht wordt tussen ontwikkeltijd en vrije tijd. Ook de ligging van het 

nieuwe IKC en de eerste stedenbouwkundige contouren dragen bij aan een 

interessant aanbod. Het gebouw komt in een parkachtige omgeving te liggen met 

water en bos/park.

• Het IKC kent primaire gebruikers en secundaire gebruikers. De primaire gebruikers 

zijn de partners van het IKC: Wonderland en Jozefschool/Leerwinkel. 

Partijen die het basisaanbod in het IKC verrijken zijn de secundaire gebruikers. 

Denk bijvoorbeeld aan een toneelvereniging die een ruimte gebruikt voor 

repetities of een schilderclub die cursussen verzorgt in een atelier. Deze partijen 

verrijken het aanbod op locatie maar kunnen ook een rol spelen in het aanbod 

voor de primaire gebruikers. Dit zorgt er voor dat het nieuwe IKC een kloppend 

hart vormt waar kinderen, ouders en bezoekers gebruik van maken.



KERNWAARDEN

• Iedereen doet er toe bij IKC Hillegom. Je maakt onderdeel uit van een geheel 

waarin een fijne sfeer hangt en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor 

zichzelf en voor elkaar. Dit maakt IKC Hillegom tot ‘the place to be’. Een 

voorbeeld voor anderen als het gaat om een prettige plek om te zijn wie je 

bent. Waar je wordt uitgedaagd om steeds een stapje verder te gaan. 

• IKC Hillegom is eigentijds en toekomstbewust. Loopt voorop in nieuwe 

ontwikkelingen en durft risico’s te nemen door het oude los te laten en een 

vernieuwende weg in te slaan zonder daarbij oog voor kwaliteit te verliezen. 

• Het programma is gericht op ontwikkelen en ervaren. Een dag is ingedeeld 

rondom activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van alle partners van 

het IKC (primair en secundair). Een bewust aanbod dat gericht is op jezelf 

(blijven) ontwikkelen is hierin een belangrijke voorwaarde. Gezondheid, 

bewegen, muziek en cultuur zorgen voor een rijk aanbod waarin je steeds 

nieuwe ervaringen opdoet. 

• Verantwoordelijkheid. Zowel op individueel niveau als gezamenlijk zijn we 

verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling en 

verantwoordelijk voor het samen werken aan de ambities binnen IKC 

Hillegom. We houden elkaars kennis hoog en zorgen dat we altijd op de 

hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

IEDEREEN 
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DE DAG VAN…
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Door de projectgroep is nagedacht over het programma van IKC Hillegom. Daarbij is een aanzet gemaakt van de activiteiten op een 

gemiddelde dag van een kind van 6 jaar en een kind van 10 jaar. Hoewel de komende periode nog verder nagedacht dient te worden over de 

details, worden de contouren al wel zichtbaar. Een breed programma als basis dat gedurende de dag door een breed team van professionals 

wordt verzorgd. Ontwikkelen/ervaren en inspanning/ontspanning wisselen elkaar af gedurende de dag. De komende periode zal extra 

aandacht uitgaan naar het verder uitwerken van de visie naar een programma en het inventariseren van de wensen van ouders. 
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Dit document is opgesteld tijdens de eerste stappen in de ontwikkeling van het IKC Hillegom. 

Ervaring leert dat het uitwerken van een concept tijd nodig heeft. Naast tijd zal ook de 

fysieke ontwikkeling van het IKC nieuwe perspectieven of aanscherpingen op dit concept 

opleveren. Van belang is dat er voldoende ruimte is om de visie en de uitwerking actueel te 

houden zodat steeds de aansluiting wordt gezocht bij de behoefte van het team, de ouders 

en hun kinderen. 

Concrete vervolgstap is om het aanbod, de organisatie en de huisvesting verder uit te 

werken. Zie ook de figuur hiernaast voor een overzicht van de hoofdthema’s. 

Onderwerpen zoals identiteit & uitstraling, communicatie & participatie van 

medewerkers/ouders/omwonenden, huisstijl, taken & verantwoordelijkheden zijn hier ook 

onderdeel van. Van belang is dat de thema’s integraal uitgewerkt worden met elkaar. Op die 

manier ontstaat een IKC dat samenhangend is in al haar facetten.

VERVOLGSTAPPEN


