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Inleiding 

 

Stichting Kindcentra Goirle (verder te lezen als SKG) heeft voor de brede schoolontwikkeling in het 

kader van het gemeentelijke Back to Basics traject een subsidieaanvraag ingediend en toegekend 

gekregen.  

In Goirle wordt sinds 2016 gewerkt aan de ontwikkelingen van de kindcentra. Centraal staat daarin de 

gemeenschappelijke missie: versterken van ontwikkelkansen van kinderen én verbeteren van de 

maatschappelijke toerusting en participatie. Om dit te realiseren is samenwerking met partners die 

dagelijks werken aan de ontwikkeling van kinderen van groot belang. Allereerst zijn dit kinderopvang 

en onderwijs en daarnaast ook ondersteunings- en zorgpartners.  

In Goirle hebben we twee ambities benoemd voor 2020-2024 

1. Doorontwikkeling en borging van de kindcentra  

2. Versterking kindcentra van de ondersteuningsstructuur van 0-13 

 

De kindcentra hebben de afgelopen jaren volop ontwikkelingen doorgemaakt. Ieder in hun eigen 

tempo, op hun eigen manier en met verschillende accenten.  

Op basis van het Goirles ontwikkelmodel hebben alle locaties ambitieplannen opgesteld. Daarnaast is 

gestart met de proeftuinen kansenteams op KC Frankische Driehoek en KC Grobbendonck. We 

kunnen zeker zeggen dat Corona van invloed is geweest op de gestelde ambities daar het vroeg om 

andere prioriteiten en samenwerking. Er is tweemaal sprake geweest van een lock-down. Door 

leerkrachten werd digitaal onderwijs gegeven en er werd noodopvang aangeboden voor kwetsbare 

kinderen en kinderen van ouders met vitale beroepen. Ondanks corona zijn mooie ontwikkelingen in 

de spindiagrammen per locatie te zien. Kindcentra Goirle kan 2020 omschrijven als het jaar van volop 

anders samenwerken, het verschil maken, flexibel zijn en doen wat mogelijk is.  

 

Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met december 2020.  
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1. Inrichting en werkwijze Stichting Kindcentra Goirle  

 

De kindcentra ontwikkeling in Goirle is gericht op het afstemmen van het aanbod gericht op de 
ontwikkeling, welzijn en welbevinden van kinderen in de leeftijdsgroep 0-13 om de 
maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen te verbeteren. 

 
Kinderopvang en basisonderwijs zijn de kernpartners in de kindcentra. Op alle locaties werken de 
specifieke onderwijs- en kinderopvangaanbieders met elkaar samen. In wisselende tempo’s en met 
nuances in de plannen van aanpak.  
 

Bestuur  

Het bestuur van de SKG bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het primair onderwijs en de 

kinderopvang. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter.  

Bestuursleden zijn: 

1. Paul Bemelen (Onafhankelijk voorzitter)  

2. Paul van Aanholt (Penningmeester en College van bestuur Edu-ley),  

3. Marcel van den Hoven  (Secretaris en College van Bestuur Tangent),  

4. Sander Pommé (Lid en regiodirecteur Humankind kinderopvang en - ontwikkeling).  

De projectcoördinator neemt deel aan de bestuursvergaderingen.  

In 2020 hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden (februari, mei en december).  

 

Projectcoördinatie  

De projectcoördinator vertaalt de missie van SKG naar concrete ondersteuning aan de KC-locaties en 

coördineert de inzet van alle betrokken partijen in de uitvoering van het Goirles ontwikkelmodel en 

de ambitieplannen per locatie. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht voor de ontwikkeling van de 

kansenteams, de noodopvang, de ondersteuning van het bestuur en verschillende 

communicatiedoeleinden. De projectcoördinator verzorgt het jaarverslag en de halfjaarlijkse 

rapportage voor de gemeente en stelt de subsidieaanvraag op in afstemming met het bestuur. De 

projectcoördinator bewaakt mede de financiën per locatie op basis van de ambitieplannen en 

gestelde doelen.   
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Werkwijze Kindcentra Goirle 
 
Kindcentra Goirle heeft een Goirles ontwikkelmodel gemaakt wat zich richt op 12 ontwikkelpunten:  

1. Gezamenlijke visie op leren, ontwikkeling en samenwerken 

2. Het kind staat centraal 

3. Doorgaande lijn inhoud 

4. Doorgaande lijn ondersteuning 

5. Samenwerking 

6. Multidisciplinaire samenwerking 

7. Nieuwe professionele houding 

8. Ouders betrokken als klant 

9. Geschikte en beschikbare ruimte 

10. Thuisnabij maatwerk in gemeente, dorp, wijk en buurt 

11. Bestuurlijke samenwerking 

12. Eén organisatie 

 

Er zijn 5 fases te benoemen in de ontwikkelpunten: 

Fase 1: Apart  

De partners zijn in één gebouw gehuisvest. Ze functioneren apart en hebben geen 

gemeenschappelijke activiteiten. Ze kennen elkaar wel, maar er zijn geen georganiseerde 

ontmoetingen of uitwisselingen.  

Fase 2: Afstemmen, zelf doen  

Medewerkers en leidinggevenden ontmoeten elkaar. Er komen incidenteel spontane of 

gestimuleerde initiatieven tot stand. Er vindt uitwisseling over methodes en materialen plaats en 

mogelijkheden voor de toekomst worden verkend.  

Fase 3: Samen doen, zelf verantwoordelijk  

Incidentele verkenningen krijgen een structureel karakter. Er ontstaan vaste overlegvormen en 

patronen. Er komen afspraken tot stand over pedagogische visie, aanbod, zorg en presentatie.  

Fase 4: Samen doen, samen verantwoordelijk  

Structuur, samenwerking en overleg worden verbreed; medewerkers zijn betrokken bij de 

vorming van het kindcentrum 0-13.  
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Fase 5: Eén organisatie Integraal verantwoordelijk  

Partners zijn integraal verantwoordelijk. Er is een organisatie met integrale 

eindverantwoordelijkheid. 

 

De ambitie voor schooljaar 2020/2021 In Goirle ligt minimaal op fase 3: Samen doen, zelf 

verantwoordelijk. Waar mogelijk laten locaties op één of meerdere onderdelen een 

doorontwikkeling zien in fase 4 of (waar de wet het toelaat) in fase 5.  

Kindcentra stellen een ambitieplan op voor 1,5 jaar; vanaf zomer 2020 t/m december 2021. Naast de 

ambities worden eveneens de financiële middelen in kaart gebracht. De ambitieplannen worden aan 

elkaar gepresenteerd, tussentijds geëvalueerd en in december 2021 geëvalueerd.  

 

Werkwijze kansenteams 

Er zijn 2 proeftuinen kansenteams te weten KC Grobbendock en KC Frankische Driehoek.  

Doel is om optimale ontwikkelkansen voor kinderen van 0-13 te realiseren waarbij geen kind tussen 

wal en schip valt. 

De gedachte is om één gezamenlijke werkwijze en uitvoering te ontwikkelen in de kindcentra, 

beginnend bij de proeftuinen. Er is een bestuurlijke opdracht geformuleerd waarin de resultaten zijn 

beschreven.  

 

2. Locaties Kindcentra Goirle en hun ambities 

 

Elke locatie heeft een ambitieplan opgesteld. In de bijlage zijn de ambities en het ambitieboek 

toegevoegd waarin de ambities van de locaties beschreven staan.  

De projectcoördinator bespreekt de ontwikkelingen met de locaties. Daar waar nodig vindt bijsturing 

en aanpassing plaats van het ambitieplan. De ontwikkelingen gaan per locatie in een eigen tempo.  

We geven u graag een korte impressie van de ontwikkelingen per locatie.  
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KC de Vonder  

De partners in het kindcentrum zijn basisschool De Vonder, De Koningsbeer Kober. De Koningsbeer 

verzorgt opvang voor kinderen van 0-4 jaar, de tussenschoolse opvang en naschoolse opvang buiten 

de locatie van KC de Vonder.  Kober verzorgt de buitenschoolse opvang op de KC de Vonder. Vanaf 

augustus 2020 is een nieuwe directeur werkzaam op basisschool de Vonder. Dit vraagt om 

hernieuwde samenwerking tussen de verschillende partners. Er is een stuurgroep actief welke de 

doelen samenwerking in kaart brengt. In de stuurgroep zijn de manager van Kober, de eigenaresse 

van de Koningsbeer, en de de directeur en directieondersteuner van de Vonder vertegenwoordigd.  

 

De Vonder heeft ambities op elk ontwikkelpunt. In 2020 is vooral ingezet op:  

a. visie  

b. doorgaande lijn ondersteuning en multidisciplinaire samenwerking  

c. geschikte ruimte, professionele houding en thuis nabij maatwerk 

d. ouders als klant 

 
Figuur 1:  Spindiagram ontwikkelingen KC de Vonder  
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Ad. a:  Er is een eerste aanzet gemaakt voor een visie van KC de Vonder. De visies van de 

verschillende partijen worden naast elkaar gelegd en gedeelde waarden omarmd en nader 

uitgewerkt.  

 

Ad. b: De werkgroep kind, met medewerkers van de kinderopvang, de IB’er en leerkrachten groep 

een en twee,  volgen de ontwikkeling van het kind via KIJK en verzorgen een goede afstemming, 

overdracht en samenwerking van de peuter- naar de kleutergroep. De IB’er wordt ingeschakeld waar 

nodig. Met toestemming van ouders wordt informatie van zorgkinderen gedeeld en besproken.  

 

Ad. c:  In coronatijd is ingezet op samenwerking door middel van het gezamenlijk verzorgen van 

noodopvang op basis school de Vonder en het mogelijk maken van noodopvang voor Sterk Huis op 

locatie de Vonder. Peuters spelen (waar corona het toeliet) bij de speelpleinen van kleuters. Er wordt 

verbinding gezocht met buurtinitiatieven.   

 

Ad. d: Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van de kindcentrum visie. Daarnaast is er een 

gezamenlijke communicatie zoals de Vonderwijzer, de KC Vondergids en de KC jaarkalender.  
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KC Frankische Driehoek 

Het betreft de samenwerkingspartners van de Kinderopvang De Avonturiers en basisscholen De 

Open Hof en Den Bongerd. In KC De Frankische Driehoek vindt de afstemming plaats in een 

stuurgroep overleg, waarin de directeur en een medewerker van de basisscholen Open Hof en Den 

Bongerd en de manager van De Avonturiers vertegenwoordigd zijn.  

KC Frankische Driehoek is een van de proeftuinen Kansenteams. KC Frankische Driehoek heeft de 

ambities opgesteld en gepresenteerd aan zorgpartners en gemeente.  

Waaraan is in 2020 gewerkt?  

a. de (multi disciplinaire) samenwerking,  

b. de professionele houding  

c. geschikte ruimte  

d. doorgaande lijn en ondersteuning.  

 

 
Figuur 2:  Spindiagram ontwikkelingen KC Frankische Driehoek 
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Ad. a:  De huidige ondersteuningsstructuur van De Avonturiers, de Open Hof en den Bongerd zijn 

bekeken.  De werkzaamheden van de verschillende professionals  (SMW, JGZ en Sterk Huis) zijn in 

kaart gebracht in het overzicht ‘wie doet wat’. Het kansenteam wordt ingeschakeld als er 

vraagstukken zijn op meerdere vlakken. Waar ‘onderwijsvragen’ aan de orde zijn wordt het 

kansenteam niet ingeschakeld. Er is een routekaart opgesteld voor ouders en professionals om het 

proces helder in kaart te hebben.  

Er is behoefte aan een toestemmingsverklaring overdracht gegevens van kinderen binnen het 

kindcentrum. Hiervoor is een eerste opzet gemaakt.  

Er hebben werksessies (fysiek waar mogelijk en digitaal)  plaatsgevonden met de zorgprofessionals 

uit het ondersteuningsteam, de IB’ers,  directeuren, pedagogisch coach en manager van De 

Avonturiers en projectcoördinator om de lijnen uit te zetten en de samenwerking nader te 

verkennen en uit te werken. Voor deze personele inzet is per organisatie een bedrag van €4290,- 

ingezet. Dit betreft 107 uur per organisatie.  

De corona lockdown heeft alle tijd en prioriteit van de medewerkers gevraagd op de kinderopvang 

en de scholen gevraagd. Ook was het voor de zorgprofessionals niet mogelijk om op het kindcentrum 

werkzaam te zijn. De ontwikkeling van de kansenteams heeft hierdoor enige vertraging opgelopen.  

 

Ad. b: Tijdens een heidemoment bij Jan van Besouw zijn de zorgprofessionals uit het 

ondersteuningsteam, de IB’ers,  directeuren,  pedagogisch coach en manager van De Avonturiers  

geschoold in het werken met de Kansencirkel. Er heeft eveneens een digitale bijeenkomst 

plaatsgevonden plaats gevonden. Doordat ouders en de zorgprofessionals in de coronaperiode niet 

op school en kinderopvang mochten komen is er mondjesmaat met de kansencirkel gewerkt.  

 

Ad. c: Er is een mooie ruimte ingericht voor de zorgprofessionals om elkaar te ontmoeten en af te 

stemmen. Door corona heeft men helaas nog weinig gebruik kunnen maken van de ruimte.  

 

Ad. d: Er is behoefte aan een doorgaande lijn voor kinderen binnen KC Frankische Driehoek. Het 

betreft de overgang van kinderopvang naar school en de overgang school BSO.  

De Avonturiers brengt de werkwijze van overdracht van kinderopvang naar school in kaart. Als er 

sprake is van ‘zorg’ kinderen welke gebruik maken van de BSO wordt de BSO waar nodig betrokken  

bij het kansenteam.  
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KC Grobbendonck   

Het betreft de samenwerkingspartners BS De Regenboog, KDV Dikkie Dik en BSO-locatie Villa Op 

Stelten (Humankind kinderopvang en -ontwikkeling). De afstemming op deze locatie, is 

georganiseerd in een overleg tussen de directeur van de Regenboog en de manager van Humankind. 

Er is tevens een werkgroep kindcentrum actief.  

Kindcentrum Grobbendonck is een van de proeftuinen van de kansenteams. Er is voor gekozen om 

de ontwikkelingen van het  kindcentrum met name hierop te richten.  

 

De ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de volgende domeinen:   

Ad. a. visie en Kind centraal 

Ad. b. doorgaande lijn ondersteuning 

Ad. c. (multidisciplinaire) samenwerking 

Ad. d.  professionele houding  

Ad. e. ouders als klant 

 
Figuur 3:  Spindiagram ontwikkelingen KC Grobbendonck 
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Ad. a: Door het werken met de kansencirkel en in het bijzonder de kindcirkel wordt toegewerkt naar 

het werken vanuit één gedachte en taal waarbij  het kind centraal staat. Door de medewerkers van 

de kinderopvang, school en zorgpartners is gewerkt met de kansencirkel. De nadruk tijdens het 

gesprek ligt meer op de kansen voor het kind. Er wordt gelijkwaardigheid en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor kansen voor het kind ervaren.  

 

Ad. b: Er wordt nagedacht over een gezamenlijke werkwijze voor het volgen van de ontwikkeling van 

kinderen. Er is een warme overdracht voor kinderen van de kinderopvang naar groep 1 en 2. Er zijn 

gezamenlijke (buiten speel) speelmomenten georganiseerd voor peuters en kleuters. Een 

medewerker van Humankind is gedetacheerd naar de Regenboog. Deskundigheid wordt gedeeld.  

 

Ad. c: De IB’er van school heeft nader kennisgemaakt met de kinderopvang. Casussen worden in het 

kansenteam besproken. De IB’er zit de bijeenkomsten voor. Afhankelijk van de casus wordt bepaald 

wie de regievoerder van de casus wordt. Kind maatschappelijk werk is eveneens inzetbaar bij de 

kinderopvang. Aandacht voor basiskracht is er voor alle kinderen op het kindcentrum. Vooralsnog 

wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Er vinden kansenteam bijeenkomsten plaats waar casussen 

(al dan niet anoniem worden besproken). Ouders, en waar mogelijk de kinderen, worden betrokken 

bij de kansenteam besprekingen.  

 

Ad. d:  Tijdens een gezamenlijk studiemoment zijn zorgprofessionals uit het ondersteuningsteam, 

manager en pedagogisch medewerker van Humankind en de IB’ er en directeur van school geschoold 

in het werken met de kansencirkel. Daar waar corona het toeliet hebben medewerkers de 

kansencircel als gespreksmodel gebruikt. De ervaringen in het werken met de kansencirkel zijn 

positief en tijdens een workshop gedeeld met geïnteresseerden in Goirle.  

Er is een informatiebijeenkomst geweest over de Kansenteams en de kansencirkel aan de 

medewerkers van KC Grobbendonck. Voor de personele inzet is per organisatie een bedrag van 

€4290,- ingezet. Dit betreft 107 uur per organisatie.  

 

Ad. e: De ontwikkelingen van de kansenteams en kansencirkel zijn besproken met de MR en 

Oudercommissie door de manager van Humankind en de directeur van de Regenboog. Ouders waren 

enthousiast over deze ontwikkeling 
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KC Groote Akkers   

Het betreft de samenwerkingspartners basisschool ‘t Schrijverke en kinderopvang De Avonturiers.  

De afstemming op locatie vindt plaats tussen de manager van De Avonturiers en de directeur en 

teamleider onderbouw van de school. In 2020 werd gewerkt aan het domein: 

a. visie 

b. samenwerking 

c. doorgaande lijn  

 

 
Figuur 4:  Spindiagram ontwikkelingen KC Groote Akkers 
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Ad. a: Er wordt gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie. Dit start bij het verkennen van 

elkaars pedagogische aanpak.  

 

Ad. b:  Er is tevens een werkgroep samenwerking waarin afstemming met de school en kinderopvang 

plaatsvindt. Medewerkers kijken bij elkaar in de groep/klas om ervaring uit te wisselen en zodoende 

elkaars werkwijze te leren kennen.  Er wordt samengewerkt rondom de inrichting van de buitenklas 

en de speel-leerruimtes; 

Er wordt onderzoek gedaan naar het integreren van een kinderdagverblijf in het gebouw. 

 

 

Ad. c : Daar waar corona het toeliet speelden peuters en kleuters op afgesproken momenten samen. 

Er vindt afstemming plaats om een makkelijke overgang te realiseren van peuters naar de kleuters.  

De IB’er van ’t Schrijverke kan ingezet worden bij de overgang van peuters naar kleuters.  
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KC Boschkens   
In KC Boschkens zijn BS De Bron, peuteropvang De Hummeltjes, kinderdagverblijf Breebosch en de 

BSO-locatie Villa Kakelbont gehuisvest.  

De locatiecoördinatie wordt uitgevoerd door de locatiemanager van Humankind kinderopvang en -

ontwikkeling en de directeur van BS De Bron.  

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van heel veel aanpassingen. Kinderen die dan wel/dan niet 

naar school of de opvang mochten komen, collega’s die her en der uitvielen, de onzekerheid maar 

ook de veerkracht om online onderwijs te organiseren en of noodopvang te verzorgen. Alles gericht 

op zoveel mogelijk te laten doorgaan en de kinderen en ouders te ondersteunen waar mogelijk. 

Binnen het kind centrum heeft men elkaar op de hoogte gehouden hoe zaken intern werden 

georganiseerd. Eerst gericht op de eigen bubbels maar er ontstond ook ruimte om aan het 

kindcentrum te werken. Zo hebben we bepaald waar we willen komen; een stip op de horizon gezet. 

Daarin is prioritering aangebracht en zijn we met twee punten aan de slag gegaan.  

a. visie 

b. doorgaande lijn inhoud  

c. multidisciplinaire samenwerking 

 
Figuur 5:  Spindiagram ontwikkelingen KC Boschkens 
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Ad. a: Er is een gezamenlijke visie geformuleerd met gezamenlijke ambities op hoofdlijnen voor 

zowel onderwijs als kinderopvang. De gezamenlijke visie wordt door beiden partners heel goed 

herkent;  het was niet zo moeilijk om de raakvlakken in elkaars visies te herkennen. Neem 

bijvoorbeeld gezond en bewegen; bij beide is er al volop aandacht voor bewegend leren. Een mooi 

startpunt om elkaar hierin te versterken en te vinden.  

 

Ad. b en c: . Er is een structureel zorgoverleg van start gegaan uitgaande van de kansencirkel voor 

ieder kind. We willen dat alle kinderen erbij horen en zich in een veilige omgeving kunnen 

ontplooien. Dit heeft direct al mooie resultaten opgeleverd.  Hieruit blijkt de meerwaarde om samen 

te overleggen en een gezamenlijke koers te bepalen rondom een kind. Doordat professionals elkaar 

versterken en aanvullen wordt er sneller geschakeld.   

In 2021 zal op de ingeslagen weg verder gaan. Het motto is: # we zijn in beweging # bewegen is leuk#  
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KC ‘t Tamboerke 

Het betreft de samenwerkingspartners basisschool Kameleon en Humankind kinderopvang en -

ontwikkeling. Er wordt peuteropvang aangeboden door Humankind.  

 

Corona heeft impact gehad op de ontwikkeling van het kindcentrum. Geduld en veerkracht zijn op de 

proef gesteld in 2020. Met twee periodes lock down waarin alleen de kinderen van ouders met een 

vitaal beroep en of kwetsbare kinderen gebruik konden maken van noodopvang. Het hele jaar heeft 

men te maken gehad met hygiëne maatregelen, afstand bewaren en bubbels creëren.  

Naast een eigen aanbod kent het kindcentrum op bepaalde momenten van de maand een 

gezamenlijk aanbod. Door de omstandigheden was samen buitenspelen (peuters en kleuters) ineens 

niet meer mogelijk en aansluiten in de teamkamer is uit voorzorg gestaakt.  

 

 
 

 
Figuur 6: Spindiagram ontwikkelingen KC ‘t Tamboerke  
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Een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden: 

a. doorgaande lijn  

b. ouders als klant 

c. thuis nabij maatwerk 

Ad. a: Vanuit de doorgaande lijnen kwam vooral de uitvoering van gezamenlijke activiteiten onder 

druk maar er heeft warme overdracht plaatsgevonden en ook de IB-er is kind centrum breed ingezet. 

De medewerkers hebben samengewerkt bij de opvang van de peuters en kleuters. Er is kindcentrum 

breed gedacht en zaken zijn opgepakt. Tijdens de lock down konden de jongste kleuters zo nu en dan 

mee spelen op de peutergroep zodat leerkrachten hun aandacht konden geven aan instructie en/of 

online onderwijs. Dit geeft weer hoe snel er geschakeld kan worden en hoe de teams elkaar weten te 

helpen in geval van nood(zakelijkheid).  

 

Ad b:  Bepaalde initiatieven zijn opgepakt maar moesten we door de omstandigheden ook weer 

cancelen zoals de inloop voor (nieuwe) ouders. De flyer hiervoor is gedrukt en verspreidt maar er 

hebben geen fysieke bijeenkomsten kunnen plaats vinden.    

 

Ad. c: Het onderwijs was volop bezig met online lesgeven wat de peuteropvang  inspireerde om ook 

filmpjes op te nemen met Puk. Zo konden de kinderen in alle leeftijdsfases in contact blijven met de 

medewerkers en zijn naast huiswerkopdrachten voor de leerlingen ook ideeën aan ouders van de 

peuteropvang gegeven om activiteiten thuis te kunnen doen.  
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KC De Kleine Akkers  

Het betreft de samenwerkingspartners Jenaplanschool de Kleine Akkers en Humankind 

kinderopvang en -ontwikkeling. Er wordt peuteropvang en naschoolse opvang aangeboden 

door Humankind. Als basisdocumenten voor de ontwikkelingen van Kindgericht centrum de 

Kleine Akkers liggen de intentieverklaring en het startdocument ‘De boer op met KGC de 

Kleine Akkers’ ten grondslag.  

Door corona was het vrijwel onmogelijk elkaar fysiek te treffen. Er is veel digitale 

afstemming geweest.  

Er is  gewerkt aan:  

a. (multidisciplinaire) samenwerking 

b. doorgaande lijn inhoud en ontwikkeling  

c. kind centraal 

d. professionele houding  

e. deskundigheidsbevordering 

f. geschikte ruimte 

 
Figuur 7: Spindiagram ontwikkelingen KGC de Kleine Akkers 
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Een aantal ontwikkelingen: 

 

Ad. a . Tijdens de lockdown is volop samengewerkt met kinderopvang en onderwijs om de roosters 

‘rond’ te maken.  

De ondersteuningsstructuur vindt plaats van 2-13. Er wordt als het ware gewerkt vanuit de 

gedachten van de kansenteams. Kinderen staan centraal en ouders sluiten (waar wenselijk) aan. De 

ontwikkelcoach (IB’er) zit het overleg voor en professionals, die nodig zijn om de vraag op te lossen, 

sluiten aan. Er is iedere week afstemmingsoverleg met de manager van Humankind en de directeur 

van de Kleine Akkers. Waar wenselijk sluiten andere collega’s aan.  

 

Ad. b  

Bij de start van het schooljaar zijn de kleuters verhuisd naast de peuters. Zo wordt volop 

samengewerkt en expertise gedeeld.  

Er wordt gewerkt vanuit de Jenaplan principes en met Jeelo (Je eigen leeromgeving). Programma’s 

en thema’s sluiten op elkaar aan. Kinderen kunnen tijdens de BSO verdere verdieping in de projecten 

zoeken. Er zijn verschillende ‘de boer op’ werkgroepen waar onderwerpen binnen het kindcentrum 

worden opgepakt (oa Jeelo, samenwerking peuters en kleuters, Jenaplan, buiten spelen).  

De pedagogisch medewerker van Humankind is eveneens werkzaam in groep 1 en 2 (op basis van 

een detacheringsovereenkomst).  

Er wordt nagedacht over een nieuwe indeling en inrichting waarbij de doorgaande lijn zichtbaar en 

merkbaar wordt. Dit zijn de Akkers; peuters en onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  

 

Ad. c:  Bij de start van het nieuwe schooljaar vinden MOL gesprekken plaats (kinderen, ouders en 

medewerkers). De medewerkers van de BSO kan hierbij aansluiten. Kinderen denken volop mee over 

de nieuwe indeling/inrichting van het kindgericht centrum. Er is een kinderraad waar onder andere 

de indeling en allerlei onderwerpen worden besproken. De manager van de kinderopvang of de 

directeur van school zit de kinderraad voor.  

 

Ad. d:  Er is sprake van een gemeenschappelijke professionele cultuur. Er is een open en flexibele 

houding tussen de professionals.  
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Ad. e . Alle medewerkers zijn gestart met de Jenaplan opleiding en hebben een Jeelo opleiding 

genoten. Er vinden gezamenlijke studiebijeenkomsten plaats. 

 

Ad. f.  De kleuterruimte is verplaatst naast de peuterruimte. Zo wordt samengewerkt en vorm 

gegeven aan de doorgaande lijn.  Samen met kinderen en medewerkers worden plannen gemaakt 

voor een passende indeling van een kindgericht centrum op basis van de Jenaplan principes.  

 
  

3. Financiën  
 
Gemeente Goirle stelt in 2020 € 47.200,-  beschikbaar voor de ontwikkelingen van de kindcentra. Het 

bestuur stelt € 35.450,- beschikbaar voor de realisatie van de ambitieplannen ten behoeve van de 

versterking van de domeinen. De overige financiën waren begroot voor ontmoetingsmomenten, 

communicatie, representatie- en algemene administratie en accountantskosten. Daarnaast ontvangt 

het bestuur een bedrag van € 40.272,-  voor projectcoördinatie.  

De financiële administratie wordt uitgevoerd door Edu-Ley in samenwerking met ONS 

onderwijsbureau. Stichting Kindcentrum Goirle is aangemaakt als aparte entiteit in het systeem. De 

financiële administratie is professioneel en efficiënt opgezet.  
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In 2020 is een Goirles ontwikkelmodel opgesteld in samenwerking met de locaties. Locaties hebben 

de opdracht om minimaal het ambitieniveau 3 te halen (samen doen, zelf verantwoordelijk). In het 

voorjaar 2020 hebben de locaties ambitieplannen opgesteld voor de periode 2020/2021. De 

middelen kunnen ingezet worden voor verschillende doeleinden: zowel personele inzet als 

bijeenkomsten of (ondersteunende) materialen. De financiële middelen worden op basis van de 

ambitieplannen toegewezen. Het uurtarief voor personele inzet mag maximaal  

€ 40,- per uur bedragen. Door corona was het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten met 

medewerkers en/of ouders te organiseren. Daarnaast vroeg corona zoveel prioriteit dat de het niet 

mogelijk is gebleken gewenste doelen te behalen.  

 

Per locatie waren de financiën als volgt toegekend:  

 
 
In voorgaande jaren werden de kosten weggezet onder de volgende kostenposten:  

- kosten samenwerking 

- kosten doorgaande ontwikkeling 

- kosten doorgaande lijn binnen en buitenschools  

- kosten deskundigheidsbevordering 

- kosten ouder betrokkenheid  
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Door te werken met het Goirles ontwikkelmodel hebben we ervoor gekozen de kosten per locatie in 

2020 onder één noemer weg te zetten namelijk: samenwerking.  

Het resultaat over 2020 bedraagt €1339,-,- Dit bedrag is lager dan uiteindelijk begroot (zie 

bovenstaand overzicht). Dit verschil betreft met name de ontwikkeling van de kansenteams voor KC 

Frankische Driehoek en KC Grobbendonck met betrekking tot personele kosten. Voor de 

ontwikkeling van de kansenteams is per organisatie een bedrag vergoed van €4290,- voor inzet 

personele kosten. Denk hierbij aan de inzet van IB ‘ers, directeuren, managers en overige 

personeelsleden.  

Zoals eerder vermeld waren de locaties genoodzaakt de ambities aan de nieuwe (corona) realiteit 

aan te passen. In de ambities van 2021 is het (geschatte) resterende bedrag op voorhand  

meegenomen. We hopen dat de gemeente een uitzondering maakt op de regel om het positieve 

resultaat terug te betalen. Ons voorstel is het bedrag in 2021 te mogen besteden aan de 

ontwikkelingen van de kindcentra zoals beschreven in de ambitieplannen.  
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4. Ontwikkeling Kindcentra Goirle 

 

Ontmoetingsmoment 

Op 7 september heeft het kindcentrum overleg, coronaproof, in de raadzaal van de 

gemeente Goirle plaatsgevonden. Kinderopvang-, onderwijs- zorgpartners en wethouder 

Dhr. Poos en beleidsambtenaren van de gemeente Goirle waren aanwezig. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan over het `Goirles ontwikkelmodel ‘ en zijn mensen  

bijgepraat over de ontwikkelingen van de kansenteams en is de intentieverklaring getekend.  

Daarnaast zijn de eerste resultaten van Smart Start gepresenteerd door CentERdata en de 

projectcoördinator. De CED groep heeft een startfoto gepresenteerd betreffende VVE in en 

de vlekkenkaart met betrekking tot de onderwijsachterstanden in de gemeente Goirle.   

 

Kansenteams 

Bij de start van 2020 is de bestuurlijke opdracht van de proeftuinen Kansenteams door de gemeente  

Goirle goedgekeurd. KC Grobbendonck en KC Frankische Driehoek zijn de proeftuinen.  Er is gekozen 

voor een kleine en grote locatie om zo de ervaringen en resultaten naast elkaar te kunnen leggen. Op 

9 maart zou de kick-off Kansenteams plaatsvinden maart. Door corona heeft dat helaas niet plaats 

kunnen vinden. Corona heeft zowel van kinderopvang als het onderwijs een andere prioriteit 

gevraagd. Denk onder andere aan thuis onderwijs, noodopvang, communicatie en managen van 

personele inzet. De lock down maakte het voor de ouders  en de zorgmedewerkers niet mogelijk om 

op de kinderopvang en scholen te komen. Waar mogelijk vond digitale afstemming plaats. Hierdoor 

heeft de ontwikkeling van de kansenteams een vertraging opgelopen.  
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Resultaten en ervaringen algemeen  
- Uitnodiging en organisatie kick-off 9 maart 

- Website kansenteams in de lucht https://www.kansenteamsgoirle.nl/ 

- Bijscholing door Nanda Bisschof  (Sterk Huis) over de kansencirkel voor de proeftuinen 

kansenteams en de kansenfans  

- Wie doet wat? Werkzaamheden in kaart van de zorgprofessionals GGD, Kind Maatschappelijk 

Werk en Aandacht voor basiskracht  

- Afstemming met de coördinator toegang over de uitleg werkwijze kansenteams en de 

verbinding met de toegang (met name complexe jeugd) 

- Voorbereiding en presentatie kansenteams met wethouder P. Poos en bestuurder P v. 

Aanholt  (Edu-Ley ) in samenwerking met Kindt Tilburg aan gemeenten Zuid Limburg  

- Afstemming met Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd over kansenteams  

- Filmpje kansenteams  

- Ontwikkelingen kansenteam in nieuwsbrief en uitnodiging bijeenkomst voor kansenfans  

- Bijscholingen door Nanda Bisschoff  (Sterk Huis) over de kansencirkel voor de kansenfans  

- Samenwerking met Kindt om kennis en ervaringen te delen  

Er zijn mooie ontwikkelingen van KC Frankische Driehoek en KC Grobbendonck op pagina 10, 11, 12 

en 13 te lezen.  

 

Wat hebben we gemerkt?  

Kansencirkel 

De kansencirkel is een gesprektool waar bij beiden proeftuinen mee geëxperimenteerd is. De 

‘verbindende principes’ 1 en houding van de professionals 2liggen hieraan ten grondslag. We hebben 

gemerkt dat deze principes niet vanzelfsprekend zijn voor medewerkers.  Het vraagt een andere 

houding/aanpak om met kinderen en ouders op een gelijkwaardige manier in gesprek te gaan. Het is 

niet gemakkelijk gebleken deze nieuwe gesprektool digitaal toe te passen. Daarvoor is enige ervaring 

gewenst. Dit heeft het werken met de kansencirkel enigszins vertraagd. De kansencirkel is een 

gesprekstool waarbij je de kansen (en belemmeringen) van kinderen goed in beeld krijgt.   

 

 
1 https://elkkindeengoedestartentoekomst.nl/verbindende-principes/ 
 
2 https://elkkindeengoedestartentoekomst.nl/houding-van-professional/ 
 



 

Jaarverslag Kindcentra Goirle 2020 27 

 

 

 

Vanuit gelijkwaardigheid wordt het gesprek aangegaan. De kansencirkel kan worden gebruikt bij de 

start van een vraagverheldering/traject met kinderen en ouders.  

Het taalgebruik van de kansencirkel is niet voor iedere ouder toegankelijk. Het vraagt vooraf een 

heldere uitleg. De ervaringen en vragen worden bij KIndt neergelegd. Er wordt samen met 

kansenteams Goirle gewerkt aan verbetering van de kansencirkel.   

Inmiddels zijn een aantal kansenfans aangehaakt! Op KC de Kleine Akkers en KC Boschkens wordt 

eveneens geëxperimenteerd in het werken met de kansencirkel.  

 

Kansenteams 
Het werken met één IB ‘er op een  kindcentrum is op KC Grobbendonck uitgerold. De 

ervaringen zijn positief! De doorgaande lijn is geborgd en men leert elkaars taal, wereld en 

kinderen kennen.  

Op KC Frankische Driehoek zijn meerdere IB’ers werkzaam. Er is een routekaart opgesteld 

om de werkwijze gezamenlijk te verkennen.  

Beide locaties geven aan op basis van behoeften (zorg) professionals in te willen zetten. De 

huidige structuur van x aantal uur Aandacht voor Basiskracht, Schoolmaatschappelijk werk 

of Jeugdverpleegkundige is daarbij niet meer passend. Dit wordt meegenomen in de 

evaluatie van de kansenteams.  

 

Corona en noodopvang 
In maart en december is er sprake geweest van een lock-down door corona. Tijdens deze lock-down 

werd digitaal onderwijs verzorgd en noodopvang geboden voor kinderen van ouders werkzaam in 

vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen (de zogenaamde code rood en oranje kinderen). Waar 

bij de start van de noodopvang op 16 maart 82 kinderen door kinderopvang en onderwijs werden 

opgevangen, zo waren dat op 7 april  170 kinderen. Vanaf 11 mei was het onderwijs gedeeltelijk 

geopend voor kinderen. Bij de 2e lock down op 15 december 2020 werd eveneens noodopvang 

geboden voor ouders van kinderen in vitale beroepen en kwetsbare kinderen. In de gemeente Goirle 

werden dagelijks meer dan 400 kinderen opgevangen.  

Er is veel samengewerkt binnen de kindcentra om elkaar te helpen, informatie te delen en 

afstemming te zoeken over kinderen waar zorgen over zijn. Doordat mensen elkaar kennen en weten 

te vinden was het mogelijk snel te schakelen. Dit gebeurde zowel binnen de eigen locatie als  
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gemeente Goirle breed. Zowel medewerkers kinderopvang, onderwijs, zorgmedewerkers als de 

leerplichtambtenaar hebben volop samengewerkt om (kwetsbare) kinderen en waar nodig hun 

ouders te ondersteunen  Er was een gezamenlijkheid in aanpak wat zowel voor medewerkers als 

ouders erg prettig was. Hier zijn we trots op!  

Een werkgroep bestaande uit een beleidsmedewerker van de gemeente, bestuurder van Edu-Ley en 

projectcoördinator van KC Goirle hebben de noodopvang waar nodig gecoördineerd. In september is 

deze werkwijze geëvalueerd middels een enquête3.   

 
De volgende punten zijn uit de evaluatie naar voren gekomen:  

- We weten wat we kunnen verwachten dus draaiboeken liggen klaar! 

- Er is een coördinatiepunt voor vragen en informatie 

- Q en A zijn op één plek te vinden voor iedereen 

- Kindcentrum breed wordt samengewerkt en afgestemd 

- Opening schooltijden  en BSO/KDV tijden zijn op elkaar afgestemd 

- Kinderen uit één gezin kunnen tegelijkertijd naar school en kinderopvang  

- Schoolbesturen handelen eenduidig in Goirle en Riel 

 

Tijdens de 2e lock-down in december zijn deze punten meegenomen en uitgevoerd. Het 

coördinatiepunt was weer bereikbaar voor vragen en antwoorden. Op de website KC Goirle4 is Covid 

nieuws gepubliceerd.  

 

Communicatie 
Goede communicatie draagt bij aan de ontwikkelingen van de kindcentra.   

Welke communicatiemiddelen zijn ingezet: 

- Nieuwsbrief  

- Website KC Goirle inclusief nieuws noodopvang 

- Website kansenteams  

- Evaluatie noodopvang  

- Halfjaarverslag 

- Kerstgedachte  

  

 
3 https://www.kindcentragoirle.nl/wp-content/uploads/2020/10/Evaluatie-Covid19-def.pdf 
4 https://www.kindcentragoirle.nl/nieuws/ 
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Tot slot 

In Goirle is ondanks corona hard gewerkt aan de ontwikkelingen van Kindcentra en de Kansenteams. 

We kijken hier met trots op terug! Locaties hebben veel flexibiliteit, verkracht en ‘samen’ laten zien. 

Medewerkers van onderwijs en kinderopvang kennen elkaar inmiddels goed en weten elkaar vinden 

voor optimale kansen voor kinderen   

 

Naast de ontwikkelingen van de kindcentra en kansenteams hebben locaties en de zorgpartners 

meegewerkt aan Smart Start en hebben input geleverd aan de LEA en de werkgroep VVE.  Daarnaast 

is de ontwikkeling ‘in de buurt gebeurt het’ actueel.  

In 2021 is het nodig alle initiatieven aan elkaar te knopen om het een logisch geheel te laten zijn voor 

iedereen die betrokken is bij versterken van ontwikkelingskansen van kinderen én het verbeteren van 

de maatschappelijke toerusting en participatie. 

Kindcentra Goirle zal daarin een belangrijke bijdrage leveren. Er is veel draagvlak en motivatie om 

hiermee aan de slag te gaan.  

 

We verheugen ons op het nieuwe jaar!  


