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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 

zijn de proeftuinen kansenteams op KC Frankische Driehoek en KC Grobbendonck verder ontwikkeld 

en zijn de resultaten gepresenteerd. Ook dit jaar is Corona van grote invloed is geweest op de 

gestelde ambities.  Er is tweemaal sprake geweest van een harde lock-down waarbij digitaal 

onderwijs werd verzorgd en wederom noodopvang werd aangeboden voor kwetsbare kinderen en 

kinderen van ouders met vitale beroepen. Kinderopvang en onderwijs kenden ieder hun eigen 

coronaprotocol wat impact heeft gehad op samenwerking met elkaar maar ook met ouders. Het hele 

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

Dit heeft effect op de ambities van ieder kindcentrum wat is terug te zien in de spindiagrammen per 

locatie. Kindcentra Goirle kan 2021 omschrijven als het jaar van ‘doen wat mogelijk is om het beste 

uit de kinderen te halen’.  

 

Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met december 2021.  
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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. Ieder met een eigen nuances in 
de plannen van aanpak.  
 

Bestuur  

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

kinderopvang.  

Bestuursleden zijn: 

1. Sander Pommé (Voorzitter en regiodirecteur Humankind kinderopvang en - ontwikkeling).  

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

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

 

De projectcoördinator neemt deel aan de bestuursvergaderingen.  

In 2021 hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden (april, juni en november).  

 

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 ontmoetingsmomenten, 

de ontwikkeling van de kansenteams,  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 2021 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 hebben een ambitieplan opgesteld voor 1,5 jaar; vanaf zomer 2020 t/m december 2021. 

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

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 met betrekking tot de ondersteuningsstructuur te 

ontwikkelen binnen de kindcentra, beginnend bij de proeftuinen. In hoofdstuk 4, bij de locaties zelf 

en in de bijlage staan de resultaten nader 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. Corona heeft veel impact gehad op 

de ontwikkelingen van de Kindcentra. Er was sprake van 2 lockdowns waardoor het op die 

momenten onmogelijk was om elkaar (fysiek) te treffen, gezamenlijke activiteiten te organiseren 

voor kinderen en de teams, de samenwerking op te zoeken en ouders te ontvangen. Na de 

lockdowns bemoeilijkte de (verschillende) wetgevingen nog enige tijd de samenwerking.  

Ook de wisselingen/ziekte van managers kinderopvang en directeuren onderwijs vroeg om een pas 

op de plaats en heroriëntatie van de ontwikkelingen die men gezamenlijk wil inzetten. 

Per locatie is de huidige stand van zaken in kaart gebracht door middel van het spindiagram en wordt 

deze nader toegelicht.  
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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. Er is een 

stuurgroep actief welke de doelen voor de samenwerking binnen het kindcentrum in kaart brengt. In 

de stuurgroep zijn de manager van Kober, de directeur eigenaar van de Koningsbeer en de directeur 

van de Vonder vertegenwoordigd.  

 

De Vonder heeft de ambities opgesteld voor elk ontwikkelpunt (januari 2020).  Er was toen nog geen 

sprake van corona.   

In 2021 is ingezet op:  

a. Visie  

b. Kind centraal 

c. Doorgaande lijn ondersteuning  

d. Samenwerking 

e. Thuis nabij maatwerk 

 
Figuur 1:  Spindiagram ontwikkelingen KC de Vonder  

 



 

Jaarverslag Kindcentra Goirle 2021 9 

 

 

       
 

Ad. b: Wanneer corona het toeliet hebben partners activiteiten gezamenlijk opgepakt, denk hierbij 

aan gezamenlijke thema’s en vieringen. Peuters spelen (waar corona het toeliet) bij de speelpleinen 

van de kleuters. Met het vormgeven van een instroomgroep is gezamenlijk gekeken naar het 

optimaal gebruiken van ruimten binnen het kindcentrum waaronder het multifunctioneel gebruik 

maken van de aula.  

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

één 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. d:  Er wordt vormgegeven aan de inzet van medewerkers binnen het kindcentrum. Medewerkers 

van de Koningsbeer hebben bijgesprongen op de Vonder tijdens Corona.  

 

Ad. e: Het kindcentrum benut het aanbod in de wijk voor activiteiten op het gebied van sport of 

andere maatschappelijke doelen. Het kindcentrum is daarnaast van betekenis voor de wijk; ouders 

gebruiken de locatie voor knutselavonden. De gymzaal wordt structureel gebruikt door sportclubs en 

buurtbewoners.  

 

 

Op reis met
KINDCENTRUM 

DE VONDER

KC 
De Vonder

REISPLAN

Wat wordt de

eindbestemming?

Welke tussenstops?

Wie gaan er mee?

• Kinderen zijn altijd het uitgangspunt

• Gezamenlijk verantwoordelijk

• We zijn ondernemend

• We weten waar we aan toe zijn

TI
CK

ET

“Gesprekken 
met kinderen”

“Gesprekken 
met ouders”

1 PEDAGOGISCHE VISIE

talent
duurzaam

groei
ondernemend

sociaal
autonomie
eigenheid

TEAMBIJEENKOMST:
Wat weten we al?

Wat wordt het plan?

KC De Vonder

KDV
De Koningsbeer

BS
De Vonder

BSO
Kober

Zo doen
wij het!

Ad a:  KC de Vonder heeft de werkwijze van het komen tot 

een gezamenlijke visie in de KC Vonder stuurgroep 

besproken. Hiervoor is ‘het reisplan’ KC de Vonder 

opgesteld. De eerste stappen zijn in 2021 gezet. Door 

Corona is het reisplan echter wat vertraagd. In 2022 wordt 

hier verder vorm aan gegeven. Denk hierbij aan het 

gezamenlijk opzetten van beleid en uitvoering op een 

gezond kindcentrum  

 

 

 

KC de Vonder heeft de financiële middelen ingezet voor communicatiemiddelen en 
een  ontmoetingsmoment. 
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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. 

  

In 2021 is met name gewerkt aan de ontwikkeling van de Kansenteams, met daarin de volgende 

onderdelen:  

a. Doorgaande lijn ondersteuning 

b. De (multi disciplinaire) samenwerking 

c. Professionele houding  

 
Figuur 2:  Spindiagram ontwikkelingen KC Frankische Driehoek 
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Heeft u een vragen of zijn er zorgen over de
ontwikkeling van uw kind op school of thuis? 
U kunt daarvoor terecht bij de leerkracht en IB'er van school. 
Zij kunnen u waar wenselijk in contact brengen met de
Jeugdverpleegkundige van de GGD, de Kind Maatschappelijk Werker,
gedragscoach of andere betrokkenen (o.a. logopedist). Deze mensen
kunnen onderdeel uitmaken van het Kansenteam. 

De kansencirkel kan gebruikt worden
als  hulpmiddel voor het gesprek met
elkaar. Dit wordt vooraf besproken.
Kinderen kunnen de kindcirkel 
 invullen. 

Het gesprek met alle betrokkenen
vindt plaats. Er worden
afspraken gemaakt. Wat is nodig
voor het kind? Wie doet wat?

KANSENTEAM
Kindcentrum Frankische Driehoek

BS Open Hof en OBS den Bongerd 

Het overleg wordt door de IB'er
georganiseerd. Informatie wordt
binnen het kansenteam gedeeld,
alléén als u daarvoor
toestemming geeft. Het kind en
gezin worden gehoord en staan
áltijd centraal.

Kunnen we de vraag oplossen? Zijn
er andere professionals nodig? 
Dan stellen we met u het
Kansenteam samen.

De vraag kan worden afgesloten en
als er meer nodig is voor het kind of
gezin worden nieuwe afspraken
gemaakt. 

De afspraken worden uitgevoerd
en de voortgang wordt bewaakt
en besproken met de
betrokkenen.  

 

HET GAAT STEEDS OM DE VRAAG: 
WAT KAN IK DOEN OM VOOR DIT KIND HET

VERSCHIL TE MAKEN? 
EN KAN IK ZELF NIETS DOEN, WIE DAN WEL?

7

De afspraken worden uitgevoerd
en de voortgang wordt bewaakt
en besproken met de betrokkenen. 

w w w . k a n s e n t e a m s g o i r l e . n l

4

2

3

1

6 5

Ad. a:   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. Voor 

deze werksessies zijn uren van medewerkers 

vergoed.  

De werkwijze Kansenteam is nader uitgewerkt.  Het 

kansenteam wordt ingeschakeld als er vragen voor 

kinderen en mogelijk hun ouders zijn op meerdere 

vlakken. Waar ‘onderwijsvragen’ aan de orde zijn 

wordt het kansenteam niet ingeschakeld. Waar 

wenselijk wordt gewerkt met de kansen- dan wel 

k!ndcirkel.  

Er is een routekaart opgesteld voor ouders en 

professionals om het proces helder in kaart te 

hebben. Deze is zowel ontwikkeld voor de 

kinderopvang als voor  het onderwijs.  De 

werkwijze vraagt tijd en wordt nog niet als 

vanzelfsprekend toegepast. De corona lockdowns 

zijn hier niet helpend in geweest en hebben alle tijd 

en prioriteit van de medewerkers kinderopvang en 

de scholen gevraagd. Ook was het voor de 

zorgprofessionals niet mogelijk om op het 

kindcentrum werkzaam te zijn. Daarnaast is er 

wisseling van management personeel binnen  

De Avonturiers geweest wat opnieuw afstemming 

en aanscherpen van de werkwijze vraagt.  
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Ad. b  

Er is toestemmingsverklaring ontwikkeld in samenwerking met Privacy op School voor overdracht 

gegevens van kinderen binnen het kindcentrum. De toestemmingsverklaring kan pas in werking 

treden na goedkeuring van de MR op de Open Hof, den Bongerd en De Avonturiers. Door Corona  en 

het niet welkom zijn van ouders op school is hieraan (nog) geen prioriteit gegeven.  

 

Ad. c 

Waar mogelijk zoeken professionals elkaar op en stemmen ze af. Er is een positieve en flexibele 

houding tussen de professionals.  

 

 

 

 

  

Kindcentrum Frankische Driehoek heeft de financiële middelen ingezet voor inzet personeel in 

het kader van het Kansenteam waaronder de doorgaande lijn, ondersteuning en samenwerking.  
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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. De ontwikkelingen van 

de kindcentra zijn met name hierop gericht  

 

De ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de volgende domeinen:   

a. Visie 

b. Kind centraal 

c. Doorgaande lijn inhoud 

d. Multidisciplinaire samenwerking en samenwerking 

e. Ouders als klant 

f. Geschikte ruimte 

g. Thuis nabij maatwerk 

 
Figuur 3:  Spindiagram ontwikkelingen KC Grobbendonck 
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Ad. a: Er is in 2020 een (ambitieuze) visie opgesteld die handen en voeten zou krijgen binnen het 

kindcentrum. De (tijdelijke) wisseling van het management kinderopvang en onderwijs is er voor 

gekozen geen specifieke aandacht te besteden aan de visie maar het kind centraal te stellen in de 

ontwikkelingen van het kansenteam.  

 

Ad. b: 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 en de k!ndtcirkel.  De nadruk 

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

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind ervaren. Er zijn gezamenlijke (buiten speel) 

speelmomenten georganiseerd voor peuters en kleuters waar Corona dit toeliet.  

 

Ad. c: Er is een gezamenlijke werkwijze voor het volgen van de ontwikkeling van kinderen opgesteld. 

Er is een kwaliteitskaart opgesteld waarin de samenwerking tussen de peuters en de kleuters wordt 

beschreven. Er vinden kansenteam bijeenkomsten plaats waar casussen (al dan niet anoniem) 

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

de regievoerder van de casus wordt. Preventie is leidend.  Als kinderen 3 jaar zijn sluit de IB’er aan bij 

het zorgoverleg van kinderen uit de kinderopvang aan om onder andere voor te sorteren op de juiste 

keuze en een goede doorstroom naar het onderwijs. Er is een warme overdracht voor kinderen van 

de kinderopvang naar groep 1. Een medewerker van Humankind is gedetacheerd naar de 

Regenboog. Deskundigheid wordt gedeeld.  

 
Ad. d: Ouders, en waar mogelijk de kinderen, worden altijd betrokken bij de kansenteam 
besprekingen. Ouders zijn tijdens Corona online uitgenodigd.  
 

Ad. e: Ruimtes worden gedeeld waar mogelijk. Kleuters maken gebruik van Spring Lab van de 

kinderopvang en kunnen gebruik maken van de BSO ruimte gedurende de dag. BSO kan gebruik 

maken van de aula na schooltijd. De buiten (speel) ruimtes worden gezamenlijk benut.  

 

Ad. f: Er wordt gebruik gemaakt van aanbod in de wijk op het gebied van sport en cultuur.  

  
Kindcentrum Grobbendonck heeft de financiële middelen ingezet voor inzet personeel in het 

kader van de Kansenteams waaronder de doorgaande lijn, ondersteuning en samenwerking.  
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KC Groote Akkers   

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

De diensten van De Avonturiers betreffen een peuterplein voor kinderen van 2-4 jaar en een 

Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4-13 jaar.  

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

teamleider onderbouw van de school. In 2021 werd gewerkt aan het domein: 

a. Visie en geschikte ruimte  

b. Doorgaande lijn ondersteuning 

c. De (multidisciplinaire) samenwerking 

 

 
 
Figuur 4:  Spindiagram ontwikkelingen KC Groote Akkers 
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Ad. a:  Op Kindcentrum de Groote Akkers lopen het aantal kinderen op het peuterplein terug. De 

groepen zijn op een aantal dagen te klein om doorgang te vinden. De peuteropvang sluit niet langer 

aan bij de behoeften van ouders. Ouders hebben behoeften aan kinderopvang voor kinderen vanaf  

0 jaar. Er is een urgentie om kinderopvang te starten. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente in 

het kader van het integraal huisvestingsplan. Het huisvestingsplan is nog niet gereed. Gemeente 

Goirle heeft aangegeven niet mee te financieren in de kosten die gepaard gaan met het opstarten 

van de kinderopvang. Er is met elkaar nagedacht over oplossingen om kinderopvang alsnog op 

kosten van kinderopvang te starten. Hiervoor zijn de nodige overleggen gevoerd en zijn 

berekeningen gemaakt. Mede door het ontbreken van duidelijkheid over de huisvesting op 

middellange termijn en Corona die om een andere prioriteit vroeg heeft Kindcentrum de Groote 

Akkers een pas op de plaats gemaakt met betrekking tot de kindcentrum visie, ouders als klant en de 

professionele houding.  

 

Ad. b:  Er is een werkgroep ‘samenwerking kindcentrum’ waarin afstemming met de school en de 

kinderopvang plaatsvindt. Medewerkers kennen elkaars werkwijze, zoeken elkaar op in het kader 

van thematisch werken en voor de warme overdracht van peuters naar groep 1. Indien wenselijk 

vindt afstemming plaats voor kinderen die gebruik maken van de BSO.  

 

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

Er vindt afstemming plaats rondom ondersteuning bij dezelfde kinderen, na goedkeuring van ouders.   

De IB’er van ’t Schrijverke kan ingezet worden bij zorgvragen en bij de overgang van peuters naar 

kleuters.  

 

 
 

  

Kindcentrum de Groote Akkers heeft de financiële middelen ingezet voor inzet personeel 

in het kader van de doorgaande lijn, ondersteuning en samenwerking.  
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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.  

 

In 2021 werd gewerkt aan de volgende domeinen: 

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 presentatie aan de teams heeft door Corona niet 

plaatsgevonden. De inhoudelijke samenkomst uren zijn hierdoor niet gemaakt. Er is een 6-wekelijks 

kindcentrum overleg met de manager van de kinderopvang en directeur van de school waar 

samenwerking wordt besproken.  

 

Ad. b: Binnen het kindcentrum worden materialen uitgewisseld. Met name spelmateriaal voor de 

peuters/kleuters wordt uitgewisseld.   

Het oefenen van peuters in groep 1 wordt als positief ervaren door de kinderen, ouders en 

medewerkers. Door corona heeft het oefenen van peuters in groep 1 helaas niet structureel plaats 

kunnen vinden. Elkaars ruimte wordt benut en wordt creatief met ruimten omgegaan wanneer de 

situatie dit vraagt. Gezamenlijk is vormgegeven aan het nieuwe groene schoolplein.  

Door Corona zijn er geen specifieke kindcentrum werkgroepen opgestart waardoor geen kosten in 

rekening zijn gebracht.  

 

Ad. c:  Het overleg met de IB ‘er van school en Humankind is vormgegeven. Er wordt afgestemd ten 

behoeve van het kind om een goede overgang van kinderopvang naar groep 1 te realiseren. Om 

kinderen optimaal te kunnen begeleiden worden BSO kinderen met specifieke vragen, met ouders of 

na akkoord van ouders besproken. Waar passend worden de kansencirkel en de k!ndcirkel als 

gespreksmodel ingezet. 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.   

 

 

  

De begroting betrof met name uren voor medewerkers voor specifieke werkgroepen. Door 

corona zijn de werkgroepen niet als zodanig opgepakt. Er heeft geen teambijeenkomst plaats 

kunnen vinden in het kader van de visie of zijn gezamenlijke activiteiten met kinderen opgepakt.  

De structurele inzet van management kinderopvang, directeur school en IB’er zijn niet 

doorberekend.  
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KC ‘t Tamboerke 

Het betreft de samenwerkingspartners basisschool Kameleon en Humankind kinderopvang en -

ontwikkeling. Er wordt peuteropvang aangeboden door Humankind.  

Door corona werden de professionals verplicht in hun eigen bubble te werken. Hierdoor was samen 

(buiten) spelen (peuters en kleuters) vrijwel niet meer mogelijk en bij elkaar aansluiten in de 

teamkamer is uit voorzorg gestaakt.  

Kindcentrum ’t Tamboerke is een kindcentrum voor kinderen van 2,5 – 13 jaar. Vooralsnog is het 

kostentechnisch niet rendabel een BSO op te starten terwijl de kinderen een breder aanbod nodig 

hebben voor een optimale ontwikkeling. Dit schuurt. Vraag en aanbod voor het kindcentrum zijn 

nader onderzocht wat heeft gemaakt dat  kindcentrum ’t Tamboerke  een andere weg is ingeslagen.  

 

 
Figuur 6: Spindiagram ontwikkelingen KC ’t Tamboerke 
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Ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden: 

a. Visie 

b. Kind centraal 

c. Doorgaande lijn inhoud 

d. Doorgaande lijn ondersteuning 

 

 
in dagarrangementen. Door de nieuwe richting laat het spindiagram een andere beweging zien om 

nieuwe stappen te kunnen zetten.  

 

Ad. b en c:  Op basis van de VVE visie wordt gewerkt aan doorgaande lijnen. Door corona kwam de 

uitvoering van gezamenlijke activiteiten onder druk te staan. De medewerkers peuters en kleuters 

hebben daardoor minder dan gewenst samen kunnen werken. Waar mogelijk is er vormgegeven aan 

gezamenlijke thema’s vanuit Uk en Puk en methode Schatkist (VVE). Gezamenlijk buitenspelen is 

opgepakt wanneer dit mogelijk was.  

 

Ad d: De doorgaande lijn voor (VVE) peuters en kleuters wordt geborgd binnen het kindcentrum.  

Overdracht en zorgen van kinderen staan binnen het kindcentrum op nummer één. Elk kind is in 

beeld en er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. De IB’er observeert bij peuters als zorgen 

over de ontwikkeling zijn en bij de overdracht naar groep 1. Er is een warme overdracht van kinderen 

van de peutergroep naar school. Ouders zijn altijd op de hoogte en worden betrokken waar 

mogelijk/wenselijk.   

  

De kosten van het onderzoek en de visie zijn deels bekostigd vanuit de kindcentra middelen. 

Ad. a: Er is sprake van een gezamenlijke visie VVE beleid en 

de uitvoering daarvan. Deze visie was met name gericht op 

het jonge (VVE) kind en nauwelijks op het gehele 

kindcentrum. In 2021 is een nieuwe ‘richting’ voor een visie 

opgesteld voor ‘het Wijk Speel- en leercentrum’ voor 

kinderen van 0-13 jaar. Uitgangspunten zijn de talenten en 

ontwikkelpunten van ieder kind waarbij sprake is van een 

passend aanbod voor denkers en doeners en een aanbod 

voor groep 1 t/m 8 na schooltijd aangeboden of geïntegreerd  
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KC De Kleine Akkers  

Het betreft de samenwerkingspartners Jenaplanschool de Kleine Akkers en Humankind kinderopvang 

en -ontwikkeling. Er wordt (VVE) peuteropvang en naschoolse opvang aangeboden door Humankind. 

Als basisdocumenten voor de ontwikkelingen van Kindgericht centrum de Kleine Akkers liggen het 

startdocument ‘De boer op met KGC de Kleine Akkers’ en en Kindgericht centrum plan 2021/2022 

ten grondslag. In 2021 zijn door ziekte zowel de manager kinderopvang als ook de directeur van 

school (tijdelijk) vervangen en hebben personele wisselingen binnen het onderwijs plaatsgevonden. 

Naast corona heeft dit prioriteit voor de eigen organisatie gevraagd wat een pas op de plaats of terug 

betekende voor de kindcentrum ontwikkelingen.  

 

De volgende ontwikkelingen kunnen worden vermeld:  

a. Doorgaande lijn inhoud en ontwikkeling  

b. Kind centraal 

c. Professionele houding 

d. Geschikte ruimte 

 
Figuur 7: Spindiagram ontwikkelingen KGC de Kleine Akkers 
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De ontwikkelingen: 

Ad. a: Er vindt een warme overdracht plaats van de peuters die naar groep 1 gaan. Waar (door 

corona) mogelijk,  oefenden kinderen in groep 1. Bij kinderen met vragen over hun ontwikkeling 

observeerde de ontwikkelcoach (IB ‘er), waar corona dit toeliet, en vond gezamenlijke afstemming 

plaats met (goedkeuring van) ouders. Vanuit het onderwijs wordt gewerkt vanuit de gedachten van 

de kansenteams. Kinderen staan centraal en ouders sluiten (waar wenselijk) aan. Als het kinderen 

van de BSO betreft vindt afstemming plaats met de kinderopvang.  

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 

(methode waarbij wordt gewerkt met schoolbrede projecten), samenwerking peuters en kleuters, 

Jenaplan, inrichting en onderhoud speelplaats, buiten spelen en BHV. 

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

een detacheringsovereenkomst).  

 

Ad. b:  Waar mogelijk werd vormgegeven aan de  werkgroep ‘de boer op met peuters en kleuters’ en 

werden thema’s en activiteiten gezamenlijk georganiseerd. De kleutergroep is medio 2020 verhuisd 

naast de peutergroep. Dit heeft er toe geleid dat de afstand tussen peuters en kleuters letterlijk en 

figuurlijk verkleind is. Kinderen van de peuteropvang kennen de juffen van school al en kleuters 

houden contact met ‘hun’ pedagogisch medewerker. Professionals weten elkaar te vinden en 

spreken elkaar in de dagelijkse praktijk makkelijk aan. 
 Een medewerker van Humankind is gedetacheerd naar de kleutergroep wat mede zorg draagt voor 

een doorgaande lijn.  

Door corona zijn de maandelijkse activiteiten komen te vervallen. Er heeft een zomer-  en 

sinterklaasactiviteit plaatsgevonden.  

 

Ad. c:  Er wordt gewerkt vanuit de Jenaplan principes en met Jeelo. Professionals van de 

kinderopvang zijn geschoold in de Jenaplan principes. Programma’s en thema’s sluiten zo veel 

mogelijk op elkaar aan. De VVE aanpak kan de aansluiting soms bemoeilijken omdat deze thema’s 

anders zijn ingevuld. Medewerkers van de kinderopvang sluiten (online) aan bij de briefing. Er heeft 

een gezamenlijke studiedag plaatsgevonden in februari.  
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Ad. d:  Er is 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. Aan deze 

inrichting is  vooralsnog op gebouwelijk vlak  geen vervolg gegeven.  

 

 

 
 
 

3. Financiën  
 
Gemeente Goirle stelt in 2021 € 47.200,-  beschikbaar voor de ontwikkelingen van de kindcentra. Het 

bestuur stelt € 37.00,- 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 € 40.876,-  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. Deze kosten zijn weggezet onder 

‘administratiekosten’ in de jaarrekening. 

ONS onderwijsbureau heeft de jaarrekening opgesteld (zie bijlage).  

 

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 te organiseren. Daardoor zijn de kosten 

voor de ontmoetingsmomenten lager dan begroot. De kosten voor de ontmoetingsmomenten zijn 

met name uitgegeven aan communicatie. Denk daarbij aan uitnodigingen voor de online  

De financiële middelen zijn ingezet voor de gezamenlijke teambijeenkomst, de Jenaplan opleiding 

voor medewerkers Humankind en personele inzet voor werkgroepen en afstemmingsmomenten.  
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bijeenkomsten en opmaken rapportage/presentatie van de kansenteams.  We hebben de resterende  

financiële middelen toebedeeld aan de locaties.  

De kosten ‘financiële administratie’  zijn hoger dan begroot. Door de hoeveelheid uren inzet van de 

medewerker van Edu-Ley zijn 35 uur per jaar doorberekend. Dit is een bedrag van €1400,00.  

ONS onderwijsbureau berekent €1210,00 door voor het verwerken van de financiële gegevens, de 

balans en opstellen van de jaarrekening.  

De overige lasten in de jaarrekening betreft de afrekening subsidie KC Goirle 2020.  

 

Per kindcentrum is in dit jaarverslag op hoofdlijnen beschreven waaraan de financiële middelen zijn 

uitgegeven. Per locatie waren de financiën als volgt toegekend:  

  

Doorontwikkeling kindcentra en 

kansenteams 

Begroot 2021 Realisatie 2021 

KC de Vonder € 4875,00 € 5083,00 

KC de Frankische Driehoek € 6750,00 € 4833,00 

KC Grobbendonck € 5212,50 € 6400,00 

KC de Groote Akkers € 7462,50 € 6000,- 

KC Boschkens € 5437,50 - 

KC ‘t Tamboerke € 3389,25 € 8893,00 

KGC de Kleine Akkers € 8850,00 € 9077,00 

Totaal  € 40.286,- 

 

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

2021 onder één noemer weg te zetten namelijk: uitvoering ambitieplannen.  

 

Het resultaat over 2021 bedraagt € 38,-   
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4. Ontwikkeling Kindcentra Goirle 

 

Ontmoetingsmomenten 

 

 
 

 

 

 

Kansenteams 
KC Grobbendonk en KC Frankische Driehoek waren de proeftuinen kansenteams. Wat hebben de 

kansenteams opgeleverd? 

 
§ Werkwijze kansencirkel en met name de k!ndtcirkel is waardevol om breed te kijken, zonder 

oordeel en oplossingsgericht 

§ Ouders en kinderen (waar mogelijk) zijn gelijkwaardige partner  

§ Bij kinderen die specifieke aandacht behoeven is afstemming vanaf 3/3,5 jaar nodig voor 

goede doorgaande lijn 

 

 

Op 21 juni is een digitale bijeenkomst   

‘In Goirle, Riel en Alphen gebeurt het’ georganiseerd. Deze 

bijeenkomst stond in het teken van informeren en maken van 

de verbinding tussen de verschillende programma’s in de 

gemeente  zoals In De Buurt Gebeurt Het, Kindcentra Goirle, 

Kansenteams, Smart Start, LEA en Nationaal Programma. 

Medewerkers vanuit onderwijs, kinderopvang, gemeente en 

zorgpartners waren aanwezig.   

 

Op 25 november heeft een digitale bijeenkomst 

‘Kansenteams’ plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst 

werden de opbrengsten van de proeftuinen Kansenteams KC 

Grobbendonck en KC Frankische Driehoek gepresenteerd.  
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§ IB’er 0-13 is van meerwaarde bij meerdere kinderen met zorgvragen uit één gezin bij KO en 

onderwijs, bij kinderen met specifieke begeleiding bij BSO en bij specifieke vragen voor keuze 

onderwijs 

§ Kansenteam wordt op maat gemaakt. Wie hebben we nodig? Ouders zijn áltijd 

gesprekspartner. Kinderen sluiten aan waar wenselijk 

§ Voorzitter en casus/kansen verantwoordelijke benoemen 

§ Werkwijze kansenteams ontwikkeld binnen de proeftuinen;  ontwikkeling 

ondersteuningsstructuur van 0-13 jaar per kindcentrum uitrollen 

§ Uren op een hoop per KC locatie en AvB en KMW inzetten wanneer de expertise gewenst is 

§ Toestemmingsformulier en uitwisselen informatie kinderen 

 

In de bijlage ‘opbrengsten Kansenteams’ zijn de aanleiding van de kansenteams,  de opbrengsten 

per locatie en de lessons learned beschreven.  

 

Corona en noodopvang 
In januari en december is er sprake geweest van een lock-down door corona. Tijdens de lock-down in 

januari werd digitaal onderwijs verzorgd en noodopvang geboden voor kinderen van ouders 

werkzaam in vitale beroepen en voor kwetsbare kinderen. 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 gemeente Goirle breed.  

Op de website KC Goirle1 is Covid nieuws gepubliceerd om medewerkers onderwijs en kinderopvang 

te informeren over de laatste ontwikkelingen.  

 

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

De volgende communicatiemiddelen zijn ingezet: 

- Website KC Goirle inclusief nieuws noodopvang 

- Website Kansenteams 2 

 
1 https://www.kindcentragoirle.nl/nieuws/ 
2 https://www.kansenteamsgoirle.nl/ 
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- Routekaart kansenteams 

- Nieuwsbrief kansenteams  

- Uitnodiging ‘in Goirle, Riel en Alphen gebeurt het’ 

- Uitnodiging en presentatie kansenteams 

- Halfjaarverslag 

- Kerstgedachte  

 

Tot slot 

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

We hebben gekeken naar wat wel mogelijk was. We hebben elkaar veel online gesproken en fysiek 

waar het weer mogelijk was.  Locaties hebben veel flexibiliteit, verkracht en ‘samen’ laten zien. 

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

vinden voor optimale kansen voor kinderen. Daar zijn we erg trots op! 

 

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 2022 geven we verder vorm aan de doorontwikkeling van de kindcentra en dragen we bij aan de  

uitrol van de LEA.  Er is veel draagvlak en motivatie om hiermee aan de slag te gaan.  

 

We verheugen ons op het nieuwe jaar!  

 

Bestuur Kindcentra Goirle 

 

Sander Pommé 

Paul van Aanholt  

Marcel van den Hoven 


