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Inleiding 

 

De 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.  

Kindcentra Goirle kan 2019 omschrijven als het jaar van ‘kansen in de samenwerking’.  

Er is volop ingezet op het versterken van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs op de 

KC locaties. Daarnaast zijn hebben we samenwerking gezocht met betrokken partijen in de 

ondersteuning en zorg voor onze kinderen/gezinnen. Tijdens de inspiratiedag op 2 oktober hebben 

we deze samenwerking nader besproken en is  ‘voer’ voor doorontwikkeling van de 

ondersteuningsteams gepresenteerd. De ontwikkeling die hieruit is voortgekomen is veelbelovend 

en noemen we  ‘kansenteams’. Hiermee wordt in 2020 een start gemaakt.  

Daarnaast zijn de ontwikkelingen van elk kindcentrum door middel van spindiagrammen in kaart 

gebracht . Deze spindiagrammen zijn verhelderend en richtinggevend voor de ambitieplannen in 

2020.  

 

Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met december 2019.  

 

 

 

 

  

!""#$%""&$'(
'")$""&$*+(&,

Wat wil je beetpakken? Wat moet gebeuren?

Hoe wil je het aanpakken? Wat is nodig?
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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.  

 

Kindcentra Goirle richt zich op het: 

- versterken van de samenwerking van betrokken partijen 

- bieden van een goede dagindeling voor kinderen (doorgaande lijn 0-13 jaar) 

- verbeteren van de samenhang van het aanbod binnen het kindcentrum (doorgaande lijn 

binnen en buitenschools)   

- versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, emotioneel, creatief en 

lichamelijk) 

- verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen (0-18 jaar) 

- versterken van ouderbetrokkenheid 

- verbeteren van de deskundigheidsbevordering van medewerkers 

 

In 2016 is het strategische werkplan kindcentra Goirle opgesteld. Het strategisch werkplan wordt als 

basisdocument gebruikt voor de ontwikkelingen. De locaties hebben ieder een eigen 

ambitie(jaar)plan opgesteld. Stichting Kindcentra Goirle (SKG) gaat hierbij uit van een bottom-up 

benadering. Het is de missie van SKG om deze (door)ontwikkelingen op hoofdlijnen te kunnen 

initiëren, borgen en faciliteren vanuit een gedeelde richtinggevende visie met een strategisch plan.  
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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 2019 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden (februari, mei, oktober 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 strategisch plan en de 

ambitieplannen per locatie. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht voor de inspiratiedag, de 

ondersteuning van het bestuur en verschillende communicatiedoeleinden. Denk hierbij aan 

nieuwsbrieven, de website, social media en het digitale magazine.  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.   

 

5. Ambitieplannen en resultaten Kindcentra Goirle 

Elke locatie heeft een ambitieplan opgesteld. In de bijlage is een ambitieboek toegevoegd waarin de 

ambities van het bestuur en de locaties beschreven staan.  

De ambities waaraan gewerkt is zijn: 

- Samenwerking  

- Doorgaande ontwikkellijn 

- Doorgaande lijnen binnen en buitenschools 

- Deskundigheidsbevordering 

- Ouderbetrokkenheid  



 

Jaarverslag Kindcentra Goirle 2019 7 

 

 

 

Om beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen van de zeven kindcentra hebben we een meting 

uitgevoerd op basis van het ontwikkelmodel van Sardes. Het startmoment van de ontwikkelingen van 

de kindcentra in 2016 omschreven in ‘ontmoeten in ontwikkeling’ zijn hierin meegenomen. De 

projectcoördinator heeft gesprekken gevoerd waarin de ontwikkelingen zijn besproken en waar de 

ambities liggen voor de (nabije) toekomst.  

De punten waarop gemeten is zijn: 

- Bestuurlijke samenwerking 

- Eén organisatie 

- Gezamenlijke visie 

- Kind centraal 

- Ouders betrekken als klant 

- Thuisnabij maatwerk 

- Multidisciplinaire samenwerking 

- Doorgaande lijn ondersteuning 

- Doorgaande lijn inhoud 

- Nieuwe professionele houding 

- Geschikte en beschikbare ruimte 

- Kwaliteitsbeleid 

 

De meting is verwerkt in spindiagrammen per locatie. Iedere locatie laat kleine en grote 

ontwikkelingen zien op verschillende onderdelen. Het bestuur heeft  echter vastgesteld dat het 

ambitieniveau van de kindcentra in Goirle op alle punten op minimaal  niveau drie moeten liggen; 

samenwerking hand in hand. Het bestuurt stimuleert ‘uitschieters’ in de samenwerking naar cheak to 

cheak en integraal (waar dit mogelijk is gezien de wetgeving onderwijs en kinderopvang). Op basis 

van de spindiagrammen worden ambities voor 2020 geformuleerd.  

 

We merken dat de samenwerking voor de locaties tastbaarder wordt als het de kinderen betreft 

(denk aan de inspiratiedag en de werkgroep kansenteams). We verwachten dan ook dat de 

ontwikkelingen van de Kansenteams en de werkwijze van de kansencirkel in 2020 bij zal dragen aan 

een goede ontwikkeling van de kindcentra.  
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Resultaten per kindcentrum 
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.  

Een korte impressie van de ontwikkelingen per locatie: 

 

KC de Vonder  

De partners in het kindcentrum zijn basisschool De Vonder, tussen-, peuter- en kinderopvang De 

Koningsbeer en buitenschoolse opvang Kober. 

Er is een stuurgroep actief met daarin de manager van Kober, eigenaar van de Koningsbeer, de 

directeur en directieondersteuner van de Vonder. 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.  

Een aantal ontwikkelingen:  

- Aanzet voor gedeelde kindcentrum visie  

- Samenwerking gebouw, personeel en inhoudelijk 

- Gezamenlijke communicatie zoals de Vonderwijzer, de KC Vondergids en de KC jaarkalender 

- Open dag 

- Deskundigheidsbevordering en een teamdag 

- Organisatie van de naschoolse activiteiten door een vrijwilliger 

 

 
Figuur 1:  Spindiagram ontwikkelingen KC de Vonder   
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KC De 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. Naast de stuurgroep zijn een aantal werkgroepen actief met 

medewerkers en ouders van het kindcentrum. Er is voornamelijk gewerkt aan de domeinen 

samenwerking en doorgaande lijn.  

Een aantal ontwikkelingen:  

- Kick-off met medewerkers  

- Peuters en kleuters werken vanuit dezelfde thema’s welke door het jaar heen en worden    

‘gevierd’  

- Leesbevordering voor peuters en kleuters  

- Werkgroep kanjertraining is verantwoordelijk voor de borging en doorontwikkeling van de 

werkwijze 

- Gezamenlijke open dag en PR  

 

 
 

Figuur 2:  Spindiagram ontwikkelingen KC Frankische Driehoek 
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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.  

In 2019 is vormgegeven aan de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC). ’In het belang van 

onze kinderen’ heet de startnotitie waarin de koers om te komen tot een IKC staat beschreven. In 

september heeft een feestelijke IKC kick-off plaatsgevonden.  

Een aantal ontwikkelingen: 

- Startnotitie ‘In het belang van onze kinderen’ 

- Enquête onder ouders en kinderen om de behoeften in een IKC te inventariseren 

- Opleiding IKC directeur door manager Humankind en directeur de Regenboog 

- Toegankelijk maken van het gebouw om te komen tot IKC 

- Gezamenlijk studiemoment 

 

 
 

Figuur 3:  Spindiagram ontwikkelingen KC Grobbendonck 
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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. Er is tevens een werkgroep samenwerking waarin afstemming 

met de school en kinderopvang plaatsvindt. In 2019 werd gewerkt aan het domein samenwerking, 

doorgaande lijn en verbinding binnen- buitenschools.  

Er heeft een verbouwing plaatsgevonden waarin gezamenlijk vorm is gegeven aan de aula als ‘de 

ruimte als 3e pedagoog’. 

Een aantal ontwikkelingen: 

- Afstemming om een makkelijke overgang te realiseren van peuters naar de kleuters 

- Oudercontactfunctionaris begeleidt de ouderinloop in de ouderkamer en thema-avonden   

- Gezamenlijke open dag 

- Ruimte als 3e pedagoog  

 

 
 Figuur 4:  Spindiagram ontwikkelingen KC Groote Akkers 
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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. Er is een werkgroep met medewerkers van het 

kindcentrum actief. Gezamenlijk richt men zich op de brede samenwerking in de doorontwikkeling 

naar een kindcentrum. Het betreft de domeinen samenwerking, doorgaande lijn en 

deskundigheidsbevordering. 

Een aantal ontwikkelingen: 

- Klasbord  

- Open dag 

- Samenwerking rondom festiviteiten en thema’s en de organisatie van de Boschkensdag 

- Deskundigheidsbevordering waaronder het kennen van elkaars visie en werkwijze 

- Overgang van peuters naar de kleutergroep 

- Gezamenlike thema’s en omgangsregels 

- Vergroenen van het speelplein 

 

 
Figuur 5:  Spindiagram ontwikkelingen KC Boschkens 
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KC ‘t Tamboerke 

Het betreft de samenwerkingspartners basisschool Kameleon en Humankind kinderopvang en -

ontwikkeling. Er wordt peuteropvang aangeboden door Humankind. De buitenschoolse opvang op 

locatie ’t Tamboerke is verplaatst naar locatie Grobbendonck i.v.m. te weinig aanmeldingen. 

Aan de domeinen samenwerking, doorgaande ontwikkelling, deskundigheidsbevordering en 

ouderbetrokkenheid is gewerkt.  

Een aantal ontwikkelingen: 

 

- Eén kind, één plan voor kinderen die extra begeleiding of zorg behoeven 

- Structureel werkoverleg rondom afstemming aanbod POV en groepen 1 / 2 

- Deskundigheidsbevordering over gedrag van kinderen door extern deskundige 

- Open dag 

- - Doorgaande lijn aanbod d.m.v. inzet Uk en Puk en Schatkist (gecertificeerd VVE-aanbod) 

- Verzorgen van de koffie inloopmomenten en activiteiten in de ouderkamer door 

oudercontactfunctionaris 

- Deelname projectgroep Smart Start met betrekking tot het formuleren van de 

onderzoeksvraag.  

 
 

 
 Figuur 6: Spindiagram ontwikkelingen KC ‘t Tamboerke 
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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. In 

2018 is gewerkt aan de doorontwikkeling van Kindgericht Centrum  (KGC) de Kleine Akkers. Het 

startdocument ‘De boer op met KGC de Kleine Akkers’, de intentieverklaring en de 

‘ontwikkelstructuur’ liggen hieraan ten grondslag. Er is gewerkt aan samenwerking, doorgaande lijn, 

verbinding binnen- en buitenschools, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid.  

Een aantal ontwikkelingen: 

- Opening peuteropvang de Bezige Bijtjes 

- Bijscholing Jeelo voor hele KGC 

- Studiemomenten met het hele KGC  

- Samenwerking peuters en kleuters 

- ‘Go’ voor bedrijfsconcept ‘De boer op met de Kleine Akkers’ 

- Oudercafé’s  

- De boer op werkgroepen voor: Jeelo, samenwerking peuters/kleuters, personeel, financiën 

- Deelname Kindcentrumcongres 

 

 
 Figuur 7: Spindiagram ontwikkelingen KGC de Kleine Akkers 
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6. Financiële verantwoording 
 

Gemeente Goirle stelt in 2018 € 47.200,-  beschikbaar voor de ontwikkelingen van de kindcentra. Het 

bestuur stelt € 36.115,- beschikbaar voor de realisatie van de ambitieplannen ten behoeve van de 

versterking van de domeinen. De overige financiën worden besteed aan ontmoetingsmomenten, 

communicatie, representatie- en algemene administratie en accountantskosten.  

Daarnaast ontvangt het bestuur een bedrag van € 39.873,-  voor projectcoördinatie. De 

ontwikkelingen moeten ‘van onderop’ worden vormgegeven.  Locaties zijn ‘in the lead’. Echter 

hebben locaties geen financiële middelen om dit mogelijk te maken. Het bestuur heeft de keuze 

gemaakt om € 10.250,- van de project coördinatie vrij te maken om deze ontwikkelingen van 

onderop mogelijk te maken.  Ook aan deze middelen zijn kaders gesteld. De middelen zijn bestemd 

voor personele kosten om de gestelde ambities mede te realiseren. Deze uren worden achteraf  

verantwoord in een speciaal ontwikkeld declaratieformulier. Het uurtarief mag maximaal € 40,- per 

uur bedrage. De financiële middelen worden op basis van de ambitieplannen toegewezen.  

De financiële administratie wordt sinds april 2019 verzorgd door Edu-Ley. Edu-Ley heeft deze 

administratie overgenomen van De Avonturiers. Begin 2019 heeft de overdracht van De Avonturiers 

naar Edu-Ley plaatsgevonden wat de nodige werkzaamheden met zich heeft meegebracht.  

Edu-Ley heeft voor KC Goirle een (separaat) boekhoudpakket bij Ons Onderwijsbureau aangeschaft. 

Ze gebruiken dit pakket en financiële ondersteuning al binnen de eigen organisatie waardoor het 

mogelijk is de personele kosten voor de administratie voor de komende jaren zo laag mogelijk te 

houden. De inzet van Edu-Ley was in 2019 35 uur (x €40,-).  

Eenmaal per kwartaal worden de uitgaven besproken met de financiële medewerker van Edu-Ley en 

met de penningmeester 

 

Voor de verantwoording 2019 is geen accountantsverklaring opgesteld en toegevoegd. Daar de twee 

verkregen subsidies lager zijn dan (elk) €50.000,- is het niet noodzakelijk om een 

accountantsverklaring op te maken. Daar dit de nodige kosten met zich meebrengt hebben we 

ervoor gekozen dit achterwege te laten.  
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Financiën 2019 per kindcentrum  

Kindcentra  2018 2019 Toelichting 

KC Boschkens €6000,- 
 

€6420,- 
 

Naschoolse activiteiten, ontmoeting, 
Boschkensdag, thema’s, brede school 
congres 
Eventueel vergroenen schoolplein 

KC Frankische 
Driehoek 

 €11.000,- €5800,- 
 

Samenwerking, PR, kanjertraining, 
doorgaande ontwikkeling 

KC de Vonder 
 
 

€5000,- €4750,- 
€2400,- 
totaal 
€7150,- 
 

Samenwerking, doorgaande 
ontwikkeling, 
deskundigheidsbevordering, 
€ 2400,- personele kosten  
(meelopen bij elkaar en vrijwilligers 
coördinator)  

KC Grobbendonk €3400,- €4350,- 
 

Samenwerking, teambijeenkomst, 
buitenschoolse activiteiten, 
ouderbijeenkomst 

KC Groote Akkers €8000,- €10.000,- 
€750,- 
totaal 
€10.750 

Inrichten aula 3e pedagoog 
€750, Werkgroepen mw kinderopvang  

KC ’t Tamboerke  €6000,- €2295,- 
€1500,- 
totaal 
€3795,- 

Samenwerking, studiemoment, PR en 
communicatie 
 € 1500 oudercontactfunctionaris 

KC de Kleine Akkers €6550,- €2500,-  
€5600,- 
totaal 
€8100,-  

PR materiaal, 1 website en nieuwsbrief 

 €5600,- Deelname werkgroepen ‘de 
boer op’ 

Combinatiegelden 
Projectondersteuning 
Totaal 

€35.450,- 
€10.500,- 
€45.950,- 

€36.115,- 
€10.250 
€46.365,- 
 

  

 

Toelichmng kleuren 

 Financiën vanuit subsidie combinatiegelden   

 Financiën vanuit subsidie projectondersteuning 
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7. Ontwikkeling Kindcentra Goirle 

 

Inspiratiedag 

Op 2 oktober heeft de inspiratiedag ‘Zorg daar gaan we wat aan doen’ plaatsgevonden.  Deze dag 

vond plaats bij Sterk Huis in Goirle en is georganiseerd door een manager van De Avonturiers,  een 

directeur en leerkracht van Edu-ley, een beleidsadviseur van de gemeente Goirle en de 

projectcoördinator.  Het programma stond in het teken van de samenwerking in de ondersteuning en 

zorg voor kinderen en gezinnen. Aanwezig waren bestuurders, directeuren, managers, en 

medewerkers vanuit kinderopvang, onderwijs, maatschappelijk werk, GGD, Sterk Huis en de 

gemeente Goirle. Tijdens deze dag hebben we de TOPS en TIPS uit de ondersteuningsstructuur in 

kaart gebracht en zijn we aan de slag gegaan met ideeën voor verbetering. De ideeën met de meeste 

voeding zijn meegenomen in het opstellen van een plan. 

      

Werkgroep kansenteams 

Een werkgroep bestaande uit schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, manager 

kinderopvang De Avonturiers en Humankind, directeur en leerkracht Edu-Ley, medewerker Aandacht 

voor Basiskracht en orthopedagoog van Sterk Huis, beleidsadviseur gemeente Goirle en de 

projectcoördinator hebben de input van de inspiratiedag uitgewerkt. Voor de kerst is het plan 

‘Kansenteams’ gepresenteerd aan het bestuur Kindcentra Goirle en later aan de wethouder. In 2020 

wordt verder vorm gegeven aan de kansenteams.  

 
Communicatie 

Goede communicatie draagt bij aan de ontwikkelingen van de kindcentra.   

Welke communicatiemiddelen zijn ingezet: 

- Uitnodiging inspiratiedag en ‘praat’kaarten 

- KC Goirle website  

- Facebook  
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- Nieuwsbrief 

- Kerstkaart  

- KC Goirle Magazine 1 

- Halfjaarverslag 

 

8. Tot slot 
 

In de gemeente Goirle staan de ontwikkelingen van de kindcentra hoog op de LEA agenda. Wij 

juichen dit toe en werken intensief samen om de doelen en ambities per locatie te verwezenlijken. 

Centraal staat daarin de gemeenschappelijke missie: versterken van ontwikkelingskansen van 

kinderen én het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie. 

We kijken met trots terug op de ontwikkelingen van de kindcentra binnen de locaties en met elkaar 

tijdens de inspiratiedag.  Ook in 2019 werkten we intensief samen om ononderbroken en 

samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor 0-13 jarigen te realiseren door te werken vanuit een 

gemeenschappelijk pedagogisch- en educatief kader, geïntegreerde arrangementen, naadloze 

overgangen en de beschikbaarheid van adequate hulp en zorginterventies.  Sommige ontwikkelingen 

gaan vanzelf en zijn niet meer weg te denken . Andere ontwikkelingen vragen meer (uitwerk)tijd, 

draagvlak en pionieren. De spindiagrammen hebben ons geholpen dit scherp in beeld te krijgen en 

daarmee ambities voor het nieuwe jaar te bepalen.  

De ontwikkeling van de kansenteams is een krachtige ‘van onderop’ ontwikkeling   is gekomen. Er is 

veel draagvlak en motivatie om hiermee aan de slag te gaan.  

We verheugen ons op het nieuwe jaar!  

 

1 www.kindcentragoirle.nl 
 


