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Motie - Integrale visie op integrale kindcentra

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

Overwegende dat

• Gemeenten de uitdaging hebben om een sturende rol op zich te nemen om voorzieningen te 
integreren in het belang van optimale ontwikkeling van kinderen, waaronder in integrale kindcentra.

• Deze integrale kindcentra een oplossing kunnen bieden voor allerlei complexe gemeentelijke 
problemen. Denk aan huisvesting, onderwijsachterstanden, voorkomen segregatie, transformeren 
preventieve jeugdzorg, krimp van voorzieningen, maar vooral aanpak preventieve jeugdproblematiek 
en talentontwikkeling kinderen.

• Gemeenten moeten zorgen voor een duidelijk beleidskader, met een door lokale partners 
(kinderopvangondernemers, organisaties voor peuterspeelzalen/welzijnswerk, 
CJG/Jeugdgezondheidszorg, besturen voor Basisonderwijs en ouders) gedragen visie, en 
dusdanige randvoorwaarden dat de professionals hun werk kunnen doen. En gemeenten faciliteren 
het proces.

Constaterende dat

• Het college desgevraagd stelt dat in het SHO 2018-2022 de verdere vorming van multifunctionele 
accommodaties in de vorm van integrale kindcentra wordt uitgewerkt en dat hierbij vorm en inhoud 
wordt gegeven aan integrale onderwijs- opvang en zorgarrangementen.

• Er in het SHO 2018 -2022 weliswaar gesproken wordt over integrale kindcentra maar slechts in het 
kader van de koppeling van de groeiopgave met de inhoudelijke ambities (o.a. IKC-ontwikkeling, 
passend onderwijs, Internationale School) waarbij er een procesvoorstel is gedaan om onder regie 
van de gemeente een projectgroep in te stellen die op basis van een projectplan voorstellen maakt 
voor dit thema.

• Dat deze projectgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
schoolbesturen en medewerkers van de gemeente.

Draagt het college op

• Een sturende rol op zich te nemen en met alle lokale partners te komen tot een integrale visie en 
beleid ten aanzien van integrale kindcentra.

• Afspraken met deze partners in de Lokale Educatieve Agenda te koppelen aan de pedagogische 
raamplannen van de kindcentra en die te ondersteunen vanuit de betrokken beleidsvelden zoals 
welzijn jeugdzorg, sport, cultuur en mediawijsheid.


