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Geachte Commisie,
Vanaf de zomer 2020 hebben wij intensief overleg gevoerd met de gemeente over de nieuwbouw
van het schoolgebouw van OBS Berg. Hierbij is mede in het kader van het onderzoek ten behoeve
van de gebiedsvisie voor Berg gesproken over het vormen van een Samenwerkend Kind
Centrum. Ons meewerken aan dit onderzoek is steeds ingegeven geweest vanuit de sterke wens
dat er ruimte komt voor betere voorzieningen voor ‘de mens’ in de kern Berg. Een goede
voorziening ten gunste van de ontwikkeling van kinderen is daarvan een voorbeeld. In deze brief
zetten wij graag nogmaals onze visie op een Samenwerkend Kindcentrum neer. Die gaat dus
verder dan enkel een schoolgebouw, wij geloven immers, ‘it takes a village to raise a child’.
Een Samenwerkend Kindcentrum.
Is een Samenwerkend Kindcentrum iets anders dan een gewone basisschool? Is het iets anders
dan een Brede School, een Breed Maatschappelijke Voorziening of een Multifunctionele
Accommodatie? Ja dat is het. De eerdere concepten zijn veelal ontwikkeld om samenwerken te
gieten in een vorm van ‘samen in een gebouw werken’ om de exploitatiemogelijkheden van een
gebouw te vergroten.
Het Samenwerkend Kindcentrum (SKC) is een doorontwikkeling van die concepten. Bedoeld om
minder vrijblijvend de samenwerking tussen vooral kinderopvang, voorschoolse voorziening,
buitenschoolse opvang en primair onderwijs vorm te geven in doorgaande speel-, ontwikkel, leer- en ondersteuningslijnen, in één organisatie, met één visie en met één plan. Telkens
vertrekkend vanuit het belang van het kind en het belang van continuïteit in
de passende pedagogische aanpak tot en met 12 jaar.
Ontwikkeling van kinderen stopt namelijk niet bij de ‘knip’ tussen opvang, BSO, PSZ, basisschool
etc. en de risico’s op ontwikkelingsachterstanden ook niet.
Uiteraard kan het SKC nog verder gevuld worden met samenwerkende kind- en zorgpartners,
zoals bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf (MKD), bibliotheek, speelotheek, sportclub etc.
Van Passend Onderwijs naar Passend Ontwikkelen
Het idee Passend Onderwijs omzetten in Passend Ontwikkelen. Alle organisaties en partijen in
de sociale en educatieve context rondom het kind dragen bij aan de ontwikkelkansen, zonder
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schotten, vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling, samenwerking en (educatief)
partnerschap. Zij zorgen ervoor dat dit ontwikkelproces zo inclusief mogelijk is, waarin elk kind
zich kan ontwikkelen. Zij zijn samen, kindpartners en ouders, verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en begeleiding van alle kinderen binnen dit SKC. Daarbij spreken we niet meer over
onderwijs, kinderopvang of zorg, maar over spelen, leren, sporten en ontwikkelen. Vanuit deze
gedachte is een SKC het cement van de samenleving en van onze kern, als leefomgeving.
We rekenen op verschillen
Kinderen verschillen in achtergrond, ervaringen, individuele kenmerken en behoeften. Het SKC
biedt een plek waar iedereen mag meedoen. Het daagt kinderen uit en nodigt hen uit tot leren,
spelen en zich ontwikkelen, rekenend op de onderlinge verschillen van kinderen en volwassenen.
De partners binnen het SKC sluiten aan bij leefpatronen van gezinnen. Binnen het SKC werken
we inclusief, integraal en interprofessioneel. Uitgangspunt is dat het kind zichzelf en zijn eigen
talenten (door)ontwikkelt vanuit de diversiteit aan ontwikkelingsmogelijkheden die de omgeving
daarvoor biedt.
Hoe dan?
Hoe dit eruit gaat zien en vormgegeven wordt, ligt in handen van professionals die ieder vanuit
zijn eigen metier kijkt naar de kansen en mogelijkheden van het samenwerken in het SKC. Een
gezamenlijke missie en visie zijn uitgangspunt en dienen leidend te zijn in het gesprek met een
architect over de gebouwelijke infrastructuur. Voorop blijft staan dat we het samen doen, als
échte partners om onze kinderen nog heel veel jaren in een goed gebouw te kunnen laten
profiteren van het SKC.
Wij kijken er naar uit om in het prachtige Valkenburg aan de Geul, in de kern Berg, het verschil
te kunnen gaan maken in de levens van heel veel kinderen. Daar gaan we namelijk samen op
weg naar een Samenwerkend Kindcentrum. Het kindcentrum dat een veilige en gezonde leer-en
leefgemeenschap gaat zijn, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. We leggen
verbindingen met zoveel mogelijk partners rondom de kinderen die een bijdrage leveren aan hun
ontwikkeling.
Met welgemeende groet,

Stef Niekamp
Voorzitter college van bestuur

Inge Ambaum-Jordens
Lid college van bestuur
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