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ALGEMEEN
Op drie locaties in de gemeente Hoorn wordt, vanuit de visie Integraal Kind en Expertise
Centrum (IKEC), integraal samengewerkt tussen speciaal (basis) onderwijs, kinderopvang
en gemeentelijke jeugdhulp. Van dit aanbod maken zowel Hoornse kinderen, als kinderen
uit de overige regiogemeenten in Westfriesland gebruik. De betrokken bestuurders van het
onderwijs, de kinderopvang en de gemeente Hoorn onderschrijven de ambitie om het
integraal werken binnen het IKEC door te ontwikkelen. Tijdens het Madivosa van 3 februari
jongstleden is besloten om toe te werken naar een regionale visie voor uitvoering en
bekostiging van de integrale samenwerking binnen het IKEC/speciaal (basis)onderwijs. Dit is
belangrijk omdat de verhouding leerlingen uit Hoorn en de overige Westfriese gemeenten
ongeveer 50/50 is. Voor de betrokken bestuurders is van belang om kennis te nemen van
de werkwijze en samenwerking binnen het IKEC. Daarom zullen Leen Koole (directeur IKEC)
en Karin Aarden (directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) de IKEC visie en
werkwijze presenteren.

ADVIES
U wordt voorgesteld om kennis te nemen van de IKEC visie en werkwijze

TOELICHTING
1. Inleiding
In 2016 hebben vertegenwoordigers van de Hoornse speciaal onderwijs scholen, jeugdhulp,

kinderopvang en de gemeente Hoorn met elkaar de ambitie uitgesproken om samen te gaan
werken in een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC). Binnen het IKEC is er sprake
van een integrale samenwerking tussen speciaal onderwijs (SO), speciaal basis onderwijs
(SBO), kinderopvang en jeugdhulp waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar met een
extra ondersteuningsbehoefte gebruik van kunnen maken. Het grootste gedeelte van de
IKEC leerlingen betreft kinderen woonachtig in de gemeente Hoorn en kinderen woonachtig
in de regio Westfriesland. Een klein percentage, op peildatum 1 januari 2020 circa 2%, van
de kinderen op het IKEC is woonachtig buiten de regio Westfriesland.
2. Belang van regionale aanpak
Het belang van een regionale aanpak is gelegen in het feit dat het raakt aan het passend
onderwijs, wat regionaal is vormgegeven in het uitvoeringsplan passend onderwijs en het
raakt aan het jeugdzorgaanbod wat regionaal is vormgegeven. Dit vraagt om een
éénduidige regionale uitvoeringspraktijk en gezamenlijke bekostiging. Om een afgewogen
besluit te kunnen nemen is het belangrijk dat alle Westfriese colleges adequaat worden
geïnformeerd en kennis kunnen nemen van het werkconcept van het IKEC en de daaruit
voortkomende werkwijze. Daarom zijn Leen Koole en Karin Aarden uitgenodigd om dit te
presenteren en toe te lichten.

3. Pact van Westfriesland 7.1
n.v.t.

4. Toelichting advies
n.v.t.

5. Financiën
De presentatie als zondanig heeft geen financiële consequenties.

