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Kindcentra: ‘Wat ons bindt, is het kind’
De intentie tot samenwerking was er al wel, maar er is nu ook definitief een handtekening
ondergezet. Binnen twee jaar krijgt Noordoostpolder vier kindcentra.
EMMELOORD
Vertegenwoordigers van de
schoolbesturen Aves en
SCPO, instellingen voor kinderopvang SKF, SKN en Speelwerk en de instelling voor
peuterspeelzaalwerk SPN
hebben woensdagmiddag
samen met wethouder Wouter Ruifrok een intentieovereenkomst Kindcentrum
getekend. In de overeenkomst staat dat in de wijk
Espelervaart en in het centrum van Emmeloord en in
de dorpen Rutten en Kraggenburg in Noordoostpolder
pilots start om binnen nu en
twee jaar een kindcentrum te
vormen.
De samenwerking tussen alle
instellingen wordt treffend
weergegeven met de uitspraak ‘Wat ons bindt, is het

kind’. ‘De beweging is vanuit
het onderwijs en vanuit de
dorpen op gang gekomen.
Wij zijn heel blij met deze
ontwikkeling, zegt Ruifrok
namens de gemeente, De wil
tot samenwerking was er
natuurlijk al wel, maar je
kunt elkaar er nu ook op
aanspreken. Het is niet langer
vrijblijvend.’

Regie

De gemeente Noordoostpolder voert de regie bij deze
ontwikkeling. Zij zorgt voor
een projectcoördinator die
het proces binnen de vier
pilots begeleidt. ‘De gemeente heeft in de eerste plaats
een faciliterende rol. Wij
zorgen voor de huisvesting,
maar we hebben daarnaast
ook een zorgplicht. We zijn

verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs
in de gemeente en we hebben
een enorm belang bij het
leefbaarheidsaspect in wijken
en dorpen.’

Vorm

Het kindcentrum biedt een
totaalpakket op het gebied
van educatie, aanvullende
activiteiten en dagbesteding
voor alle kinderen van 0 tot
13 jaar. ‘Dat hoeft niet overal
op dezelfde manier. De vorm
kan enorm verschillen.’
Ruifrok haalt de centrumschool in Emmeloord, waar
de ondertekeningsbijeenkomst werd gehouden, aan
als voorbeeld. De nieuwe
school huisvest de basisscholen Koningin Julianaschool
en De Koperwiek en peuter-

speelzaal De Hesselbraam.
Los daarvan, maar wel naast
het schoolgebouw staat kindercrèche De Flierefluiter.
‘Het hoeft niet allemaal in
één gebouw - dat kan van
locatie tot locatie verschillen
- zolang ze maar in elkaars
nabijheid staan. Het zou
mooi zijn als het aanbod zich
mettertijd verbreedt op sociaal gebied. Er kan bijvoorbeeld een bibliotheek bij
aanhaken, een aanbod aan
sportactiviteiten en activiteiten vanuit de zorg. De primaire invalshoek is natuurlijk
het kind, maar je creëert
tevens een plek waar mensen
elkaar ontmoeten. Want als
je vraagt wat de kern van een
dorp vormt, dan wordt er
steevast gezegd: de winkel en
de school.’

Ondertekening van de intentie-overeenkomst.
Klaas Hadderingh, directeur
van de Koningin Julianaschool, is blij met de nieuwe
centrumschool waarin zijn
school is ondergebracht: ‘Wij
hebben de mooiste school
van Emmeloord’.
Door middel van allerlei
slimme wanden kan er door
de drie gebruikers optimaal
gebruik worden gemaakt van
het pand.
Na anderhalf jaar samenwonen met De Koperwiek con-
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stateert Hadderingh dat er
ook een goed gebruik wordt
gemaakt van elkaars faciliteiten en dat er bij het organiseren van activiteiten waar
mogelijk wordt samengewerkt. Maar sommige dingen
mogen wat hem betreft nog
wel wat sneller: ‘Ik zou de
kinderen nog meer geïntegreerd willen zien. Ik hoop
het nog mee te maken’.
Margé Hof

