
IKEC Hoorn 
Sinds 2018 biedt het IKEC Hoorn 
(Integraal Kind en Expertise Centrum) op 
één locatie gespecialiseerd onderwijs, 
zorg en kinderopvang aan kinderen 
van 0 tot 12 jaar met een specifieke 
leer- en/of ontwikkelbehoefte. Op 
het IKEC krijgen zij zo lang als nodig 
is extra ondersteuning en begeleiding 
die nodig is om hun talenten verder 
te ontwikkelen. Zo mogelijk keren 
kinderen terug naar het reguliere 
onderwijs of reguliere opvang. De 
betrokken partijen werken intensief 
samen vanuit één gedeelde visie.

PARTNERS 
 
•  De Piramide (Trigoon) (sbo)
•  De Wissel (Trigoon) (sbo)
•  De Eenhoorn (Trigoon) (so cluster 3)
•  Nexus (Aloysius Stichting) (so, cluster 4)
•  Kinderopvang Stichting kinderopvang Hoorn
•  Parlan jeugdzorg/gemeente Hoorn
•  Samenwerkingsverband De Westfriese knoop

AANLEIDING 
 
De wens om te komen tot één school met één directeur, 
een integrale visie en intensieve samenwerking met 
kinderopvang en jeugdzorg.

DOELEN EN AMBITIES 
 
•  Thuisnabij onderwijs en zorg aanbieden voor 

kinderen van 0 tot 12 jaar.
•  Samenwonen onder één dak en een intensieve 

samenwerking van personeel.
•  Individuele zorg/onderwijsarrangementen en 

groepsarrangementen aanbieden.
•  Leerlingen met zware gedragsproblematiek 

‘binnenboord houden’.

DE PRAKTIJK 
 
De groepen hebben een heterogene samenstellingen. 
Het IKEC biedt maatwerk en een integrale aanpak van 
kinderopvang, zorg en onderwijs, gebaseerd op het 
plan dat specifiek aansluit bij de ontwikkelbehoefte 
van het kind. De partners van het IKEC werken vanuit 
een solide pedagogische en didactische basis die 
een integrale aanpak mogelijk maakt. Het IKEC 
biedt ondersteuning, begeleiding en expertise op de 
reguliere voorziening, voor de professionals, in de 
groep en voor het individuele kind. Ook werken de 
IKEC-experts samen met het gebiedsteam. Zo worden 
ook de ouders en omgeving betrokken bij de zorg 
voor de kinderen. Wanneer de kinderen terugkeren 
naar de reguliere voorziening of wanneer ouders zelf 
weer in staat zijn hun kind te begeleiden, zorgt het 
expertiseteam van het IKEC voor ondersteuning en 
begeleiding op de locatie of thuis. We hechten aan 
een goede communicatie en afstemming. De driehoek 
ouder – kind – professional staat centraal. 

PRAKTIJKVOORBEELD

 



UITDAGINGEN 
 
•  De schotten tussen zorg en onderwijs, waardoor 

de gemeente jeugdzorgwerkers niet gemakkelijk 
kan detacheren. De gemeente onderzoekt 
mogelijkheden om de jeugdhulp te detacheren en 
hoe er beschikkingsvrij kan worden gewerkt.

•  De vertraagde bouw van het nieuwe onderkomen 
van het IKEC.

•  De snelle groei van het IKEC: van 45 leerlingen in 
2017 naar 135 in 2019.

•  Financiële belemmeringen als gevolg van 
verschillende wet- en regelgeving voor onderwijs 
en kinderopvang.

 

OPBRENGSTEN 

•  Een integrale aanpak.
•  Snel handelen en direct ingaan op individuele 

behoeften van het kind.
•  Ontschotting.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
Inmiddels zijn wij weer een flink aantal stappen verder. 
Volgens de planning zullen we augustus 2022 of 
januari 2023 het nieuwe gebouw kunnen betrekken.

De samenwerking met gemeente Hoorn en Parlan is 
voor een deel beschikkingsvrij bij het inclusieteam. 
Dit integrale team werkt met schoolteams in reguliere 
scholen, met wijkteam, experts jeugdzorg en experts 
speciaal onderwijs (co-teaching, beeldcoaching). 
De integrale aanpak van kinderen die daghulp nodig 
hebben komt op gang. Er worden regelmatig kinderen 
teruggeplaatst naar het reguliere onderwijs. 

MEER INFORMATIE 
 
Leen Koole 
l.koole@trigoon.wf
06-10229405

 


