
Kindcentrum Borgele 
In Kindcentrum Borgele in Deventer 
zijn basisonderwijs, speciaal onderwijs 
(cluster 3), kinderopvang en een 
Orthopedagogisch Dagcentrum 
ondergebracht in één gebouw. In een 
samenwerkingsovereenkomst hebben 
de partners afspraken vastgelegd 
over de inhoud, de samenwerking, de 
exploitatie en de beslissingsstructuur. 
Er is een onafhankelijke algemeen 
directeur. Het eigenaarschap is belegd 
in een Vereniging van Eigenaren. Het 
KindCentrum opende haar deuren in 
2017.

PARTNERS 
 
•  De Borgloschool (Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Deventer).
•  SO De Linde, cluster 3 (De 

Onderwijsspecialisten).
•  Orthopedagogisch Dagcentrum ’t Lantaarntje 

(Stichting De Parabool).
•  Partou Kinderopvang/BSO (Partou 

Kinderopvang).
•  Gemeente Deventer.

AANLEIDING 
 
Nieuwbouw bij drie van de vier partners was 
de directe aanleiding voor de oprichting van 
Kindcentrum Borgele. Mede als gevolg van 
zachte dwang rond eenmalige stichtingskosten 
van de gemeente Deventer zijn de bestuurders bij 
elkaar gaan zitten en hebben zij al werkende een 

visie (1 + 1 = 3) ontwikkeld en plannen gemaakt voor 
het KindCentrum. We dragen de visie met verve uit.

DOELEN EN AMBITIES 
 
De vier partners werken complementair met 
elkaar samen met het doel dat de kinderen zich 
maximaal ontwikkelen. Ieder kind mag er zijn. Wij 
onderscheiden ons door de combinatie van onderwijs, 
opvang en zorg, waardoor er veel expertise onder 
één dak beschikbaar is en we een geïntegreerd 
aanbod kunnen realiseren. We vullen elkaar aan, 
onderhouden korte lijnen en versterken elkaar op 
inhoud. Het kind en zijn ontwikkelbehoeften zijn altijd 
het vertrekpunt. Als het in het belang van het kind is, 
overschrijden wij bestaande grenzen. Dan laten we 
het bestaande los en kijken we naar mogelijkheden die 
we samen hebben om kinderen zich maximaal te laten 
ontwikkelen. Voorop staat dat wij kinderen en hun 
ouders maatwerk willen bieden.

De komende drie jaar staan de volgende ambities 
hoog op de agenda:
•  Een gezamenlijke doorontwikkeling op inclusief 

onderwijs
•  Een organisatie, ervaren door professionals en 

ouders als  één  team.
•  Voortgaand partnerschap met ouders.
•  Een gevestigde vooruitstrevende positie in de 

maatschappelijke omgeving van onderwijs, zorg 
en  kinderopvang.

PRAKTIJKVOORBEELD

 



DE PRAKTIJK 
 
KindCentrum Borgele biedt:
•  Onderwijsarrangementen voor individuele 

leerlingen en groepen leerlingen.
•  Zorg-onderwijsarrangementen voor individuele 

leerlingen en groepen leerlingen.

Er is in het KindCentrum veel expertise aanwezig op 
het gebied van cognitieve problematiek, gedrag, 
autisme en ernstig meervoudig beperkte kinderen. 
We werken volgens Rijnlandse principes: ruimte voor 
initiatief, dienend leiderschap, de professional aan zet, 
en fouten maken mag (en wordt zelfs aangemoedigd). 
We komen erachter dat samenwerken, oordeelvrij 
luisteren en respect hebben voor elkaars professie en 
kwaliteiten leiden tot nieuwe manieren van werken en 
nieuwe inzichten.

Het Kindcentrum realiseert een eenduidige 
ontwikkelingsgerichte aanpak. Doordat professionals 
van de verschillende disciplines samenwerken en 
dezelfde taal spreken, is er veel mogelijk. Als het 
goed is voor de ontwikkeling van het kind is al het 
andere ondergeschikt. Bovenbouwleerlingen van de 
reguliere school nemen kinderen met een beperking 
mee in hun spel, onderbouwleerlingen spelen met en 
door elkaar op de speelplaats, en vieringen worden 
gezamenlijk vormgegeven. Ook ouders nemen 
gezamenlijk initiatieven en er is een KindCentrumbrede 
leerlingenraad in oprichting.

UITDAGINGEN 
 
We hebben te maken met de scheiding van onderwijs 
en zorg en middelen die niet ‘vermengd’ mogen 
worden, twee beleidsterreinen met hun eigen 
(soms strijdige) wet- en regelgeving. Het brengt 
administratieve rompslomp, frustratie en werkdruk met 
zich mee, en het belangrijkste: het is niet in het belang 
van het kind. Grootste uitdaging is om ondanks dat 
alles tóch te doen wat het beste is voor de ontwikkeling 
van het kind. 

Daarnaast sluit het beleid van samenwerkingsverban-
den en gemeenten nog niet altijd naadloos aan bij de 
inclusieve visie en werkwijze van ons KindCentrum.

OPBRENGSTEN 

Belangrijkste opbrengst voor kinderen en ouders zijn 
de eenduidige ontwikkelingsgerichte aanpak en de 
samenwerking van de verschillende professionals, 
waardoor er meer mogelijk is en de kansen van hun 
kind toenemen. Ouders spreken dat ook uit. Kinderen 
krijgen kansen om elkaar te leren kennen en respect 
voor elkaar te krijgen.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 
•  Intensieve samenwerking met sociale partners.
•  Fluïde randen in financiering en wetgeving.
•  Meer combinaties van zorg, onderwijs en welzijn.
•  Dagprogramma’s van 8 tot 6 voor kinderen.
•   Een maatschappelijk voorbeeld zijn als het gaat 

om inclusie.
•  Partner zijn van ouders bij de opvoeding; ook 

outreachend.

MEER INFORMATIE 
 
www.kindcentrumborgele.nl

KindCentrum Borgele, Deventer
Huub de Haan (algemeen directeur)
h.dehaan@kcborgele.nl
06-57901819

 


