
 

 

 

IKC–raad		
In het hele land komt u steeds vaker in 

aanraking met integrale kindcentra  (IKC’s). Dit 

zijn centra waarin onderwijs, opvang, 

opvoeding, ontwikkeling en ontspanning 

geïntegreerd worden aangeboden voor 

kinderen tot en met 12 jaar door één 

organisatie met één leidinggevende.  

Als de eerste stap in de samenwerking als IKC 

is gezet, kunt u zich gaan oriënteren op de 

volgende fase.  In deze fase kan integratie van 

de twee (wettelijke) stelsels voor 

medezeggenschap aan de orde komen. Doelen 

voor deze integratie kunnen zijn:  

• Voorkomen dat de directie dubbel 

overleg voert over dezelfde 

onderwerpen; 

• Het integraal benaderen van 

vraagstukken;  

• Het voeren van integraal beleid. 

Waar moet u op letten? 

In het onderwijs is de medezeggenschap voor 

ouders en voor personeelsleden zo 

vormgegeven dat beide geledingen in één 

raad zitten. In de kinderopvang is het zo dat 

de medezeggenschap van personeelsleden en 

ouders gescheiden is. Dit betekent dat bij een 

samenvoeging van de medezeggenschapsraad 

(MR) en de oudercommissie (OC), het 

personeel van de kinderopvang niet 

vertegenwoordigd is. Daarnaast heeft de MR 

advies- en instemmingsbevoegdheden en de 

oudercommissie alleen adviesbevoegdheden.  

Het streven is natuurlijk om één IKC-raad te 

creëren met een eerlijke verdeling tussen 

leden uit het onderwijs en leden uit de 

kinderopvang.  

 

 

Dit is zeker mogelijk, ondanks het feit dat er 

voor de wet wat hobbels genomen moeten 

worden. Onderstaand model geeft een idee 

van de verschillende mogelijkheden:  

 

Wat kan VOS/ABB voor u 

betekenen? 

Heeft u vragen over het creëren van een IKC-

raad, dan kunt terecht bij VOS/ABB.  

VOS/ABB heeft expertise op zowel het gebied 

van integrale kindcentra als dat van 

medezeggenschap. U kunt vrijblijvend met ons  

contact opnemen om te kijken wat VOS/ABB 

voor u kan betekenen. Zo is het mogelijk om 

ondersteuning te krijgen als het gaat om de 

ontwikkeling naar een IKC-raad, maar kunt u 

ook bij VOS/ABB terecht voor een 

medezeggenschapstraining.  

 

Simone Baalhuis   

Beleidsmedewerker  
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