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In september 2009 heeft de gemeente Goirle de Stichting Brede Scholen Goirle (hierna te noemen: ‘de 
Stichting’) opgericht ten behoeve van het verder ontplooien van de brede schoolontwikkeling in onze gemeente. 
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door (professionele) afgevaardigden uit het onderwijs en de 
kinderopvang, die hun werkzaamheden voor de stichting op basis van vrijwilligheid verrichten. Gestart is met 
een 2-tal brede scholen op de locaties Frankische Driehoek en Boschkens-Oost. 
 
In 2011 en 2012 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de brede schoolontwikkeling in de gemeente 
Goirle. Inmiddels was het aantal brede scholen/scholen met een kindfunctie uitgebreid tot vier, te weten met de 
locaties 't Schrijverke te Goirle en De Vonder te Riel. Het rapport van de Rekenkamer is op 18 september 2012 
besproken in de vergadering van uw raad. Het rapport bevatte een aantal conclusies en aanbevelingen waarmee 
ons college en het bestuur van Stichting aan de slag is gegaan. In uw vergadering 29 oktober 2013 hebben wij 
uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van vermeld rapport. 
 
De brede schoolontwikkeling in Goirle (en daarbuiten) vindt plaats in een context van een voortdurend 
veranderende maatschappelijke omgeving op de terreinen welzijn, zorg, onderwijs en kinderopvang. De 
opgedane ervaringen in de afgelopen jaren binnen brede schoolcontext en de steeds veranderende 
maatschappelijke omgeving vragen om een nieuwe vorm van samenwerking tussen partijen en sectoren. Al in 
2013 heeft het bestuur van de Stichting een start gemaakt met een doorontwikkeling van de brede 
schoolorganisatie naar een opzet richting kindcentra (KC). De basis hiervoor ligt in het door de Stichting in 
augustus 2013 opgestelde document genaamd 'Van brede school naar integraal kindcentrum'. Dit document 
hebben wij in laatst vermelde vergadering ter kennisname van uw raad is gebracht. Het bestuur van de 
Stichting heeft dit document verfijnd en geüpdatet in respectievelijk april 2014 en december 2015. Essentieel is 
dat het bestuur zich hierbij richt op een creatieve bottom-up benadering vanuit de aangesloten 
kindcentrumlocaties, in plaats van de eertijds geformaliseerde top-down benadering vanuit de gemeente. 
Onderwijs en kinderopvang zijn de kernpartners in het proces van KC-ontwikkeling. Zorg en welzijn zijn  de 
aanverwante samenwerkingspartners. Op de locaties dient het te gebeuren: uitwisseling, afstemming en 
samenwerking van de desbetreffende KC-partners op tal van domeinen om kinderen optimaal te kunnen 
bedienen in hun ontwikkeling.   



 
Momenteel functioneert de brede school in de vorm van kindcentra op de volgende 7 locaties in onze gemeente:    
 Kindcentrum Boschkens met de partners: 

Edu-Ley(*) met basisschool De Bron en Stichting Kinderopvang Humanitas met Villa Kakelbond (BSO), 
De Hummeltjes (PO), Breebosch (KDV); 

 Kindcentrum Frankische Driehoek met de partners: 
Edu-Ley met de basisscholen Open Hof en Den Bongerd en De Avonturiers (PO-KDV-BSO); 

 Kindcentrum Grobbendonck met de partners: 
Edu-Ley met basisschool De Regenboog en Stichting Kinderopvang Humanitas met Villa Opstelten 
(BSO), Dikkie Dik (KDV) en De Marmot (PO); 

 Kindcentrum Groote Akkers met de partners: 
Edu-Ley met basisschool ’t Schrijverke en De Avonturiers (PO-BSO); 

 Kindcentrum Kameleon met de partners: 
Edu-Ley met basisschool Kameleon en Stichting Kinderopvang Humanitas (PO-BSO); 

 Kindcentrum De Kleine Akkers met de partners: 
Stichting Tangent met basisschool De Kleine Akkers en Stichting Kinderopvang Humanitas met Villa 
Kakelbont (BSO) - op termijn nog uit te breiden met PO; 

 Kindcentrum Riel met de partners: 
Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint met basisschool De Vonder, De Koningsbeer (PO-KDV) 
en Kober Groep (BSO). 

(*) = Personele Unie SKBG-BOOG 
BSO = voor- en naschoolse opvang / PO = peuteropvang van 2 - 4 jaar / KVO = kinderopvang 0 - 4 jaar 
 
Op alle locaties wordt gewerkt met een gezamenlijke pedagogische visie en doorgaande leerlijnen en vinden tal 
van activiteiten en bedrijvigheden plaats. Ook buitenschoolse activiteiten op het gebied van sport en cultuur, 
uitgevoerd door de combinatiefunctionarissen, hebben er voor gezorgd dat de (door)ontwikkeling van brede 
scholen naar kindcentra is geïntensiveerd. Met de inzet van kernpartners en overige partners, werkgroepen en 
interne coördinatoren wordt veel aandacht geschonken aan het jonge kind, de ouderbetrokkenheid, het creëren 
van een naschools aanbod, het opstellen van plannen op locatieniveau, de onderlinge uitwisseling van plannen 
en het verstevigen van de onderlinge samenwerking. De brede school-/KC-coördinator vervult hierbij de functie 
van spin in het web. 
 
Om de transformatie van brede scholen naar kindcentra verder vorm/inhoud en formeel statuur te geven, dient 
een aantal acties te worden verricht. In dit kader dienen met name de statuten te worden gewijzigd, een nieuw 
bestuur te worden gevormd, een raad van advies te worden geïnstalleerd, een (nieuwe) projectcoördinator te 
worden benoemd, een strategisch beleidsplan te worden opgesteld en nader vorm/inhoud te worden gegeven 
aan het afstemmingsoverleg tussen het bestuur, de (kern)partners en de gemeente. Al deze acties zijn en/of 
worden op korte termijn in gang gezet. Beoogd wordt deze vóór het aanstaande zomerreces af te ronden. Wij 
houden uw raad op de hoogte van de voortgang van deze ontwikkelingen. 
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