
Met de gebruikers ontwikkelen we vervolgens het plan 

van eisen en het ontwerp voor het IKEC. Ik zoek de 

juiste balans tussen het verwerken van nieuwe ideeën 

en de bedoeling en voel goed aan waar knelpunten 

zitten. Het IKEC ontwikkelen we samen, waarbij ik 

één van de schakels in het geheel ben. Net als bij  

het IKEC is mijn motto ‘Samen voor het kind’. Ik  

let erop dat het nieuwe gebouw aansluit bij dit  

mooie motto.”

Kijk voor meer informatie op bbn.nl.

Tekst Christel Witteveen - bbn adviseurs

Samen voor het kind, 
met één sterke 
pedagogische basis
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De scholen zijn op dit moment verdeeld over 

vijf gebouwen in West-Friesland. Tjarda 

Adema, projectmanager bij bbn adviseurs, 

ontwikkelt samen met de scholen een plan om ze 

onder te brengen in één gebouw. Een pand dat 

ruimte biedt aan onderwijs, opvang én aan zorg-

verleners. Dan hoeven de kinderen voor afspraken 

met hun zorgverlener niet meer weg van school. 

Dat is fijn voor de kinderen en voor hun ouders. 

VERZAMELDE EXPERTISE
“Ik ben zelf moeder en het raakt me wanneer ik  

kinderen met problemen zie. Ik draag er graag een 

steentje aan bij dat ook kinderen in het speciaal  

onderwijs een prettige leeromgeving hebben. 

Kinderen vinden het vervelend tijdens lestijd door 

hun ouders opgehaald te worden voor een afspraak 

met een zorgverlener. Voor de een is dat een gesprek 

met een psycholoog. Voor de ander een bezoek aan 

een logopedist of fysiotherapeut. Ze missen dan een 

paar uur van de les en zo’n onderbreking zorgt voor 

onrust. Ik vind het een mooi plan om een centrum 

te maken waar de kinderen de extra hulp in hun 

vertrouwde schoolomgeving kunnen krijgen. Het is 

prettig wanneer de verzamelde expertise, die aan-

wezig is in het gebouw, aangewend kan worden daar 

waar het kind is.”

DE JUISTE BALANS
Het nieuwe centrum is een initiatief van Stichting 

Trigoon, Stichting Kinderopvang Hoorn en Jeugd-

zorg. Deze partijen werken in de ontwikkeling van 

het centrum nauw samen met de gemeente Hoorn. 

“Als projectmanager breng ik alle partijen bij elkaar. 

Samen met de architect en adviseurs, achterhalen we 

de kern waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. 

“Kinderen 
vinden het 
vervelend 
tijdens 
lestijd door 
hun ouders 
opgehaald te 
worden voor 
een afspraak 
met een 
zorgverlener” 

Vier scholen voor speciaal onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg in West-Friesland gaan samen-
werken in een nieuw Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC). Hier kunnen de leerlingen in een 
vertrouwde omgeving onderwijs, begeleiding en zorg krijgen. Dat bevordert hun ontwikkeling en 
leerresultaten en helpt deze groep kinderen zelfstandig te functioneren in onze samenleving. 




