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Deze digitale nieuwsbrief is bedoeld voor omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden 

in het project realisatie Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom. In deze nieuwsbrief 

geven wij u actuele informatie over de voorbereidingen voor het nieuw te realiseren IKC 

Hillegom op de locatie Vosselaan / Weerlaan.  

 

Nadere kennismaking met het IKC Hillegom 

 

De afgelopen periode is verder gewerkt aan de kernwaarden en visie van het nieuw te 

bouwen IKC. André Hogervorst en Annemieke v.d. Vaart nemen u daar graag in deze 

nieuwsbrief in mee. Ook vertellen we alvast iets over wat we nu al doen om straks goed 

van start te kunnen gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  André Hogervorst    Annemieke v.d. Vaart 

  (directeur Leerwinkel/Jozefschool)   (locatiemanager Wonderland) 

 

We kijken ernaar uit om de invulling van het IKC samen vorm te geven en kinderen en 

ouders te laten genieten van de voordelen die een IKC biedt! 

 

Het IKC: Een mooie ontwikkeling voor ouders en kinderen 

 

Vanaf 2021 is Hillegom een kindcentrum rijker waarin kinderen van 0-13 jaar zich in een 

vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. 
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Aan de Vosselaan in Hillegom wordt een nieuw Integraal Kindcentrum gerealiseerd. Een 

plek waar de Jozefschool/De Leerwinkel (Sophia Scholen) en Wonderland Kinderopvang 

gaan samenwerken. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden we de kinderen 

een doorgaande leerlijn waarbij er aandacht is voor ieder individu en er ruimte is voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar om zowel te spelen als te leren.  

 

Binnen het IKC zullen we werken aan de hand van vier kernwaarden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze visie 

 

In IKC Hillegom ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke wereldburgers met een 

gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.  

 

De kinderen van IKC Hillegom krijgen de ruimte om kind te zijn en zichzelf te 

ontwikkelen. Dit betekent dat er een gezonde mix is tussen spelen & leren en leren & 

spelen.  

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en in een eigen tempo. In de 

ontwikkeling staat ieder individueel kind centraal. In hoge mate nemen kinderen zelf 

verantwoordelijkheid en worden zij gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn en op zoek te 

gaan naar hun eigen interesses. Een passend programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

zorgt ervoor dat kinderen met plezier naar het IKC gaan waarbij we de ouders ook willen 

ontzorgen. Oftewel, gezamenlijk stimuleren we de kinderen om zich bij het IKC in een 

vertrouwde omgeving te ontwikkelen tot zelfredzame en bewuste jongvolwassenen.  

 

Samenwerken 

 

IKC Hillegom wordt één concept met één naam, één gezicht, één team en één directeur 

waarin gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie.  

 

We zullen binnen het IKC zo veel mogelijk optrekken als één organisatie. Dit maakt dat 

ouders en kinderen optimaal kunnen genieten van het beste uit beide werelden. Op 13 

december 2018 werd de samenwerking officieel toen beide partijen de intentie 

overeenkomst ondertekenden tijdens een sportieve bijeenkomst op de nieuwe locatie in 

het park.   

 

Ondanks dat het IKC pas over twee jaar open gaat, is de samenwerking al begonnen. Zo 

ontmoeten de Jozefschool/De Leerwinkel (Sophia Scholen) en Wonderland Kinderopvang 

elkaar nu al regelmatig, wat de start van het IKC ten goede komt. Beide scholen werken 

met één team en op de scholen werken medewerkers van Wonderland al als 

onderwijsassistent en tijdens de tussenschoolse opvang.  

 



 

Opening locatie Wonderland 

 

Ter voorbereiding op het IKC opent Wonderland kinderopvang in maart 2019 een locatie 

tegenover de Leerwinkel. Deze locatie heeft twee kinderdagverblijfgroepen en één groep 

buitenschoolse opvang. Dit biedt ons niet alleen de kans om onze samenwerking alvast 

vorm te geven, het biedt onze kinderen ook alvast een opstapje naar de doorgaande 

leerlijn van 0-13 jaar waarin opvang en onderwijs goed op elkaar is afgestemd. De 

kinderen die op deze locatie starten, kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC en 

daarmee kan de doorgaande leerlijn al in 2019 beginnen. 

 

 

College neemt besluit over voorontwerp bestemmingsplan 

 

Op 5 juni 2018 hebben gemeente en Sophia Scholen het stedenbouwkundig plan voor 

het IKC gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. Om de ontwikkeling 

mogelijk te maken, is voor de planlocatie een nieuw bestemmingsplan nodig. Op basis 

van het stedenbouwkundig plan is een zogenoemd voorontwerp bestemmingsplan 

opgesteld. Dit is een voorloper van het nieuwe bestemmingsplan en wordt opgesteld om 

het bestemmingsplan in een vroeg stadium te laten toetsen door betrokken 

overheidspartners. Op 12 februari 2019 neemt het college van burgemeester en 

wethouders een besluit over dit voorontwerp.  

 

Als het college het plan heeft vastgesteld, wordt het ter toetsing voorgelegd aan in ieder 

geval het Hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst 

West-Holland (voormalige Milieudienst), de veiligheidsregio (o.a. brandweer) en de 

relevante kabelexploitanten. Ook de Welstandscommissie buigt zich over het plan. Waar 

nodig passen we het plan aan en dan ligt er een ontwerp bestemmingsplan. De 

gemeente legt dit ontwerp ter inzage en omwonenden en belangstellenden kunnen het 

dan inzien. Vanaf dat moment kunt u dus een zienswijze indienen. Wij informeren u als 

het zover is via de nieuwsbrief, maar maken het ook bekend via onze gemeentelijke 

bekendmakingen en www.hillegom.nl.  

 

 

Nieuws ook op www.hillegom.nl 

 

Zoals gebruikelijk plaatsen wij de nieuwsbrief ook altijd op www.hillegom.nl. Daar vindt u 

ook alle relevante documenten en andere informatie over het project.  

 

 

Vragen? 

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? 

Neemt u dan contact op met mevr. B. Barnhoorn van de gemeente Hillegom, bereikbaar 

per mail b.barnhoorn@hltsamen.nl of via telefoonnummer 14 0252. 
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