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Nieuwsbrief 
Brede School Winsum – Integraal Kindcentrum 

Rond de zomer van 2015 hebben we u bericht over het besluit van de gemeenteraad om 
verder te gaan met de noodzakelijke acties om te komen tot een brede school/geïntegreerde 
kindvoorziening in Winsum. De toekomstige locatie wordt de Twaalf Hoven.  
Achter de schermen is inmiddels veel werk verzet. En er is ook een 
aantal nieuwe ontwikkelingen. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. 

 

Brede School of 
Integraal Kindcentrum: 
Hoe zat het? 

Het plan is om in Winsum 
basisscholen en andere 
kindvoorzieningen samen te 
huisvesten en te laten 
samenwerken op één locatie.  
Andere voorzieningen zijn bijv. 
voor- en naschoolse opvang, 
peuterspeelzaal, Centrum voor 
Jeugd en Gezin, etc. Dit wordt 
dan ook wel een Brede School 
of Integraal Kindcentrum 
genoemd. Een locatie nabij 
verpleeghuis De Twaalf Hoven 
is hiervoor in beeld. 

Locatie De Twaalf Hoven: 
nieuwe kans!? 
Een locatie nabij verpleeghuis De Twaalf Hoven is in 
beeld voor het nieuwe Integraal Kindcentrum (ook wel 
Brede School). De Twaalf Hoven heeft ook plannen voor 
nieuwbouw. Dat hebben we gecombineerd waardoor een 
nieuw en uniek idee is ontstaan.  

Een idee om kleine kinderen, primair onderwijs en ouderenzorg 
intensief met elkaar te laten optrekken: door het nieuw te 
bouwen Integraal Kindcentrum en de nieuw te bouwen delen 
van De Twaalf Hoven samen te laten gaan. In de dagelijkse 
praktijk gaan onderwijs en zorg intensief samenwerken. Mensen 
van 0 tot 110 jaar vinden elkaar samen in één gebouw. Uniek 
voor onderwijsinstellingen, zorginstellingen, het dorp Winsum, 
het Noorden van Nederland en heel Nederland! 

> Lees verder op pagina 2 

Welke scholen? 
Van de 5 basisscholen in Winsum hebben 3 basisscholen de 
intentie om over te gaan naar een Integraal Kindcentrum en 
werken met hart en ziel mee aan de ontwikkeling ervan: CBS 
De Piramiden, OBS Tiggeldobbe en OBS De 9 Wieken. 
 

’Door de locatie nabij De Twaalf Hoven 
ontstaat een uniek idee: integreren van zorg 
en onderwijs. Van 0 tot 110 jaar samen in 

Winsum’  
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Verpleeghuis en scholen 
onder één dak? 
Dat is inderdaad het idee. Een gebouw waarin de cliënten van 
De Twaalf Hoven een plek hebben, waar de scholen een plek 
hebben, ook andere (kind)voorzieningen gebruik van kunnen 
maken en waar met elkaar op allerlei niveaus wordt 
samengewerkt. De schoolbesturen van de scholen die meedoen 
en het bestuur van De Hoven hebben elkaar gevonden in dit 
ambitieuze initiatief.  

Er is al een korte verkenning gedaan naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden om dit te realiseren. Deze verkenning biedt 
voldoende aanknopingspunten om samen verder te praten. De 
schoolbesturen van de scholen die meedoen in het Integraal 
Kindcentrum en het bestuur van De Hoven willen samen het 
komende half jaar onderzoeken of en hoe het initiatief 
succesvol kan worden gerealiseerd. Het College van 
burgemeester en wethouders van Winsum gaat de 
gemeenteraad vragen hiervoor geld beschikbaar te stellen. 

Wat is De Twaalf Hoven? 
In De Twaalf Hoven verblijven en 
wonen mensen met lichamelijke 
klachten of ziekte, aandoening of 
stoornis in of van de hersenen 
(mede) als gevolg van ouderdom. 
Dementie is daar een voorbeeld van. 
De Twaalf Hoven biedt revalidatie, 
dagbehandeling, tijdelijke opname 
en permanent wonen. Het 
uitgangspunt van De Twaalf Hoven is 
dat zij alle cliënten willen helpen zo 
veel mogelijk verder te gaan met het 
leven zoals ze dat gewend waren. 

Wat betekent 
dit voor de 
gebouwen?  
Uitvoering van dit idee betekent 
dat we een beter gebouw kunnen 
realiseren, dan wanneer ieder 
voor zich aan de slag gaat. 
Samen is er meer ruimte, er is 
intensievere benutting en 
gebruik. Ook financieel is dit 
aantrekkelijk, zowel bij de bouw 
als later in het gebruik en bij het 
onderhoud. 

Waarom willen we dit? 
We zijn enthousiast over dit idee, omdat het kansen geeft voor 
De Twaalf Hoven, de scholen en het dorp Winsum. Voor de 
plek betekent dit dat het levendiger wordt. Door de integratie 
ontstaat een heel bijzondere plek in het dorp. Een zone met 
rustige ruimten en activiteitenruimten, waar je kan wandelen, 
spelen, kijken en ontmoeten. Dat komt praktisch ten goede 
aan het dorp. Maar doordat het zo uniek is, zal het straks ook 
een inspirerende werkplek gaan bieden aan mensen met totaal 
verschillende beroepen. 

 Themabijeenkomsten 
 
Dit prachtige project verdient de aandacht van iedereen. Om iedereen 
breder te kunnen informeren en alle aspecten aandacht te geven, 
organiseren de gemeente, de scholen en De Twaalf Hoven de 
komende maanden een aantal themabijeenkomsten: 
• Zorg en onderwijs samen: wat zijn de mogelijkheden en 

onmogelijkheden? 
• Een Integraal Kindcentrum: wat betekent dit praktisch? 
• Leefbaarheid: hoe zit dit in Winsum en hoe gaan we daar mee 

om? 
De exacte data en tijden van deze bijeenkomsten zullen nog bekend 
gemaakt worden. 
 

‘Een ontmoetingshuis voor de Winsumers, 
een plek waar je vaker komt dan alleen om 
je kind te brengen, je vader of moeder te 

bezoeken, of je werk uit te voeren’ 
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Zorg en onderwijs 
samen: (hoe) kan dat 
werken? 
Onze visie is dat de kinderen en leerkrachten van de 
scholen en de cliënten en het personeel van De Twaalf 
Hoven elkaar kunnen versterken. Mensen van nul tot 
honderdtien jaar vinden elkaar samen in één gebouw 
waar ze elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen 
leren, en ook samen activiteiten kunnen doen. 

Zoveel mogelijk 
mensen betrekken 

bij vervolgonderzoek 

Besluit: in de zomer 
We zien mogelijkheden, maar er zijn ook de nodige belemmeringen. We moeten onderzoeken of dit 
idee kansrijk is. Veel tijd voor onderzoek nemen we niet. Dat willen we niet en kan ook niet. Want 
voor de zomer moet voor verpleeghuis De Twaalf Hoven duidelijk zijn of dit idee een succes kan 
worden.  

Er wordt een aantal intensieve studiebijeenkomsten georganiseerd waarbij concreet wordt gekeken 
naar de veiligheid voor de kinderen, de inhoud van de te ontwikkelen plannen en de organisatie van 
de ideeën. Hierbij worden alle partijen betrokken (inhoudelijk, bouwtechnisch, onderwijs, zorg, 
eindgebruikers). Op basis daarvan wordt de knoop doorgehakt: kunnen de ideeën zoals wij deze nu 
zien concreet genoeg gemaakt worden? Zo ja, dan gaan wij er met elkaar voor! 

Meer informatie 
Op de website van de gemeente www.winsum.nl vindt u 
meer achtergrondinformatie. In de rechterkolom kunt u 
Brede School aanklikken. Heeft u vragen die niet in deze 
informatie aan bod komen? Dan kunt u altijd via e-mail uw 
vraag stellen. Mail dan naar: communicatie@winsum.nl  

Er worden ook themabijeenkomsten georganiseerd. Zie 
pagina 2. 
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Op de eerste plaats is dit een verrijking voor 
zowel de kinderen als de cliënten. Ook voor de 
medewerkers van De Twaalf Hoven en de 
leerkrachten van de scholen is dit een 
bijzonder aspect. We zijn ervan overtuigd dat 
deze samenwerking een extra dimensie geeft 
aan het dagelijkse werk. We geloven dat door 
gebruik te maken van elkaars wereld, 
leerkrachten en zorgpersoneel hun eigen 
wereld kunnen verrijken. Hoever deze 
samenwerking kan gaan, moeten we zelf ook 
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nog onderzoeken en bedenken. Dat doen we 
niet alleen. Daar betrekken we het liefst 
zoveel mogelijk mensen bij. 

We beseffen tegelijkertijd dat dit niet zomaar 
iets is. Daarom is respectvol met elkaar 
(kunnen) omgaan een basisvoorwaarde. Dat 
betekent dat onze kinderen, cliënten, 
medewerkers en leerkrachten zich veilig, 
comfortabel en prettig voelen. Dat staat bij 
ons voorop! 

 


