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Hengelo

Met sprongen 
vooruit

Aan het begin van het gesprek benadrukt  
Peter Breur dat hij spreekt namens de drie grote 
PO-besturen van Hengelo: Marcant-BSV, Primato 

en Dr. Schaepmanstichting en overige betrokkenen 
bij de omvorming van alle Hengelose scholen tot 

Integrale Kindcentra (IKC). De drie genoemde 
besturen hebben steeds gezamenlijk opgetrokken 
tijdens de totstandkoming van deze omvorming. 

Gesprek met 
Peter Breur, lid van het College van Bestuur van de Dr. Schaepmanstichting



Breur: “Vanaf 2011 zaten de schoolbesturen uit de regio aan 

verschillende overlegtafels om de gezamenlijke uitdagingen en 

problemen in het kader van de twee aanstaande hervormingen 

– passend onderwijs en transitie jeugdzorg – te bespreken en af 

te stemmen.” Plein Midden Twente (PMT) was het belangrijkste 

gremium waar po, sbo en so (samen 14.000 leerlingen) uit de 

gemeenten Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen 

overleg voerden met de zorginstellingen en voorschoolse 

voorzieningen uit die gemeenten en de gemeenten zelf. PMT is 

een deelregio van het samenwerkingsverband 23-02 PO. 

Naast de twee genoemde transities zetten het Rijk en de 

gemeenten ook de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk 

en de kinderopvang in gang. Toen zich dit aandiende, bestond 

er dus al een overlegstructuur waarbinnen de belangrijkste 

partijen aan tafel zaten (het PMT). Binnen de gemeente 

Hengelo voerde één organisatie het peuterspeelzaalwerk 

uit: stichting Spring!, en zij leverde hoge kwaliteit. De 

aangekondigde harmonisatie hield voor Spring! ook 

een forse jaarlijkse bezuiniging in (taakstelling) op het 

peuterspeelzaalwerk. Mede om die reden moest Spring! op zoek 

naar samenwerkings- en/of fusiepartners. 

Breur: “De gemeente heeft indertijd, vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor het peuterspeelzaalwerk en de 

kinderopvang, een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke 

scenario’s voor de transitie en harmonisatie van het 

peuterspeelzaalwerk. De gepresenteerde scenario’s leidden 

niet tot volle tevredenheid onder de stakeholders Spring!, 

onderwijsbesturen, kinderopvangorganisaties en de gemeente. 

Tijdens een inspraakavond van de gemeente Hengelo pakten 

de drie onderwijsorganisaties samen met Spring! en de 

kinderopvangorganisaties, de handschoen op en boden aan om 

een zevende scenario uit te werken: Spring! onderbrengen bij 

één van de schoolbesturen en daarmee de mogelijkheid creëren 

voor een integraal aanbod voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar op 

alle basisscholen van Hengelo.” 

Onderwerpen:
Integrale kindcentra, passend onderwijs, 
expertisecentrum Jonge Kind
Succesfactoren:
+ Verder kijken dan eigen bestuur en belangen
+ Iedereen aan tafel
+ Regie uit handen durven te geven

’’Het beste voor het kind,  
de ouders en de school.’’
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Een belangrijke zorg die de onderwijsbesturen met het 

'zevende scenario' wilden tackelen was het feit dat twee 

derde van de instroom in het speciaal onderwijs nooit op een 

basisschool heeft gezeten en rechtstreeks verwezen is naar 

deze vorm van onderwijs (in vergelijking: landelijk is dit een 

derde van de kinderen). Er waren dus relatief veel leerlingen 

die waarschijnlijk goed binnen het basisonderwijs zouden 

kunnen meedraaien. Met een doorlopende lijn op zowel zorg 

als educatie tussen de voor- en de vroegschool zou rechtstreeks 

verwijzen waarschijnlijk in veel mindere mate het geval zijn 

geweest. Passend onderwijs vormde een extra impuls voor de 

schoolbesturen om al in een vroeg stadium alle kinderen te zien 

en eventueel extra begeleiding te kunnen bieden. En dus ook 

een extra reden voor de schoolbesturen om de kwaliteit van het 

peuterspeelzaalwerk intact te houden. 

Breur: “De drie schoolbesturen ondertekenden een intentie-

verklaring met Spring! om deze stichting onder te brengen 

bij één van de schoolbesturen. Er werd een brede stuurgroep 

gevormd met vertegenwoordigers van de gemeente, kinder-

opvangorganisaties (drie kinderopvangorganisaties 

vertegenwoordigden de overige dertien kinderopvang-

organisaties in de stuurgroep), Spring! en de drie 

schoolbesturen. In deze constructie werd een plan uitgewerkt 

dat ertoe leidde dat Spring! juridisch werd ondergebracht bij 

de Dr. Schaepmanstichting. Waarbij de naam van Spring! 

zichtbaar blijft en de te vormen peuterspeelscholen op termijn 

aan alle onderwijslocaties van de besturen worden verbonden. 

In de toekomst is het de bedoeling dat alle basisscholen in 

Hengelo een peutervoorziening hebben en krijgen zij en 

de kinderopvangorganisaties ondersteuning via het tevens 

per 1 januari 2018 actief zijnde Expertisecentrum Jonge 

Kind. Vanuit dit expertisecentrum zijn orthopedagogen, 

gedragsdeskundigen, medewerkers vanuit zorginstellingen en 

kwaliteitsmedewerkers actief.” 

Een belangrijk doel van de ondersteuningsstructuur is dat 

kinderen vanaf 4 jaar meteen op de goede plek in het onderwijs 

terechtkomen en zij zo min mogelijk van school hoeven te 

veranderen. “Dat is het beste voor het kind, voor de ouders en 

voor de school,” zegt Breur. Naast goede zorg en onderwijs biedt 

de nieuwe setting ook zorg en ondersteuning aan het gezin. 

De inzet van afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat op dit 

moment nog maar een derde van de kinderen rechtstreeks – dat 

wil zeggen zonder naar een basisschool te zijn geweest – naar 

het speciaal (basis)onderwijs gaat.  

“Kwaliteit bleek de  
sleutel tot succes.”

Gesprek met  
Claudio Bruggink, wethouder Onderwijs (D66)  

bij de gemeente Hengelo

Claudio Bruggink is sinds twee jaar wethouder in Hengelo 

met de portefeuille Onderwijs, Jeugd, Sport, Cultuur en 

Bedrijfsvoering. Hiervoor was hij twee jaar wethouder in 

Almelo. Wat hem opviel aan het primair onderwijsveld 

in Hengelo, was het verschil in omvang tussen de drie 

schoolbesturen (protestants-christelijk, katholiek en openbaar). 

Bruggink: “Toch merk je dat niet in de onderlinge omgang. De 

relaties zijn goed en de besturen trekken veel samen op. Dat is 

vooral te danken aan de gezamenlijke zienswijze om verder te 

kijken dan het eigen bestuur en belangen.” 

Die houding ten opzichte van elkaar is tot nu toe zeer 

effectief geweest, zeker ook in het geval van de overname 

van peuteropvangorganisatie Spring!. “De gemeente wilde 

harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang 

doorvoeren en daarmee de exclusieve subsidierelatie met en de 

monopoliepositie van Spring! doorbreken. Het voortbestaan 

van Spring! kwam hierdoor in gevaar”, verklaart Bruggink. 

“De schoolbesturen hadden belang bij het continueren 

van de werkzaamheden van Spring! en in verband met 

passend onderwijs wilden zij meer invloed krijgen op het 

peuterspeelzaalwerk en de vroeg- en voorschoolse educatie 

(VVE). Borging van de aanwezige expertise en het bereiken van 

meer kinderen waren hierbij de belangrijkste uitgangspunten.” 

De betrokken partijen vonden elkaar in een oplossing die 

draaide om kwaliteit. Bruggink: “Iedereen besefte dat er 

expertise nodig is om kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 

jaar op een goede manier voor te bereiden op het primair 

onderwijs. Met name de kinderen met een achterstand. 

Spring! had daarvoor de beste expertise en kwaliteit in huis. 

De kinderopvangorganisaties hadden uiteindelijk ook vrede 

met de uitkomst dat Spring! werd ondergebracht bij de 

schoolbesturen, omdat tegelijkertijd werd ingezet op verbreding 

van de kwaliteit bij de kinderopvangorganisaties door middel 

van de oprichting van het Expertisecentrum Jonge Kind.” 

Kinderopvangorganisaties die al wel aan de kwaliteitseisen 

voldeden, konden daarnaast ook gesubsidieerde peuterplekken 

aanbieden. 
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De besluitvorming hierover in de gemeenteraad was uiteindelijk 

unaniem. “Met de gekozen oplossing kunnen veel meer 

kinderen worden bereikt, is de kwaliteit gewaarborgd en 

zijn voorschoolse educatie en regulier onderwijs met elkaar 

geïntegreerd”, stelt Bruggink. “De gezamenlijke opdracht 

aan het begin van het traject was: er zitten te veel kinderen 

in het speciaal onderwijs in Hengelo. Zowel de gemeente als 

de onderwijsbesturen wilden daar verandering in brengen. 

Dat is gelukt. Inmiddels zit Hengelo weer op het landelijke 

gemiddelde.” Met de huidige structuur is vroegtijdige 

signalering mogelijk. “Kinderen kunnen dan vaak (met extra 

hulp) toch nog naar het regulier onderwijs. En als ze naar het 

speciaal (basis)onderwijs gaan, zitten ze doorgaans meteen 

op de goede plek, zodat er niet nog gewisseld hoeft te worden 

in de loop van de eerste schooljaren. Hiermee is een goede 

doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen gewaarborgd.”

Het proces ging niet zonder horten of stoten, vertelt Bruggink. 

“Iedereen redeneerde eerst vanuit het eigen belang. Maar 

doordat alle betrokken partijen tijdens het traject hun voors 

en tegens kenbaar hebben kunnen maken, voelde uiteindelijk 

iedereen zich gehoord. Daardoor ontstond een enorme drive 

om dingen geïntegreerd aan te pakken.” 

Lessen uit de lokale praktijk | Hengelo


