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Kindcentrum De Troubadour bevindt zich in Rosmalen en valt onder het Bossche Brede Schoolbeleid.
In Den Bosch zijn in alle achterstandswijken Bossche Brede Scholen ontwikkeld. Vanaf 2008 wordt de
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School.Brede
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Advies.locaties ook gestimuleerd. Daarnaast wordt ook
ontwikkeling
van Bossche
op andere
ingezet op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra.
In 2006 werd een projectgroep opgericht voor Kindcentrum
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De Troubadour. De bestaande school ging verbouwen.

De tweede fase is inmiddels gestart. De gemeente

peuterspeelzaal en een onafhankelijk projectleider. In

de Kindcentra. Einddoel is het tot stand brengen en

een noodvoorziening werden onder het motto: ‘Denk

vormgeven van een voorziening voor kinderen van 0

in kansen’ de eerste stappen gezet. Door dit motto

tot 13 jaar waarbij ontschotting tot op de werkvloer

is heel veel bereikt. In 2007 vond de opening van De

is gerealiseerd en waarin alle werkprocessen in
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De projectgroep bestond uit onderwijs, kinderopvang,
heeft een grote regierol bij de totstandkoming van
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samenwerking centraal worden aangestuurd en bewaakt.

en missie ontwikkeld. Een jaar later was er sprake van

De kwaliteit van het inhoudelijk aanbod van kinderopvang,

één managementteam. In 2010 is een nieuwe huisstijl

peuterspeelzaal en basisschool wordt verrijkt.

gemaakt. Dit jaar moest de school een nieuw schoolplan
schrijven. Daarin is heel duidelijk vastgelegd dat De
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In Den Bosch lagen de kaarten al heel snel op tafel.

een didactische en pedagogische opdracht.

De gemeente is al vanaf 2004 met een projectclub bezig
om te kijken wat er gezamenlijk gedaan kan worden. Het

Overleg

is belangrijk dat de gemeente meedenkt, mee faciliteert en

Overleg is heel belangrijk geweest bij de start van dit

meedoet. Op gemeentelijk niveau ging de samenwerking

Kindcentrum. Mensen moeten elkaar ontmoeten en met

steeds verder. De Peuterspeelzaal moest integreren met

elkaar verbinding leggen. Het was soms even zoeken

de kinderopvang. In 2010 is een convenant geschreven

naar overlegmomenten, want als de leerkrachten

en in 2011 zijn alle peuterspeelzalen geïntegreerd in

beschikbaar zijn, zijn de medewerkers van de BSO

de kinderopvangorganisaties die er zijn. Tegelijk met

dat niet. Maar overleggen zijn belangrijk om erachter te

de integratie werd gezegd dat het de bedoeling is dat

komen wat een ieder beweegt en waar hij of zij tegenaan

op alle basisscholen in Den Bosch gekeken wordt naar

loopt. In de overleggen wordt gewerkt met afvaardiging.

samenwerking met partners in de buurt.

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.

Dat betekent dat niet iedereen van de kinderopvang
aanwezig is, maar één persoon treedt als afgevaardigde

Resultaten

op. Alleen het managementteam heeft overleg met

Het gebouw en de medewerkers zijn vertrouwd voor de

de moederorganisatie, mensen op de werkvloer niet.

kinderen en ouders. Er is een natuurlijke overstap naar

Functioneringsgesprekken e.d. lopen via

het basisonderwijs. Maar dat is nog niet voldoende,

de afdelingsmanagers.

er moet nog wel wat aan pr gedaan worden. Er is een
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doorgaande lijn
in ontwikkelingsgerichte
activiteiten.
Er
is sprake van een warme overdracht die soepel verloopt.
Een vroegtijdige signalering voorkomt vertraging of
uitval. Er zijn gezamenlijke instroommomenten en er zijn
gezamenlijke activiteiten in het dagelijkse programma.
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Centraal in brede samenwerking

Voor de toekomst, voor kinderen
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