
 
 

Excursies naar inspirerende IKC's  
 

In Leeuwarden gebeuren mooie dingen, vooral op het gebied van Integrale Kindcentra. Er zijn al vele 

IKC’s en deze zijn volop in ontwikkeling. Hierbij is extra inspiratie altijd welkom! Vanuit samenwerking 

wordt door het ambassadeursnetwerk van de Vereniging Netwerk Kindcentra dan ook een tweetal 

excursies georganiseerd, speciaal voor de professionals van de IKC’s in Leeuwarden.  

Let op: er is slecht een beperkte beschikbaarheid, dus meld je snel aan! 

 

 

De Nieuwe Draai in Heerhugowaard en De School in Zandvoort 

De Nieuwe Draai is een nieuw IKC, dat valt onder Blosse (opvang en 
onderwijs in één).  
De Nieuwe Draai sluit aan bij de behoefte van het kind en zijn 
familie, heeft flexibele start- en eindtijden van de dag en werkt met 
4 domeinen: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar. Alle 
medewerkers (pm-ers en leerkrachten) worden ingezet als expert 
en/of mentor; 
Zie voor meer informatie: www.denieuwedraai.blogspot.com 

 
De School in Zandvoort werkt al jaren met flexibele 
schooltijden (geen vaste vakanties). Kinderen hebben 
persoonlijke leerplannen en er is sprake van vergaande 
medezeggenschap (kinderen praten mee over hun eigen 
leerplan) 
Zie voor meer informatie: www.deschool.nl 

 

Wanneer: dinsdag 24 januari 2023 
Kosten:   € 310,- p.p. all-in 
 

 

 

Laterna Magica in Amsterdam 
Laterna Magica is een begrip in IKC-land. Zij opende in 2007 
haar deuren en was een van de eerste IKC’s die waar de 
kinderopvang en het onderwijs volledige geïntegreerd 
werken. Laterna Magica heeft diverse 
onderwijsvernieuwingsprijzen ontvangen. 
In Laterna Magica wordt gewerkt volgens de principes van 
Natuurlijk Leren, in een gebouw zonder traditionele lokalen, 
waardoor inclusief onderwijs mogelijk wordt. Zij werken als 
een professionele leergemeenschap en bieden co-schappen 
voor externe professionals. 
Zie voor meer informatie: www.laternamagica.nl 

 
Wanneer: vrijdag 27 januari 2023 
Kosten: € 325,- p.p. all-in 
 

 

 

http://www.denieuwedraai.blogspot.com/
http://www.deschool.nl/
http://www.laternamagica.nl/


 
 

Inclusief programma 
Voor de genoemde prijzen krijg je:  

• een inspirerend bezoek aan een kindcentrum van keuze; 

• vervoer (in een 9-persoonsbus) van Leeuwarden naar de betreffende locatie(s) en vice versa;  

• een heerlijke lunch; 

• kennismaking met professionals. 

Aanvullende informatie 

− Vertrek om 8.30 uur vanaf CS Leeuwarden; 

− Terugkeer rond 16.00 uur; 

− Er is plaats voor 8 personen; 

− Max. 2 personen van één IKC in geval van meer dan 8 deelnemers; 

− Deelname op volgorde van betaling factuur. 

Een week voor de betreffende excursie wordt de precieze tijdsindeling van de excursie toegestuurd. 

Aanmelden bij  
Gertrude Abbring (ambassadeur Vereniging Netwerk Kindcentra), gertrude.abbring@live.nl, 

onder vermelding van naam, IKC, telefoonnummer, factuuradres. 

Na aanmelding per mail ontvangt u een factuur. Inschrijving is pas definitief na betaling factuur. 

Vereniging Netwerk Kindcentra 
De VNK werkt aan een kansrijke wereld, met gelijke mogelijkheden voor ieder kind, een 
ononderbroken ontwikkelingslijn van 0-13 jaar en optimale voorwaarden om dat te realiseren. 
Zowel financieel als met personeel en materieel. Om dat te bereiken verenigen we leden, 
ambassadeurs en partners in een krachtig netwerk.  
 
Onze leden zijn kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en organisaties waar kinderopvang en 
onderwijs reeds zijn geïntegreerd. De leden leren van elkaar, doen samen kennis en ervaring op en 
bouwen aan een prachtige, veilige en uitdagende ontwikkelomgeving voor kinderen.  
De vereniging vertegenwoordigt de leden en biedt een platform waar leden mooie voorbeelden, 
interessante documenten en vragen kunnen delen (PLEK013). 
 
De VNK organiseert excursies naar inspirerende kindcentra, diverse webinars en een jaarlijkse 
themadag.  
 
Zie voor meer informatie www.netwerkkincentra.nl 

 

 

 

 

 

 

 

‘Samenwerken aan 

een nieuwe wereld 

van opvang & 

onderwijs’ 
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