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Doorgaande lijn: samenwerken aan een 
ononderbroken ontwikkeling 
 
Stichting PAS zet zich in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van samenwerken. Dit doen 
we samen met Onderwijs, Kinderopvang, gemeente/wijkteams, teams leefomgeving, Welzijn, 
Jeugdgezondheidszorg.  
Integrale samenwerking levert een sterke bijdrage aan het vergroten van kansengelijkheid. 
IKC-ontwikkeling is een middel om een voorspoedige ontwikkeling van kinderen te bevorderen. 
In een kindcentrum (KC) is de samenhang tussen verschillende kinddiensten groot, en zijn de 
drempels tussen die kinddiensten laag. Dit komt juist kinderen in achterstandssituaties ten goede. 
Omdat de wijken divers zijn, zullen ook de partners en het aanbod en de vorm van de KC’s in Arnhem 
verschillend moeten zijn.  
 
Stichting PAS ondersteunt professionals in het werken aan kansengelijkheid. Dit doen we door 
professionals bij elkaar te brengen, expertise in te brengen, en door deskundigheidsbevordering van 
de professionals.  
In het schooljaar 2018-2019 ondersteunden adviseurs van Stichting PAS tien locaties bij het 
vormgeven van hun doorgaande lijn of kindcentrum:  
 

 Locatie Activiteiten Gestart 

1 ‘t Arnhemse Broek 
Paulusschool 
Symfonie 
Rijnstad 

Ondersteuning ontwikkeling doorgaande lijn. 
Dit vormt een onderdeel van de IKC ambitie.  

vanaf februari 
2019 

2 IKC De Opmaat 
Lea Dasbergschool 
Partou Emily 
Brontësingel 

Contextanalyse en gezamenlijke speerpunten 
geformuleerd. 
Vervolg acties wenselijk. 
Tijdelijk on hold i.v.m. wisseling manager opvang  

begin 2018 

3 KC De Kempenaer 
Het Klinket 
Pieter de Jongschool 
Jip en Janneke 
Tussen Thuis 
Rijnstad 

Contextanalyse en kroonjuwelen geformuleerd. 
 
Ondersteuning vanuit Stichting PAS bij het 
vormgeven/scholen van Educatief Partnerschap  

● doelstelling van de scholing is: 
gemeenschappelijke taal  

● mindset dat de professional iets doet in 
relatie met de wijk  

● het vormen van rituelen in het Kindcentrum 
De Kempenaer - werkgroep  

begin 2018 

4 KC Statenkwartier 
Hugo de Grootschool 
Symfonie 1 

Contextanalyse en kroonjuwelen geformuleerd 
 
Vervolgactie is het bepalen hoe samen te werken 
aan doelen, mogelijk te komen tot kindcentrum 
 
 

juni 2018 
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5 De Laar Oost 
Anne Frankschool 
Toermalijn 
Laarhorst 
Partou Venlosingel 
Moriaantje 

Vormgeven doorgaande lijn - werkgroep november 2018 

6 KC De Werf 
basisschool de Werf 
kdv en pw de Werf 
Rijnstad 

Inhoudelijke onderdelen uitwerking KC ambitie en 
vormgeven doorgaande lijn educatief partnerschap 
met ouders 
 

juli 2018  

7 Presikhaaf Oost 
Parkschool 
Ibn I Sina 
Overkant 
Pinokkio 
Twins 

Onderzoek naar gezamenlijke IKC ambitie en 
mogelijkheden, te starten met een contextanalyse 

december 2018 

8 KC De Spil 
Monchyschool 
Past. van Arsschool 
Klimop 
Vrolijke Ark 
Rijnstad 

Vervolg samenwerking KC Ambitie  april 2018 

9 Geitenkamp 
Witte Vlinder 
Grenspost  
Blokkendoos  
Partou Kloosterstraat 

Vormgeven doorgaande lijn op gebied van educatief 
partnerschap - werkgroep 

september 2018 

10 KC Johannes 
Johannesschool 
Speelrijk 
Sportbedrijf 
Rijnstad 

Vormgeven doorgaande lijn op gebied van educatief 
partnerschap - werkgroep 

september 2018 
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