Een IKC-lab
borrelt en bruist!
Het begrip Integraal Kind Centrum (IKC) wordt tegenwoordig makkelijk in
de mond genomen. Maar de vorming van een kindcentrum dat écht volledig integraal werkt, is een complex en langdurig proces. Dat vraagt om
een juiste chemie tussen mensen, een portie nieuwsgierigheid en een
dosis lef, energie die doet bruisen en borrelen, nieuwe verbindingen en
een veilige omgeving om te experimenteren.
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met elkaar ook dat een experiment
kan mislukken. Kleine ontploffinkjes horen erbij.
- Zo nodig wordt een deskundige geconsulteerd die een bepaalde labvorm kan begeleiden. Deze deskundige kan een procesbegeleider,
ervaringsdeskundige of inhoudsdeskundige zijn.
Leidende gedachte bij de IKC-labs is
dat de radertjes echt wel willen draaien als ze serieus genomen worden,
zelf bij kunnen dragen aan verandering en dat de verandering beoordeeld
wordt als relevant.
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