
 

PACT voor Kindcentra - programma 2018 

Ambitie 2018-2021 Activiteiten 2018 Met wie 

Kinderen en ouders 

De nieuwe pedagogische voorziening 
is georganiseerd rond de ontwikkel-
behoefte van kinderen. 
 
Ouders doen mee, praten mee en 
beslissen mee. 
 
De kenmerken en (wetenschappelijk 
onderbouwde) voordelen van een 
kindcentrum zijn onder de aandacht 
van ouders gebracht . 

 

Voorjaar 2018 
1. Goede ervaringen  

Met ouders en kinderen in gesprek over hun ervaringen 
met kindcentra (actieve bijdrage) en het verspreiden van 
deze ervaringen.  

2. Kennis van kantelaars  
3. Een serie interviews met ‘kantelaars’ (innovatoren) over 

de vraag: wat betekent het voor ouders, kinderen én 
professionals als een pedagogische voorziening daad- 
werkelijk werkt vanuit de ontwikkeling van kinderen?  

4. Stem van kinderen  
Het verzamelen van sprekende voorbeelden hoe de 

invloed van kinderen op hun eigen ontwikkel- en 

leeromgeving vergroot kan worden in de praktijk. 

Juni 2018 (bestuur HK) 

• Deel 1 in werking; 

• Op de overige onderdelen een voorstel in het bestuur 
met uitgewerkte begroting. 

 

Eind 2018 
Twee deeltrajecten in uitvoering: 
1. Ervaringen van ouders en kinderen met kindcentra in 

beeld en landelijke communicatie ; 

 
1. In samenwerking met kindcentra en op 
 basis van bestaand materiaal (HK)  

(Korein/ Mondomijn, Kindercampus Columbus, 

Ludens ea) 

 
2.  Interviews met schoolleiders, IKC 
 directeuren en anderen 
 
 
 
3. In samenwerking met ambassadeurs en 
 o.a. de Kindercorrespondent en de Raad 
 van Kinderen 
 

 

 



 
2. eerste beeld wat een daadwerkelijke kanteling van het 

pedagogisch systeem vraagt van professionals en 

betekent voor ouders en kinderen. 
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Kwaliteitsontwikkeling 

Blijvende kennisontwikkeling door 

nauwe samenwerking wetenschap en 

veld (kennisagenda). 

 

Regionale ‘kennis hubs’; met 

betrokkenheid landelijke 

kennisgremia. 

 

 

KSW: Kwaliteitskenmerken, 

succescriteria en werkzame factoren 

inclusief IKC in beeld en toegankelijk 

gemaakt. 

Voorjaar 2018 
1. Opstellen van een kennisagenda gebaseerd op 

vraagstukken uit de praktijk van kindcentra; aan de hand 
van dialoogsessie(s) aan een kennistafel van 
wetenschappers en innovatieve  IKC’s (mrt/april).  

• Tevens het stimuleren van regionale verbindingen  
tussen IKC’s en wetenschappers op basis van 
vraagstukken uit de praktijk en kennis wetenschap.   

• Mogelijkheden verkennen ZONMW, NRO, NRO 
Kennisrotonde, NJI. 
 

2. Wat Weten We (wel/niet)? 
Een systematische internationale survey naar 

beschikbare kennis over effecten van inclusieve 

pedagogische voorzieningen en verspreiding van 

uitkomsten.  

3. Het verzamelen, beschrijven én publiceren in een 
handzaam ‘pamflet’ van kwaliteitskenmerken, 
succescriteria en werkzame factoren inclusieve IKC’s op 
basis van interviews/enquête met IKC’s en bundeling 
kennis op dit terrein  

 

 

Kennistafel ol.v. Jeannette Doornenbal  

Met medewerking van o.a.: 

Ruben Fukkink Pauline Slot 

Tom van Yperen  Ron Scholte  

Joke Tillemans Claudia Doesburg 

Carla van den Bosch Wim Dekkers 

Jan Willem Bedeaux  Adrie Groot 

Annette van Valkengoed  

e.a. 

1. Survey op basis van o.a. international 

onderzoek pre-school.  

2. Externe opdracht.  



 
 

Inzicht aanpak effectiviteit-

rendement. 

 

 

Juni 2018 (bestuur HK)  

• Landelijke kennisagenda met onderzoeksvragen 
beschikbaar; 

• Haalbaarheid bekend van 2 à 3 regionale onderzoek 
verbanden tussen praktijk en wetenschap; 

• Opdracht kwaliteitskenmerken en succesfactoren 
opgesteld; 

• Opdracht artikel en pamflet op basis van kennis survey 
verstrekt en in werking; 

• Plan van aanpak na zomer 2018. 
 
Eind 2018 

• Plan van aanpak kennisagenda in werking; 

• Opdracht kwaliteitskenmerken/ succescriteria KC 
afgerond en bewerkt tot toegankelijk product; 

• Artikel/pamflet op basis van survey gereed; 

• Advies wetenschappers o.a. op basis van survey hoe 
verder met onderbouwing met maatschappelijk 
rendement 
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Praktijk en innovatie 

A. Ambassadeurs en kopgroepen 

werken in de regio met regionale/ 

lokale verankering 

• Actieve bestuurlijke netwerken 

Voorjaar 2018 
 
A. Ambassadeurs (en kopgroepen) 

1. Opdrachtverstrekking ambassadeurs:  

• (regionale) goede praktijken en innovatie 
stimuleren; 

 

A. Team ambassadeurs (9) 

Coördinatoren kopgroepen (4) 

 
Verkenning borgingsmogelijkheden met oa: 
PO raad - Corinne van Helvoirt 



 
• Praktijk doorontwikkelen 

• Bouwen en verspreiden goede 
voorbeelden 

• Bouwen en verspreiden 
praktijkinstrumenten 

• Verkennen borgingsfunctie; 

• Maak verbinding met / organiseer 
actieve samenwerking met IKC-
bouwers, adviseurs en 
dienstverleners 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
B. Innovatie thema’s die 

onvoldoende aandacht krijgen zijn 

in beeld en in beweging.  

• Bestuurlijke krachtenbundeling i.s.m. 
kopgroepen KC2020; 

• Adviesfunctie borgen.  
2. Verbinden kopgroepen en ambassadeurs: kennis 

uitwisselen, regioplannen 2018, actualiseren ‘regio-
scan’ (kansrijke praktijken onderwijs, kinderopvang, 
jeugdhulp/jgz)én goede voorbeelden) en producten 
visueel maken en communiceren.  

3. Organiseren en uitvoeren regiotour / evenement 
met stakeholders én kopgroepen; langs interessante 
praktijken. (gericht op nieuwe wethouders)  

4. Verkennen van borgingsmogelijkheden (advies, 
ondersteuning, kennisontwikkeling en -deling) in de 
regio.  
 

Juni 2018 (bestuur HK) 

• Regionale actieplannen in bestuur, inclusief regionale 
borgingsmogelijkheden 

 
Eind 2018  

• Hechte samenwerking tussen ambassadeurs, 
kopgroepen en dienstverleners in de regio 

• Versterking bestuurskracht in de regio’s 

• Zicht op regionale borgingsmogelijkheden 
 
B. Verkenning van innovatieve thema’s met ambassadeurs, 

kopgroepen en andere stakeholders (Werkplaats IKC). 

Oberon - Michiel vd Grinten 
Werkagenda Onderwijs-Jeugd - NJI 
AVS -Petra van Haren 
Kinderopvang en jeugdhulp 
Associatie voor Jeugd -  Marienne Verhoef 
Regiomanagers PO 
Netwerk Samenwerkingsverbanden PO  
Deelnemers platform Kindcentra 2020 
e.a. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Ambassadeurs – kopgroepen 
Deelnemers werkplaats IKC –  
 
Stakeholders: 
Slimfit/Tom 
PO-Raad 



 
Met als doel aanjagen integrale en 

inclusieve kindcentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering thema’s en eerste uitwerking samen met 

innovatieve praktijken (pilot). Gedacht wordt aan 

thema’s als:  

• Anders leren, anders werken en anders organiseren 
(gepersonaliseerd onderwijs, interprofessionele 
teams, werkdruk); 

• Rijke dagarrangementen: onderwijs + sport, muziek, 
cultuur; aandacht voor cruciale randvoorwaarden; 

• Doorgaande ontwikkellijn 0-6 jaar;  

• Kindcentra in achterstandswijken; 

• Leiderschap in IKC; aanjagen van nieuwe praktijken 
en samenwerking andere disciplines; 

• Aansluiting c.q. anders organiseren van 
jeugdhulp/JGZ in kindcentra 
(SBO/SO/PO/KO/jeugdhulp); 

C. Verkennen en uitwerken thema’s met stakeholders 
(AVS, PO-raad, CAOP, SlimFit, brancheorganisaties, JGZ, 
Associatie voor Jeugd); zo nodig pilots uitzetten; 

D. Verbinding realiseren met initiatief Associatie voor 
Jeugd/School vd Toekomst/Operation Education 
 

Juni 2018 (bestuur HK): 

• Voorstel bestuur: keuze en aanpak innovatieve thema’s 
inclusief opzet over uitvoering. 
 

Eind 2018  

• Pilots/onderzoek rond minimaal 2 deelthema’s.  

KO 
AVS 
CAOP 
JGZ 
NOC/NSF 
Deelnemers platform Kindcentra 2020 
Associatie voor Jeugd (School vd Toekomst) 
Claire Boonstra 
e.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelprojecten zoveel mogelijk ondergebracht 



 
 

Professionalisering 

Beroepsonderwijs werkt aan de 

vorming van moderne pedagogische 

professionals, legt verbindingen 

tussen sectoren en werkt samen met 

het werkveld. 

 

Interprofessionele samenwerking is 

een vast bestanddeel van de 

professionalisering van personeel  

(nascholing, accreditatie) 

Leidinggevenden van kindcentra en 

andere inclusieve pedagogische 

voorzieningen weten hoe leiding te 

geven aan interprofessionele teams. 

 

Voorjaar 2018: 

1. Afstemming met initiatieven CAOP: ambities 
bespreken, eerste verkenning stand van zaken en 
meerwaarde bespreken inzet PACT voor 
KINDCENTRA op gewenste innovatie 

2. Zichtbaar maken van belang, opbrengst en good 
practises van interprofessioneel werken  

3. Revival Opleidingentafel: allianties tussen div. 
beroepsrichtingen (jeugdhulp, ko, onderwijs) en 
opleidingsniveaus mbo/hbo/wo.  

4. Verkennen van benodigde actie op profiel “de 
nieuwe leraar” en actie op terrein van werkdruk. 

5. Uitvoering training SamenScholing door 
ambassadeurs; verkenning naar accreditatie 
 
 

Juni 18: (bestuur HK) 
- Voorstel over de benodigde inzet op deze activiteit: 

formuleren toegevoegde en nu nog noodzakelijke 
rol naast landelijke partijen en opleidingen zelf. 
 

Eind 2018: 

- Inzet  op dit thema helder en in gang gezet. 

 

 

Wetenschappers 
Deelnemers Opleidingentafel  
 
 
 
 
 
CAOP 
FCB  
CNV 
AoB 
FNV 
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Verbinding en draagvlak 

 

Publieke opinie beïnvloed 

 

Beleidsbeïnvloeding landelijk geborgd 

 

Maatschappelijk draagvlak kindcentra 

sterk en politiek geprofileerd  

Voorjaar 2018 

1. Uitwerken voor de verschillende gremia verbonden aan 
PACT voor Kindcentra: 

• ‘Van lobby naar goede PR’; 

• Lobbyvaardig blijven; 

• Branches/stakeholders zijn dragers van de lobby;  

• Verhelderen wat aanvullende rol PACT voor 
Kindcentra nog is; 

• In staat om snel te reageren op urgentie en kansen. 
2. Rollen adviesraad, platform, kopgroepen en regiegroep 

zijn helder; 
3. Met werkplaats IKC en andere stakeholders in gesprek 

over activiteiten en materiaal voor ‘mainstream’. 
 

Juni 2018 

• Helder beeld van een slagvaardige en lean 
projectorganisatie en de rol van belangrijke 
stakeholders/branches in beeld; 

 
Eind 2018  

• Landelijke lobbygroep op afroep beschikbaar; 

• Bestuurlijk netwerk in regio’s uitgebreid en versterkt; 

• Platform (branches) en andere gremia actief in eigen 
kring. 

 

Adviesraad 

Kopgroepen / regiegroep 

Werkplaats IKC 

Platform kindcentra 

6 sectororganisaties 
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Communicatie 

 

 

 

Voorjaar 2018 

1. Kernboodschap gereed; 
2. Strategisch communicatieplan gereed; 
3. Nieuwe communicatie uitingen PACT voor Kindcentra 

ontwerpen irt waarde bestaande nieuwsbrieven en 
websites; 

4. Uitwerken landelijk communicatieprogramma 
(masterclasses, regionale events, inzet op congressen, 
publicaties in vakbladen, columns, publicaties);  

5. Planning masterclasses: 
13 juni 2018 - 28 november 2018 

Juni 2018 

• Presentatie communicatiestrategie; 

• Landelijk programma in werking.  
 

Eind 2018 

• Presentatie-evenement opbrengst 2018 

 

Communicatiebureau O2 

Alliantie met: 

Vakpers 

Congresbureaus 

Branches 

 

 


