EEN PACT VOOR KINDCENTRA:

Kindcentra2020 en
Pedagogisch PACT
bundelen krachten
Het programma PACT voor Kindcentra bundelt de kennis en
netwerken van Pedagogisch PACT en Kindcentra2020. Doel: een
krachtige kwaliteitsimpuls voor de ontwikkeling van kindcentra in
Nederland en het versterken van bestuurlijk commitment en

draagvlak. Medio maart 2018 werd het nieuwe programma door Het
Kinderopvangfonds vastgesteld, na een intensieve periode van
voorbereiding met alle betrokkenen en stakeholders.

Op 19 juni 2017 publiceerde
Pedagogisch PACT onder de
titel ‘PACT pakt door!’ de conclusies van drie jaar innovatie
en onderzoek. Kindcentra 2020
heeft de afgelopen jaren de
agenda gezet als het gaat om
het identiﬁceren en opheﬀen
van belemmeringen voor organisaties om tot integrale kindcentra te komen. De komende
drie jaar werken de ambassadeurs van PACT én de Kopgroepen (wethouders, onderwijs-, kinderopvang- en
jeugdhulpbestuurders) lokaal
en regionaal samen om de
beweging naar kindcentra te
versterken. Een gesprek met
Anki Duin, Gerdi Meyknecht en
Maaike Vaes, die samen de
projectleiding van PACT voor
Kindcentra vormen.

ren” vraagt ook om anders organiseren. Interprofessioneel
samenwerken op de werkvloer
helpt daarbij.

ç Regionale borging van de ont-

Hoe gaat PACT voor Kindcentra
hieraan werken?
‘We werken vanuit 5 aandachtsgebieden:
ç Radicaal organiseren rondom
de ontwikkelbehoefte van kinderen.
ç Wetenschappelijke onderbouwing van de meerwaarde van
inclusieve kindcentra.
ç Praktijkinnovatie met name
op belangrijke thema’s.
ç Professionalisering en nascholing vanuit interprofessioneel
werken.

We zijn al gestart met een Kennistafel waaraan we met wetenschappers en innovatieve praktijken nadenken over waar we
onderzoek op in zouden moeten
zetten. De ambassadeurs en de
ondersteuners van de diverse
kopgroepen zijn in gesprek met
elkaar over activiteiten in de
regio’s in Nederland en er is
een nieuwe Adviesraad geïnstalleerd, waarin vrijwel alle stakeholders meedenken en meewerken om de ambities van Pact
voor Kindcentra te realiseren.

Ambitie van
PACT voor Kindcentra
‘De belangrijkste ambitie is dat
het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar
niet meer weg te denken is uit
de pedagogische infrastructuur
in Nederland. Dat er over drie
jaar in elke regio in Nederland
een samenwerkingsverband van
organisaties deze ontwikkeling
voortzet. En dat we landelijk een
aantal knelpunten opgelost
hebben.’

Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor Pact voor Kindcentra?
‘Eigenlijk komen we elke keer
terug op de drie centrale begrippen: inclusief, integraal en
interprofessioneel. In een kindcentrum is er plek voor ieder
kind. Dat betekent dat er sprake
is van erkende ongelijkheid: het
gemiddelde kind bestaat niet.
Dat vraagt het een en ander
van professionals. Die moeten
kunnen omgaan met een grote
diversiteit onder kinderen.
De grote doorbraak zit in de
constatering dat je het als vakkracht – pedagogisch medewerker, leerkracht, of jeugdzorgprofessional – niet alleen hoeft
te doen.
We weten uit PACT hoe succesvol interprofessionele teams
zijn die vanuit dit principe werken: een team waarin meerdere
disciplines met elkaar op de
werkvloer samenwerken, van
elkaars kennis proﬁteren en van
elkaar leren. Medewerkers worden enthousiast, gaan weer met
plezier werken, voelen zich ondersteund en ontzorgd. Dat
vraagt van organisaties integraal opereren: hoe breng je
medewerkers in één context?
Het opbouwen van een doorgaande ontwikkellijn 0-12 en
rijke dagarrangementen helpen
om samen een ander leerconcept te maken. Dit “anders le-

wikkeling en landelijke lobby.

Vliegende start

PACT voor Kindcentra
Het programma PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar. Waarin ieder kind
meedoet, meetelt en leert, waarin professionals met plezier
werken en waarin ouders, kinderen en medewerkers samen
optrekken.
PACT voor Kindcentra stimuleert praktijkinnovatie en deelt
kennis; zij organiseert (wetenschappelijke) onderbouwing van
de meerwaarde van inclusieve centra en verbindt praktijk, wetenschap en beleid; zij stimuleert dat de beweging van kindcentra regionaal verankerd wordt en dat de ontwikkelbehoefte
van kinderen uitgangspunt zijn en blijven.
Anki Duin, Gerdi Meyknecht en Maaike Vaes, projectleiders
van PACT voor Kindcentra, presenteren u in deze column telkens een opmerkelijk inzicht.
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