ACTIVITEITENPLAN 2019
Voorafgaand
In 2018 heeft PACT voor Kindcentra zich succesvol gepresenteerd als doorontwikkeling van Kindcentra
2020 en Pedagogisch PACT. Via een website, folders, de nieuwsbrief en een goed bezochte zomerdag zijn
zowel het veld als de betrokken stakeholders aangesloten.

PACT voor Kindcentra: activiteiten 2019
In 2019 werken we door op basis van de doelen die we in 2018 geformuleerd hebben:
• KENNISAGENDA EN KWALITEIT
Door het opstellen van een kennisagenda, opgesteld door koplopers IKC en wetenschappers, hebben
we een start gemaakt met een krachtige kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van inclusieve
pedagogische voorzieningen, waaronder kindcentra.
De kennistafel is dermate succesvol dat betrokkenen besloten hebben in 2019 als Consortium verder
te gaan en aanvragen voor langer lopend onderzoek in te dienen. De PO-Raad is geïnteresseerd om
aan te sluiten.
Begin 2019 leveren we vier concrete producten af:
1. een gezaghebbend pamflet over kwaliteitskenmerken van een inclusief kindcentrum. Ook wordt
hiervan een animatie gemaakt;
2. een toegankelijke publicatie over bestaand (internationaal) wetenschappelijk onderzoek naar de
meerwaarde van integrale, inclusieve pedagogische voorzieningen;
3. een hernieuwd onderzoek naar de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. Wat
is de status van het land anno 2019?
4. een onderzoek over werkprincipes, veronderstellingen, aannames en succesfactoren van
vergevorderde kindcentra bij het ontwerp van hun kindcentrum.
•

DRAAGVLAK VERSTERKEN, LANDELIJK EN REGIONAAL
Door de inzet van de regiegroep Kindcentra 2020 en het platform kindcentra wordt permanent
gewerkt aan het versterken van landelijk draagvlak. Ambassadeurs en kopgroep(ondersteuners)
trekken nu echt gezamenlijk op. De basis voor draagvlakversterking in de regio ligt er. In 2019 wordt
op deze weg verder gegaan.

•

OUDERS EN KINDEREN
We willen zichtbaar maken wat de opbrengst is van een integrale en inclusieve aanpak voor ouders en
kinderen. Hun wensen, behoeften én actieve inbreng zijn een belangrijk onderdeel van de
praktijkinnovatie. In de zomer komen er filmpjes van kinderen beschikbaar waar zij zelf vertellen hoe
zij het kindcentrum ervaren. Klik hier voor de link.

•

DUURZAME FOCUS OP INHOUDELIJKE THEMA’S
Na een verkenningsfase is een aantal inhoudelijke thema’s vastgesteld voor de doorontwikkeling van
integrale voorzieningen: 0-6 jaar, curriculum en rijke dag arrangementen. Aandacht voor anders leren
en de samenwerking met jeugdhulp zijn blijvende aandachtspunten.
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•

In 2019 willen we samen met cruciale stakeholders denktanks inrichten die een concrete agenda
opstellen en acties vormgeven. Dat levert tevens een bijdrage aan de borgingsopdracht: door
derden eigenaar te maken van de uitwerking van de thema’s, faciliteert PACT voor Kindcentra een
duurzame ontwikkeling. Met Gelijke Kansen Alliantie, ‘Anders leren, Anders organiseren’ en
andere partners die zich bezighouden met innovatie en ontwikkeling, worden banden
aangetrokken om in de regio krachten te versterken.
NIEUWE BEROEPSBEELDEN
Veel opleiders (MBO-HBO) komen tweemaal per jaar samen in de PACT voor Kindcentra
opleidingentafel. Daar worden nieuwe initiatieven gedeeld en initiatieven genomen die van
belang zijn voor de aansluiting tussen opleidingen en een veranderend werkveld. In 2019 wordt
gewerkt aan het formuleren van een ‘beroepsbeeld’ van professionals werkzaam in een
geïntegreerde voorziening (opvang, onderwijs, jeugdhulp) en wordt gekeken naar de
arbeidsmarktrelevantie van deze ontwikkeling.

•

KENNISDELEN
Via masterclasses, bijeenkomsten (regionaal en landelijk), via publicaties als IMPACT en
nieuwsbrieven én door verbindingen te slaan met gezaghebbenden partijen, brengen we
inzichten, voortgang en opbrengsten naar een brede groep betrokkenen: zowel uitvoerend als
bestuurlijk en beleidsmatig.

•

LOBBY EN COMMUNICATIE: KANSEN BENUTTEN
Met de adviesraad, het Platform kindcentra, de kennistafel, de opleidingentafel, ambassadeurs,
kopgroepen en de regiegroep Kindcentra 2020 wordt voortdurend gekeken naar mogelijkheden
om de inzet van PACT voor Kindcentra zo effectief mogelijk te laten zijn. Steeds zoeken we naar
een adequate framing van de opbrengsten van activiteiten en bijbehorende communicatie.

Overdracht deel programmaleiding
In 2019 zal er een overdracht plaatsvinden van een deel van de programmaleiding. Doel is de overdracht
per 1 april 2019 gerealiseerd te hebben. De nieuwe projectleiders zijn Janny Reitsma en Lotte de Rooij.
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PACT voor Kindcentra - programma 2019
Ambitie 2018-2021

Activiteiten 2019

Kinderen en ouders
De nieuwe pedagogische voorziening is georganiseerd rond de ontwikkelbehoefte 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 .

Eind 2019:
Stem van ouders en kinderen in en over kindcentra in beeld.
Invloed van ouders en kinderen op vormgeving van kindcentra verwoord door
‘kantelaars’

Ambitie 2018-2021

1. Productie van 3 filmpjes Kinderen over Kindcentra.
2. Productie en publicatie diepte-interviews kantelaars (serie van
6 portretten in BBMP vanaf januari – doorlopend in 2019)
3. De stem van ouders: ambassadeurs organiseren i.s.m. Actief
Ouderschap op minimaal 5 locaties zogenaamde ‘wensen en
verwachtingen’ avonden. Bedoeld voor beginnende
kindcentra, goed over het land en maatschappelijke context
verspreid.
4. In een denktank wordt verkend op welke manier de stem van
kinderen meer gehoord kan worden in een integrale
pedagogisch-educatieve omgeving (voorbeelden en nieuwe
werkvormen). Ook vanuit het perspectief van kinderrechten.

Activiteiten 2019

Kwaliteitsontwikkeling
Blijvende kennisontwikkeling door nauwe samenwerking wetenschap en veld
(kennisagenda).

1. Continueren kennistafel
2. Literatuurstudie: Wat Weten We? (UU/ Pauline Slot),
opgeleverd per 1-2-2019.
3. Populaire bewerking kenmerken IKC’s Kohnstamm (animatie)
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KSW: Kwaliteitskenmerken, succescriteria en werkzame factoren inclusief IKC in
beeld en toegankelijk gemaakt.
Inzicht aanpak effectiviteit-rendement.

4. Monitor IKC-ontwikkeling in NL (Oberon); onderzoek naar
stand van zaken samenwerking onderwijs en kinderopvang
anno 2018

Eind 2019
• Onderzoeksvoorstellen over effecten van kindcentra ingediend bij relevante
onderzoeksprogramma’s

Ambitie 2018-2021

Activiteiten 2019

Praktijk en innovatie
A. Ambassadeurs en kopgroepen werken in de regio met regionale/ lokale
verankering
• Actieve bestuurlijke netwerken
• Praktijk door ontwikkelen
• Bouwen en verspreiden goede voorbeelden
• Bouwen en verspreiden praktijkinstrumenten
• Verkennen borgingsfunctie;
• Maak verbinding met/ organiseer actieve samenwerking met IKC-bouwers,
adviseurs en dienstverleners

1. Netwerk Ambassadeurs en kopgroepen
• Kopgroep ondersteuners nemen deel aan landelijke
bijeenkomsten van ambassadeurs en ambassadeurs wonen
kopgroep bijeenkomsten bij
• Netwerkvorming en actieve ondersteuning kindcentra in de
regio
• Organisatie van minimaal 1x regio event
• Gezamenlijke PACT voor Kindcentra Zomerdag:
• Gezamenlijke themadag en/of werkbezoek met alle
kopgroepen
Eind 2019
• Verbinding ambassadeursnetwerk met landelijk teams actief in
• Hechte samenwerking tussen ambassadeurs, kopgroepen en dienstverleners
de regio (Anders leren brigadiers en regionale ondersteuners
in de regio
Gelijke kansen)
• Versterking bestuurskracht in de regio’s
• Actieve bijdrage aan opbouw PACT voor Kindcentra
• Zicht op regionale borgingsmogelijkheden
community
• Twee innovatieve thema’s ondergebracht bij Stakeholders-denktank en actie• Verkenning van online monitor van IKC‘s in NL (groei IKC’s in
agenda in werking
beeld)
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2. Landelijk netwerk/ borgingsmogelijkheden
• Steeds alert zijn op mogelijkheden om gedachtegoed van PACT
voor Kindcentra actief in te brengen in (nieuwe)
beleidsdossiers
•

3.

Verbindingen aangaan en onderhouden met landelijke
stakeholders:
o Operation Education (Claire Boonstra)
o School van de Toekomst (Associatie voor Jeugd)
o Brede Coalitie Onderwijs, Zorg, Jeugd (René Peeters)
o Vereniging IKOOK/ Anders organiseren
o Initiatief Meldcode Kindermishandeling PO en KO
o NOC/NSF en LCKA i.v.m. dag arrangementen
o NJI: Onderwijs jeugd dossier
o Verkenning aansluiting bij TEDx Educatief
Organisatie twee landelijke masterclass PACT voor Kindcentra
(10 april + 3 december)

4. Innovatieve thema’s
Focus op twee thema’s: 0-6 jaar/ en rijke dag arrangementen
(kennisdeling, ophalen en verspreiden, pilots)
• start met 2x denktank met stakeholders: opstellen agenda
2019-2021 met acties (voorjaar)
• Uitvoeren van activiteiten
5. Thema’s anders leren en samenwerking jeugdhulp
• Promoten en uitrollen IMPACT Anders leren en organiseren;
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6. Thema transitie – slimme routes op weg naar kindcentra.
• Denktank met bestuurders, agendering en inspiratie via
masterclass; verspreiden ideeën en kennis via IMPACT

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.

1. Continuering opleidingentafel
In 2019 worden twee opleidingentafels georganiseerd.
Vooruitlopend op deze bijeenkomsten wordt een
‘agendagroep’ opgebouwd om dit overleg over innovatie in de
opleidingenwereld stapsgewijs meer in handen te geven van
de betrokkenen zelf. Deelname aan opleidingentafel: relevante
HBO- en MBO opleidingen: MBO raad, PO-Raad, bonden,
CAOP, FCB, NJI, veld.
2. Activiteiten:
• Denktank formuleert professionele rollen in een kindcentrum.
Streven om publicatie Q1 2019 gereed te hebben.
• Thema’s die in 2019 relevant zijn:
Curriculum.nu
Advies Onderwijsraad
Herijking kwalificatiedossier PM-er
Discussie over vakmanschap jeugdhulp
Arbeidsmarkt relevantie nieuwe voorzieningen
Nieuwe leerkracht
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Ambitie 2018-2021

Activiteiten 2019

Verbinding en draagvlak
Publieke opinie beïnvloed
Beleidsbeïnvloeding landelijk geborgd
Maatschappelijk draagvlak kindcentra sterk en politiek geprofileerd
Eind 2019
• Landelijke lobbygroepen op afroep beschikbaar;
• Bestuurlijk netwerk in regio’s uitgebreid en versterkt;
• Platform (branches) en andere gremia actief in eigen kring.

1. Regiegroep en platform
• in actieve lobbystand (vergaderingen op afroep)
• Agenda opstellen voor intensivering lobby (zorgvuldige
transitie naar kindcentra/ anticiperen op kabinetscrisis/
t.b.v. partijprogramma’s)
2. Onderhoud contacten met afzonderlijke kopgroepen
• Presentaties in kopgroep bijeenkomsten;
• Contacten met voorzitters
3. Onderhoud contact met departementen en 5 partijen;
• betrokkenheid bij mogelijke deelonderwerpen.
• Bezien welke vragen er zijn en welke (nieuwe)
onderbouwingen / uitwerkingen nodig zijn.
4. Events ter bevordering van draagvlak:
• Nyenrode sessie
• Studiereis
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Ambitie 2018-2021

Activiteiten 2019

Communicatie

1. Communicatie uitingen
• Nieuwsbrief 1x per 3 maanden, zo nodig extra adhoc
• Onderhoud website
• Uitgave IMPACTS (minimaal 2x)
• Columns en artikelen in diverse vakbladen en algemene
pers (waaronder 6x column BBMP en artikel over
kantelaars)

Projectleiding

2. Promotieacties en genereren media-aandacht
• Presentaties en workshops
• Projectleiding Anki Duin, Gerdi Meyknecht tot 1-4 2019;
• Per 1-4-2019 nieuwe projectleiders Janny Reitsma en Lotte
de Rooij; meelopen nieuwe mensen vanaf 1 januari 2019.

Projectsecretariaat

•

secretariële en facilitaire ondersteuning, taakverdeling
opnieuw vaststellen.
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