
PACT voor Kindcentra is een onderdeel van 

UITNODIGING
Datum 
Tijdstip 
Locatie 

23 november 2020 
15.00  –  17.00 uur 
online via Zoom 

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en 
leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en 
medewerkers samen optrekken. Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel.
Onze ambitie is het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische 
infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar 
ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

Regiobijeenkomst Noord Nederland

Verzilveren c.q. verstevigen samenwerking onderwijs en kinderopvang.
Niet dromen maar gewoon doen!

PACT voor Kindcentra organiseert een online inspiratiesessie voor bestuurders, managers en beleidsmedewerkers uit de 
kinderopvang en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland die verdere samenwerking tot stand willen brengen door nieuwe 
inzichten met elkaar te delen en die bereid zijn een volgende stap te zetten.  

In de afgelopen drie jaar heeft Ad Vos, bestuurder bij PIT kinderopvang en onderwijs hard gewerkt om een integrale aanpak te 
bewerkstellingen binnen zijn organisatie. Dit alles vanuit de visie dat kinderopvang en onderwijs een gezamenlijke maatschappelijke 
opdracht hebben. PIT, een kindcentrum waarin verschillende professionals voor opvang, onderwijs, ontspanning, ondersteuning en 
opvoeding in één team samenwerken aan de optimale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Op 23 november a.s. vertelt Ad op 
inspirerende wijze over zijn aanpak en kunnen we leren van de hobbels die hij tegenkwam en hoe hij die overwon. Hij kijkt met trots 
terug op het resultaat maar wat zou hij, met de wetenschap van nu, anders gedaan hebben?

“Het is tijd om de temperatuur van het badwater op te voeren”
Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarna gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek over wat het voor onze 
organisaties betekent. Wat vind je het meest opvallende element uit het verhaal van Ad. Wat heb jij nodig om verdere 
samenwerking te bewerkstellingen. Waar zou je meer over willen weten? Het doel is elkaar te inspireren, op ideeën te brengen en 
te enthousiasmeren, zodat we echt een volgende stap kunnen zetten.

Programma
15.00 uur Inloggen en inchecken
15.15 uur Ad Vos  Bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs

35 jaar kinderopvang en 150 jaar onderwijs per 1 september 2020 gefuseerd tot één organisatie voor kinderen 
van 0-13 jaar: NIET OMDAT HET KAN, MAAR OMDAT HET MOET. In 18 locaties in Zwijndrecht en randgemeentes 
maken ongeveer 5000 kinderen gebruik van hun ontwikkelrecht.

16.00 uur Break-outsessies 
16.45 uur Plenaire afsluiting

Aanmelden
Om een goed interactief gesprek te voeren, vinden we het fijn als je je samen met je (toekomstige) samenwerkingspartner in 
onderwijs of kinderopvang aanmeldt. Laat je inspireren en praat mee over onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht. 
Aanmelden kan tot woensdag 18 november via deze link. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 50 personen aansluiten.
Een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je de zoomlink.

We kijken er naar uit jullie te zien.

Hartelijke groet,

Karin Schoolderman, ambassadeur PACT voor Kindcentra 
Miek Hehenkamp, ambassadeur PACT voor Kindcentra
Albert Velthuis, bestuurder CKC Drenthe
Bas van Loo, bestuurder Adenium

https://docs.google.com/forms/d/1KZZqjSOK2UETTBZMOIhbQskuuttapQ487JyKN9MysKM/edit



