
Vier kopgroepen verenigd
De kopgroep wethouders nodigde de kopgroepen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang uit om
samen stappen te zetten in de vorming van kindcentra. Deze vier kopgroepen vormen samen
Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. Onder bezielende leiding van wethouder
Samir Bashara keken de leden van de kopgroepen door elkaars bril naar de samenwerking: wat
kan ik doen en wat kunnen we daar samen in betekenen?

Breinontwikkeling van het
jonge kind: IKC Kenmerken
 
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie,
inspireerde een bomvolle zaal in Schouwburg De
Lawei in Drachten met de masterclass WETEN =
DOEN met kennis over de breinontwikkeling van
jonge kinderen. De bijeenkomst werd
georganiseerd door ambassadeurs van PACT
voor Kindcentra, Kinderwoud Kinderopvang en
Sinne kinderopvang.
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'Met andere ogen' - een
inspirerende bus tour

De PACT voor Kindcentra bus reed wederom
langs inspirerende praktijken in Utrecht.
Bestuurders, directeuren, professionals,
wethouders en beleidsmakers kregen een inkijkje
in de praktijk van integrale kindcentra waar
kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp
interprofessioneel samenwerken.
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De kracht van samen
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PACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie
interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in
de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal
stellen. Anki Duin en Wilma Schepers spraken met Jan
Heijmans, voorzitter van het college van bestuur van
SIGNUM over ‘the next step’: het mogelijk maken dat
kinderen een volgende stap in hun ontwikkeling maken.

Meer aandacht voor de
stem van ouders en
kinderen
 
We willen met PACT voor Kindcentra de
praktijk verder brengen”. Aan het woord is
Janny Reitsma, één van de nieuwe
projectleiders van PACT voor Kindcentra.
“Ik wil daar een bijdrage aan leveren door
praktijkinitiatieven te verbinden en inhoud
te verdiepen. Het mooie van PACT voor
Kindcentra is dat het project de beweging
in de praktijk op verschillende niveaus
ondersteunt: op de werkvloer, op
bestuurlijk niveau, lokaal en landelijk, met
praktijkmensen, met wetenschappers en
met opleiders. Dat gaat van het versterken
van regionale netwerken via onze
ambassadeurs tot een lobby op landelijk
niveau.”

Oberon onderzoek
aangeboden aan
Kamercommissies

PACT voor Kindcentra heeft op 27 maart
het onderzoeksrapport van Oberon
Samenwerking in beeld 2 aangeboden
aan de ministeries van SZW en OCW. In
aansluiting hierop heeft de regiegroep
Kindcentra 2020 het rapport verstuurd
naar de vaste Kamercommissies van SZW
en OCW. Om tot verantwoorde
beleidskeuzes te komen is het van belang
dat het kabinet en de Tweede Kamer op
de hoogte zijn van de meest actuele
ontwikkelingen, zodat adequaat
ingespeeld kan worden op kansen en
risico’s.
 

Beroepsbeeld voor kindcentra
Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van
Amsterdam stelt de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten
geven om te zien ‘waar sta ik nu en waar wil ik heen’. Ook binnen
kindcentra hebben medewerkers behoefte aan inzicht in de
verschillende rollen die in een kindcentrum nodig zijn en hoe zij zich
daar verder in kunnen ontwikkelen. Lees de column van Marco Snoek in
de komende BBMP.
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