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Met veel plezier presenteren we u het magazine ‘De Oogst van 
PACT’ waarin opbrengsten van het project Pedagogisch PACT zijn 
samengebracht. Dat is het resultaat van velen: de projectleiders,  
de medewerkers in de proeftuinen, de ambassadeurs van PACT,  
het Wetenschapsteam en de leden van de Adviesgroep. Met elkaar 
hebben we een beweging op gang gebracht die niet alleen ijvert voor 
maar concreet werkt aan een pedagogische omgeving waarin elk 
kind mee kan doen en zich optimaal kan ontwikkelen. 

In PACT trekken wetenschap en praktijk samen op om de kwaliteit 
van de pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen te  
versterken. Sleutelbegrippen zijn inclusie en interprofessionele 
 samenwerking. De focus ligt op de werkvloer; daar werken  
pedagogische, educatieve en zorgmedewerkers in teams samen. 
Overal in het land zijn proeftuinen opgezet om het gedachtegoed in 
praktijk te brengen. Met de opleidingenwereld heeft PACT de eisen 
aan de pedagogische professional van de toekomst verkend. Met 
gemeenten is de verbinding gelegd met het lokale jeugd(hulp)beleid. 

Inmiddels is PACT drie jaar in beweging. Een schat aan informatie 
over interprofessionele samenwerking en inclusieve voorzieningen  
is verzameld. ‘De Oogst van PACT’ biedt u een inkijkje met inter-
views, beschrijvingen van de PACT-aanpak, een portret van een 
inclusiepedagoog en meer. Op www.pedagogischpact.nl vindt u  
een volledig overzicht van activiteiten en producten. 

Het Kinderopvangfonds is er trots op dat we dit initiatief hebben 
geïnitieerd en ondersteund. De oogst van PACT geeft handvatten 
voor professionele samenwerking daar waar het kind is. Kinderen 
verdienen maximale steun, professionals die met hen werken ook. 
De oogst van PACT zorgt ervoor dat zij positief gestimuleerd  
worden in hun belangrijke werk voor jonge kinderen.  

Els Rienstra,  
bestuurslid Het Kinderopvangfonds,  
voorzitter Adviesraad PACT
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PACT start met een vrije opdracht aan 
regio’s om een proeftuin te beginnen.  
Bewust is gekozen voor verschillende 
typen onderwijsvernieuwers. “Iedereen 
heeft op eigen wijze gewerkt aan 
inter professionele samenwerking. Toch 
zien we in alle proeftuinen vergelijkbare 
patronen. Bijvoorbeeld de nieuwe functie 
van inclusiepedagoog die in een aantal 
proeftuinen met succes is geïntroduceerd. 
Een van de pareltjes van PACT”, zo vinden 
de projectleiders Anki Duin en Gerdi 
Meyknecht. “In de proeftuinen ontstond 
ook een andere taal. Geen zorgoverleg, 
maar kindoverleg. De oriëntatie op zorg 
toevoegen maakte plaats voor het samen 
versterken van het pedagogisch klimaat. 
De focus op het individuele kind werd 
verlegd naar de nadruk op de mogelijk-
heden van de groep, ook voor kwetsbare 
kinderen.”

Nieuwe concepten
Het uitgangspunt van inclusie - elk kind 
doet mee - vraagt om verandering, 
concluderen beide projectleiders: 

“Sectoren die werken rond het jonge kind 
zijn toe aan nieuwe concepten. Opvoeden 
is een complexe opdracht waarvoor je 
elkaar nodig hebt. Interprofessionele 
teams van leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en zorgprofessionals zijn 
daarin een essentiële pijler. Met PACT 
hebben we gezien dat denken in je eigen 
koker die samenwerking belemmert. 
Binnen én buiten PACT zien we nieuwe 
concepten ontstaan. Dat vraagt om lef en 
inzicht om fundamenteel anders te 
denken én te handelen.” 

Elkaars expertise benutten
Met name het onderwijs is zoekende, 
ervaren ze: “Het onderwijs heeft de 
neiging de maatschappelijke discussie 
over inclusie en passend onderwijs nog 
op te vatten als een opdracht voor zichzelf 

PROJECTLEIDERS
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PACT laat  
parels zien 
Het project Pedagogisch PACT is drie jaar geleden - in opdracht van Het Kinderop-

vangfonds - opgebouwd en neergezet. Door twee projectleiders, ieder van hen met 

relevante kennis en expertise in interprofessionele samenwerking in de wereld 

van onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Toch kwamen ook zij nog onverwachte 

zaken tegen:  “De samenwerking waar wij voor pleiten gaat dwars door bestaande 

schotten heen. PACT heeft laten zien hoe belangrijk en succesvol die innovatie is 

én ook hoe lastig soms.” 

alleen. Kinderopvang en Jeugdhulp weten 
door de transitie en de marktwerking dat 
oplossingen vaak niet liggen binnen het 
eigen domein. Onderwijs is minder 
gewend de school te zien als een plek 
waar je samen met anderen vormgeeft. 
Terwijl je elkaars expertise heel hard 
nodig hebt. Eigenlijk is het heel vanzelf-
sprekend dat je het als leerkracht niet in je 
eentje redt. PACT laat zien hoe professio-
nals samen nieuwe concepten ontwikke-
len.”

Denkkracht wetenschap
Het feit dat PACT vanaf het begin 
wetenschappers bij het project heeft 
betrokken is essentieel geweest voor het 
slagen van het project, vinden Duin en 
Meyknecht: “Ondanks dat ze het ons 
soms ook flink lastig hebben gemaakt, is 
door hun bijdrage de discussie enorm 
verdiept. De wetenschappelijke denk-



kracht heeft nut gehad. Voor ons als 
projectleiders, maar ook voor de proef-
tuinen omdat ze analysekracht konden 
brengen. Zo kregen we op de werkvloer 
een mooie uitwisseling van wetenschap 
en praktijkkennis.” 

PACT voedt beleidskaders
Beide projectleiders benadrukken de 
waarde van PACT voor een aantal 
 beleidsontwikkelingen. De ervaringen  
met teamontwikkeling zijn interessant 
voor de ontwikkeling van kindcentra.  
De introductie van de inclusiepedagoog 
geeft een hele nieuwe invulling aan 
passend onderwijs; de verbinding met  
0-4 jaar voedt het concept van passende 
ontwikkeling. De versterking van het 
pedagogisch klimaat van de basisvoorzie-
ning draagt bij aan preventie, vroeg-
signalering en de transformatie van het 
jeugddomein.

 
Van olievlek naar doorbraak
De projectleiders zijn blij dat het hen 
gelukt is - met velen, waaronder de 
ambassadeurs - een hechte PACT 
community op te bouwen: “Dat geeft een 
sterk gevoel van eenheid en van impact. 
Van hoog tot laag, in alle regio’s in 
Nederland. Het Kinderopvangfonds heeft 
ons het vertrouwen gegeven om zo te 
werken. We kregen de vrijheid om 
werkende weg te ontwerpen. Van olievlek 
naar doorbraak, dat is ons motto gewor-
den!”

PROJECTLEIDERS
PACT laat  
parels zien 
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De rode draad op De Aventurijn

Op Kindcentrum De Aventurijn willen pedagogisch mede-
werkers en leerkrachten echt een doorgaande lijn voor de 
kinderen realiseren: een rode draad voor ontwikkelen, leren  
en specifieke aandacht. De medewerkers hanteren één 
kindvolgsysteem waarmee een gemeenschappelijke taal en 
kijk op kinderen ontstaat. Alle kinderen werken aan gemeen-
schappelijke thema’s. Peuters maken een flexibele overstap 
naar de onderbouw. De IB-er van school zet zich ook in voor  
de jongste kinderen. Zo ontstaat al werkende weg één team 
voor 0-7 jaar.

De inclusiecoach van Laterna Magica

Kindcentrum Laterna Magica trekt een medewerker uit de jeugdhulp  
aan om de coaches – leerkrachten en pedagogen – op de werkvloer te 
professionaliseren. Deze inclusiecoach maakt medewerkers vaardiger in  
het omgaan met verschillen en met lastig of onbegrepen gedrag van de 
kinderen. Ze staat in de coulissen: ze coacht en laat de Laterna mede-
werkers in the lead. Ondertussen werkt het kindcentrum op alle fronten 
verder om een echt inclusieve omgeving voor kinderen te worden. 

De opbrengst  
van PACT
Drie jaar hebben de acht proeftuinen van 

PACT gewerkt aan een aanpak om een  

sterke pedagogische omgeving voor hun  

kinderen neer te zetten. Ze zochten naar 

manieren om de schotten tussen onder-

wijs, opvang en zorg te laten verdwijnen.  

Alle proeftuinen van PACT deden dat op  

hun eigen wijze.

Gemeente Eersel:  
van papier naar praktijk

Gemeente en partners willen zorg 
en ondersteuning aanbieden op 
de plek waar de kinderen spelen 
en leren. Eén doorgaande onder-
steuningsstructuur voor 0-12 jaar 
die helder en effectief is en zoveel 
mogelijk preventief werkt. Hoe 
dat zou kunnen, dat zoeken een 
basisschool, de kinderopvang, de 
jeugdgezondheidszorg en het CJG 
uit in deze proeftuin. Van beleid 
op papier naar interprofessionele 
samenwerking rondom één brede 
school. Met snelle resultaten en 
een groeiend enthousiasme bij de 
medewerkers.

CederCampus:  
de Driesprong voor 3-jarigen 

Kinderen leren van nature, maar niet vanzelf.  
In een Hoornse wijk komen alle kinderen vanaf  
3 jaar een dagdeel in de week bijeen, dus ook de 
kinderen die nu nog thuis zitten. Op De Ceder, 
een kindcentrum in ontwikkeling,  ontmoeten  
ze leeftijdgenootjes en krijgen ze een eigen 
programma: De Driesprong. Ouders zien welke 
sprongen hun kinderen maken. Leerkrachten 
onderbouw en pedagogisch  medewerkers 
ontwerpen gezamenlijke activiteiten. Een coach 
vanuit de jeugdhulp is op afroep beschikbaar.  
Alle kinderen in de wijk zijn op deze manier 
bekend en gekend en stromen, indien nodig,  
met een eigen plan door naar de basisschool.
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Sterrenschool Apeldoorn verbindt  
onderwijs, opvang én zorg

In deze proeftuin wordt de intensieve samen-
werking tussen onderwijs en opvang in het sterren-
schoolconcept uitgebreid met de zorg. De inclusie-
pedagoog - een nieuwe functie in het team - werkt 
in de groep en ondersteunt de medewerkers om 
een goed pedagogisch klimaat voor alle kinderen 
neer te zetten. Snel, laagdrempelig én preventief, 
zonder lange vergaderingen en protocollen.  
De samenwerking bevalt zo goed dat jeugdhulp en 
de sterrenschool op eigen kracht verder gaan.

Vensterschool mixt  
kleuters en peuters

Vensterschool Koorenspoor kiest 
ervoor om de peuters en kleuters 
alvast één dagdeel in de week met 
elkaar te laten spelen en leren. 
Pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten van de onderbouw 
ontdekken daar elkaars inbreng en 
taakverdeling. Met video-interactie-
begeleiding reflecteren ze op hun 
aanpak en gedrag. 

Almere Stedenwijk sluit een  
pedagogisch PACT in de wijk

Hoe kun je op wijkniveau bijdragen aan de  ontplooiingskansen 
van alle jonge kinderen in de wijk? Professionals uit basis-
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, welzijn en kinderopvang 
bundelen in Almere Stedenwijk hun krachten. Ze leggen doelen 
en kernwaarden vast in een pedagogisch wijkplan en gaan aan 
de slag. De korte lijnen en kennis van elkaars expertise blijken 
waardevol. Gemeente en partners  gebruiken de ervaringen 
voor het stedelijke jeugdbeleid jonge kind.

Het Talent: de brede school 
als werkplaats 

Brede school Het Talent/Goudwinde 
in Lent breidt de samenwerking met 
de jeugdhulporganisatie uit naar de 
jongste groepen en de kinderop-
vang die ook in het gebouw zit. Van 
passend onderwijs naar passende 
ontwikkeling, van curatief naar 
preventief. Jeugdhulpmedewerker 
Anne-Marie, hier ook inclusiepeda-
goog genoemd, draait volledig mee 
in het team. Een vertrouwd gezicht 
voor kinderen, ouders en mede-
werkers. De school als werkplaats 
met een zorgstructuur die een stuk 
eenvoudiger is geworden. Dat is 
ook interessant voor gemeente 
en samenwerkingspartners die de 
voortgang van de aanpak mogelijk 
maken. 
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De PACT aanpak 

Je hebt elkaar nodig!
  
In alle proeftuinen is gezocht naar vormen om 
expertise uit het onderwijs, de opvang en de zorg te 
combineren. Waarom? Omdat de ambitie van inclusie 
vraagt om uit te gaan van een grote diversiteit aan 
kinderen vraagt. Dat kun je niet alleen, daar heb  
je elkaar bij nodig. Inclusie en interprofessioneel 
samenwerken zijn dan ook nauw verbonden.  
De proeftuinen laten de volgende aanpak zien: 

•  Toewerken naar een 0-6 team: één team 
van professionals voor het jonge kind. Voor een 
optimale doorgaande lijn voor de kinderen,vroeg
tijdig en snel signaleren en handelen als extra 
ondersteuning nodig is en een rijkere speel en 
leeromgeving door een productieve combinatie  
van pedagogische en educatieve expertise. 

•  Een IB-er voor 0 tot 12 jaar: de zorg
expertise die op school aanwezig is wordt ook  
ingezet voor de jongste kinderen in dagopvang, 
speelzaal of voorschool. Of de IBer en de zorg
coördinator kinderopvang werken nauw samen, 
aangevuld met ouder en kind(wijk)team. Van 
passend onderwijs naar passende ontwikkeling. 

•  Extra expertise in het team: een gedrags
expert, meestal uit de jeugdhulp, wordt toegevoegd 
aan het team, werkt mee in groep of klas, onder
steunt en coacht de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers en denkt mee over communicatie 
met de ouders. De inclusiepedagoog, is actief op 
de werkvloer, niet aan de vergadertafel. Korte lijnen 
en snel handelen leiden tot een sterk vereen
voudigde zorgstructuur.

•  Pedagogisch wijk/dorpsplan: interprofes
sionele samenwerking op wijkniveau. Een bewuste 
ontmoeting, geïnitieerd door de gemeente, van alle 
professionals die zich met het jonge kind in de wijk 
bezighouden. Uit de jeugdgezondheidszorg of 
buurtwerk, school, opvang of gemeente. Met een 
visie en aanpak, gebaseerd op een gezamenlijke 
analyse wat er voor een goede ontwikkeling van  
de kinderen in die wijk nodig is en een natuurlijke 
verbinding met het lokale jeugdbeleid.

•  IKEC: slimme combi van reguliere en specialisti
sche voorziening. In het Integraal Kind en Expertise 
Centrum wordt de kennis van de specialistische 
voorziening ingezet om kinderen zo lang mogelijk 
op de reguliere school of opvang te houden. Soms 
lukt dat niet en gaan kinderen tijdelijk naar een 
beschermde omgeving. Speciaal onderwijs, primair 
onderwijs, samenwerkingsverband PO, kinder
opvang en jeugdhulp bouwen aan nieuwe arrange
menten, voor kinderen én voor professionals.



Yperen. “We zien echt een kentering: de 
betrokkenheid van jeugdhulp verschuift 
naar de versterking van andere profes-
sionals en de toevoeging van een ander 
perspectief. De leerkracht ervaart steun in 
het dagelijks werk en ouders kunnen met 
een opvoedvraag op school terecht. Het 
toevoegen van expertise aan een team 
maakt dus van een kindcentrum niet het 
verlengstuk van een zorginstelling, maar 
versterkt juist de basisvoorziening voor 
kinderen én voor ouders.”

Extra expertise op de  
werkvloer heeft effect
De inzet van zorg op de werkvloer in 
de persoon van een inclusiepedagoog 
versterkt dus pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten in hun denken en han-
delen. Jeannette Doornenbal: “Zij voelen 
zich beter toegerust in het omgaan met 
verschillen tussen kinderen en worden 
ontzorgd.” Ruben Fukkink: “Het is wel de 
kunst om de goede mensen te vinden. 
We zien in de proeftuinen dat een aantal 
mensen die rol heel goed kan vervullen. 
Het algemene profiel van deze verbinden-
de professional is helder, maar de lokale 
invulling vraagt om maatwerk.” Tom van 
Yperen vult aan: “Dat maatwerk zit in de 
match die je moet hebben met het team, 
maar ook in de kennis die je meebrengt 
over opvoeding en opgroeien.” 

Toename interprofessionele 
samenwerking lijkt te leiden tot 
afname van doorverwijzingen
“Een van de proeftuinen, Het Talent, kon 
cijfers aanreiken over het aantal doorver-
wijzingen. Het lijkt erop dat de toename 
in interprofessionele samenwerking op 
termijn bijdraagt aan een vermindering 

Voorzitter Jeannette Doornenbal 
 (lector Jeugdbeleid Hanzehogeschool 
 Groningen) vormde samen met Ruben 
Fukkink (Hoogleraar Kinderopvang, 
Universiteit van Amsterdam en lector 
Pedagogiek, Hogeschool van Amsterdam) 
en Tom van Yperen (NJi en Hoogleraar 
Monitoring en Innovatie Zorg voor Jeugd, 
Universiteit Groningen) ook een inter-
professioneel team: de perspectieven van 
opvang, educatie en zorg kwamen ook 
qua  wetenschappelijke kennis bij elkaar.

Professionals zijn enthousiast
Bij alle proeftuinen springt de toegenomen 
interprofessionele samenwerking in het 
oog. Dat ziet ook Jeannette Doornenbal: 
“Al na een korte tijd zagen we dat profes-
sionals veel van elkaar leren, waardoor 
er een gemeenschappelijke visie op 
de ontwikkeling en ondersteuning van 
kinderen ontstaat. De mate waarin dat 
leidt tot beter omgaan met verschillen en 
minder doorverwijzingen is bescheiden, 
maar zeker niet verwaarloosbaar.” Ruben 
Fukkink vult haar aan: “De professionals 
zijn echt op zoek naar groei, individueel 
maar vooral als teamspeler. Ik zag vooral 
veel nieuwsgierigheid naar de volgende 
stap, iedereen wilde verder.” Tom van 
Yperen zag dat ook: “Dit enthousiasme 
vraagt overigens wel om continuering, 
een opdracht die ook bij bestuurders ligt.” 

Van zorgperspectief naar ver-
sterken pedagogisch klimaat
De inzet van zorg wordt steeds meer 
gericht op normaliseren. Jeannette 
Doornenbal: “De nadruk verschuift van 
curatief naar preventief en het verster-
ken van het pedagogisch klimaat.” “Dat 
is een belangrijke trend”, vindt Tom van 

van het aantal doorverwijzingen naar  
specialistische hulp- en onderwijs-
vormen”, concludeert Jeannette Doornen-
bal. Ruben Fukkink wijst er op dat dit een 
bevinding is van Lent en dus niet PACT-
breed: “De proeftuinen merken zelf dat ze 
professioneel sterker worden, dat gaat op 
termijn uitgedrukt worden in de cijfers”, 
erkent hij. Tom van Yperen vult hem aan: 
“PACT is uitgevoerd toen alle panelen 
aan het verschuiven waren. Het is al een 
goed teken dat, ondanks de veranderde 
populatie in veel proeftuinen, het aantal 
doorverwijzingen stabiel is.” 
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Wetenschapsteam 
PACT aan het woord 

Twee jaar lang heeft het Wetenschapsteam de proeftuinen van PACT gevolgd,  

onderzocht én ondersteund. Het Wetenschapsteam was vooral benieuwd naar:  

wat levert interprofessioneel werken op, voor professionals en voor ouders en  

kinderen. En ook: hoe werken de proeftuinen hieraan? 
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Vijf adviezen
1.  Systeeminnovatie: lange adem 
Werken aan een inclusieve speelleeromgeving voor jonge 
kinderen als een systeeminnovatie, die vraagt om een 
lange adem zonder de urgentie voor jonge kinderen en  
hun ouders uit het oog te verliezen. 

2. Bestuurlijk commitment én handelen 
Voor bestuurders en beleidsmakers is het cruciaal om met 
elkaar een gezamenlijke ambitie te formuleren, zich hieraan 
langdurig te verbinden én concrete uitvoering te faciliteren. 

3. Gedeelde pedagogische visie, andere expertise 
toevoegen en lokaal maatwerk
Alles staat of valt met het formuleren én in beeld houden 
van een gedeelde pedagogische visie en heldere doelen 
die passend zijn bij de specifieke, lokale situatie. 

4. Co-creatie met ouders
De actieve betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling 
van een sterk pedagogisch klimaat voor hun kinderen is 
een belangrijke opdracht voor de toekomst. 

5. Longitudinale monitoring: ook lange adem  
voor onderzoek 
Het langdurig volgen van innovatieve pedagogische  
praktijken is sterk aan te bevelen. 

Het volledige rapport is te vinden op  
www.pedagogischpact.nl.
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“ De professionals 
zijn echt op zoek 
naar groei”
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Anne-Marie Stevens is vier niet-volledige 
dagen aanwezig in Lent. Haar grootste 
uitdaging is om de aandacht goed te 
verdelen tussen kinderopvang, school en 
BSO. “Hoe zorg je er voor dat je overal 
zichtbaar bent en preventief en laagdrem-
pelig kan werken. Ik ben bij mijn start 
eerst maar eens kennis gaan maken. 
Gaan voelen hoe mensen in hun werk 
zitten en kijken wat hun visie is op op-
voeden, leren en opgroeien. Dat was voor 
mij de eerste stap om mijn rol te kunnen 
bepalen. Ik voelde relatief snel dat ik hier 
mocht zijn. En dat komt volgens mij vooral 
omdat ik altijd probeer aanvullend te zijn: 
ik kom niet kijken hoe iemand iets doet, 
ik ben om samen te kijken hoe dingen 
mogelijk anders kunnen.” 

Flinke druk
Stevens is vanuit jeugdhulporganisatie 
Entrea nu bijna twee jaar actief in haar 
huidige functie: “Er lag flink wat druk op 
mij, zo voelde ik dat. Ik wilde het goed 
doen, maar wist niet precies wat van mij 
werd verwacht. En omdat ik het graag 
goed wil doen, had ik de lat ook hoog 
 gelegd. Ik ervaarde gelukkig al snel dat 
het ook een gezamenlijke zoektocht kon 
zijn naar mijn rol in het team. Dat was 
prettig.” De houding in Lent is overwe-
gend heel open ervaart Stevens. Zowel 
bij de pedagogisch medewerkers als 
bij de leerkrachten. “Die openheid geldt 
overigens ook voor de samenwerking met 
ouders. Mijn rol is wezenlijk anders dan 
dat ze gewend zijn. Mijn rol is onpartijdig, 
ik ben niet van school of opvang. Ik ben 
van jeugdzorg, maar tegelijkertijd ook van 
‘hier’. Dat maakt dat ik - ook tegen ouders 
- eerder dingen kan zeggen zonder dat 
het direct als kritiek wordt opgevat. Als 
het gaat over opvoeding bevindt een 
leerkracht zich al gauw op glad ijs, want 
ouders denken al snel: we zitten hier 
toch niet om over ons te praten, ik wil het 
hebben over hoe het met mijn kind gaat... 
Terwijl ik veel meer bewegingsvrijheid heb 
om zaken aan te kaarten over opvoedstijl. 

“De wijze waarop we hier in Lent 
intensief samenwerken maakt dat 
we snel en met weinig middelen 
zaken ten goede kunnen keren 
voor kind en gezin. Daarom vraag 
ik mij regelmatig af: waarom 
doen we het niet al 15 jaar overal 
zo?” Anne-Marie Stevens werkt 
bij Entrea Jeugdhulp en is sinds 
twee jaar ongeveer 20 uur in de 
week op de locatie van Het Talent 
en KION aanwezig als inclusie-
pedagoog. “Dit is volgens mij dé 
manier waarop we in Nederland 
zouden moeten werken. Door als 
professionals te zijn op de plek 
waar het kind ook is. Met relatief 
weinig interventies kunnen we 
grote stappen maken. Zeker in de 
jonge leeftijd van kinderen kan je 
nog zoveel ellende voorkomen.” 

“ Samenwerken is voor mij 
vooral samen opdenken”
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Anne-Marie Stevens,
inclusiepedagoog bij  
Het Talent en KION 

Ik kan dan het eerste hulplijntje zijn voor 
ouders om verdere hulp te zoeken, mocht 
ik vinden dat dat kan helpen en er bij hen 
behoefte aan is.” 

Het feit dat ze nog met één been in de 
jeugdzorg staat maakt die laatste stap 
ook een logische. “Ik heb namelijk ook 
gewoon nog mijn collega’s bij Entrea. 
Ik word door hen gevoed en kan bij hen 
terecht als ik vragen heb waar ik zelf niet 
uitkom. Zo zorg ik er voor dat ik ook mijn 
meerwaarde houd in mijn rol hier. Ik ben 
onderdeel van het team en blijf tegelij-
kertijd de jeugdzorgspecialist met kennis 
van het aanbod en de mogelijkheden die 
jeugdhulp biedt.”

Continu op zoek
“Ik merk dat ik eigenlijk continu op zoek 
ben naar hoe het beter kan”, vervolgt 
Anne-Marie Stevens. “De manier waarop 
we de interprofessionele samenwerking 
hebben vormgegeven is eigenlijk al heel 
ver doorontwikkeld. Toch vind ik het onze 
kracht dat we nog steeds op zoek zijn 
naar verbetering door ons af te vragen: 
hoe kan je samenwerking beter stroom-
lijnen? Hoe krijg je bewezen dat je aanpak 
effectief is? Interprofessioneel samen-
werken is eigenlijk een voortdurende 
zoektocht. Als ik zie welke stappen we 
zetten samen en met ouders en kinderen, 
dan ben ik trots op wat we hier bereiken.”

Eisen aan de jeugdhulpcoach
Het Talent (onderwijs) en KION (kinder-
opvang) hebben samen omschreven aan 
welke eisen de jeugdhulpcoach - die  
bij hen SEO-medewerker (sociaal 
emotionele ontwikkeling) of inclusie-
pedagoog heet - moet voldoen en  
welke competenties nood zakelijk zijn. 
Deze zijn te lezen op:  
www.pedagogischpact.nl
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De proeftuinen van PACT hebben tal van producten 

opgeleverd. Op de site www.pedagogischpact.nl 

zijn de producten verzameld. Op deze pagina’s een 

overzicht en korte impressie van de rubrieken.

De PRODUCTEN van PACT
	

Extra expertise op de werkvloer
•  Een Inclusiepedagoog, wat is dat? 

Een profiel.
•  Aan de slag met een inclusie 

pedagoog: lessons learned. 

Met onder meer: 
Een filmimpressie: de inclusiecoach 
aan het werk - Laterna Magica
Van ZAT naar 06: naar een een - 
voudige zorgstructuur - Het Talent
Verhalen en blogs: Perspectief van  
een leerkracht PO en De Japanse les

Een rijke speelleeromgeving 
voor jonge kinderen 
•  Hoe organiseer je een doorgaande 

ontwikkellijn? 
•  Hoe bouw je aan één team voor 0-6 

jarigen?
•  Hoe ontwikkel je een gemeen-

schappelijk programma?

Met onder meer: 
De Rode Draad: de doorgaande lijn in 
de praktijk – Middelburg
Een PACT in de wijk: pedagogisch 
wijkplan – proeftuin Almere, Stedenwijk
Verhalen en blogs: Casus boom-
plassen, Taal is zeg maar echt een ding 
en Pippi langkous en de Kindcentra
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De PRODUCTEN van PACT
PACT: Merkbare en meetbare  
resultaten
•  Hoe kijk je naar resultaten? Indicatoren.
•  Merkbare resultaten: wat ervaren professio-

nals en ouders?
•  Meetbare resultaten: wat leveren de proeftui-

nen van PACT op? 

Met onder meer: 
Meetbare en merkbare resultaten:  
Paul Nota
Merkbare effecten professionals: hoe waar-
deren ze de samenwerking - Proeftuin Eersel 
Onderwijs- en zorgvernieuwing basisschool, 
impact en rendement - Het Talent 
Verhalen en blogs: Wat vinden ouders?,  
Responsiviteit en menselijk kapitaal, Bart is 
een guitig mannetje en Voetbalwijsheid in een 
kindcentrum
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De pedagogische professional 
van de toekomst
•  Hoe leiden mbo- en hbo- 

instellingen op voor de toekomst?
•  IKC-lab: proeftuin voor studenten 
•  Samen leren op de werkvloer:  

hoe organiseer je dat?

Met onder meer: 
Leren op de werkvloer: principes 
en praktijk - Laterna Magica
Adviezen van PACT: voor de  
opleidingensector - PACT
SamenScholing: een training  
inter professioneel werken op de 
werkvloer - PACT
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Bestuurders aan zet!
• Hoe stimuleer je interprofessioneel samenwerken op wijkniveau?
• Leidinggeven aan multidisciplinaire teams: succesfactoren.
• Hoe past de aanpak van PACT in lokaal jeugdbeleid?

Met onder meer: 
Eersel: interview met de wethouder; van papieren beleid naar  
concrete samenwerking. 
Succesfactoren volgens schoolleiders: film en toolkit - AVS
7 vragen van PACT over lokaal jeugdbeleid: PACT



Een interview met de twee verantwoorde-
lijke wethouders in de gemeente Hoorn: 
Samir Bashara wethouder van onder 
andere Onderwijs en Kinderopvang en 
Nel Douw, met onder meer Jeugdzorg in 
portefeuille. PACT dacht vanaf de zijlijn 
mee met deze gemeente. 

De gemeente Hoorn wordt als voorloper 
gezien in de interprofessionele samen-
werking voor het jonge kind. Dat was ooit 
anders. Bij de start van beide wethouders 
drie jaar geleden troffen ze een behoorlijk 
verdeeld veld aan. Samir Bashara: “De 
partijen wilden wel heel graag samen op-
trekken, maar stonden op achterstand in 
vergelijking met veel andere gemeenten. 
Iedereen besefte dat het anders moest. 
De bereidheid was er maar men moest 
elkaar nog wel vinden. Dat was een mooi 
moment om als wethouder in te stappen. 
Zeker als je - zoals wij - sterk betrokken 
bent bij de inhoud én verstand hebt van 
de onderwerpen waarmee je te maken 
krijgt.”
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Het fundament in 
Hoorn is sterk
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Proeftuin gemeente Eersel
De gemeente Eersel startte een jaar geleden in samen-
werking met onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp  
op basisschool St. Willibrordus een PACT-proeftuin.  
Belangrijke speler in deze proeftuin is wethouder Ria van 
der Hamsvoord: “We zetten in het jeugdbeleid van onze 
gemeente sterk in op preventie. In de realisatie van die 
wens hebben we nu ontzettend veel plezier van de proeftuin 
van PACT. Wij willen voorkomen dat problemen groter 
worden en ervoor zorgen dat kinderen kansen krijgen.  
Dat klinkt wellicht simpel, maar om interprofessionele 
samenwerking in de praktijk goed te laten verlopen, dat 
vraagt enorme inzet.”

De PACT-proeftuin in Eersel richt zich met name op (vroeg)
signalering, interprofessioneel werken en doorgaande 
ontwikkeling bij kinderen. Ria van der Hamsvoord zag dat 
de stap van een visie op papier naar de praktijk een lastige 
was: “Professionals hadden een beeld van het werk dat  
de ander deed, maar echt samenwerken en van elkaars 
kwaliteiten gebruik  maken, dat is nog wat anders. Elkaar 
ontmoeten bleek een belangrijke stap.”



Twee werelden
Nel Douw: “Onderwijs en jeugdhulp zijn 
van oudsher twee werelden die los van 
elkaar prima functioneerden. Echter het 
werk mixen en elkaar versterken was voor 
beide partijen lastig. Verbinden, dat is vol-
gens mij de essentie van wat we beiden 
hebben gedaan. We hebben partijen als 
partners benaderd en behandeld.” “De 
basis voor succesvol samenwerken is 
simpel, alleen niet eenvoudig te organi-
seren”, vult Samir Bashara aan. “Je hoeft 
geen lange nota’s te schrijven. Het is vrij 
eenvoudig om helder te formuleren wat 
je wilt, maar het vervolgens in de praktijk 
brengen is behoorlijk weerbarstig. Dan 
gaat het niet alleen meer om regels maar 
ook om zaken als vertrouwen en belan-
gen en dat zijn ingewikkelde krachten-
velden. Als je eenmaal vertrouwen hebt 
in elkaar en de belangenstructuur en 
gezamenlijke visie op orde zijn, dan kan 
je stappen maken en is het dealen met 
lastige regels peanuts.”

Beleid volgt realiteit
Een ander belangrijk ingrediënt voor de 
succesvolle aanpak is dat de wethouders 
zelf ook nauw samenwerken. Nel Douw: 
“En daarbij hanteren we het uitgangs-
punt dat beleid de realiteit volgt en niet 
andersom. Zodra er zich vraagstukken 
voordoen waarbij beleid in het weg zit, 
dan moet de praktijk het uitgangspunt zijn. 

En het kind en het gezin moeten centraal 
staan bij het vinden van een oplossing.” 
Dat klinkt simpel, maar dat maakt het 
nog geen gemakkelijke opgave”, ervaart 
Samir Bashara. “Het betekent voor ons 
als gemeente bijvoorbeeld echt anders 
werken dan dat we jarenlang gewend zijn 
geweest. Het is aan ons wethouders die 
verandering ook intern te stimuleren, dat 
vraagt durf. Bijvoorbeeld door het besluit 
te nemen dat er hulp kan worden georga-
niseerd bij een kinderdagverblijf, ook al 
is er op dat moment nog geen financiële 
dekking. Dat formaliseer je daarna dan 
maar, zo vinden wij.” Nel Douw: “Het kan 
niet zo zijn dat we een kind niet helpen 
omdat er in een of andere verordening 
staat dat er daarvoor eerst nog handte-
keningen moeten worden gezet. Dat zou 
in mijn ogen idioot zijn. We hebben de 
afgelopen jaren belangrijke stappen gezet 
in de overgang van rechtmatigheid naar 
doelmatigheid. Qua structuur en cultuur 
zijn we er nog niet, maar de wil is er. En 
dat is het belangrijkst.”

Vangrail
Samir Bashara: “Rechtmatigheid is niet 
de weg, het is de vangrail… en wij zijn in 
Nederland geneigd dat om te keren. Die 
vangrail doet er wel toe, maar moet geen 
doel op zich zijn. Het kan niet zo zijn dat 
we pas maatwerk gaan regelen op het 
moment dat we de regels aanpassen. 
Regels moet je kunnen en durven zien als 
uitgangspunten, als kaders waarbinnen 
maatwerk kan worden geregeld. Je pleegt 
als maatschappelijke partners continu 
allerlei interventies in de levens van men-
sen tussen 0 en 23 jaar en die hebben we 
als maatschappij enorm gefragmenteerd. 
De bottom line is dat we in Hoorn een 
 sociaal netwerk inrichten dat ertoe dient 
om zoveel mogelijk mensen een zo geluk-
kig mogelijke rol in onze  samenleving te 
kunnen laten spelen. Dat is het uitgangs-
punt. Als je echt oplossingen wilt vinden 
zijn potjes en regels nooit het uitgangs-
punt, dat zou ridicuul zijn.”

Meer lezen over PACT en  
lokaal jeugdbeleid? Zie Impact nr. 5  
op www.pedagogischpact.nl

De keuze om het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda) te gebruiken als hét  

gemeentelijk overlegorgaan voor alle jeugd tot en met 23 jaar is een belangrijke stap 

geweest in het succes dat de gemeente Hoorn ervaart in de samenwerking tussen de 

partners in het opgroeien en opvoeden van kinderen. “Er is in Hoorn iets in gang  

gezet dat niet zomaar meer zal stoppen. Het fundament is sterk, de essenties zijn  

vastgelegd. En dat hebben we samen gedaan…” 

Het fundament in 
Hoorn is sterk
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Meetbaar effect in proeftuin LENT
Lent is als proeftuin al geruime tijd bezig met de inzet van jeugdhulp in de 
groep. Op Basisschool Het Talent daalde het aantal doorverwijzingen naar 
jeugdhulp tussen 2013 en 2016 van 55 naar 34. Het aantal verwijzingen 
naar het speciaal onderwijs bleef stabiel op 9. Terwijl het absoluut aantal 
kinderen in die periode steeg van 570 naar 620 kinderen. Ook een andere 
ambitie van Het Talent, ‘eerder erbij’, werd gerealiseerd: de leeftijd waarop 
leerkrachten een ontwikkelvraag van een kind signaleerden, daalde van 
gemiddeld 11 jaar naar 7 jaar. Men wijdt dit grotendeels aan het vergrote 
handelingsperspectief van pedagogisch medewerkers en leerkrachten: 
oplossingen liggen meer binnen handbereik. De zorgstructuur in Het Talent 
helpt daarbij: extra steun is direct in de units georganiseerd door jeugdhulp 
en extra onderwijs-expertise aan het team van IB-ers toe te voegen.  
Dit team schakelt zelf specifieke hulp in als dat nodig is: snel, doeltreffend 
en zonder tussenschakels. ‘Van een zorg-structuur naar een 06-cultuur’, 
noemen ze dat zelf. 
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Paul Nota: “Interprofessioneel samenwer-
ken moet voor de professionals merkbare 
uitkomsten hebben zoals nieuwe vormen 
van samenwerken en leren, doeltreffen-
der ondersteunen van kinderen en hun 
opvoeders en het opbouwen van een ge-
zond en kansrijk leer- en leefklimaat voor 
jonge kinderen. Ook willen ze ervaren dat 
zij als professionals veel meer hande-
lingsperspectieven hebben bij kinderen en 
opvoeders.” 

De tweede categorie effecten zijn de 
meetbare doelen, geeft Nota aan: “Een 
doelmatiger inzet van professionals door 
vereenvoudigde structuren en rendement 
op termijn, waaronder het terugbrengen 
van dure interventies in zorg en onder-
wijs.” Hij licht dat laatste toe: “Hoe meer 
het gezamenlijk dagelijks opereren van 
verschillende professionals interventies 
van buitenaf terugbrengt, hoe groter het 
directe voordeel voor gemeenten als 
financiers van jeugdzorg, voor kinder-
opvang, voor schoolbesturen en andere 
samenwerkingsverbanden.”

Eerder en vroeger erbij
“We weten dat gedragsproblematiek bij 
oudere kinderen vaak een uitvloeisel 
is van niet goed reageren op de snelle 
wisseling in ontwikkelingsfasen op jonge 
leeftijd”, aldus Nota. “De gebruikelijke 
veranderingen zijn niet goed begeleid - 
de fase van het op-alles-nee zeggen bij 
peuters bijvoorbeeld - en dat breekt later 
op. Als we eerder dan voorheen signa-
leren en interveniëren, vermindert de 
kans op problematisch gedrag op oudere 
leeftijd. Eerder erbij is dus heel belangrijk. 
Dat geldt ook voor vroeger erbij: als de 
problematiek van een kind nog relatief 
licht is en niet te complex, kan met de 
juiste steun worden voorkomen dat in een 
latere fase een duur en gespecialiseerd 
traject nodig is.” 

Juiste expertise
Eerder en vroeger erbij vraagt wel om het 
toevoegen van de juiste expertise, vindt 
Nota: “Mensen die in een vroeg stadium 
ontwikkelvragen van kinderen herken-
nen en weten wat te doen. Deze inzet is 
verhoudingsgewijs goedkoop. Daarnaast 
hoeven gemeenten en het voortgezet 
onderwijs straks aan de oudere kinderen 
veel minder geld uit te geven. Internatio-
naal onderzoek laat zien dat interventies 
bij jonge kinderen tot ongeveer 10 jaar tot 
de meest rendabele behoren.”

Als je vanuit deze optiek naar de PACT- 
proeftuinen kijkt, is het interessant of zij 
signaleren dat het aantal verwijzingen 
naar jeugdzorg en speciaal onderwijs 
vermindert ten opzichte van voorgaande 
jaren. Maar ook het aantal kinderen dat 
nu zonder extra programma in het onder-
wijs start, is een belangrijke indicatie. De 
proeftuinen zijn met deze vragen aan de 
gang gegaan en een enkele proeftuin kan 
al harde gegevens opleveren (zie kader).

Rendement
“Het rendement van PACT is pas over 
een langere periode echt te meten en 
nu dus nog slechts beperkt zichtbaar”, 
schetst Nota. “Bovendien zal voor een 
aantal kinderen PACT het probleem niet 
kunnen oplossen. Zoals kinderen met een 
verstandelijke beperking. Maar interpro-
fessionele samenwerking op de werkvloer 
laat hele beloftevolle ontwikkelingen zien. 
Als elke school in staat is twee kinderen 
zelf op te vangen zonder verwijzing naar 
jeugdhulp en speciaal onderwijs, dan 
zijn daarmee de kosten van de inzet van 
jeugdhulp al bijna terugverdiend. Elke 
verdere verwijzing die wordt voorkomen is 
dan pure winst.” Nota ziet nog een voor-
deel: “Niet onbelangrijk is ook de winst 
voor de organisatie: snel erbij, korte lijnen, 
expertise in de buurt. De zorgstructuur 
wordt een stuk eenvoudiger.” 
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Paul Nota houdt van cijfers. In diverse functies in de jeugdzorg was hij gebrand  

op de vraag wat inspanningen nu opleveren. PACT wilde weten hoe het zat met  

de proeftuinen. Als professionals uit de werelden van kinderopvang, onderwijs  

en jeugdhulp in één team gaan samenwerken, welke winst levert dat op?   

Voor kinderen, voor ouders, voor bestuurders, voor financiers?  Nota keek op  

verzoek van PACT naar de effecten van de proeftuinen. 

Merkbaar maar 
ook meetbaar?



Opleiden 
voor de 
toekomst

IKC-lab: proeftuin voor studenten
Op een IKC-Lab lopen studenten van de hbo opleidingen 
PMK en Pabo en de mbo-opleidingen Onderwijs assistent 
en Pedagogisch werk samen stage. In hun stageperiode 
vormen zij één team, met eigen vergaderingen, activiteiten 
en besprekingen over hoe zij het beste kunnen samen -  
werken in het kindcentrum. Op die manier worden  
zij ook een inspiratiebron voor de medewerkers van het 
kindcentrum. Studenten leren niet alleen om te gaan met  
de inhoudelijk aspecten van de samenwerking, maar ook 
met de procedurele. De ervaringen op kindcentrum De 
Haren in Den Bosch zijn zo positief dat ook in andere steden 
IKC-labs voor studenten worden opgezet.
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De basisschool verandert. De kinderopvang en speelzalen gaan in elkaar op en er ontstaan  

integrale kindcentra… Het werkveld van pedagogische professionals is volop in beweging.  

Hoe bereiden opleidingsinstituten hun studenten voor op de veranderende beroepspraktijk? 

Hoe werken zij aan de 21th century skills van aankomende professionals? En kunnen  

studenten die alvast oefenen?
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1)  Deelnemers aan de Opleidingentafel zijn: KP, Fontys, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Flevoland, Hogeschool Rotterdam, PABO Hanzehogeschool,  
Nederlands jeugdinstituut, Hogeschool Windesheim, PO-raad, Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang, AoB, FCB, Kuiten & Partners, IJsselgroep.

O
ndersteunen

PACT heeft innovatieve mbo- en hbo- 
opleidingsinstellingen bijeen gebracht en 
gezamenlijk een aantal adviezen voor het 
opleidingenveld uitgebracht.

De pedagogische professional  
van de toekomst 
Nu nog worden leerkrachten, pedago-
gisch medewerkers en medewerkers 
jeugdhulp ‘monodisciplinair’ opgeleid. 
Straks gaan ze werken in een praktijk 
waar samenwerking met andere profes-
sionals wordt gevraagd of wellicht zelfs  
in integrale teams. Dat vraagt om 
pedagogische professionals die de 
leefwerelden van het kind weten te 
verbinden. Het zijn T-shaped mede-
werkers: goed in hun vak én sterk in 
analyseren, onderzoeken en ontwerpen. 
Met elkaar, want de essentie is dat de mix 
van functies, de uiteenlopende expertise 
en vakkennis, een team sterk maakt. 
Teamleden vullen elkaar aan, erkennen 
en herkennen elkaars expertise, staan 
open voor feedback en leren van elkaar. 
Zo kan een team aan de slag met 
complexe vraagstukken over opvoeden, 
ontwikkelen en leren van jonge kinderen. 
Het is de uitdaging van de opleidings-
instituten om hun studenten op deze 
nieuwe werkelijkheid voor te bereiden.

Van PACT- Opleidingentafel 
naar Kennisplatform 
Op initiatief van PACT zijn in de afgelopen 
twee jaar vier ‘Opleidingentafels’ georga-
niseerd. Aanleiding was de PACT-publica-
tie: De pedagogische professional van  
de toekomst, waarin het concept van de 
T-shaped professional werd geïntrodu-
ceerd. Aan de Opleidingentafel van PACT 
schoven steeds meer hbo- en mbo-instel-
lingen aan, nieuwsgierig naar elkaars 
nieuwe opleidingsinitiatieven, naar elkaars 
contacten met het werkveld, naar de 
proeftuinen voor studenten en naar 
elkaars opleidingsprofielen.1 PACT 
faciliteerde deze ontmoeting en uitwisse-
ling. Als ondersteuning is een nieuwsbrief 
over Opleiden voor de toekomst uitge-
bracht, waar innovatieve opleidingen zijn 
verzameld en beschreven.

Eén besluit werd snel genomen aan die 
PACT-opleidingentafel: we gaan als 
netwerk door, we vormen een platform  
dat actief aan de slag gaat met alles wat 
nodig is voor de opleiding van moderne 
pedagogische professionals. 

Unaniem waren de opleiders ook over het 
belang van de dialoog tussen opleidingen-
veld en sociale partners in onderwijs en 
opvang. De samenhang van nieuwe 
opleidingsinitiatieven en het bestaande 
‘functiegebouw’ gaat schuren, afstemming 
is essentieel. 

Adviezen voor het  
opleidingenveld
Op de laatste Opleidingentafel van PACT 
zijn door de vertegenwoordigers van 
opleidingsinstituten en sociale partners 
adviezen opgesteld. Bedoeld voor 
opleidingsinstellingen, bestuurders in het 
werkveld onderwijs en opvang, Cao-part-
ners (werkgevers, werknemers in de 
sectoren PO en KO) en beleidmakers 
(brancheorganisaties, vakverenigingen, 
departementen):

1.  Anticipeer op de (nieuwe) rol van 
professionals in het onderwijs, de 
kinderopvang en de zorg van de 
toekomst - HET WERKVELD

2.  Bereid studenten adequaat voor op 
het functioneren in het onderwijs en 
opvang van de toekomst -  
OPLEIDINGEN 

3.  Creëer IKC-lab’s: proeftuin voor 
studenten - OPLEIDINGEN/  
WERKVELD

4.  Neem nieuwe competenties als 
interprofessioneel kunnen werken op 
in het kwalificatiedossier en/of 
beroepsstandaarden -  
BELEIDMAKERS

5.  Werk aan een sterke verbinding in de 
regio tussen opleidingsinstelling en 
werkveld - OPLEIDINGEN/  
WERKVELD

6.  Organiseer een (landelijk)  
Innovatienetwerk mbo en hbo -  
OPLEIDINGEN

7.  Maak duidelijke en onderscheidende 
functieprofielen voor mbo 3 en 4, hbo 
en Associate Degree - CAO- 
PARTNERS/OPLEIDINGEN

8.  Houd de huidige functies in CAO’s 
van PO, KO, Welzijn en Jeugdzorg 
kritisch tegen het licht - CAO-PART-
NERS

9.  Voer de dialoog - OPLEIDINGEN, 
BRANCHEORGANISATIES, 
CAO-PARTNERS

10.  Zet sterk in op professionalisering op 
de werkvloer - WERKVELD

LEREN  
DENKEN & 

INNOVEREN 
SKILLS

PERSOON-
LIJKE &

SOCIALE 
SKILLS

TECH-
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MEDIA SKILLS
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PROFES-

SIONALITEIT

FUNDAMENT: 
VISIE, 

OPVANG & 
ONDER-

WIJS
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21ST. CENTURY SKILLS
PROFESSIONALS 0-6

WAARDEN & 

NORMEN



Ambassadeurs
“In West Brabant 
gaan we van visie 
naar vorm, van wil-
len naar doen. We 
bouwen samen aan 
een sterke basis 
voor het  
jonge kind.”

Ellen Huinink 
M 06 10 93 99 96
E mail@ellendoet.nl

“Echt samen-
werken is meer 
kansen bieden 
voor het kind.”

Margôt Koekkoek
M 06 13 07 07 69
E info@margot-
koekkoek.nl

“In Zeeland werk ik aan het 
versterken van de pedagogische 

omgeving voor kinderen van 
0-12 jaar door op inspirerende 

wijze kennis te delen en daardoor 
kennis te vermeerderen.”

Emile Eshuis 
M 06 21 82 19 47

E eeshuis@rpcz.nl

“Sinds 1 februari ben ik 
ambassadeur voor PACT in 
Friesland. Ik werk met veel 
plezier aan het verspreiden 
van het gedachtegoed van 

PACT en alle mooie voorbeel-
den die binnen PACT zijn 

ontwikkeld. En merk dat er 
veel belangstelling is!”

Miek Hehenkamp 
M 06 20 25 52 14

E m.hehenkamp@sinncollectief.nl
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Ambassadeurs

“Bij mij in de regio Overijssel 
en Flevoland werk ik samen 
met mensen uit praktijk en 
beleid aan de verbinding van 
zorg, onderwijs en opvang 
op de werkvloer; daar waar 
kinderen en ouders zijn! ”

Syke Dijkstra
M 06 51 50 96 64
E sijke.dijkstra@hetnet.nl

“In mijn regio (Utrecht en Gelder-
land) is een aantal interessante 
proeftuinen en succesvolle IKC’s 
met interprofessionele samen-
werkingen voor ALLE kinderen. 
Daarnaast zijn er enkele (beginnende) 
voorbeelden van IKC’s+, waarin de 
samenwerking met Speciaal  
Onderwijs en Jeugdzorg zeer  
intensief is. Deze good practices 
staan open voor uitwisseling en  
voor tips voor doorontwikkeling.”

Jitty Runia
M 06 52 38 96 29 
E jrunia@youkejeugd.nl

“De beweging in gang zetten 
naar toekomstgerichte kind-

centra… Ook in kleine kernen 
in Noord-Nederland, daar 

helpt het gedachtegoed van 
PACT bij.” 

Jannie Reitsma 
M 06 53 93 73 94

E jannyreitsma@home.nl

“Een inclusieve leeromgeving voor 
ieder kind, dat is wat mij drijft.

Binnen PACT werken mensen aan 
deze eenduidige missie. Met ge-

drevenheid, kennis en onderzoek 
helpen en ondersteunen we de 

professionals in het veld.”

Angelique Sterken
M 06-80148699

E info@angeliquesterken.nl

“PACT: een lerend netwerk!
Als ambassadeur werk ik  
aan het bevorderen van een  
gemeenschappelijke taal tussen 
onderwijs, opvang en zorg.”

Monique Mul
M 06 13 71 98 80
E m.mul@kinderopvanglangedijk.nl

Adviesgroep
“PACT is letterlijk een verbinder, 
een HUB in het netwerk van onder-
wijs, opvang en zorg. Dat gebeurt  
vanuit een onafhankelijke rol en 
dat moet zo blijven. Zelfs wij als 
bestuurders ontmoeten elkaar niet 
vanzelf. Het jonge kind verdient ook 
langduriger aandacht. Het specifie-
ke karakter van de 0-7 jarige leeftijd 
sneeuwt anders onder. Professio-
nalisering is een belangrijk issue in  
de komende periode, en terecht.  
De ervaringen van PACT met inter-
professioneel werken zijn actueel. 
Dus PACT is een beweging die nog 
niet klaar is. Blijf de rol spelen van 
‘hub’ spelen, in het veld, in de  
opleidingenwereld en in beleid.”

Aan de Adviesgroep van PACT  
nemen deel: Corine van Helvoirt 
(PO-raad), Liesbeth Verheggen 
(AOB), Petra van Haren (AVS), 
Jack van de Logt (Conexus),  
Fawzia Nasrullah (Youké),  
Karin Strengers (DAK), Martijn  
van de Kroef (Kinderopvang),  
Ruud Grondel (wethouder), Johan  
Gelderloos (Vereniging IKOOK), 
Job van Velsen (Etuconsult),  
Jeannette Doornenbal (lector  
jeugdbeleid), Els Rienstra  
(Het Kinderopvangfonds),  
Nicolette Kroon  
(Het Kinderopvangfonds)



Samen aan 
de slag met 
interprofessioneel  
werken
Opgroeien doet je maar één keer. Alleen daarom al verdienen 

kinderen maximale ondersteuning. De PACT-proeftuinen 

 hebben aangetoond dat werken in integrale teams veel kan 

opleveren. Leidinggevenden, teamleden of bestuurders willen 

dat ook graag. PACT kan ondersteunen met publicaties,  

trainingen en tools voor zelfevaluatie.
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SamenScholing: een PACT- training voor professionals en teams 
PACT heeft een eigen training opgezet voor professionals die willen gaan samenwerken in 
interdisciplinaire teams. In SamenScholing verkennen leerkrachten, pedagogische medewerkers en 
zorgprofessionals elkaars vakgebied en vakkennis en voeren ze gezamenlijk praktijkopdrachten uit.  
Al werkende weg leert men de praktijk van interdisciplinair werken kennen. Deelname kan door een  
team of als trio’s vanuit scholen, kinderopvang of kindcentra in ontwikkeling. Het bestuur en de directie 
van de deelnemende organisaties zijn altijd betrokken, juist om commitment en continuïteit te waarborgen. 
Zo’n 100 professionals hebben in de pilotfase de training gevolgd. De training wordt uitgevoerd door de 
ambassadeurs van PACT in samenwerking met Vyvoj Opleiding en Training. 



PACT 
Pag23

O
ndersteunen

Samen aan 
de slag met 
interprofessioneel  
werken

01 Morele kwaliteit: 
gedeelde visie 
en opvoedwaarden

Structurele kwaliteit
een uitdagende omgeving 
en een stabiele groep

Inhoudelijke 
kwaliteit

een
aantrekkelijk
en planmatig 

uitgewerkt 
aanbod

Proces-
kwaliteit: 
positieve interacties
en een veilig 
pedagogisch klimaat 
met ruimte 
voor verschillen

Professionele 
kwaliteit
medewerkers 
van de verschillende 
disciplines werken 
als één team 
samen en 
leren van elkaar

02

03

04

05

Wat kenmerkt een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen? Hoe 
definieer je een rijke speel- en leerom-
geving? Welke professionaliteit van 
medewerkers vraagt dat? In de uitgave 
Samen aan de Slag is de kennis uit 
praktijk en wetenschap daarover bij elkaar 
gebracht. Onderverdeeld in kwaliteits-
dimensies en vertaald in ijkpunten. 
Die geven houvast voor teams om te 
herkennen of basisvoorwaarden in hun 
eigen omgeving aanwezig zijn. 

De ijkpunten worden toegelicht met 
voorbeelden uit de proeftuinen van PACT. 
Dus kun je lezen over de kernwaarden  
in het ontmoetingsonderwijs (morele 
kwaliteit) of het gezamenlijke kindvolg-
systeem voor het hanteren van één taal 
en visie op kinderen op De Aventurijn 
(inhoudelijke kwaliteit). Of over de nieuwe 
functie van Inclusiecoach op Laterna 
Magica en de snel erbij strategie op de 
Sterrenschool (professionele kwaliteit) 

De pedagogische professional 
van de toekomst
De professionele kwaliteit krijgt extra 
aandacht in het hoofdstuk over de 
pedagogische professional van de 
toekomst. Die zal van meerdere markten 
thuis moeten zijn. Goed in zijn vak maar 
ook in staat om verbindingen te leggen en 
samen te werken met andere disciplines. 
T-shaped noemen we dat. Wat voor de 
individuele medewerker geldt, gaat ook  
op voor het team. Een T-shaped team  
van vakmensen werkt integraal, vult 
elkaar aan, deelt kennis en leert van 
elkaar. Met elkaar kunnen ze de complexe 
vraagstukken over opvoeden, ontwikkelen 
en leren aan.

De PACT-meter helpt
Teams die de kwaliteit van hun pedago-
gische omgeving willen onderzoeken, 
kunnen dat doen met behulp van de 
PACT-meter. Dit is een praktisch zelf-
evaluatie-instrument. De medewerkers 
scoren de ijkpunten voor hun eigen 
organisatie en geven aan welke items ze 
willen aanpakken. De PACT-meter creëert 
zo draagvlak en geeft richting aan het 
verbeterproces in de eigen organisatie. 
Kijk voor het gebruik van de PACT-meter: 
www.pedagogischpact.nl

Samen aan  
de Slag

Vijf kwaliteitskaders 
uit Samen aan de 

slag, PACT 2017
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De 
oogst 
van 
PACT
Het magazine ‘De oogst van PACT’ is een 
uitgave van het innovatie project PACT.  
In PACT werken praktijk, wetenschap  
en beleid samen aan een sterke pedago-
gische omgeving waarin alle jonge 
 kinderen  samen kunnen opgroeien.  
PACT bouwt zo mee aan integrale voor-
zieningen voor  kinderen van 0 tot 12 jaar. 
De focus ligt op de werkvloer, waar peda-
gogische, educatieve en zorgmedewerkers 
een multidisciplinair team vormen. Zij zijn 
de pedagogische professionals van de 
toekomst. Overal in het land zijn 
PACT-proeftuinen actief en wordt in pilot-
gemeenten de  verbinding met het lokale 
jeugd (zorg)beleid gelegd. PACT is een 
project van 

Contact
Info@pedagogischpact.nl

Projectleiding
Anki Duin, 06 53 93 20 36
Gerdi Meyknecht, 06 55 37 77 19
info@pedagogischpact.nl
www.pedagogischpact.nl

Colofon
Concept, tekst en creatie: PACT &  
O2 Communicatie. Fotografie: Duncan  
de Fey, Pepijn van den Broeke e.a.  
Druk: Ascend, oplage 2000. Juni 2017.


