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Samen voor het jonge kind  
PACT    wil optimale kwaliteit voor kinderen
PACT    investeert in de professionele opvoeder van nu èn straks
PACT    verbindt pedagogische disciplines rondom het jonge kind
PACT    verbindt professionals en ouders 
PACT    verbindt praktijk en wetenschapE
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Professionals in een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen

De mensen van PACT
Wetenschapsteam 
Jeannette Doornenbal - lector jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen, voorzitter 

Ruben Fukkink - hoogleraar Kinderopvang, Universiteit van Amsterdam en lector Urban Education,  

Hogeschool van Amsterdam 

Tom van Yperen - NJi en Hoogleraar Monitoring Zorg voor Jeugd, Rijksuniversiteit Groningen 

Bestuurlijke Adviesgroep
Els Rienstra - bestuurslid Het Kinderopvangfonds

Karen Strengers - DAK Kindercentra

Martijn van de Kroef - vml. bestuurder KinderRijk

Fawzia Nasrullah - bestuurder jeugdhulp Youké

Wybe Cnossen - brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland

Jack van de Logt - bestuurder primair onderwijs Conexus

Ambassadeurs
West N. Brabant - Ellen Huinink 06 - 109 99 96

Zeeland - Emile Eshuis 06 - 218 21 947

Noord Holland  - Erik Heijmans 06 - 213 94 475 

- Moniek Mul 06 - 137 19 880

Utrecht/Gelderland - Jitty Runia  06 - 523 89 629

Projectleiding 
Anki Duin - anki@pedagogischpact.nl, 06 - 539 32 036

Gerdi Meyknecht - gerdi@pedagogischpact.nl, 06 - 553 77 719

Alert4you is een programma van
PACT is een project van Het Kinderopvangfonds en bouwt voort op eerdere projecten als  
Andere Tijden in opvang en onderwijs en Alert4you. 

Corine van Helvoirt - PO-raad

Johan Gelderloos - projectleider Sterrenschool Apeldoorn

Ruud Grondel - wethouder Diemen, lid Kopgroep wethouders

Elly Dekker - VNG

Job van Velsen - Etu-Consult

Liesbeth Verheggen - AoB
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Zuid Holland/Amsterdam -  Margôt Koekkoek 06 - 130 70 769

 Groningen/Friesland/  - Karin Schoolderman 06 - 526 73 514
Drenthe

Flevoland/Overijssel - Sijke Dijkstra 06 - 515 09 664

Limburg/Oost N. Brabant - Angelique Sterken  06 - 107 31 427



PACT - een project van Het 
Kinderopvangfonds - investeert in de 
pedagogische omgeving van jonge 
kinderen door de kwaliteit van de 
medewerkers uit onderwijs, kinder-
opvang en zorg te versterken. 

Integrale voorzieningen
PACT bouwt mee aan integrale en 
inclusieve voorzieningen voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Door kennis uit praktijk 
en wetenschap te integreren en te delen. 
Wanneer is een pedagogische voorziening 
een sterke pedagogische omgeving voor 
kinderen, naast thuis? Wat vraagt dit aan 
vaardigheden, competenties en houding 
van de medewerkers, in hun eigen vak en 
ook als lid van een team? Wat vraagt dit 
van de organisatie? Hoe doen ‘we’ dat 
samen met ouders?

PACT onderzoekt, ontwerpt en stimuleert 
deze nieuwe praktijken. 

PACT werkt met experts vanuit onderwijs, 
kinderopvang en zorg. Het project zet in
op de kwaliteit van de pedagogische pro-
fessionals van de toekomst. Wetenschap 
en praktijk trekken samen op.

PACT

‘ Samen werken aan een pedagogische 
omgeving waarin ieder kind meedoet, 
hoe verschillend ook. PACT staat voor 
inclusiviteit’

PACT publicaties
PACT maakt optimaal gebruik 
van beschikbare kennis. Dat heeft 
geleid tot twee publicaties die het 
werkmateriaal van PACT vormen: 
1.  Samen voor alle kinderen. 

Uitgangspunten en IJkpunten 
voor een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen. 

2.  De pedagogische professional 
van de toekomst, 21st Century 
Skills Professionals 0 tot 6 
jarigen.

 

PACT in praktijk
In proeftuinen werken teams van professionals uit kinderopvang/
voorschoolse voorzieningen, onderwijs en zorg met de 
uitgangspunten van PACT. Zij reiken andere praktijken praktische 
ervaringen aan HOE samenwerking opgebouwd kan worden en 
effectief kan zijn. In enkele gemeenten ontwikkelt PACT scenario’s 
hoe kindnabije zorg voor jonge kinderen kan worden vormgegeven.

PACT-meter
De PACT-meter is een digitaal 
zelfevaluatie instrument. Met 
de PACT-meter krijgen teams 
- bestaande uit professionals 
uit onderwijs, kinderopvang en 
zorg - zicht op de ijkpunten die 
door het team belangrijk worden 
gevonden. Welke onderdelen uit 
de praktijk worden als sterk of 
zwak beoordeeld en welke moeten 
worden aangepakt? De PACT-meter 
helpt gerichte keuzes te maken om 
een interprofessionele praktijk op 
te bouwen of te versterken. Meer 
weten? www.pedagogischpact.nl

PACT op onderzoek 
PACT heeft een wetenschapsteam dat ook in 2016 een aantal locaties 
nauw volgt én actief ondersteunt. Wetenschappelijke kennis wordt zo 
in praktijk gebracht en ervaring op de werkvloer  voedt de wetenschap. 
Het wetenschapsteam staat onder leiding  van Jeannette Doornenbal en 
bestaat verder uit Ruben Fukkink  en Tom van Yperen. 

PACT deelt kennis 
PACT ontwerpt en verspreidt tools 
die op de werkvloer gebruikt kunnen 
worden. Deze tools worden bespro-
ken in de serie ‘IMPACT’: een katern 
dat vier keer per jaar verschijnt. 
Twee keer per jaar vindt verdieping 
plaats in masterclasses. Experts be-
lichten thema’s als interprofessioneel 
samenwerken, inclusie, of samen 
optrekken met ouders.

PACT en  
opleidingen
PACT heeft de nieuwe T-shape 
pedagogische professional gelan-
ceerd. Initiële opleidingen in HBO 
en MBO vertalen nieuwe beroep-
seisen in hun opleiding. PACT 
organiseert met hen een platform, 
de PACT-opleidingentafel, waar 
initiatieven worden gedeeld. PACT 
organiseert zelf een bijscholings-
traject voor zittend personeel. 
Dit traject wordt in 2017 breed 
aangeboden. 

PACT en  
Kindcentra 2020
PACT maakt deel uit van het initiatief 
Kindcentra 2020 en is betrokken bij 
de diverse kopgroepen (wethouders, 
onderwijs, opvang en jeugdhulp). 

PACT in de regio
Verspreid over het land, versterken en 
verbinden negen ambassadeurs 
beloftevolle samenwerkingsverbanden 
tussen onderwijs, opvang en zorg. 

Deze regionale netwerken zijn vind-
plaatsen voor informatie en advies over 
geïntegreerde pedagogische praktijken.
Kijk voor regio’s en ambassadeurs op 
www.pedagogischpact.nl.

PACT in de tijd
PACT werkt door tot 2017. 



PACT - een project van Het 
Kinderopvangfonds - investeert in de 
pedagogische omgeving van jonge 
kinderen door de kwaliteit van de 
medewerkers uit onderwijs, kinder-
opvang en zorg te versterken. 

Integrale voorzieningen
PACT bouwt mee aan integrale en 
inclusieve voorzieningen voor kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Door kennis uit praktijk 
en wetenschap te integreren en te delen. 
Wanneer is een pedagogische voorziening 
een sterke pedagogische omgeving voor 
kinderen, naast thuis? Wat vraagt dit aan 
vaardigheden, competenties en houding 
van de medewerkers, in hun eigen vak en 
ook als lid van een team? Wat vraagt dit 
van de organisatie? Hoe doen ‘we’ dat 
samen met ouders?

PACT onderzoekt, ontwerpt en stimuleert 
deze nieuwe praktijken. 

PACT werkt met experts vanuit onderwijs, 
kinderopvang en zorg. Het project zet in
op de kwaliteit van de pedagogische pro-
fessionals van de toekomst. Wetenschap 
en praktijk trekken samen op.

PACT

‘ Samen werken aan een pedagogische 
omgeving waarin ieder kind meedoet, 
hoe verschillend ook. PACT staat voor 
inclusiviteit’

PACT publicaties
PACT maakt optimaal gebruik 
van beschikbare kennis. Dat heeft 
geleid tot twee publicaties die het 
werkmateriaal van PACT vormen: 
1.  Samen voor alle kinderen. 

Uitgangspunten en IJkpunten 
voor een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen. 

2.  De pedagogische professional 
van de toekomst, 21st Century 
Skills Professionals 0 tot 6 
jarigen.

 

PACT in praktijk
In proeftuinen werken teams van professionals uit kinderopvang/
voorschoolse voorzieningen, onderwijs en zorg met de 
uitgangspunten van PACT. Zij reiken andere praktijken praktische 
ervaringen aan HOE samenwerking opgebouwd kan worden en 
effectief kan zijn. In enkele gemeenten ontwikkelt PACT scenario’s 
hoe kindnabije zorg voor jonge kinderen kan worden vormgegeven.

PACT-meter
De PACT-meter is een digitaal 
zelfevaluatie instrument. Met 
de PACT-meter krijgen teams 
- bestaande uit professionals 
uit onderwijs, kinderopvang en 
zorg - zicht op de ijkpunten die 
door het team belangrijk worden 
gevonden. Welke onderdelen uit 
de praktijk worden als sterk of 
zwak beoordeeld en welke moeten 
worden aangepakt? De PACT-meter 
helpt gerichte keuzes te maken om 
een interprofessionele praktijk op 
te bouwen of te versterken. Meer 
weten? www.pedagogischpact.nl

PACT op onderzoek 
PACT heeft een wetenschapsteam dat ook in 2016 een aantal locaties 
nauw volgt én actief ondersteunt. Wetenschappelijke kennis wordt zo 
in praktijk gebracht en ervaring op de werkvloer  voedt de wetenschap. 
Het wetenschapsteam staat onder leiding  van Jeannette Doornenbal en 
bestaat verder uit Ruben Fukkink  en Tom van Yperen. 

PACT deelt kennis 
PACT ontwerpt en verspreidt tools 
die op de werkvloer gebruikt kunnen 
worden. Deze tools worden bespro-
ken in de serie ‘IMPACT’: een katern 
dat vier keer per jaar verschijnt. 
Twee keer per jaar vindt verdieping 
plaats in masterclasses. Experts be-
lichten thema’s als interprofessioneel 
samenwerken, inclusie, of samen 
optrekken met ouders.

PACT en  
opleidingen
PACT heeft de nieuwe T-shape 
pedagogische professional gelan-
ceerd. Initiële opleidingen in HBO 
en MBO vertalen nieuwe beroep-
seisen in hun opleiding. PACT 
organiseert met hen een platform, 
de PACT-opleidingentafel, waar 
initiatieven worden gedeeld. PACT 
organiseert zelf een bijscholings-
traject voor zittend personeel. 
Dit traject wordt in 2017 breed 
aangeboden. 

PACT en  
Kindcentra 2020
PACT maakt deel uit van het initiatief 
Kindcentra 2020 en is betrokken bij 
de diverse kopgroepen (wethouders, 
onderwijs, opvang en jeugdhulp). 

PACT in de regio
Verspreid over het land, versterken en 
verbinden negen ambassadeurs 
beloftevolle samenwerkingsverbanden 
tussen onderwijs, opvang en zorg. 

Deze regionale netwerken zijn vind-
plaatsen voor informatie en advies over 
geïntegreerde pedagogische praktijken.
Kijk voor regio’s en ambassadeurs op 
www.pedagogischpact.nl.

PACT in de tijd
PACT werkt door tot 2017. 



In
ve

st
ee

rt 
in
 p
ed

ag
og

is
ch

e 

    
pr
of
es
si
on

al
s

Investeert in
 pedagogische 

    p
rofessionals

PACT

Samen voor het jonge kind  
PACT    wil optimale kwaliteit voor kinderen
PACT    investeert in de professionele opvoeder van nu èn straks
PACT    verbindt pedagogische disciplines rondom het jonge kind
PACT    verbindt professionals en ouders 
PACT    verbindt praktijk en wetenschapE

en
 p

ac
t t

us
se

n 
pr

of
es

si
on

al
s 

ui
t o

nd
er

w
ijs

, k
in

de
ro

pv
an

g 
en

 z
or

g,
 fe

br
ua

ri 
20

16

Professionals in een sterke pedagogische 
omgeving voor jonge kinderen

De mensen van PACT
Wetenschapsteam 
Jeannette Doornenbal - lector jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen, voorzitter 

Ruben Fukkink - hoogleraar Kinderopvang, Universiteit van Amsterdam en lector Urban Education,  

Hogeschool van Amsterdam 

Tom van Yperen - NJi en Hoogleraar Monitoring Zorg voor Jeugd, Rijksuniversiteit Groningen 

Bestuurlijke Adviesgroep
Els Rienstra - bestuurslid Het Kinderopvangfonds

Karen Strengers - DAK Kindercentra

Martijn van de Kroef - vml. bestuurder KinderRijk

Fawzia Nasrullah - bestuurder jeugdhulp Youké

Wybe Cnossen - brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland

Jack van de Logt - bestuurder primair onderwijs Conexus

Ambassadeurs
West N. Brabant - Ellen Huinink 06 - 109 99 96

Zeeland - Emile Eshuis 06 - 218 21 947

Noord Holland  - Erik Heijmans 06 - 213 94 475 

- Moniek Mul 06 - 137 19 880

Utrecht/Gelderland - Jitty Runia  06 - 523 89 629

Projectleiding 
Anki Duin - anki@pedagogischpact.nl, 06 - 539 32 036

Gerdi Meyknecht - gerdi@pedagogischpact.nl, 06 - 553 77 719

Alert4you is een programma van
PACT is een project van Het Kinderopvangfonds en bouwt voort op eerdere projecten als  
Andere Tijden in opvang en onderwijs en Alert4you. 

Corine van Helvoirt - PO-raad

Johan Gelderloos - projectleider Sterrenschool Apeldoorn

Ruud Grondel - wethouder Diemen, lid Kopgroep wethouders

Elly Dekker - VNG

Job van Velsen - Etu-Consult

Liesbeth Verheggen - AoB

  Samen werken voor 

het jo
nge kind

  Samen werken voor 

het jo
nge kind

  Samen werken voor 

het jo
nge kind

  Samen werken voor 

het jo
nge kind

Zuid Holland/Amsterdam -  Margôt Koekkoek 06 - 130 70 769

 Groningen/Friesland/  - Karin Schoolderman 06 - 526 73 514
Drenthe

Flevoland/Overijssel - Sijke Dijkstra 06 - 515 09 664

Limburg/Oost N. Brabant - Angelique Sterken  06 - 107 31 427




