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PACT is een landelijk innovatieproject
dat bouwt aan hoogwaardige, inclusieve pedagogische 
voorzieningen voor kinderen……
….. …..door de kwaliteit van de medewerkers te versterken …..
.. ……..en interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, 
opvang en zorg te stimuleren



Aanpak: vanuit inhoud en droom (en niet belangen) 
Veelvormig en rijk beeld: ‘waaier’ aan mogelijkheden voor 

verdieping, specialisatie, verbreding en verdere groei 
Inspireren, niet inkaderen 
Doel: een gemeenschappelijk beeld en gemeenschappelijke taal 
Hoe: door alle betrokkenen met elkaar in gesprek te laten gaan 
Logo-loos!    

Het beroepsbeeld





Kindcentra delen
AMBITIES, PRINCIPES

Een plek voor elk 
kind (thuis-nabij, 
toegankelijk)

Elk kind is 
speciaal: uitgaan 
van diversiteit

Inclusie: elk kind 
telt mee, doet 
mee, draagt bij en 
komt vooruit

Kindcentrum is zelf 
leer- en leefgemeen-
schap waar kinderen 
oefenen voor het leven

Van jongs af aan 
(vroege levensfase 
essentieel, doorgaande 
lijn)

Kinderen leren overal 
(binnen-
buitenschools, 
formeel/informeel)



Integrale Kindcentra zijn er
voor kinderen én medewerkers



Kind Medewerker
Brede ontwikkeling 

& ondersteuning
Mogelijkheden voor 
nieuwe rollen, taken, 

loopbanen en 
carrières



Door het gevarieerde 
beroepsbeeld is een IKC ook 
voor werknemers een 
inspirerende plek.



Het IKC laat kansen zien 
voor iedereen



Leidinggevenden

Medewerkers

Bestuurders

Opleiders



Uitgangspunt IKC:

Wat heeft het kind nodig?





Wat betekent het IKC
voor de professional?



Reguliere school
Reguliere kinderopvang

IKC
Verschillende functies, 
nieuwe rollen en taken 
om uit te voeren.



VAARDIGHEDEN

ONTWIKKELINGSGERICHTHEID

SAMENWERKINGSGERICHTHEID

OMGEVINGSSENSITIVITEIT

ONDERNEMENDE HOUDING

FLEXIBILITEIT

CREATIVITEIT

ONDERZOEKENDE HOUDING

MOREEL-ETHISCH HANDELEN



Ga je verbreden of 
verdiepen?

Stagiaire in opleiding

Starter

Ervaren

Expert



Je loopbaan is flexibel en je kunt op 
elk moment verbreden of verdiepen 
en verschillende rollen en domeinen 
combineren.





1
Leren & Ontwikkelen
van kinderen

Je hebt directe interactie met
kinderen en ondersteunt hen en
hun ouders/verzorgers hierin.



VOORBEELD Een pedagogisch medewerker stelt in 
overleg met een orthopedagoog een 
zorgplan op voor een kind met een 
angststoornis en handelt daarnaar.



2
Onderzoek & 
Innovatie

Door het doen van (wetenschappelijk) 
onderzoek draag je bij aan het vernieuwen 
of verbeteren van het (les)aanbod voor 
kinderen en ouders.



VOORBEELD Een stagiaire doet 
praktijkgericht onderzoek naar 
de pedagogische meerwaarde 
van een peuter-kleutergroep.



3
Professionele
versterking van
medewerker en 
team

Je begeleidt andere professionals bij hun 
ontwikkeling. Je werkt samen met teams 
om hun samenwerking te verbeteren.



VOORBEELD Professionals verzorgen training, 
scholing of intervisie binnen het IKC.



4
Organisatie & 
Samenwerking

Je bent betrokken bij de ontwikkeling van
organisatie(beleid) en interne en externe 
samenwerking.



VOORBEELD Een IKC-teamlid zoekt contact 
met lokale en landelijke politiek 
en organiseert een symposium 
over regelgeving rondom 
peuter-kleutergroepen.



IKC-medewerkers opereren niet
in een isolement. In elk domein
zijn er veel mogelijkheden tot
contacten met de omgeving



Hoe verder? 

Wat vraagt dit van opleidingen?
Hoe overbruggen we de grenzen?
Hoe creëren we 1 taal?
Naar een gedeeld fundament?



Meer weten? 
Ga naar onze website:

www.pactvoorkindcentra.nl


