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In september 2015 organiseerde de Associatie voor Jeugd in samenwerking met Pedagogisch PACT
en Kindcentra 2020 een bijeenkomst voor bestuurders jeugdhulp en anderen, betrokken bij PACT.
Jeugdhulp onderkent het belang van vroegtijdige signalering, het ondersteunen van professionals in
onderwijs en opvang én het werken met kinderen en hun ouders in hun eigen omgeving. De
opdracht ‘kindnabije zorg’ wordt binnen PACT in samenwerking met jeugdhulp uitgevoerd.
Doel van de bijeenkomst in september was te verkennen hoe jeugdhulp een krachtiger impuls kan
geven aan de totstandkoming van een rijke speel- leeromgeving voor ALLE jonge kinderen, naast
onderwijs en opvang. Kernbegrippen voor een dergelijke pedagogische infrastructuur zijn de
begrippen inclusie en interprofessionaliteit. Inclusie gaat uit van het recht van elk kind om deel van
een speel- en leergemeenschap te zijn, ook kwetsbare kinderen. Interprofessionaliteit is een
belangrijk middel om dat doel te realiseren: het op de werkvloer bijeen brengen van professionele
competenties die nodig zijn hiervoor.

Jonge kind

Jeugdzorg Nederland en de Associatie voor Jeugd zijn actief betrokken bij twee
belangwekkende ontwikkelingen in Nederland op dit terrein: Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020.

PACT heeft de focus op de professionele praktijk:

hoe realiseren professionals uit de opvang,
onderwijs én jeugdhulp in teamverband inclusie op de werkvloer; hoe bouwen zij aan een rijke
speel- leeromgeving, die uitgaat van verschillen tussen kinderen en een doorgaande ontwikkellijn
voor kinderen realiseert.

Kindcentra 2020 heeft Kopgroepen van innovatieve bestuurders uit de kinderopvang, het
basisonderwijs én wethouders verenigd op dit thema. Vertegenwoordigers van deze kopgroepen
vormen de Regiegroep Kindcentra 2020, die voorstellen geformuleerd heeft op stelselniveau,
waardoor belemmeringen voor het werken vanuit één organisatie van juridische en financiële aard in
2020 verdwenen zijn. Geadresseerd aan het volgende Kabinet. Op 9 oktober 2015 heeft deze
bijzondere coalitie de resultaten aan de voorzitter van de SER gepresenteerd.

Jeugdzorg Nederland is zowel lid van de Adviesgroep PACT als lid van het Platform
Kindcentra 2020. Dit laatste platform wil, met andere branches, politieke druk blijven uitoefenen om
de wettelijke mogelijkheid voor een geïntegreerde voorziening voor jonge kinderen te verruimen.

Kopgroep Jeugdhulp
Jeugdhulp bestuurders willen actiever betrokken raken bij deze ontwikkeling. Bestuurders betrokken
bij PACT willen zich met elkaar en met andere bestuurders op het terrein van zorg voor het jonge
kind verenigen tot een Kopgroep.

‘een pact tussen professionals uit onderwijs, kinderopvang en zorg’

Statement
De leden van de Kopgroep spreken zich nadrukkelijk uit voor:
 het brengen van kennis en expertise van (specialistische) jeugdhulp naar de werkvloer van
kindcentra (onderwijs en opvang);
 het bieden van steun en advies aan pedagogische professionals onderwijs/opvang;
 het deel uitmaken van ‘interprofessionele’ teams
 het uitvoeren van eventuele zorg trajecten voor kind / ouders in de eigen omgeving van kinderen
c.q. kindcentra
 het ontwikkelen van een gezamenlijke visie met onderwijs en opvang op dit terrein

Belofte
De Kopgroep Jeugdhulp zet zich in om:
 een bijdrage te leveren aan de Regiegroep Kindcentra 2020
 adviezen aan te reiken over thema’s met betrekking tot de rol van jeugdhulp
 via werkbezoeken inspirerende sessies te organiseren om het gedachtengoed en de praktijk
verder te brengen; en deze werkbezoeken open te stellen voor de kopgroepen uit het
basisonderwijs, de kinderopvang en de wethouders.
 via lokale contacten met gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs beleid en
praktijk op dit terrein te stimuleren.
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