
De ouderparticipatie zoals 

die bij wet geregeld is. Denk 

daarbij aan de inspraak, 

wettelijke kaders of de 

organisatie van de 

medezeggenschapsraad. 

Ook alle formele stukken die 

de organisatie aan de ouders 

overlegt zijn elementen van 

formeel partnerschap. 

Mogelijke thema’s in het Wensen- en 
Verwachtingen gesprek:

• Reden voor ouders om kind in te schrijven
• Inspraak
• Manieren van contact leggen
•  Manier waarop groepen worden 

samengesteld
• Structuren die voor veiligheid zorgen
•	 Waar	staat	de	organisatie	voor?
• Voldoen ruimtes aan wensen en wet
•	 Inschakelen	expertise	van	ouders
•  Is het merkbaar dat er uit eenzelfde visie 

en	waarden	gewerkt	wordt?
•	 	Heerst	het	gevoel	dat	we	de	organisatie	

met	z’n	allen	dragen?	Alle	ouders,	alle	
leerkrachten	en	alle	kinderen?	 
Is	dit	“onze	plek”?

•  Wat merken ouders van de 
professionalisering	van	het	team?

•	 	Is	het	helder	wie	de	leiding	heeft?	Waar	
men	naar	toe	moet	met	vragen?	

Formeel partnerschap

Gespreksthema’s voor formeel partnerschap vanuit de ijkpunten en bouwstenen van PACT:

IJkpunt 1 Gedeelde	waarden	en	normen,	de	visie	op	kinderen	en	de	kernwaarden	van	de	organisatie

IJkpunt 3 Ouders	praten	mee,	denken	mee,	doen	mee	en	beslissen	mee.

IJkpunt 4 De	professionals	zijn	beschikbaar	voor	kinderen	en	hun	ouders.

IJkpunt 6 Professionals	zorgen	voor	structuur,	aandacht	en	veiligheid,	en	bieden	tegelijkertijd	ruimte	voor	
verschillen.

IJkpunt 7 Materialen	zijn	schoon	en	zodanig	opgesteld	dat	kinderen	er	gemakkelijk	mee	aan	de	slag	kunnen.	
Zowel	de	binnen-	als	de	buitenruimte	voldoen	aan	de	eisen.

IJkpunt 8 De	samenstelling	van	de	groep	wisselt	niet	continu

IJkpunt 9 Er	ligt	een	doelgericht	en	planmatig	activiteitenplan	voor	en	langere	periode

IJkpunt 12 De	teamleden	kennen	elkaars	competenties	en	kunnen	daar	een	beroep	op	doen	om	een	passend	
aanbod	te	realiseren	voor	elk	kind.

IJkpunt 14 Er	is	een	systeem	van	teamgerichte	professionalisering.	Er	is	sprake	van	doelgerichte	coaching	en	
feedback.

Bouwsteen
Een	nieuwe	entiteit	

Het	kindcentrum	praat	niet	meer	over	school,	kinderopvang	of	zorg	–	maar	over	spelen,	leren	en	
ontwikkelen.	Het	kindcentrum	is	een	nieuwe	organisatie,	een	ongedeelde	integrale	voorziening	
met	één	beleid,	één	leiding	en	vaak	in	één	gebouw.

Bouwsteen
Eén visie

Ouders	praten	mee,	denken	mee,	doen	mee	en	beslissen	mee.	Alle	medewerkers	werken	vanuit	
dezelfde	kernwaarden	en	visie	op	de	wijze	waarop	kinderen	leren	en	zich	ontwikkelen.	Dit	is	het	
fundament	van	het	kindcentrum	en	richtsnoer	voor	keuzes	en	werkwijzen	in	de	praktijk	van	alle	dag.

Bouwsteen 
Ouders en kinderen 
denken en doen mee

Ouders	zijn	belangrijke	gesprekspartners	voor	de	ontwikkeling	van	hun	eigen	kind(eren)	en	denken,	
doen	en	beslissen	mee	in	het	reilen	en	zeilen	van	het	hele	kindcentrum.	Dat	geldt	ook	voor	de	
kinderen.	Er	is	een	ouderraad	voor	de	ouders	van	alle	leeftijdsgroepen	en	een	kinderraad	waarin	
kinderen	meebeslissen.	Kinderen	oefenen	in	samenwerken,	meedenken,	meebeslissen	en	dragen	bij	
aan	de	gemeenschap.



De open en informele 

houding tussen professionals 

en ouders. Ook betreft het 

de inzet van ouders bij 

allerhande activiteiten die 

zonder de hulp van ouders 

niet of onvoldoende 

gerealiseerd kunnen worden. 

Hierbij kunt u bijvoorbeeld 

denken aan meewerken aan 

excursies, creatieve en 

culturele activiteiten. 

Mogelijke thema’s in het Wensen- en 
Verwachtingen gesprek:

•	 Kent	men	elkaar?
• Gehoord en gesteund voelen
•	 Aanwezigheid	ouders	bij	lesmomenten
•	 Wat	gaat	goed/is	men	trots	op?
• Complimenten en feedback
•  Hulp die geboden wordt aan ouder/

professional
•  Lukt het om het iedereen een duurzame 

relatie	te	bouwen?
•  Hoe gemakkelijk loop je hier naar elkaar 

toe?
•  Dragen we met z’n allen bij aan deze 

gemeenschap?	

Informeel partnerschap

Gespreksthema’s voor informeel partnerschap vanuit de ijkpunten en bouwstenen van pact:

IJkpunt 3 Ouders	voelen	zich	gehoord	en	weten	zich	gesteund.

IJkpunt 3 Waar	nodig	wordt	aan	ouders	hulp	geboden.

IJkpunt 4 De	pedagogische	professionals	werken	aan	het	opbouwen	van	duurzame	affectieve	relaties.

IJkpunt 4 De	professionals	zijn	beschikbaar	voor	kinderen	en	hun	ouders.

IJkpunt 5 Professionals	werken	aan	positieve	interacties.

IJkpunt 8 De	leidsters	zijn	vertrouwde	gezichten	voor	kinderen	en	ouders.

Bouwsteen 
Ouders en kinderen 
denken en doen mee

Ouders	zijn	belangrijke	gesprekspartners	voor	de	ontwikkeling	van	hun	eigen	kind(eren)	en	denken,	
doen	en	beslissen	mee	in	het	reilen	en	zeilen	van	het	hele	kindcentrum.	Dat	geldt	ook	voor	de	
kinderen.	Er	is	een	ouderraad	voor	de	ouders	van	alle	leeftijdsgroepen	en	een	kinderraad	waarin	
kinderen	meebeslissen.	Kinderen	oefenen	in	samenwerken,	meedenken,	meebeslissen	en	dragen	bij	
aan	de	gemeenschap.



Gericht op het ondersteunen 

van het kind door elkaar 

goed te informeren en elkaar 

te betrekken bij het 

leerproces van hun kind.

Mogelijke thema’s in het Wensen- en 
Verwachtingen gesprek:

• Bekendheid met wat de kinderen leren
•	 	Stimuleren	we	samen	leeservaringen	voor	

kinderen?
•  Ben je het met elkaar eens over de visie op 

opvoeden,	spelen,	leren	en	ontwikkelen?
•	 Stimuleren	van	de	talenten	van	kinderen
•  Wat gebeurt er als een kind veel meer zorg 

nodig	heeft	dan	andere	kinderen?	
•  Samen ontwikkeling vastleggen en volgen
•	 	Elkaars	taal	begrijpen.	Nieuwe	of	

onbekende termen
•  Hebben we het gevoel dat plannen voor je 

kind	samen	worden	opgesteld?
•  “Rijkdom” van de speelleeromgeving 
•  Hoe kan je hier samen een eigen 

(complementaire) rol vervullen bij het 
stellen	van	de	leerdoelen	voor	je	kind?	

•  Dit is een lerende gemeenschap waarin de 
behoefte	van	het	kind	centraal	staat.	We	
leren	van	en	met	elkaar.	Wat	hebt	u	hier	
dit	jaar	geleerd?	

Didactisch	partnerschap

Gespreksthema’s voor didactisch partnerschap vanuit de ijkpunten en bouwstenen van PACT:

IJkpunt 1 Gedeelde	visie	op	opvoeden,	spelen,	leren	en	ontwikkelen		

IJkpunt 2 Concrete	afspraken	over	de	wijze	waarop	thema’s	als	stimuleren	van	talenten	en	creativiteit	vertaald	
worden	in	de	activiteiten.	

IJkpunt 6 Inclusief	werken	is	het	uitgangspunt:	alle	kinderen	doen	mee,	ongeacht	hun	zorg-	of	educatieve	
behoefte.

IJkpunt 10 Er	is	een	bruikbaar	en	nuttig	kindvolgsysteem	dat	past	bij	de	pedagogische	visie.	Daarmee	wordt	de	
ontwikkeling	van	het	kind	gevolgd	en	ondersteund.

IJkpunt 10 Alle	professionals,	leerkrachten	en	pedagogisch	medewerkers	gebruiken	hetzelfde	kindvolgsysteem	
zodat	er	een	gezamenlijke	taal	ontstaat	om	over	kinderen	en	wat	zij	nodig	hebben,	met	elkaar	te	
spreken.

IJkpunt 11 Individuele	kindplannen	worden	samen	met	ouders	opgesteld	en	besproken.	De	ervaringskennis	van	
ouders	wordt	serieus	genomen.

Bouwsteen 
Brede doelen en een 
breed aanbod  

Het	kindcentrum	biedt	een	rijke	speelleeromgeving	met	–	verspreid	over	de	dag	-	een	breed	
aanbod	van	sport,	kunst	en	cultuur,	natuur,	wetenschap	en	techniek,	extra	leerondersteuning	of	
extra	zorg.	Er	is	veel	aandacht	voor	spelend	en	bewegend	leren	en	betekenisvol	en	onderzoekend	
leren.	Buurt	en	ouders	brengen	levensechte	inhoud	in.	Zo	ontwikkelen	kinderen	kennis	en	
vaardigheden	en	ontdekken	ze	wie	ze	zijn	en	willen	zijn.

Bouwsteen
Leren op maat

Kindcentra	stellen	persoonlijke	leerdoelen	vast	voor	elk	kind.	Kinderen	en	hun	ouders	denken	hierin	
actief	mee.	Er	is	een	grote	variëteit	in	leerroutes	en	werkvormen,	individueel	en	groepsgewijs.	De	
vooruitgang	van	kinderen	wordt	nauwlettend	gevolgd.

Bouwsteen
Het kindcentrum als 
lerende gemeenschap

Het	kindcentrum	is	een	lerende	gemeenschap	waarin	de	behoefte	van	het	kind	centraal	staat.	
Medewerkers	leren	van	en	met	elkaar,	ontwerpen	en	onderzoeken.	De	directeur	leidt	het	
veranderingsproces	en	zorgt	dat	alle	medewerkers	optimaal	kunnen	bijdragen.



Verbindingen tussen ouders 

en de organisatie waar het 

gaat over opvoeding en 

gedrag. Dit gaat over 

algemene zaken zoals 

normen en waarden op de 

opvang en thuis, maar ook 

over de gezamenlijke aanpak 

van individuele kinderen.

Mogelijke thema’s in het Wensen- en 
Verwachtingen gesprek:

•  Denken we hier allemaal min of meer 
gelijk	over	opvoeden?	

•  Bekendheid met afspraken over gedrag/
regels

•  Ben je het met elkaar eens over de visie op 
opvoeden,	spelen,	leren	en	ontwikkelen?

•	 Omgaan	met	conflicten	
•	 	Gesprekken	over	opvoeding,	gelijkheid	en	

verschil in denken en doen
•  Gesprekken over veiligheid en 

zorgzaamheid
•	 	Rolmodellen	(doe	je	de	juf	wel	eens	na?	

Gebruik	je	dingen	die	je	bij	de	ouder	ziet?)
•  Is er begrip voor kinderen die meer 

aandacht	nodig	hebben	dan	anderen?
•	 Voelt	het	veilig	voor	de	kinderen?
• Hulp als ouder bij het opvoeden 
•	 	Kan	je	ook	bij	anderen	in	dit	kindcentrum	

terecht	als	het	gaat	om	opvoedthema’s?	
•  Omgaan met ingewikkeld gedrag van 

kinderen in de groep
•	 	Worden	vragen	en	problemen	vroegtijdig	

met	elkaar	gedeeld?	

Pedagogisch partnerschap

Gespreksthema’s voor pedagogisch partnerschap vanuit de ijkpunten en bouwstenen van pact:

IJkpunt 1 Concrete	afspraken	over	gedrag	en	handelen,	regels	en	rituelen	

IJkpunt 1 Gedeelde	visie	op	opvoeden,	spelen,	leren	en	ontwikkelen	

IJkpunt 2 Concrete	afspraken	over	de	wijze	waarop	thema’s	als	omgaan	met	conflicten	vertaald	worden	in	de	
activiteiten

IJkpunt 3 Er zijn heldere afspraken met ouders over partnerschap in opvoeding

IJkpunt 3 De professionals zien het als hun opdracht om samen met de ouders de leefwerelden van het kind 
te	verbinden:	thuis,	school,	opvang	en	eventueel	zorg.

IJkpunt 4 De	professionals	bieden	ieder	kind	een	veilige	en	zorgzame	omgeving.	Zij	zijn	beschikbaar	voor	
kinderen	en	hun	ouders.

IJkpunt 5 Pedagogische	professionals	handelen	alert	en	betrokken	en	weten	dat	zij	als	rolmodel	fungeren.

IJkpunt 6 Inclusief	werken	is	het	uitgangspunt:	alle	kinderen	doen	mee,	ongeacht	hun	zorg-	of	educatieve	
behoefte.

IJkpunt 8 De	groep	is	zo	samengesteld	dat	zij	emotionele	veiligheid	en	structuur	biedt	voor	elk	kind.

IJkpunt 8 De	pedagogische	professionals	zorgen	voor	stabiele	relaties

IJkpunt 13 Lichte	hulp	aan	ouders	en/of	aanvullende	zorg	wordt	in	de	omgeving	van	het	kind.	Georganiseerd:	
op	de	groep	of	in	de	klas.

Bouwsteen 
Eén team met 
verschillende profes-
sionals

Leerkrachten,	pedagogisch	medewerkers,	jeugdhulpverleners	en	vakleerkrachten	vormen	samen	
één	team.	Ze	werken	intensief	samen	op	de	werkvloer	en	kijken	vanuit	hun	eigen	expertise	naar	wat	
kinderen	nodig	hebben.	Ze	zijn	gezamenlijk	verantwoordelijk	voor	een	groep	of	een	unit.

Bouwsteen
Kindnabije	hulp

Kinderen	die	extra	ondersteuning	nodig	hebben	krijgen	hulp	òp	het	kindcentrum	en	zoveel	mogelijk	
ìn	de	groep.	Op	een	manier	waarop	zoveel	mogelijk	kinderen	meeprofiteren.	Vragen	rond	gedrag	of	
ontwikkeling	van	kinderen	worden	vroegtijdig	onderkend	en	deskundig	opgepakt.	Indien	nodig	wer-
ken jeugdhulpverleners met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee om met ingewikkeld 
gedrag	in	de	groep	om	te	gaan.



Heeft betrekking op de rol 

van de organisatie in de 

wijde omgeving. Hoe kan de 

organisatie samenwerken 

met anderen in de stad ten 

behoeve van het kind? Hoe 

kan de organisatie ervoor 

zorgen dat de omgeving van 

een kind gemobiliseerd 

wordt zodat een kind zich 

optimaal kan ontwikkelen?

Mogelijke thema’s in het Wensen- en 
Verwachtingen gesprek:

•	 	Kinderen	als	“goede	burgers”	laten	
opgroeien 

•  Verbonden van de leefwerelden van de 
wijk,	de	stad,	thuis	en	het	kindcentrum	
verbonden

•  Uitdagende omgeving voor de kinderen 
•  Veiligheid van alle plekken waar de 

kinderen komen
•  Met wie werkt het kindcentrum allemaal 

samen	voor	de	kinderen?	
•	 	Als	er	expertise	nodig	is	die	hier	niet	

aanwezig	is,	kan	er	dan	iemand	van	buiten	
komen?	Is	dat	soepel	geregeld?	

•	 Openingstijden
•	 	Aan	welke	activiteit	van	de	organisatie,	die	

buiten	dit	kindcentrum	was,	hebt	u	
meegedaan?	

•  Wat zou u de kinderen hier vanuit dit 
kindcentrum	nog	extra	willen	meegeven,	
buiten	het	reguliere	programma?	

Maatschappelijk partnerschap

Gespreksthema’s voor maatschappelijk partnerschap vanuit de ijkpunten en bouwstenen van PACT:

IJkpunt 2 concrete afspraken over de wijze waarop thema’s als samenleven en ontwikkelen van burger-
schap	vertaald	worden	in	de	activiteiten	

IJkpunt 3 De professionals zien het als hun opdracht om samen met de ouders de leefwerelden van het kind 
te	verbinden:	thuis,	school,	opvang	en	eventueel	zorg.

IJkpunt 7 De	speelleeromgeving	voor	jonge	kinderen	moet	rijk	en	uitdagend	zijn,	zodat	zij	zelf	dingen	kunnen	
ontdekken.

IJkpunt 7 De	ruimte	waarin	de	kinderen	spelen	en	leren	is	veilig	en	aantrekkelijk	ingericht.

IJkpunt 12 Binnen	het	team	werken	medewerkers	uit	de	verschillende	partnerorganisaties	samen.	Ze	vullen	
elkaar	aan	en	ze	ervaren	meerwaarde.

IJkpunt 13 Er	zijn	afspraken	met	diverse	specialisten	zodat	extra	expertise	snel	ingezet	kan	worden	in	de	groep.	
Het	is	duidelijk	wanneer	het	betrekken	van	andere	expertise	wel	of	niet	nodig	is,	de	coördinatie	is	
geregeld.

Bouwsteen
De	hele	dag,	het	hele	
jaar door

Kinderen	leren	en	ontwikkelen	zich	de	hele	dag	door,	het	kindcentrum	is	dan	ook	de	hele	dag	
geopend.	De	dagindeling	kenmerkt	zich	door	een	goede	balans	van	inspanning	en	ontspanning,	
bewegen	en	stilzitten.	Met	verplichte	en	vrijwillige	onderdelen	waaruit	ouders	en	kinderen	kunnen	
kiezen.	Sommige	kindcentra	zijn	het	hele	jaar	door	open	en	bieden	in	overleg	met	de	ouders	
flexibele	vakanties.




