0t§

oa)

A1'IKI DUIN & GERDI MEYKNECHT

Met defocus op hetkind
is somenwerkenlogisch
Alsje in samenyerking

u

itgaat van wat her kind nodigh€eft,en daar ook de focus op Sericht houdt,

danisint€Íprofession€èlweÍkeneigenlÍkhetemaatnietzotastia.DatvindtRochetv€.iJ..i,docent

Pedagogkch Management Kinderopvangen coördinatorAfstudeerfase van Fontys HogeschootKind
Educatie. De Fontys Ho8eschoolis het haar rKc-lab verbonden aan dè pÀCT-Opteidingentafet, waar
innovators uit de opleidinaenweÍéld elkaartreffen en werken aan de pedagogis.he opteiding van de

&

toekomst.Ra.helv€rheijenvertelroverhetproject.

Rachel Verheijen: 'vanu it mijn rol

opleiding. ln septem ber vorig

fessies rcndom het jonse kind

bÍ

jaarzrn studenten àls stasiairs

zoals de

Fontys ben ikvooddurend op

zoek naarinnovaties in opleidingen voor de pedagogkche professiona s vai detoekomst. Wij
proberen goed defocuste ích-

ten op wat de praktijk van de
toekomst gaatv6gen en watdat

gestad biJ Kindcentrum Oe
Haren in 5-Hedosenbosch.
H ier werken zij samen inéén
team en ontdekken ze hoe in
een lnteSmal Kindc€ntrum (ikc)
ve6chillende expertises samen-

v€ivolgens betek€it voor onze
studenten. Al es wijst erop dat

Begrijpen en waarderen

toesroeiei. Kijk alleen maariaar
het grore aanral kindcentc dat

de

jaref

het licht heeft

gezien. Oat was ookde reden dat
we vanuit Foitys Hogeschool de

€n waaderen en vinden hun we8

om metelkaarvanuitve6chillende invalshoeken te communi'
ceren. Kern daarbij blijft voor mij
dat

akje het ki.d e.htceníaal

verheijen:'opvang en on,
ijs onderéén dak, dàtvraa8t

skilk voor inteerofessioneel sa,
menwerken. En dat leren onze
studenten nuajin hun staSe op
het IKc-lab. Ze Jeren anderc pro-

kansom inde prakrijk van een
kindcenÍum - samen te werkei

schoolKind en Educatie €n het
KoninsWillem lCo lege met
beide handen hebben aansepakt. Hei IKC-labwas geboren.
ln het IKc-lab werken praktijken
studenten sam€n om depraktijk

verderte helpen en 20 ook te veF
helderen wat datvBagtvan de

onhrikkelingvan het

kind zodatje metelkaar het
beste resu ltaat bercikt.

Samenweídng met de andere
prcfessies waagt veel commu nicatie en afstemmingen in het

houdt,danvind jeelkaar.

iedervan!itzrn of

haareiSen dis.ipline een inbrenSte lat€n leveren die het

totaal vetslerkt. Daarzitde
kmcht van dive6iteit. Profesies
,ijn belang jk maarstaan niet
voorop. Voorop staat dat wat het

metaaÍlkoÍnende mbo- en hbo-

prcíesionals van Fontys Hoge-

gen aan de

we*en een íuk eenvoudiger

zaak is om
Rach€l

kiid nodis heeft om zi.h soed te
ontwikkelen. voorop staat de
vraag'wat heeftdit kind nodigl,
De vraas ir dan veryoisens warjij
vanuit jouw professie kan bijdra-

zet interprofessioneel samenwordt. Ak je daarcp de focus

deveuchillende disciplines van
onderuijren kindercpvansde
komende jarcn di.ht naarelkaar

de afgelopen

jeugdzoA- besrijpen

14lles urll'st erop

lKc'ab komen 1e,2e én lejaars
mbo-en hbo{tudenten datru al
in de praktijktegenr soms ak
ondeNijsasistent op de groep,
soms ii pojecten a s Hetgezoide schoolpiein.

DaarnaaÍwer

ken studenten in schaduMeams.
,n zo'n teamworden echte zak€n
nabeleefd en kijken d€ studenten
a.hteraf in hoevere hun aanpak

dot

overcen <omt metde aanpakvan

de uerschillende disciplines uon

hetteam uit de praktijk.'

onderwijs en kinderopuang de

Positiefgestemd

komende

jaren dicht noar

elkoor toegroeíen.'

PACÏ
ln het kwa,iteltsprcject PACT we*en pËktÍb wèranschap en beleid 5amen ..n een sterke
pedaEosische omgèving waà.in alle jonge kinderen ràmen kunnen opgroei€n. PACT heeft de
ambitie dat geihtegrëërde voorzieningen voor o- tot 6jàrigen noÍmàat woden. Daar weÍken

pedagogirche eduGtieve en zoEmedewe*e6 §amen:zÍziindè pedagogische prcfessionak van
t@komst PACT vergaart en dèelt k€nnir over'WAT'èen sterke rpeeÈteeromgeving ts en,HOE,
dit té realis€r€n. Overal in hetlandzÍn PAcT-preèftuhen artief en wordt in pttotgèmeenten da
vèrbinding met het lokalejeugd(brg)beleld gèlegd.AnkiDuin en G€di Ívteyknecht, proje.ttèideB
van PACT, prcsenteren u télkens een opmerkelijk in2i.ht.
de

Rachel Verheijen: Àfgelopen

schooljaar,rn we gestart met
het IKc'lab en de eruaringtot nu
loe stemt onszeer positieÍ Het
rKc-lab sluh mooi aan bij de ontwidelingen diewe als opleiding
zien. Het is zaakdatwe goed blijven aansl!iten b, de praktijken
actiefeen rclspelen in vernie!wing. Hetgoede is dat we samen
met de praktijken opleidinsen
opmbo-én hbo-niveauzijn

ingeíaptin hetlKc-lab.we
hebben zo een mooie,nkijkin
de professionak van nu en die

Zi. wot meer infomatie www: pedagogis.hpact.nl.
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