
 

 

 

 

 

Vooraankondiging 23 april                              februari  2010 

 

 

Bezoek onze website! 

URL: webadres 

_________________________ 

Els Rienstra, bestuur Het Kinderopvangfonds  

Gerdi Meyknecht, programmaleider Alert4U 
 

Postbus 351 

1800 AJ  Alkmaar 

T: 072  56 47 417 

M: 06  - 553 777 19 

E: advies@meyknecht.nl 

 

 

Samenwerking bekrachtigd 

Op 23 april 2010 om 12.00 uur nodigt, op het Landelijke 

Kinderopvangcongres, de voorzitter van de branche 

Kinderopvang,  Ina Brouwer, de branche Jeugdzorg 

officieel uit om de komende periode samen op te trekken 

in het op tijd signaleren én reageren in de kinderopvang. 

Hiermee geeft de kinderopvang de intentie af om met 

partijen die de opvoedexpertise in de Kinderopvang 

kunnen verhogen samen te werken om de kwaliteit van 

het pedagogisch handelen voor jonge kinderen te 

verhogen. Door  gezamenlijke training, pedagogische 

consultatie en coaching on the job. Ook wordt bekeken 

hoe diagnostiek en begeleiding van ouders en kinderen  

kan worden uitgevoerd binnen de kinderopvang.  

 

Startschot 

De uitnodiging vormt het startschot voor een drietal  

bijeenkomsten met kinderopvang- en 

jeugdzorginstellingen. Deze zullen in mei en juni 2010 

gehouden worden. Doel is om ervaringen uit te wisselen 

rond samenwerking én meer inzicht te krijgen in 

noodzakelijke beleidsinstrumenten. Dit moet leiden tot 

een landelijke agenda voor het veld en de politiek. 

 

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 

bekrachtiging van de samenwerking op 23 april om 12.00 

uur in de Reehorst in Ede. Aansluitend wordt een lunch 

geserveerd. Mocht u het gehele programma van het 

congres bij willen wonen, dan kunt u zich opgeven via: 

http://www.elseviergezondheidszorg.nl/449326/Aanmel

den.html 

 

…………………………… 

 

 

 

Alert4U panel 

 

  
De tweewekelijkse 
nieuwsbrief  
Kinderopvangtotaal bevat de 
komende weken een extra 
pagina over Alert4U. Onder 
de titel ‘Zorgenkinderen’. 
 
Met filmpjes over 
praktijkvoorbeelden en –
vragen uit de pilots. 
 
Met een Alert4U panel 
beschikbaar voor vragen. 
 
Met een interactieve rubriek 
waarin pedagogisch 
medewerkers hun reacties 
kunnen plaatsen. 
 
Het panel bestaat uit: 
Marielle Balledux (NJI) 
 met achter haar een team 
van experts ook op het terrein 
van de jeugdzorg 
Inge Smit (B4KIDS) 
kinderopvangexpert in beleid 
en scholing en samenwerking 
met de jeugdzorg 
Dian van Kempen (YORNEO), 
groepswerker MKD en 
kinderopvang. 
 
Aanmelden? 
http://www.kinderopvangtot
aal.nl/11634/Gratis-
nieuwsbrief.html 
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