
 

                                                   

 
DEELSESSIE 16 
 
PACT op de werkvloer. Interprofessioneel samenwerken voor jonge kinderen  
Dr. Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen en voorzitter 
wetenschapsteam PACT, en drs. Gerdi Meyknecht, projectleider PACT (Het Kinderopvangfonds) 
 
Toelichting: 
In PACT werken wetenschap, beleid en praktijk uit onderwijs, opvang en ondersteuning/zorg samen 
aan een sterke pedagogische omgeving voor jonge kinderen. ‘Samenwerken aan een pedagogische 
omgeving waarin ieder kind meedoet, hoe verschillend ook.’ PACT staat voor inclusiviteit. Wat vraagt 
dit aan vaardigheden, competenties en houding van medewerkers, in hun eigen vak maar ook samen 
als teams? De afgelopen anderhalf jaar hebben we in PACT gewerkt aan ijkpunten voor een sterke 
pedagogische omgeving en een profiel voor de pedagogische professional van de toekomst. Dit 
najaar zijn we gestart met een aantal Pact-proeftuinen. In deze deelsessie gaan we kort in op de 
doelstellingen en werkwijze van PACT. Vervolgens maken we u deelgenoot van de pedagogische 
ijkpunten van PACT en wat dit vraagt van de pedagogische professional van de toekomst. Aan de 
hand van vragen uit de PACT-verbetermeter gaat u hier samen met uw buurman of buurvrouw mee 
aan de slag. Het laatste deel gaat over de stand in het land: hoe werken leraren onderbouw, 
pedagogisch medewerkers en ondersteuning/zorg samen in de proeftuinen?  
 
CV:  
Dr. Jeannette Doornenbal is pedagoog en sinds 2006 lector Integraal 
Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen; op dit moment is zij tevens 
voorzitter van het wetenschapsteam van PACT. Voorheen werkte zij aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en bij het Regionaal Expertisecentrum Noord 
Nederland cluster 4. Zij is expert op het gebied van pedagogische en 
samenwerkingsvraagstukken rond brede scholen, kindcentra en Centra voor 
Jeugd en Gezin. Recent publiceerde zij samen met Wouter Pols en Saskia van 
Oenen ‘Werken in de brede school. Een pedagogische benadering’. 
 
Drs. Gerdi Meyknecht is sociaal pedagoog en sinds 2013 programmaleider van 
PACT. Daarvoor heeft zij, ook voor Het Kinderopvangfonds, het programma 
Alert4you uitgevoerd. Gerdi is daarnaast al jaren programmaleider van de 
Associatie voor Jeugd, een landelijk netwerk van bestuurders in de zorg voor 
jeugd dat sterk gericht is op innovatie en ontwikkeling. Zij is nauw betrokken 
geweest bij projecten als Jong in de Buurt en Learning Together. Gerdi werkt al 
twintig jaar als zelfstandig adviseur en is expert op het terrein van zorg voor 
jeugd en aansluitingsvraagstukken met onderwijs, opvang en arbeidsmarkt. 
 
Contactgegevens: 
Organisatie:       PACT/Het Kinderopvangfonds 
Contactpersoon:    Gerdi Meyknecht 
Adres:      Kanaaldijk 162 
Postcode en plaats:   1831 BB Koedijk 
Telefoonnummer:  06 – 55 37 77 19 


