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Kindcentrumontwikkeling 
 
Het gezamenlijk doel van de professionals in kinderopvang, peuterarrangementen, primair- en 
voortgezet onderwijs in de gemeente Arnhem is een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle 
kinderen van  
0 tot 23 jaar. Binnen Stichting PAS is er speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen 
waarvoor een rijke ontwikkel-carrière niet vanzelfsprekend is. De ontwikkeling naar een kindcentrum 
ziet Stichting PAS als een middel om de kansen van kinderen te vergroten. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat er geen blauwdruk van een kindcentrum bestaat. Een kindcentrum dient zo ingericht te 
worden dat het een passend antwoord is op de vragen van kinderen en ouders in die lokale situatie.  
 
Beantwoorden “waarom-vraag” essentieel in startfase  
In het schooljaar 2017-2018 heeft Stichting PAS zich beraden op de manier waarop begeleiding bij 
kindcentrumontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Hiervoor is tijdelijk ondersteuning ingezet van een 
externe adviseur IKC. Het beantwoorden van de ‘Waarom-vraag’ is essentieel om te weten met welke 
partners en op welke manier het kindcentrum gevormd moet worden. In deze fase ondersteunt 
Stichting PAS de ontwikkeling van kindcentra. Enerzijds als inhoudelijk deskundige in het vergroten 
van de kansen voor kinderen door know-how en partners bij elkaar te brengen. Anderzijds als 
deskundige in het initiëren en monitoren om gezamenlijk met de betrokkenen een antwoord vinden op 
de ‘Waarom-vraag’. Deze rollen zijn intern belegd bij de contactpersonen kansengelijkheid.  
 
Ondersteuning in 2017-2018 
Stichting PAS heeft de kindcentrumontwikkeling in de periode 2017-2018 ondersteund door:  
● advies te bieden aan een viertal locaties die het vormen van een kindcentrum verkennen (De 

Spil, KC Statenkwartier, KC De Opmaat, KC De Kempenaer) 
● ontwikkeling van een kader waardoor het verzamelen van de gegevens in de lokale situatie ter 

beantwoording van de ’Waarom-vraag’ eenduidiger verloopt. 
● de invulling van de rol van contactpersonen kansengelijkheid in kindcentrumontwikkeling intern te 

verduidelijken en vorm te geven 
● het zichtbaar maken van de rol en deskundigheid van Stichting PAS in kindcentrumontwikkeling.  
 
 
Toekomstige ontwikkelingen 

 
● het kader voor het verzamelen van gegevens doorontwikkelen, en vullen met gegevens vanuit 

Stichting PAS 
● deskundigheid van de contactpersonen kansengelijkheid inzake kindcentrumontwikkeling 

verdiepen 
● lokale vragen ter ondersteuning van kindcentrumontwikkeling uitvoeren.  
 

 
 
 
 

 
 


