
Beeldverslag 
Congres ''Wetenschap ontmoet Praktijk''

Expertisecentrum Kinderopvang

Inclusief slides van alle sprekers en sessies 

 Nieuwegein, 28 september 2022



InhoudInhoud
  

Introductie....................................................................................................3Introductie....................................................................................................3
Presentatie Paul Leseman........................................................................... 4Presentatie Paul Leseman........................................................................... 4
Presentatie Ruben Fukkink.......................................................................... 5Presentatie Ruben Fukkink.......................................................................... 5  
Presentatie Harriet Vermeer......................................................................... 6Presentatie Harriet Vermeer......................................................................... 6
Deelsessie: Diversiteit en inclusie................................................................ 7Deelsessie: Diversiteit en inclusie................................................................ 7
Deelsessie: Samenwerken met ouders........................................................ 8Deelsessie: Samenwerken met ouders........................................................ 8
Deelsessie: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)...................................... 9Deelsessie: Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)...................................... 9
Deelsessie: Verticale groep........................................................................10Deelsessie: Verticale groep........................................................................10
Deelsessie: Onderlinge interacties...........................................................11Deelsessie: Onderlinge interacties...........................................................11
Deelsessie: Risicovol spelen....................................................................12Deelsessie: Risicovol spelen....................................................................12
Deelsessie: Risicovol spel - wat vindt de GGD?.................................... 13Deelsessie: Risicovol spel - wat vindt de GGD?.................................... 13
Met dank aan........................................................................................ 14Met dank aan........................................................................................ 14



 
Directeur Expertisecentrum Kinderopvang

Yvette Vervoort

 
''Het congres heeft invulling gegeven aan de wens
van de sector om wetenschappelijke inzichten te

vertalen naar de praktijk. Het was mooi om te zien
hoe enthousiast de deelnemers waren en dat we erin

geslaagd zijn om met dit programma de koppeling
tussen wetenschap en praktijk te maken. Bedankt

dat jij er bij was en hopelijk tot de volgende!''



prof. dr. Paul Leseman
Universiteit Utrecht

Klik hier voor de slides
 van Paul Leseman 

http://www.hotmail.com/
https://vimeo.com/758713116
http://www.hotmail.com/


Klik hier voor de slides
 van Ruben Fukkink 

prof. dr. Ruben Fukkink
Universiteit van Amsterdam

 

http://www.hotmail.com/
https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Presentatie_Prof_Dr_Ruben_Fukkink.pdf


dr. Harriet Vermeer
Universiteit Leiden

 

Klik hier voor de slides
 van Harriet Vermeer 

http://www.hotmail.com/
https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Presentatie_Dr_Harriet_Vermeer.pdf


Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_diversiteit_en_inclusie.pdf


Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

Verdiepend 
gesprek 

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_samenwerken_met_ouders.pdf


‘’Het was een hele mooie werkwijze om de wetenschap en de
praktijk zo samen te brengen. Dat is heel boeiend en

noodzakelijk in de kinderopvang. Zelf heb ik de deelsessies
diversiteit en inclusie en PiB gevolgd. Het mooie van

diversiteit en inclusie is dat we dat al toespitsen in onze
organisatie. Toch hoorde ik weer heel veel nieuwe dingen.

Ook een praktijkgericht instrument dat iemand heeft
ontwikkeld, dat heeft écht een meerwaarde. PiB was veel
nieuwe informatie voor mij. Heel informatief en ook heel

leerzaam om van pedagogisch coaches te horen hoe zij dat
toespitsen; dat vond ik heel prachtig.’’

Jade Koster - Humankind

Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_PiB.pdf


Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_verticale_groep.pdf


 ‘’De wetenschappelijke onderzoeken aan het begin vond ik
heel interessant en leuk. Wat ik meeneem uit de deelsessies is
dat het bij ons in de praktijk al heel goed zit. Zeker als je kijkt
naar risicovol spelen en onderlinge interacties. Het is nu aan

mij om ook die wetenschap daarin toe te passen. Daarvoor heb
ik hier vandaag veel kennis opgedaan.’’

Ike Haasjes - Panta Rhe i

Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_onderlinge_interacties.pdf


Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_risicovol_spel.pdf


‘’Ik vond het congres inspirerend, leerzaam en het was een
prachtige locatie natuurlijk. Zelf heb ik een deelsessie begeleid

over hoe de GGD risicovol spel beoordeelt en hoe dat past
binnen de wet IKK. Iedereen was gemotiveerd en ging met eigen

actiepunten de zaal uit. Een succes dus!’’
Wietske van Gurp - GGD Amsterdam

Klik hier voor de slides
 van deze deelsessie

https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_risicovol_spel_wat_vindt_de_GGD.pdf
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Deelsessie Samenwerken met ouders 
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Deelsessie Mini Coachkamer 

Carlinda Fuselier
Annika de Haan

Klik hier voor de slides 
 
 
 
 
 
 

 
Deelsessie Onderlinge Interacties 

Frans Hiddink
Annemieke Vermunt
Su’en Verweij-Kwok

 

 
Deelsessie Risicovol Spel 
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https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_Mini_CoachKamer.pdf
https://expertisecentrumkinderopvang.nl/images/Congres/Deelsessie_Mini_CoachKamer.pdf

