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Wil jij meer weten over een
optimale samenwerking van

kindprofessionals en wat 
dat betekent voor de

ontwikkeling van kinderen? 
 

Doe dan mee aan ons project

Hoe kunnen kindprofessionals (kinderopvang, basisonderwijs, jeugdzorg-
en welzijn) zo goed mogelijk met elkaar samenwerken? En wat zijn
effecten van die samenwerking op de ontwikkeling van kinderen? 

De Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen en
Hogeschool KPZ willen graag met jouw school, kinderopvang of
kindcentrum samenwerken in een longitudinaal onderzoeksproject naar
interprofessioneel samenwerken. 

Interprofessioneel samenwerken 
rondom het kind



Een financiële vergoeding om de geïnvesteerde uren te dekken. 

Inzicht in de wijze waarop interprofessionele samenwerking is vormgegeven in jullie
organisatie en de effecten van deze samenwerking op de kinderen. Deelnemers
ontvangen jaarlijks een rapportage met inzichten uit het onderzoek over de
ontwikkeling van kinderen en het welbevinden van medewerkers.

Deelname aan een landelijk en regionaal leernetwerk waarin we vier keer per jaar
bij elkaar komen en van elkaar leren en de nieuwste inzichten uit het onderzoek
delen. 

Driejarig project over interprofessionele  samenwerking
tussen kindprofessionals en de effecten op de ontwikkeling
van kinderen

Neem voor meer informatie contact op met:
Ruben Fukkink (r.g.fukkink@hva.nl)
Annelies Kassenberg (a.kassenberg@pl.hanze.nl)
Trynke Keuning (t.keuning@kpz.nl)

Mee doen?
Werk jij op een basisschool, kinderopvang of kindcentrum en ben je geïnteresseerd in
samenwerking rondom het kind, dan gaan we graag met je in gesprek! We zijn op zoek
naar scholen en kinderopvanglocaties die (willen) starten met interprofessionele
samenwerking en scholen en kinderopvanglocaties die al vergevorderd zijn en bijvoorbeeld
samenwerken in kindcentra. 

Wat houdt deelname in?  
We werken drie jaar met elkaar samen aan vragen over interprofessioneel samenwerken
rond kinderen. Die vragen kunnen van jullie afkomstig zijn, maar ook vanuit de hogescholen.
Met elkaar verzamelen we data, bespreken de uitkomsten en leren daarvan in een
leernetwerk. De uiteindelijke resultaten maken we beschikbaar voor het werkveld. 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden verzamelen we jaarlijks informatie bij
medewerkers (door middel van vragenlijsten en interviews), ouders (vragenlijsten) en
kinderen (kringgesprekken). We volgen gedurende drie schooljaren een cohort kinderen van
groep 0 (kinderopvang/voorschool) tot en met groep 2 (cohort 1), en een cohort van groep
2 tot en met groep 4 (cohort 2). In het voorjaar van 2023 starten we met een (online) intake
om alle stappen goed door te spreken. 

Wat levert deelname op?


