
 
Kansen voor Kindcentra!  

 

Aan: professionals uit onderwijs en kinderopvang, ouders, raadsleden en andere geïnteresseerden uit de 

gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas. 

 

Gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties streven naar integrale voorzieningen voor kinderen van 

nul tot en met twaalf jaar: kindcentra. Het huidige aanbod voor de jeugd is veel te versnipperd, zo is de 

conclusie. Kindcentra werken volgens één pedagogische visie, met doorlopende ontwikkelingslijnen, 

dagarrangementen en kindnabije zorg. Een breed en passend aanbod, ook op het gebied van zorg, sport, 

muziek en cultuur, onder één dak en vanuit één organisatie. Dat biedt meer ontwikkelingskansen voor 

kinderen, is handiger voor ouders, en geeft meer ruimte aan professionals. Kindcentra bieden ook kansen 

om basisscholen in kleine dorpen open te houden en kunnen onderdeel zijn van een bredere 

gemeenschapsvoorziening.  

D66 wil met u verkennen hoe we die mooie kansen ook daadwerkelijk gaan pakken.  

Daarom nodigen wij u uit voor ons interactieve themacafé:  

Kansen voor Kindcentra! 

21 april van 20.00 tot 22.00 uur 

Blok 10, Wilhelminaplein 10 te Horst 

Programma (inloop vanaf 19.45 uur) 

 Erno Mijland (innovatiemanager bij Innofun): Inleiding & interactie 

 Hans Theunissen (gedeputeerde provincie Limburg): De Limburgse ambitie 

 Jos Baggen en Gerryan Huijs (directeuren van Scholengroep Dynamiek en Kinderopvang ’t Nest): 

Praktijkervaringen & toekomstkansen 

 Ger van Rensch en Martijn van der Putten (wethouders onderwijs van de gemeente Horst aan de Maas 

resp. Venray, Rob Willems (fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas): Aanjagen & faciliteren 

 Wisdom of the crowd: Dialoog, vragen, interactie & ideeën 

 Borrel & bite 

Dit themacafé is een initiatief van D66 in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas in 

samenwerking met bovengenoemde personen. Graag aanmelden via d66horstaandemaas@gmail.com of 

op de  facebookpagina van D66 Horst aan de Maas. 

 

Met democratische groet,  

Thijs Kuipers, Maria van Deursen, Sabrina Hermans 

http://www.kindcentra2020.nl/
mailto:d66horstaandemaas@gmail.com
https://www.facebook.com/events/1045413768830112/

