UITnodiging
20 september

zevende
landelijke IKC-dag:

‘IKC in Praktijk’
Een niet te stoppen beweging

‘Mensen gaan inzien dat deze beweging niet meer stopt. Over tien á twintig jaar is iedereen om’, voorspelde één van de sprekers op de Landelijke IKC-dag 2017. Op de IKC-dag van 2018 bleek dat het IKC op
vele plekken daadwerkelijk tot bloei komt. Hoe staat het er in 2019 voor? Welke stappen zijn gezet?
Welke praktische oplossingen zijn of worden gevonden in de uitvoering van de verschillende adviezen
van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang?
Welke hobbels zitten de vorming van doorgaande leerlijnen nog in de weg?
Vragen en uitdagingen genoeg, vandaar ‘IKC in de praktijk’ als titel voor de zevende Landelijke IKC-dag.

Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IKC-vorming,
ontmoet collega’s en laat u inspireren tijdens de zevende editie van de Landelijke IKC-dag.
KEYNOTE VAN JITSKE KRAMER
Jitske Kramer (corporate antropoloog) geeft een inspirerende lezing met antropologische lessen over samenwerken, anders kijken, inclusie, macht, leiderschap, conflict, onbewuste vooroordelen en diversiteit. Hoe spreek je één taal als twee culturen gaan samenwerken?
Wat is er nodig voor een echte open werkcultuur waarin talenten goed benut kunnen worden?
Jitske Kramer reist de wereld over om te leren van verrassende innovators.
Ze vraagt zich af hoe je kunt samenwerken met mensen die je leuk vindt, maar vooral ook met
mensen die je niet zo leuk vindt. Ze bracht ‘Deep Democracy’, de wijsheid van de minderheid,
in 2012 naar Nederland en verzorgt samen met een team van instructeurs vele trainingen over
deze methode.
DEELSESSIES
Daarnaast kunt u kiezen uit een groot aantal deelsessies. Iedere deelsessie sluit aan bij één
van de dertien adviezen uit het rapport ‘Tijd om door te pakken’ van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang uit maart 2017. Verdeeld over zo’n twintig deelsessies ontstaat
zo een beeld hoe ieder advies uit het rapport in de praktijk gerealiseerd kan worden of al
gerealiseerd wordt. Nieuwe aansprekend voorbeelden, lessons learned, innovatieve bso’s en
vernieuwende oplossingen voor de doorgaande ontwikkellijn; laat u inspireren en informeren
tijdens deze zevende IKC-dag. We hopen u te ontmoeten!
Voor wie:
Organisator:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Programma en
inschrijving:

PRAKTISCHE INFO
Bestuurders, leidinggevenden en coördinatoren, professionals en stafmedewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdhulp, welzijn, onderwijs en gemeenten.
Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang,
EtuConsult, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en de VNG.
vrijdag 20 september 2019 van 10.00 – 16.00 uur
Hotel van der Valk Utrecht
140,00
www.ikcdag.nl

