Uitnodiging
Regiobijeenkomsten Harmonisatie:
De toekomst van peuteropvang
De harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang
De overheid wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (harmoniseren).
Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als het toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één
wettelijk kader gebracht. Dit heeft gevolgen voor de positionering van peuterspeelzalen, de
organisatievorm, de bedrijfsvoering, de communicatie, P&O beleid (o.a. toepassing cao’s,  inzet  
vrijwilligers) en samenwerking met andere partijen in het veld. Het beoogde invoeringsmoment
voor deze veranderingen is 1 januari 2018. Gemeenten, uitvoerende organisaties en lokale
partners moeten de komende jaren samen invulling gaan geven aan de harmonisatie.
Vanuit het project Ondersteuning peuterspeelzaalorganisaties in het kader van harmonisatie biedt
de MOgroep ondersteuning in de voorbereiding op en invoering van de nieuwe eisen. De MOgroep
organiseert in januari 2016 bijeenkomsten op zes plaatsen in Nederland. Op de volgende
pagina vindt u de data, tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten.
Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor peuterspeelzaal-/kinderopvangondernemers en
gemeenten. U bent van harte uitgenodigd om samen met uw contactpersoon bij de gemeente of
voorschoolse voorziening te komen.
Programma
De bijeenkomsten hebben als doel u te informeren over de consequenties van de harmonisatie
voor uw organisatie of gemeente. Verder is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met
vergelijkbare organisaties of gemeenten en zo van elkaar te leren. Op de bijeenkomst zijn ook
ambassadeurs aanwezig: ervaren ondernemers die u met hun praktijkkennis kunnen helpen.
Benieuwd wie er op de bijeenkomst in uw regio aanwezig zijn? We stellen onze ambassadeurs in dit
bericht aan u voor.
Programma:

Welkom en inleiding – MOgroep

Toekomstbestendige peuteropvang – Sardes

Invoeringsscenario’s  in  de  praktijk  – Buitenhek Management & Consult

Pauze

Groepjes

Panel en afsluiting
Aanmelden
Deelname aan een bijeenkomst is gratis. U dient zich wel aan te melden via deze link. Let op:
Vanwege beperkte plaatsen kunt u maximaal twee deelnemers per organisatie aanmelden.
Informatie
Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Eline Kolijn via
kolijn@mogroep.nl of 06 46667106.

Data en locaties

Noord-West
Datum:
Tijd:
Locatie:

Noord
Datum:
Tijd:
Locatie:

Oost
Datum:
Tijd:
Locatie:

Zuid
Datum:
Tijd:
Locatie:

Zuid-West
Datum:
Tijd:
Locatie:

Midden
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 12 januari 2016
09:30 – 12:30 uur
Theater de Vest
Canadaplein 2
1811 KE Alkmaar
dinsdag 19 januari 2016
13:30 - 16:30 uur
Nieuwe Buitensociëteit (Regardz)
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
woensdag 20 januari 2016
09:30 – 12:30 uur
Zalencentrum Wieleman
Dorpstraat 11
6931 BA Westervoort
donderdag 21 januari 2016
13:30 – 16:30 uur
Vergaderruimte Eindhoven
Kerkstraat 36a
5611 GK Eindhoven
maandag 25 januari 2016
09:30 – 12:30 uur
Onderwijsmuseum
Burgemeester de Raadtsingel 97
3311 JG Dordrecht

dinsdag 26 januari 2016
13:30 – 16:30 uur
Stichting Kinderopvang Amersfoort
Stationsplein 26
3818 LE Amersfoort

