
Gent gaststad van internationaal congres over
het jonge kind

Van 3 tot en met 6 oktober 2017 vindt in Gent een van de meest gerenommeerde
internationale congressen rond de ontwikkeling van jonge kinderen plaats. Meer
dan 400 experts uit 40 landen zoeken samen hoe we kwaliteitsvolle dienstverlening
voor jonge kinderen (0-10 jaar) kunnen organiseren. Gent, al decennialang
voortrekker op dit vlak, is gaststad.

Globale uitdagingen

De globale uitdagingen van vandaag beïnvloeden de steden en gemeenten. Kinderen
groeien op in armoede of zijn op de vlucht voor oorlog. De ongelijkheid tussen burgers
groeit. Het aantal eenoudergezinnen stijgt. We leven in superdiverse steden.
Tweeverdieners balanceren tussen werk en gezin. Met deze uitdagingen gaan we op het
congres aan de slag.



De deelnemers van het ISSA-congres onderzoeken hoe praktijk, onderzoek en beleid
samen kunnen inspelen op de globale uitdagingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een
gelijke toegang tot kinderopvang en goede samenwerking tussen kinderopvang en
onderwijs? Het congres onderzoekt ook hoe samenwerking tussen het lokaal bestuur, het
nationale en het internationale beleid kan zorgen voor structurele stappen vooruit.

Gent is de gaststad van dit gerenommeerde congres. Het is immers de ambitie van Gent
om een open, inclusieve en kindvriendelijke stad te zijn. De Stad investeert al decennia in
de kwaliteit van de kinderopvang, het onderwijs en opvoedingsondersteuning en deelt
graag deze expertise. Tegelijk zoeken we toenadering tot andere steden en internationale
organisaties om nog meer te kunnen ondernemen. Dienst Kinderopvang van Stad Gent,
ISSA en VBJK nemen de organisatie van het congres op zich. Arteveldehogeschool en
Universiteit Gent zijn conferentiepartners.

Kennis delen en leren via presentaties, workshops en
werkbezoeken

Beleidsmakers, onderzoekers en organisatoren van kinderopvang,
opvoedingsondersteuning en onderwijs, maar ook internationale organisaties als Unicef
en Wereldgezondheidsorganisatie, zakken af naar Gent. Naast presentaties door
internationale topexperts, bieden workshops en sociale events volop kans tot uitwisseling
tussen lokale en internationale deelnemers.

Via werkbezoeken aan twaalf Gentse kinderopvang- en onderwijscentra maken de
internationale bezoekers kennis met de toonaangevende diensten die onze stad
aanbiedt, en verbreden plaatselijke medewerkers hun kennis en praktijk. ISSA Ghent
2017 zet immers in op wat organisaties zelf kunnen ondernemen opdat kinderen en
ouders zich goed voelen.

http://www.ugent.be/
https://www.arteveldehogeschool.be/
http://vbjk.be/
http://issa.nl/
http://stad.gent/kinderopvang


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

‘De wereldleiders op vlak van opvang, opvoeding en onderwijs van jonge kinderen
zakken af naar Gent om onze kinderbegeleiders aan het werk te zien. Dat is iets
waar ze trots op mogen zijn. Ik ben fier en heb veel respect voor hoe ze elke dag
klaarstaan voor onze allerkleinsten. Zij maken het verschil in het leven van die
duizenden Gentenaartjes.’

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Over ISSA

ISSA is een internationaal netwerk dat professionelen en partners uit Europa en
CentraalAzië verenigt en steunt, met als doel gelijke toegang tot kwalitatieve diensten
voor jonge kinderen te realiseren. Expertisecentrum VBJK staat en gaat voor
Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.
Informatie

Lieve De Bosscher, directeur Dienst Kinderopvang, gsm 0496 31 12 32, e-
mail lieve.debosscher@stad.gent
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