
	  

Projectleiders	  Nel	  van	  Loon	  en	  Carla	  Sanders	  

blikken	  terug	  en	  kijken	  vooruit	  	  
	  

Het	  project	  Nu	  voor	  later	  stopt	  als	  project	  per	  1	  juli	  2017,	  klopt	  dat?	  Ja,	  en	  daarmee	  

eindigt	  ook	  het	  project	  en	  onze	  taak	  als	  projectleiders.	  Maar	  niet	  getreurd,	  wat	  blijft	  is	  

de	  gemeenschappelijke	  Utrechtse	  visie	  op	  het	  jonge	  kind,	  het	  UKK	  met	  de	  speerpunten,	  

Lerende	  Netwerken,	  de	  website	  www.nuvoorlaterutrecht.nl	  en	  Masterclasses.	  	  

Wat	  zijn	  jullie	  werkzaamheden	  in	  dit	  laatste	  projectjaar?	  	  Samen	  met	  de	  experts	  zijn	  we	  

bezig	  met	  een	  nieuw	  aanbod	  Masterclasses	  UKK	  vanaf	  	  2017.	  Een	  deel	  van	  het	  nieuwe	  

aanbod	  staat	  al	  op	  de	  website.	  Daarnaast	  heeft	  de	  website	  als	  Utrechts	  kennisplein	  onze	  

speciale	  aandacht.	  Wij	  hebben	  een	  folderactie	  (de	  NogBeterMeter)	  uitgezet	  om	  de	  

website	  te	  promoten	  en	  gebruik	  door	  PM	  en	  leerkrachten	  te	  stimuleren.	  Ten	  aanzien	  

van	  lerende	  netwerken	  zijn	  we	  samen	  met	  Anke	  van	  Keulen	  een	  praktische	  handreiking	  

voor	  het	  werkveld	  aan	  het	  ontwikkelen.	  

Hoe	  ambitieus	  zijn	  jullie	  nu	  het	  project	  afloopt?	  We	  zitten	  vol	  energie	  en	  bruisen	  van	  de	  

ideeën.	  Wat	  we	  met	  z’n	  allen	  in	  Utrecht	  hebben	  bereikt,	  is	  echt	  heel	  bijzonder.	  	  We	  zijn	  

het	  aan	  onszelf	  verplicht	  om	  wat	  we	  met	  elkaar	  tot	  stand	  hebben	  gebracht	  te	  

onderhouden	  en	  verder	  uit	  te	  bouwen.	  Dat	  betekent	  kritisch	  en	  innovatief	  blijven.	  

Gelukkig	  duurt	  het	  schooljaar	  nog	  heel	  lang!	  Blijf	  de	  website	  bezoeken	  om	  op	  de	  hoogte	  

te	  blijven.	  Ook	  zit	  er	  een	  feestje	  aan	  te	  komen,	  toch?	  Klopt,	  op	  27	  juni	  2017	  sluiten	  we	  

het	  project	  af	  met	  een	  Parade	  in	  de	  Hommel.	  Het	  wordt	  een	  bijzonder	  evenement	  voor	  

alle	  Utrechtse	  pedagogisch	  medewerkers	  van	  kinderdagverblijven	  /	  peutercentra	  en	  

leerkrachten	  groep	  1-‐2.	  Het	  lijkt	  ons	  fantastisch	  om	  samen	  te	  vieren	  wat	  we	  hebben	  

bereikt.	  Hebben	  jullie	  nog	  een	  tip?	  Let	  op	  de	  aankondigingen	  zodat	  je	  op	  tijd	  gratis	  

tickets	  kunt	  bestellen!	  

	  

	  


