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Op het netvlies

Het jonge kind staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Je kunt haast geen 

krant openslaan of er wordt aandacht besteed aan de eerste jaren van het 

kind. Het gaat over baby’s, borstvoeding en kleuters die al dan niet moeten 

blijven zitten. Voorschoolse educatie, pedagogische kwaliteit voor de kinderop-

vang of de manier van opvoeden staan eveneens flink in de belangstelling. 

Het onderwerp is dus hot. Dit zien we ook terug in ons achterban. Inmiddels 

hebben we meer dan 1100 abonnees, die door onze kundige redactie gevoed 

worden met allerlei interessante achtergrondartikelen. Er is steeds meer ken-

nis en kunde bij de professionals op de werkvloer. We kunnen steeds meer 

op het gebied van vroegsignalering en vroeghulp en als professional kun je 

talrijke cursussen, trainingen en opleidingen volgen. En natuurlijk congressen 

bezoeken! 

Kortom: langzaam maar zeker komt het jonge kind in al haar of zijn facetten 

op het netvlies van de beleidswerkers, de gebiedsteams en de gemeentes. 

Wat zou het mooi zijn als elke gemeente doordrongen raakt van het belang 

van het ondersteunen van de vroege ontwikkeling. Voor en na de geboorte. 

Zodat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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