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Wat is INTESYS? 
Het INTESYS-project focust op geïntegreerd 

samenwerken tussen voorzieningen voor jonge kinderen 

in Europa, met als doel de toegankelijkheid tot 

kwaliteitsvolle voorzieningen voor kinderen en gezinnen 

in kwetsbare situaties te verhogen. Het gaat over een 

betere integratie tussen voorzieningen uit verschillende 

levensdomeinen, sectoren (onderwijs, gezondheid, 

welzijn enz.), voorzieningen en verspreid over de 

verschillende leeftijdsgroepen en beleidsniveaus. 

 

Bijna afgelopen … 
Nu het INTESYS-project bijna afgelopen is en met onze Conferentie op 2 april, willen we onze 

inzichten uit de evaluaties delen. Die evaluaties beschouwen integratie niet als een eindpunt, maar 

veeleer als een noodzakelijke voorwaarde om complexe problemen van kinderen en gezinnen aan 

te pakken. Het doel van de evaluatie in dit project was onderzoeken of en in welke mate het drie jaar 

lopende INTESYS-project succesvol was in het stimuleren en betrekken van partners en 

stakeholders bij geïntegreerd werken, om zo het leven van kinderen en gezinnen te verbeteren. 

Hieronder vind je een kort overzicht.    

 

Bemoedigende resultaten die we gemeten hebben met de 

integratie-index 
We hebben een integratie-index opgesteld op basis van de informatie die we verzameld hebben 

over de stand van zaken in de pilootprojecten in België, Italië, Portugal en Slovenië. Deze index 

levert een bondig maar allesomvattend beeld op van het algemene niveau van integratie binnen het 

netwerk van partners doorheen het INTESYS-project. Voor elke pilot werd een score toegekend met 

betrekking tot elke dimensie aan het begin en het einde van de pilootproject. Zie figuur hieronder.  

 

 

More on INTESYS 

 

Read more about the INTESYS project 

Read more about the INTESYS pilots 

Read the INTESYS interview series 

 

 

http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/pilots
https://mailchi.mp/issa/intesys-stakeholders-voices-insights-from-pilots?e=fa31023fe4
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Integratie-index – [de 

initiële en de finale, per 

pilootproject (de algemene 

integratie-index  varieert 

van 0 (minimaal mogelijke 

waarde) tot 1 (maximaal 

mogelijke waarde)]* 

* Een bijkomende Portugese locatie (Colégio Cesário Verde) hebben we niet opgenomen in de tabel, omdat we haar initiële 

indexwaarde niet konden berekenen.   

Het aantal lokale partners in elk netwerk in de vier pilootlanden is overal toegenomen in de loop van 

het INTESYS-project. In de meeste pilootlocaties is het aantal samenwerkingsverbanden 

toegenomen, terwijl op een aantal locaties het aantal partners min of meer constant is gebleven. De 

Portugese APISAL-locatie heeft de hoogste toename genoteerd in het aantal netwerkpartners (meer 

dan verdubbeld), als we de begin- en eindtoestand vergelijken. 

 

  Initieel Finale Verschil 

Publiek 
nationaal/regionaal 20 36 +16 

lokaal 30 36 +6 

Privaat 
non-profit  31 43 +12 

profit  1 4 +3 

 

Het perspectief van de professionals 
Geïntegreerd samenwerken heeft enkel maar zin als de professionals betrokken worden. Aan de 
hand van vragenlijsten in Italië, Portugal en Slovenië stelde het project vast dat de kennis over hoe 
je werkt in een geïntegreerde omgeving, de coördinatie van inspanningen voor integratie en 
informatie delen verbeterd zijn in elk van die pilootcontexten.  
 
Lees hier meer over het verslag.  
 
 
De slotconferentie, Strengthening integration within early childhood systems – why and how? 
biedt een unieke mogelijkheid om meer te weten te komen over het INTESYS-project en de 
projectresultaten. Voor die gelegenheid komen Europese en nationale beleidsmakers en 
programma-uitvoerders samen om van gedachten te wisselen over de logica van integratie in 
voorzieningen voor jonge kinderen en over manieren waarop we die kunnen verwezenlijken. Kom 
hier te weten hoe je je kunt inschrijven.  
  
Om bij te blijven over alles wat met INTESYS te maken heeft, bezoek onze site www.intesys.be. 
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https://www.issa.nl/content/news-intesys-project-coming-close-what-are-outcomes
http://www.intesys.be/
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The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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http://www.akdn.org/portugal
http://www.compagniadisanpaolo.it/
http://www.learningforwellbeing.org/
https://vbjk.be/en
http://www.korakzakorakom.si/
http://www.issa.nl/
http://www.akdn.org/portugal
http://www.pei.si/pei_english.aspx
https://gulbenkian.pt/en/

