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Kinderogen

Een PACT tussen opvang,
onderwijs en ondersteuning op de Zuid-Hollandse
eilanden Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.
PACT

De gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten hebben met de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (PO en VO) de handen in elkaar
geslagen. Door ondersteuning/ jeugdhulp op de scholen en in de kinderopvang te
brengen, willen zij samen eerder en beter steun kunnen bieden aan die kinderen
en hun ouders, die extra hulp nodig hebben. Dichtbij het kind, de ouders en hun
leefwereld.

KINDEROGEN

Het programma Kinderogen heeft tot doel om, de komende 2 jaar, deze visie in
praktijk te brengen en gerichte beleidsadviezen op te bouwen.

AMBITIES
Inzetten op normaliseren en maatwerk

Het is normaal dat niet altijd alles vanzelf gaat: opvoeden is geen kinderspel.
Kinderen ontwikkelen zich verschillend en ieder kind kent eigen leersprongen.
Het is dus nodig om maatwerk te leveren: ouders, pedagogisch medewerkersen
leerkrachten helpen elkaar door lastige fases heen.

Een doorgaande ontwikkellijn

Professionals vanuit opvang, onderwijs en jeugdhulp werken samen om breuklijnen
(van opvang naar school, wisseling van docent of inzet van verschillende
hulpverleners) voor kinderen en ouders te voorkomen. Het liefst dus een
ononderbroken ontwikkellijn (inclusief zorg) voor alle, maar vooral voor kwetsbare
kinderen.

Onderwijs, opvang en jeugdhulp: samen staan we sterk!

De juiste expertise is tijdig beschikbaar op de juiste plek. Leerkrachten, pedagogen
en jeugdhulpverleners werken samen als in een team, brengen hun kennis in,
versterken elkaar en bouwen zo samen aan een sterk pedagogisch klimaat.
Samen zorgen we ervoor dat kinderen en ouders tijdig de juiste steun krijgen.

“We willen samen de pedagogische kwaliteit van scholen en opvang versterken.
Dan zijn we er eerder bij, voorkomen we dat ouders naar allerlei loketten moeten
voor extra hulp en hopen we ook dat minder kinderen en ouders gebruik hoeven
te maken van specialistische vormen van jeugdhulp en onderwijs.”
Wouter Struijk, wethouder Nissewaard

‘Ieder kind hoort erbij’

Ambitie

Om de ambities te kunnen realiseren,
werkt Kinderogen met zes programmalijnen, die
samen het beoogde resultaat moeten realiseren.
In elke programmalijn wordt gekeken hoe de voortgang en resultaten
gemonitord kunnen worden, zowel voor het leren in de praktijk als op
bestuurlijk niveau.
Programmalijn 1
Steeds inclusiever op school en in de opvang

Effectief verbinden van jeugdhulp, basisonderwijs en opvang op wijkniveau.

Programmalijn 2
Doorgaande lijn 0-12 en 12-18

Een doorgaande ontwikkellijn voor kwetsbare kinderen tussen opvang en basisonderwijs
en tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Programmalijn 3
Jeugdhulp, gewoon op school

Beschikkingsvrij werken in het S(B)O en VSO.

Programmalijn 4
Dyslexiezorg

Verbeteren inzet van dyslexiezorg, inclusief het versterken van
leesvaardigheidsprogramma’s op school.

Programmalijn 5
Werken vanuit het perspectief van ouder en kind

Ontwerpen en invoeren van een ‘klantroute’ (onderwijs en zorg) op basis van perspectief
ouders en kinderen (0-12 jaar).

Programmalijn 6
Experimenten en innovatieve initiatieven

De verandering versterken en versnellen. We maken actief gebruik van ideeën en
ontwikkelingen die in de praktijk bestaan en die vragen om versterking.

“Het programma Kinderogen moet ook en vooral van de professionals worden”.
Marleen van Berkum, directeur-bestuurder SWV PO-VO Goeree-Overflakkee

Aanpak

Kinderogen werkt nauw samen met het veld.
Op allerlei terreinen worden verbindingen gelegd.

Verbindingen worden gelegd tussen ‘koplopers’ (pioniers die in het
werkveld al bezig zijn) en ‘werkplaatsen’ (kleinschalige experimenten
met verschillende type professionals op locatie).
Samen werken zij een nieuwe aanpak in de praktijk uit. In kennissessies wordt
kennis en ervaring bereikbaar voor iedereen. Met beleidsmakers wordt gewerkt aan
een duurzame ontwikkeling.
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REA VPG
Regionaal Adviesorgaan Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Het REA is het regionale bestuurlijke adviesorgaan (van wethouders en bestuurders
van samenwerkingsverbanden) waar opdrachtgevers de ontwikkeling van
Kinderogen beoordelen.

Stuurgroep Kinderogen

Bestuurders van scholen, kinderopvang, en gemeenten vormen een bestuurlijk
PACT rondom Kinderogen. Samen zetten zij de visie van Kinderogen om in concrete
plannen en bespreken de resultaten.

Projectteam Kinderogen

Het projectteam wordt gevormd door ambtelijke vertegenwoordigers van de
5 betrokken gemeenten, de samenwerkingsverbanden en de twee programmaleiders.
Zij bespreken ontwikkelingen, dillema’s en vraagstukken en bereiden voorstellen
voor de betrokken colleges, gemeenteraden en besturen voor.

Regionaal innovatienetwerk

We streven ernaar om de coördinatie van de pilots, ‘werkplaatsen’ of nieuwe
praktijken zoveel als mogelijk in handen te leggen van lokale deskundigen.
De programmaleiders vormen tijdens de uitvoering een vangnet voor deze lokale
trekkers en projectleiders. Vanaf voorjaar 2021 wordt eenmaal per 2 maanden
een regionaal innovatienetwerk georganiseerd. Om samen de ontwikkeling in de
praktijk te versterken.

Spreekt Kinderogen je aan en wil je meedoen,
neem dan contact met ons op!

Elsbeth Vogel Programmaleider
06 520 911 96

Gerdi Meyknecht Programmaleider
06 55 37 77 19
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