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1. Inleiding

Kinderogen
Welkom bij
PACT Kinderogen

De gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee hebben in 2020 met
de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO (primair onderwijs) en
VO (voortgezet onderwijs) een PACT gesloten om de verbinding tussen onderwijs,
kinderopvang en jeugdhulp nog beter te maken. Uit onderzoek blijkt dat gebruik
van jeugdhulp is toegenomen als ook het aantal doorverwijzingen richting S(B)O
onderwijs. Samen staan zij voor grote uitdagingen.
De ambitie van het PACT Kinderogen is dat, met name kwetsbare, kinderen
elke dag gebruik kunnen maken van hun eigen school of opvang, voor hun en
voor ouders een veilige en vertrouwde omgeving. Dit betekent dat scholen en
opvangvoorzieningen zich richten op inclusief werken, m.a.w. het aanbieden van
passende opvang en onderwijs voor alle kinderen.

Aan deze ambitie dragen alle partijen in het jeugddomein bij.
We willen met elkaar de juiste hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en
gezinnen zo vroeg mogelijk inzetten. Dit maakt deze groep sterker en zo kunnen
we complexere problemen voorkomen. Partners in het jeugddomein (onderwijs,
opvang én ondersteuning) trekken samen op, kijken over organisatiegrenzen heen
om het met elkaar nóg beter te doen.
Deze verandering geven we samen vorm, waarbij er ruimte is voor eigen lokale
verschillen. Om de intensieve samenwerking te versnellen, is het programma
Kinderogen opgezet en zijn er twee programmaleiders aangesteld voor een periode
van 2 jaar (2020-2022).
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit projectplan en willen iedereen
bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Heeft u suggesties en/of opmerkingen?
Mail ze dan naar info@kinderogenvpg.nl.

Elsbeth Vogel en Gerdi Meyknecht,
programmaleiders
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2. Visie

Kinderogen
Een blijvende verbinding
tussen onderwijs, opvang
en jeugdhulp.

De naam Kinderogen drukt uit dat het kind (en zijn gezin) centraal
staat: we kijken door de ogen van kinderen. Vanuit dit vertrekpunt
zorgen we ervoor dat ondersteuning vanuit jeugdhulp zo snel mogelijk
in het onderwijs en de opvang wordt ingezet; dichtbij het kind, de
ouders en hun leefwereld.
Inhoudelijke bouwstenen ambitie
1. Inzetten op normaliseren en maatwerk
Het is normaal dat niet altijd alles vanzelf gaat. Kinderen ontwikkelen zich
verschillend en ieder kind kent eigen leersprongen. Meer dan voorheen moeten
we van natuurlijke ontwikkelingen niet direct een probleem maken. Ieder kind
is anders en heeft een andere aanpak nodig. We leveren dus maatwerk: ouders,
pedagogisch medewerkers en leerkrachten helpen elkaar door lastige fases heen.
Soms is er meer nodig en dan is het goed dat er snel goede steun en hulp is. We
willen voorkomen dat er extra complicaties ontstaan. Met elkaar zetten we zo snel
mogelijk steun en hulp op school of in de opvang in. Voor kinderen én ouders een
vertrouwde plek; de school als ‘werkplaats’.

2. Een doorgaande ontwikkellijn
Opvang en onderwijs voorkomen, samen met jeugdhulp, breuklijnen in de
ontwikkeling van kinderen en realiseren een ononderbroken leer- en zorglijn voor
kwetsbare kinderen. Veel kinderen hebben minder moeite met veranderingen en
wijzigingen in hun leven (bijvoorbeeld van opvang naar school of wisseling van
docent). Maar juist voor kwetsbare kinderen is het belangrijk dat ook zij zich kunnen
blijven ontwikkelen. Wanneer daar iets extra’s voor nodig is, kijken we over de
muren van onze organisaties heen wat er voor hen nodig is.
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3. Opvang, onderwijs 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.
Professionals kijken vanuit hun eigen expertise samen naar de problematiek van
kinderen en ouders. Hulp wordt in de groep/klas geboden en is gericht op het
versterken van ouders en kinderen. Samen zorgen we ervoor dat kinderen en
ouders tijdig de juiste steun krijgen. Respect en waardering voor elkaars kennis en
expertise vormen de basis voor de gewenste verandering.

Systeem
Gezamenlijk werkproces
Leerkrachten
SWV
HBOcoach

PM-ers
Wat
hebben kinderen
en hun ouders
nodig?

IB-ers
(V)SMW/CJG
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Jeugdhulp
Gebiedsteam

3. Programmalijnen

Ambitie

Om de ambitie te realiseren,
wordt er gewerkt met
zes programmalijnen.
De zes programmalijnen moeten samen het beoogde resultaat
realiseren. De voorgenomen verandering stopt niet bij de zes
programmalijnen; deze vormen slechts de start.
In elke programmalijn wordt gekeken hoe de voortgang en resultaten gemonitord
kunnen worden, zowel voor het leren in de praktijk (feedback professionals) als op
bestuurlijk niveau (verantwoording en mogelijke bijsturing). Ook blijven we goed
kijken naar de dwarsverbindingen tussen de verschillende programmalijnen.

Programmalijn 1
Samenwerking onderwijs en jeugdhulp (4-12)
Effectief samenwerken tussen het basisonderwijs en ondersteuning om zo de steun
en hulp rond de meest kwetsbare kinderen nog beter vorm te geven.
Een heldere verbinding tussen de interne en externe zorgstructuur en een gedeelde
werkwijze. Professionals werken als in één team samen.

Programmalijn 2
Doorgaande ondersteuningslijn (0-6)
Voor kwetsbare kinderen (0-6) kunnen breuklijnen tussen voorschool/ kinderopvang
en school beschadigend zijn. Met name voor deze kinderen is een ononderbroken
ondersteuningslijn van groot belang.
Vanuit de principes van continuïteit, uitgaan van vertrouwensrelaties met ouders en
kinderen en een ‘warme overdracht’ willen we de doorgaande ondersteuningslijn
beter organiseren.
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Programmalijn 3
Jeugdhulp op het S(B)O - VSO
Het verbinden en zo mogelijk integreren van verschillende soorten hulp (onderwijsen jeugdhulp). Zodat voor ouders en kinderen zoveel als mogelijk één pakket aan
ondersteuning ontstaat. Specialistische onderwijs- en jeugdhulp werken samen als
in één team.

Programmalijn 4
Poortwachter Dyslexie
Herinrichten toeleidingspraktijk Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).
Overdracht van de poortwachterstaken van gemeentelijke gebiedsteams/ JOT’s naar
het Samenwerkingsverband passend onderwijs Kindkracht. Verbeteren van de keten
dyslexie. Versterken van het leesonderwijs.
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Programmalijn 5
Perspectief van ouders en kinderen leidend voor inrichting
klantroute
Op Goeree-Overflakkee willen Gemeente en Samenwerkingsverband passend
onderwijs hun ‘klantroute’ herijken. Gedurende de afgelopen jaren is veel
geïnvesteerd in de structuur, vooral ontwikkeld vanuit het perspectief van
professionals en niet of nauwelijks vanuit het perspectief van kinderen en ouders.
Een nieuw jeugdbeleidsplan biedt de kans om te zoeken naar antwoorden op de
vraag: is er een meer efficiënte manier van het benaderen van ouders en kinderen
met een ondersteuningsvraag?

Programmalijn 6
Ruimte voor nieuwe experimenten en innovatieve initiatieven.
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4. Leren met Kinderogen

Werkplaatsen
leren door
lokale ‘werkplaatsen’.

Op verschillende plekken worden ‘werkplaatsen’ georganiseerd:
lokale en kleinschalige experimenten die samen met de professionals
opgebouwd worden. Doel is om te zoeken naar succesfactoren in de
samenwerking waar ook andere praktijken gebruik van kunnen maken.
Leren door inspiratie- en kennissessies

Kinderogen organiseert regelmatig voor alle professionals inspiratie- en
kennissessies. Niet alleen ‘feitelijke’ kennis moet worden overgedragen, maar
ook ‘hoe’ je daarmee kunt werken. Cruciaal is dat professionals ZELF hun praktijk
kunnen vormgeven. Voor de sessies werken we samen met (landelijke en lokale)
deskundigen.

Leren door actieve betrokkenheid van ouders

Het perspectief van ouders en kinderen zal in elke programmalijn een thema zijn:
hoe kunnen we de verandering zo vormgeven dat het antwoord geeft op vragen en
behoeften van ouders en kinderen. Inmiddels is er landelijk al veel kennis over wat
ouders en kinderen nodig hebben.

Leren van monitoring

De merkbare en meetbare resultaten van het programma Kinderogen worden
gemonitord. Dat vraagt om een actieve rol van de onderzoekers vanuit gemeente,
samenwerkingsverbanden en betrokken organisaties. We willen een regionale
groep deskundigen vormen die ook na afronding van het programma Kinderogen
actief blijft.
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5. Veranderaanpak

Uitgangspunten
‘Het ligt eigenlijk
nooit aan het kind...’

‘Het ligt eigenlijk nooit aan het kind. Wij moeten door blijven zoeken
hoe we het anders kunnen doen.’ Het programma Kinderogen gaat in
haar opzet en manier van werken uit van zeven uitgangspunten.

1. Samen steeds inclusiever

Gemeenten, onderwijs, opvang en ondersteuning willen dat kinderen gewoon mee
kunnen doen in onze samenleving. Met inclusie bedoelen we dat alle kinderen
zoveel mogelijk binnen één en dezelfde leeromgeving hun onderwijs kunnen
volgen. Opvang, onderwijs, jeugdhulp en vrije tijd zijn ín en om de opvang/school
georganiseerd, aansluitend bij de leefwereld van het kind.

2. Een gezamenlijke aanpak met een sterk verhaal

De ambitie die we nastreven, vraagt om een gezamenlijke aanpak, die niet start
of eindigt met Kinderogen. Deze gezamenlijke aanpak is nu al volop gaande en
ontwikkelt zich voortdurend. Samen optrekken en werken vraagt om een helder
perspectief, betekenisvol voor iedere professional voor alle gemeenten en zelfs voor
ouders.. We bouwen aan een sterk en gedeeld verhaal met concrete en heldere
begrippen, die alle betrokken partijen in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken.

3. School/opvang als ‘werkplaats’

Professionals werken samen op de werkvloer ieder vanuit hun eigen expertise
(opvang, onderwijs, ondersteuning). We zien de kinderopvang en de school niet als
vindplaats, maar als ‘werkplaats’. Dit is de centrale plek in de wereld van het kind (én
de ouders), waar een diversiteit aan expertise beschikbaar is.
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4. Van de professionals

Professionals vanuit verschillende organisaties bouwen actief mee aan de
verandering in ‘werkplaatsen’ en projecten: samen gaan we ontdekken, ontwikkelen
en leren. Belangrijk onderdeel van het programma is dan ook het ontwikkelen van
(een kader voor) professioneel leren, waarin het delen van ervaringen centraal staat.

5. Waarde van ‘koplopers’

We gaan op zoek naar ‘koplopers’; pioniers in het werkveld die al in beweging zijn en
vanuit hun eigen praktijk (een deel van) de visie nu al vormgeven. We sluiten aan bij
plekken (opvang of scholen) waar energie en urgentie is, kijken hoe we de beweging
kunnen ondersteunen, en delen succesverhalen vanuit de praktijk.

6. Al doende leren we: doen wat werkt!

Echte verandering gaat om mensen. Hoe zij in staat zijn hun praktijk (soms
diepgaand) te ontwikkelen op basis van een veranderde situatie, om vanuit
bestaande expertise nieuwe kennis op te bouwen. Het programma levert geen
blauwdruk: we leren samen, stoppen met wat niet werkt en doen meer van wat wel
werkt. Kinderogen deelt kennis en helpt de praktijk.

7. Duurzaam bouwen

Om succesvolle praktijkveranderingen te steunen, bouwen we aan een regionaal
innovatienetwerk met lokale projectleiders. Daarnaast werken we met gemeenten
en samenwerkingsverbanden aan beleid, nodig om veranderde praktijken te
kunnen behouden.
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6. Programmastructuur

Programma
Programmastructuur
Kinderogen.

Stuurgroep
Kinderogen

(sturing programma)

Programma
• Concretiseren ambitie
• Coördinatie vernieuwingspraktijken
• Coördinatie monitoring
• Organisatie kennisdeling
• Adviseren beleid

Innovatieteam
• Pilots
• Kennisdeling
• Praktijkinnovatie

REA VPG

adviesorgaan
gemeenten & SWV

Projectteam
Kinderogen

(voorbereiding beleid)

1. Inclusief: verbinding onderwijs - jeugdhulp
2. Doorgaande lijn
3. Beschikkingsvrij werken
4. Poortwachter Dyslexie
5. Klantroute
6. Initiatieven vanuit het veld
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REA VPG

Het REA is een Regionaal Adviesorgaan, dat betrokken gemeenten en
samenwerkingsverbanden adviseert over beleid en beleidsimplicaties van o.a. het
programma Kinderogen. Het betreft adviezen over de inrichting en financiering
van het brede veld onderwijszorg en de inzet van jeugdhulp op en rond school/
kinderopvang.
Deelname: betrokken wethouders en directeur-bestuurders
samenwerkingsverbanden PO en VO van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Stuurgroep Kinderogen

De REA heeft de Stuurgroep Kinderogen ingesteld, waarin (een delegatie van)
bestuurders van scholen, kinderopvang en gemeenten zitting hebben. Zij stuurt
op basis van het Uitvoeringsplan Kinderogen het programma aan, werkt de
visie en ambitie uit in concrete afspraken, monitort de uitvoering en bespreekt
beleidsvoorstellen voor t.b.v. het REA en het portefeuilleoverleg van de wethouders
maatschappelijke zaken (PFOMaza) in het VPG-gebied.

Projectteam Kinderogen

Het projectteam wordt gevormd door ambtelijke vertegenwoordigers van de
5 betrokken gemeenten en de 3 samenwerkingsverbanden. Er wordt verslag
uitgebracht over de ontwikkelingen in het programma; dilemma’s en vraagstukken
besproken en (beleids-)voorstellen voorbereid voor de betrokken Colleges,
gemeenteraden en besturen.

PFOMaza, Colleges en Gemeenteraden

De REA legt adviezen op het terrein van Kinderogen voor (mogelijk in samenspraak
met PFOMaza) aan de betrokken Colleges. Deze bereiden beleidsvoornemens voor
t.b.v. besluitvorming in de Gemeenteraden.

Lokale projectleiders: eigenaarschap in de uitvoering

We streven ernaar om de praktische coördinatie van de pilots, ‘werkplaatsen’
of nieuwe praktijken in handen te leggen van lokale deskundigen. Zij zijn als
aandachtsfunctionarissen nauw betrokken bij de alledaagse activiteiten. Op
die manier spreiden we ook de kennis die we in de regio ontwikkelen over deze
gewenste verandering.
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7. Communicatie

Communicatie
Communicatieplan
Kinderogen.

Goede communicatie over de ambities en activiteiten van het
programma Kinderogen zal een belangrijke rol spelen bij het vergroten
van draagvlak.
Een belangrijke doelgroep is de professionals in het jeugddomein, die (potentieel)
betrokken zijn bij deze ontwikkeling. Vanuit het programma Kinderogen is een
communicatieplan opgesteld met de volgende elementen:

•

•
•
•

Het informeren van bestuurders, professionals in opvang, onderwijs en het brede
jeugddomein, gemeenten en ouders over het programma, de programmalijnen
en interessante ontwikkelingen.
Er zijn flyers beschikbaar, maar er zal vooral gebruik worden gemaakt van online
middelen, zoals website, sociale media en op termijn een digitale nieuwsbrief.
Verdiepen en verbreden van kennis.
Het zichtbaar maken van (resultaten van) Kinderogen.
Publicaties van resultaten in de pers en mogelijke andere kanalen.
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8. Fasering

Stap 0
Start en
inventarisatie

Stap 1
Plan van aanpak
Opbouw structuur
Heldere ambitie
betrokkenen

Stap 2
Start
kennisdeling
1e evaluatie
Doorstart VO

Medio 2020

Najaar 2020

2020-2021
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Stap 3
Werkplaatsen 0-12
Werkplaatsen 12-18
kennisdeling
2e evaluatie

2021

Stap 4
Resultaten
Verspreiden
Borgen
structuur

2022
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