Kopgroep Jeugdhulp voor Kindcentra
Jeugdzorg Nederland onderkent het belang van vroegtijdige signalering, het ondersteunen van
professionals in onderwijs en opvang én het werken met kinderen en hun ouders in hun eigen
omgeving. Daarom heeft Jeugdzorg Nederland zich eind vorig jaar verbonden aan Kindcentra 2020,
een initiatief waarmee een nieuwe entiteit wordt toegevoegd aan het palet van voorzieningen van
kinderen - het kindcentrum – waar het mogelijk is om vanuit één organisatie een breed pakket aan
opvang, onderwijs, sport, spel en cultuur aan te bieden. Kinderen krijgen de beste kansen om hun
talenten te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg
horen hierbij. De pedagogische professionals werken vanuit het belang van kinderen, met kennis uit
verschillende disciplines.
Kopgroep Jeugdhulp
Kindcentra 2020 heeft zogenoemde kopgroepen van innovatieve bestuurders uit de kinderopvang,
het basisonderwijs én wethouders verenigd op dit thema. Daar is nu een Kopgroep Jeugdhulp
bijgekomen, bestaande uit bestuurders uit de jeugdhulp die graag actief betrokken zijn bij de
ontwikkelingen rond Kindcentra 2020.
Inzet Kopgroep Jeugdhulp
Jeugdhulp kan een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van een rijke speel- en
leeromgeving voor ALLE jonge kinderen, naast onderwijs en opvang. Kernbegrippen voor een
dergelijke pedagogische infrastructuur zijn de begrippen inclusie en interprofessionaliteit. Inclusie
gaat uit van het recht van elk kind om deel van een speel- en leergemeenschap te zijn, ook kwetsbare
kinderen. Interprofessionaliteit is een belangrijk middel om dat doel te realiseren: het op de
werkvloer bijeen brengen van professionele competenties die nodig zijn hiervoor.
De Kopgroep Jeugdhulp spreekt zich nadrukkelijk uit voor:
- het brengen van kennis en expertise van (specialistische) jeugdhulp naar de werkvloer van
kindcentra (onderwijs en opvang);
- het bieden van steun en advies aan pedagogische professionals onderwijs/opvang;
- het deel uitmaken van ‘interprofessionele’ teams;
- het uitvoeren van eventuele zorg trajecten voor kind/ouders in de eigen omgeving van kinderen c.q.
kindcentra en
- het ontwikkelen van een gezamenlijke visie met onderwijs en opvang op dit terrein.
De Kopgroep zet zich op verschillende wijzen in om het gedachtengoed en de praktijk verder te
brengen, bijvoorbeeld in de contacten met gemeenten, ketenpartners en samenwerkingsverbanden
en door middel van het organiseren van werkbezoeken en inspiratiesessies.
Geïnteresseerde bestuurders worden van harte uitgenodigd om toe te treden tot de Kopgroep
Jeugdhulp. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Gerdi Meyknecht via
gerdi@associatievoorjeugd.nl
Voor meer informatie over Kindcentra 2020: www.kindcentra2020.nl.

