
Netwerkbijeenkomst swv’s PO/VO – gemeenten 

‘Een sterke basis door krachtige samenwerking’



Programma

09.00 - 09.10 uur Opening, voorstellen en context door Jetta Spaanenburg 

09.10 - 09.40 uur Panelgesprek o.l.v. Jetta met Fedor, Ellen, Tanja, Jessica en Doride

09.40 - 09.50 uur Korte pauze en wissel naar subsessies

09.50 - 10.40 uur Subsessies

10.40 - 10.45 uur Wissel naar livestream

10.45 - 10.55 uur Terugkoppeling door Ellen en Doride vanuit de studio o.l.v. Jetta

10.55 - 11.00 uur Afronding en aankondiging volgende bijeenkomst



Een sterke basis door krachtige samenwerking

• We willen uitgaan van gewone, vanzelfsprekende relaties van kinderen en jongeren om hen bij te 

staan in hun ontwikkeling. En van daaruit extra kennis of steun bieden als dat nodig is. Want 

ouders, de leraar, de sportcoach of de medewerker van de opvang kennen ‘hun’ kinderen het beste 

en met leeftijdsgenoten trekken kinderen en jongeren dagelijks op. 

• We noemen dit de pedagogische basis. Hoe sterker die basis, hoe beter vragen en problemen die 

bij opgroeien horen, in het gewone leven – door leeftijdsgenoten en volwassenen in de omgeving, 

kunnen worden opgepakt.

• Te lang zijn we ervan uitgegaan dat kinderen en jongeren zich moeten aanpassen om mee te 

kunnen doen. Dat heeft ook geleid tot een groei van individuele, vaak medisch gerichte of 

diagnosegedreven jeugdhulptrajecten. 



Een sterke basis door krachtige samenwerking (2)
• We willen dat de omgeving zich aanpast aan kinderen en jongeren, in plaats van andersom. Dat 

kan door de pedagogische basis rondom kinderen en jongeren te versterken. 

• Daarvoor zijn drie lijnen uitgedacht: anders samenwerken door anders organiseren en anders 

opleiden. 

In al deze lijnen liggen aangrijpingspunten voor een meer omgevingsgerichte aanpak. Denk aan 

interprofessioneel samenwerken, collectieve financiering, kinderopvang als basisvoorziening en 

breed opgeleide pedagogische professionals. 

Een omgevingsgerichte benadering betekent overigens niet dat er niet ook naar een individuele 

oplossing kan worden gekeken.

• Als gemeenten, kinderopvang, en onderwijs gaan we samen én vanuit eenzelfde perspectief op 

samenwerken, organiseren en opleiden met de rijksoverheid om tafel. Met deze aanpak willen we 

niet alleen problemen anders oplossen, maar vooral ook problemen voorkomen. 



• Start met stellingen

Onderin het chatvenster klik je op ‘Polls’ om te reageren op de stellingen

• Panelgesprek



Subsessies

• Korte pauze en wissel naar Teams (via persoonlijke link in de bevestigingsmail)

• Subsessie start om 9.50 uur

Centrale vragen tijdens de sessie:

• Welke voorbeelden heb jij van anders organiseren? 
• Hoe denk jij vanuit jouw organisatie of functie bij te dragen aan een sterke pedagogische basis? 

• Om 10.45 uur zien we jullie terug in de livestream!



Welkom terug in de livestream!

Terugkoppeling o.l.v. Jetta



Bedankt voor jullie deelname!

De volgende netwerkbijeenkomst swv’s PO/VO en gemeenten vindt 

plaats op woensdag 7 december 2022 van 9.00 – 11.00 uur.


