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Inleiding 
De afgelopen jaren is gewerkt aan de ontwikkelingen van de kindcentra. Centraal staat daarin de 
gemeenschappelijke missie: versterken van ontwikkelkansen van kinderen én verbeteren van de 
maatschappelijke toerusting en participatie.  
Iedere KC locatie heeft dit op een eigen manier vormgegeven, in eigen tempo en met verschillende 
accenten. Om de ontwikkelingen goed in beeld te brengen hebben we hiervoor het Goirles 
ontwikkelmodel gemaakt met de zogenaamde spindiagrammen en de uitwerking daarvan. Passend 
binnen deze ambities hebben Kindcentrum Frankische Driehoek en Kindcentrum Grobbendonck 
gewerkt aan de ontwikkelingen van de Kansenteams.  
 
In 2021 is vormgegeven aan een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De ontwikkelingen van de 
Kindcentra en de Kansenteams zijn hierin meegenomen. Naar verwachting wordt de LEA in mei/juni 
officieel vastgesteld. Vooruitlopend daarop kunnen we alvast aan de slag met de doelen uit de LEA  
voor de Kindcentra.  
 

1. Korte impressie LEA 2022-2026 
 

“We gunnen elk kind een goede start en toekomst: een veilig thuis, een positieve en gezonde 
leefomgeving, goed onderwijs, kunnen sporten en meedoen aan (culturele) activiteiten. Dit is echter 
niet voor elk kind vanzelfsprekend. Professionals GGD Hart voor Brabant, kinderopvang en onderwijs 
zien nagenoeg alle kinderen in Goirle. Het is belangrijk om kinderen vroeg in beeld te hebben en daar 
waar het nodig is preventief te handelen. In deze LEA periode nemen we de kwetsbare kinderen in 
het bijzonder als uitgangspunt. Door ons gezamenlijk te richten op deze kinderen, vroegtijdig te doen 
wat nodig is en gericht in te zetten op doelen denken we ontwikkelkansen van kinderen te vergroten 
en problemen van kinderen en de gezinnen te verminderen” 1 

 
 

2. Ambities uit de LEA 
In de LEA zijn twee ambities beschreven: 
 
Ambitie 1: Ieder kind in beeld  
“Dit betekent dat we alle kinderen goed in beeld hebben van 0 tot 18 jaar. Door elke professional 
wordt stagnatie in de ontwikkeling of zorgen tijdig opgemerkt en besproken met de opvoeders en 
waar mogelijk met de kinderen.” 2 

 
1 Uit de LEA 2022-2026 december 2021 
2 LEA 2022-2026 December 2021 



 

 

 

 

 

Ambitie 2: Optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen  
“Kinderen en jongeren verdienen een sterke basis van waaruit zij zich maximaal kunnen ontplooien. 
Ongeacht hun afkomst, opleidingsniveau van ouders of de financiële situatie.  We vinden een veilige, 
gezonde en stimulerende opvoed- en opgroei omgeving nodig waar je leert wat je zelf kunt en ontdekt 
wat anderen je te bieden hebben. De focus wordt gelegd op kinderen die het het hardst nodig hebben. 
Om de ontwikkeling van deze kinderen optimaal te stimuleren kijken we naar alle ontwikkelgebieden, 
de zogenaamde beschermende factoren. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om 
gezamenlijk te acteren en opereren in het belang van de ontwikkeling van het kind.  Er wordt gewerkt 
vanuit de driehoek kind, ouder(s) en professional waarbij ouders de eerste verantwoordelijken zijn 
voor hun kind(eren).”3  
 

3. Werkwijze 
Per ambitie zijn de doelen uitgewerkt voor verschillende thema’s (en later te vormen werkgroepen).  

a) Passend Onderwijs 
b) Doorgaande lijn 
c) Ondersteuningsstructuur 
d) Ouderbetrokkenheid 
e) Onderwijsachterstanden 

 
De thema’s doorgaande Lijn, ondersteuningsstructuur en ouderbetrokkenheid betreffen de thema’s 
specifiek voor de Kindcentra.  
 
De doelen in de LEA zijn voor deze thema’s als volgt omschreven:  
 

Thema Doel 
Doorgaande lijn Realiseren van een (warme) overdracht bij kwetsbare kinderen van 

JGZ -> VVE, van peuter/kinderopvang < - > basisonderwijs < -> 
voortgezet onderwijs.  

Ondersteuningsstructuur Realiseren van ondersteuning/zorg op maat binnen het 
kindcentrum  (0-13 jaar).  Uitgangspunt is dat er, op basis van de 
beschermende factoren, in kaart is gebracht wat kinderen nodig 
hebben, welke professionals daarvoor nodig zijn, wie de regie 
neemt en wie dit gaat betalen. 

Ouderbetrokkenheid Realiseren van pedagogisch partnerschap dat bijdraagt aan de 
ontwikkelkansen van kinderen. 

 
 
 

 
3 LEA 2022-2026 December 2021 



 

 

 

 

 
 

4. Uitvoeringsplan 2022 voor thema’s Kindcentra 
De doelen met betrekking tot de thema’s doorgaande lijn, ondersteuningsstructuur en 
ouderbetrokkenheid zijn uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Voor de komende jaren zijn deze doelen 
(globaal) uitgewerkt. In dit schrijven worden alleen de resultaten voor 2022 beschreven. Uiteraard is 
het uitvoeringsplan niet in beton gegoten en bestaat eveneens de mogelijkheid om naast deze 
resultaten verder te gaan met de eigen ontwikkelingen binnen jouw kindcentrum.  

 

Doorgaande lijnen KC Goirle  
Gedurende hun ontwikkeling maar ook gedurende de dag stappen kinderen van 0-13 jaar over van 
opvang naar onderwijs en vice versa. We willen ‘de knip’ voorkomen tussen de overgangen. Voor 
kinderen en hun ouders is het belangrijk dat overgangen natuurlijk en met zorg verlopen.  

Resultaten 2022 
• In 2022 werkt elk kindcentrum met het informatie overdrachtsformulier wat voldoet aan de 

AVG eisen.  
• In 2022 vindt een warme overdracht JGZ naar VVE plaats. 
• In 2022 vindt overdracht van peuter- kinderopvang naar basisschool plaats voor alle kinderen 

en een warme overdracht voor alle kwetsbare kinderen. Voor kwetsbare kinderen die geen 
gebruik hebben gemaakt van een voorschoolse voorziening verzorgt de JGZ de warme 
overdracht. 

• In 2022 zijn knelpunten doorstroom PO naar VO in kaart gebracht en zijn initiatieven 
ontwikkeld.  

 

Ondersteuningsstructuur op maat 
“Gemeente Goirle heeft een dekkend netwerk van professionals die elkaar kennen, optimaal 
samenwerken in het belang van het kind en de opvoeder(s). Ieder kindcentrum ontwikkelt een 
ondersteuningsstructuur van 0-13 jaar. Om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren kijken 
we naar alle ontwikkelgebieden, de zogenaamde beschermende factoren. We weten wat kinderen 
nodig hebben, welke professionals we daarvoor nodig hebben, wie de regie neemt en wie dit gaat 
betalen. De opgedane kennis van de kansenteams wordt hierin meegenomen. 

Resultaten 2022 
• In 2022 wordt per kindcentrum een plan van aanpak opgesteld om kinderen met 

jeugdzorgarrangementen of specifieke ondersteuning binnen het onderwijs en de BSO 
gezamenlijk te bespreken.  

• In 2022 per kindcentrum een plan van aanpak opgesteld voor een ondersteuningsteam op 
maat van 0—13 jaar waarbij rollen, verantwoordelijkheden en werkprocessen in kaart zijn 
gebracht. 

• In 2022 worden bijscholingen k!ndtcirkel en kansencirkel aangeboden.  
 
 



 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid  
Een nauwe samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en ouders is belangrijk om een 
optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen. We streven naar educatief partnerschap 
waarbij er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de leerresultaten en de 
effecten van ondersteuning en zorg te verbeteren.  
Resultaat 2022 

1. In 2022 is een plan van aanpak ouderbetrokkenheid vve opgesteld. 
 
 

Tot slot 
De afgelopen jaren heeft iedere locatie vorm gegeven aan de ambities op basis van het Goirles 
ontwikkelmodel. Dit laat zien dat er al vele ontwikkelingen in samenwerking met elkaar 
hebben plaatsgevonden! Dit jaar zijn de ambities deels richtinggevend vanuit de LEA wat 
vraagt om een specifieke (gezamenlijke) focus. Wat betekent dit voor onze locatie? Wat doen 
we al en wat vraagt om een doorontwikkeling? Iedere locatie kan dit op een eigen manier 
vormgeven in eigen tempo. De komende periode worden deze ambities nader verkend.  
 
Opmerking: Uiteraard kan e.e.a uit de (concept) LEA nader toegelicht worden om de doelen in het 
gehele (LEA) perspectief te kunnen plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


