Opgroeien en meedoen: een gemeenschappelijke uitdaging

Opvoeding en ontwikkeling
van jeugd in gezin,
pedagogische basisvoorzieningen
en leefomgeving

Preventie van opvoed- en opgroeiproblemen is een speerpunt van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Het Nederlands Jeugdinstituut haakt daarop in, en ziet
een belangrijke rol weggelegd voor de pedagogische basisvoorzieningen voor de jeugd
van 0 tot 23 jaar. Voorzieningen zoals de kinderopvang, peuterspeelzalen, het kinderen jongerenwerk en het onderwijs en de inrichting van de leefomgeving zouden veel
meer pedagogisch kunnen worden ingezet om kinderen en jongeren zo goed mogelijk
te laten opgroeien.

Door de structuren om het gezin heen te versterken en verder te professionaliseren, willen we voorkomen dat de zwaardere voorzieningen (te)
veel gebruikt worden. Om het met het bekende Afrikaanse gezegde uit te
drukken: ‘It takes a whole village to raise a child’.
Om de voorzieningen verder te ontwikkelen, biedt het Nederlands Jeugdinstituut kennis en ondersteuning. In deze flyer kunt u daar meer over lezen.
Maar behalve u ondersteunen, willen wij met u samenwerken om te leren
van de kennis die in de praktijk ontwikkeld is. Wij vragen u dan ook uw
kennis en knelpunten aan ons door te geven, zodat we deze belangrijke
sector samen kunnen versterken.

Pedagogische infrastructuur
Allerlei jeugdvoorzieningen en de leefomgeving zijn belangrijke ‘medeopvoeders’ geworden. Net als ouders willen deze medeopvoeders dat de
jeugd gezond en veilig opgroeit, een steentje bijdraagt aan de maatschappij
en talenten ontwikkelt. Iedere voorziening werkt hieraan met haar eigen
doel, doelgroep en kennis. Samen vormen zij de pedagogische infrastrucPrijswinnaars Richard Krajicek Foundation Award 2008: Pedal
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Op www.nji.nl zijn veel praktijkvoorbeelden te vinden waar
gemeenten, managers en professionals hun voordeel mee kunnen doen.

Kwaliteit van programma’s en methoden
We weten nog lang niet alles over de effectiviteit van programma’s, methoden en instrumenten. Maar wat we al wel weten
kunt u vinden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en
in de Databank Instrumenten, Richtlijnen en Kwaliteitsstandaarden. Denk hierbij aan VVE-programma’s als Kaleidoscoop,
Nederlands Jeugdinstituut
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