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Aan school en kinderopvang
1.  Zorg dat ALLE kinderen gewoon naar kinderopvang en 

school kunnen gaan
•  Creëer passend onderwijs en passende kinderopvang zodat alle kinderen in een   
 normale omgeving opgroeien
•   Maak letterlijk ruimte voor kinderen om (even) uit de groep te zijn
•   Creëer een duurzame aanpak , monitor de praktijk  en faciliteer reflectie

2. Sluit met ouders een PACT over hun kind
•   Werk samen als partners in de opvoeding, vorm een team
•   Garandeer elkaar open communicatie 
•   Bouw aan vertrouwen 
•   Waardeer alledaags contact: spreek, bel of mail elkaar regelmatig

3. Zet in op samenwerking òp de werkvloer
•   Vorm een collegiaal team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en   

 jeugdhulpverleners
•   Zorg voor `andere handen’ in de groep of in de klas; streef naar complementariteit
•   Faciliteer coaching on the job op de werkvloer 
•   Organiseer specialistische expertise op school en in de opvang 
•   Organiseer alledaags contact tussen professionals; creëer geen nieuw overleg 

4.  Werk toe naar een sterke, geïntegreerde pedagogische 
omgeving voor ALLE kinderen van 0-12 jaar 

•   Bouw een visie en aanpak vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
•   Gebruik de expertise uit de kinderopvang, de zorg en het onderwijs op de werkvloer  

 en definieer helder de te onderscheiden rollen
•   Verzorg een excellent pedagogisch klimaat; aandachtvol en positief

Aan jeugdhulp
5. Organiseer hulp onder handbereik 
•   Beschouw school en voorschoolse voorziening - de normale  

 omgeving van kinderen en hun ouders -  als werkomgeving voor  
 jeugd- en opvoedhulp

•   Biedt ouders, kinderopvang en onderwijs de specifieke kennis 
 van de jeugdhulp aan:  over de ontwikkeling van het kind,   
 opvallend gedrag, groepsdynamica en hoe samen te werken
•   Zorg voor vaste gezichten 
•   Train en coach medewerkers in de nieuwe rol: als specialist   

 werken in een generalistische omgeving

Aan gemeenten
6. Organiseer jeugdhulp Kind-nabij
•   Zorg dat ALLE kinderen gewoon naar de kinderopvang of school kunnen gaan
•   Realiseer passend onderwijs en - kinderopvang door de inzet van   

 deskundigheid jeugdhulp  
•   Verbind het wijkteam aan kinderopvang / school, inclusief tweedelijns   

 deskundigheid 
•   Stimuleer schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de realisatie van  

 geïntegreerde voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12
•   Benut de ontwikkeling naar passend onderwijs en van de transitie jeugdzorg 

7. Zet in op duurzaamheid en rendement 
•   Investeer in jonge kinderen en opvoedsteun aan ouders 
•   Realiseer kostenreductie door opvoedexpertise optimaal in te zetten in  

 school en kinderopvang
•   Organiseer uw rol als opdrachtgever: formuleer ambitie en gewenste effecten
•   Draag zorg voor onderzoek en eenvoudige monitoring van effecten
•   Veranker de principes van positief jeugdbeleid en benut de aanpak  

 van Alert4you

Zeven Adviezen na vier jaar Alert4you
‘Er zijn geen bijzondere kinderen. Alles wat kinderen nodig 
hebben in hun ontwikkeling is normaal’


