Aandacht voor Basiskracht
Samen Sterk op de peuterspeelzaal,
het kinderdagverblijf en de basisschool

Heb je zorgen over een kind uit je groep of klas?
Misschien herken je het wel: je hebt zorgen over een kind uit je groep of klas, een sterk onderbuikgevoel
dat er iets aan de hand is, maar je weet niet wat je ermee moet, hoe je het kan aankaarten en wie kan
ondersteunen bij de ontwikkeling of begeleiding van het kind.

AANDACHT VOOR KINDEREN
VAN 0 – 6 JAAR
Met het programma ‘Samen Sterk op Scholen’ sta je er
als pedagogisch medewerker of leerkracht niet alleen
voor. Een belangrijke activiteit binnen het programma is
‘Aandacht voor Basiskracht’, bedoeld voor kinderen van
0 – 6 jaar van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en
basisscholen. Het doel van ‘Aandacht voor Basiskracht’
is om vragen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en
de veiligheid van een kind vroegtijdig en laagdrempelig
te signaleren en in de eigen leefomgeving op te pakken.
Zo zorgen we samen voor het welzijn van een kind.

We willen allemaal het beste voor een kind,
zodat het zich prettig voelt en goed ontwikkelt
op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf,
op school en thuis. Als een kind iets extra’s
nodig heeft, zorgen we samen voor de juiste
hulp en ondersteuning.

‘Samen Sterk op Scholen’

Binnen ‘Samen Sterk op Scholen’ werken ouders,
onderwijs en jeugdzorg samen aan de beste kansen
voor
kinderen.
Onze
hulpverleners
bezoeken
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen om
te ondersteunen bij de ontwikkeling en het gedrag van
kinderen en jongeren. Tijdens een begeleidings- of
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behandelingstraject werkt een jeugdzorgprofessional
van Sterk Huis nauw samen met het kind en het gezin
en de pedagogisch medewerker of leerkracht. Het kind
krijgt begeleiding, ondersteuning en/of behandeling in
de eigen omgeving: thuis of op school.

‘SAMEN STERK OP SCHOLEN’
IS EEN PROGRAMMA VOOR:
•
•
•

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Het basis- en voortgezet onderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs

De activiteit ‘Aandacht voor Basiskracht’
is bedoeld voor kinderen van 0 – 6 jaar

Zo werkt ‘Aandacht voor Basiskracht’

De gedragscoach van Sterk Huis is structureel een
aantal uur per week aanwezig op de peuterspeelzaal,
kinderopvang of basisschool. Dit verlaagt de drempel
om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.
Het intensieve contact draagt bij aan de hulp voor het
kind.

De gedragscoach, ouders en pedagogisch
medewerker of leerkracht weten elkaar goed
te vinden in de gedeelde zorg voor het kind.

Wat doet een hulpverlener van
‘Aandacht voor Basiskracht’:
•

•

•
•
•
•
•

Informeren, adviseren en consulteren van
pedagogisch medewerkers, leerkrachten en
ouders over het omgaan met bepaald gedrag
Adviseren van intern begeleiders,
schoolmaatschappelijk werkers en
onderwijsconsulenten en aansluiten
bij het ondersteuningsteam
Ondersteunen en adviseren bij
de communicatie tussen ouders en de locatie
Samen met alle betrokkenen bekijken of
een andere vorm van ondersteuning nodig is
Kortdurend begeleiden van een kind
(individueel of in groepsverband)
Bieden van lichte opvoedondersteuning
aan ouders in een aantal gesprekken
Bij elkaar brengen van de leefwerelden
van een kind

Krachtenbundeling

‘Aandacht voor Basiskracht’ draait om samenwerking
en krachtenbundeling. De ouders kennen het kind het
beste, de pedagogisch medewerkers/leerkrachten
stimuleren de ontwikkeling van het kind en de
gedragscoach van Sterk Huis biedt expertise en creëert
een sterke verbinding tussen kind, gezin, school en de
zorg.

MEER INFORMATIE
Financiering: preventieve inzet van een gedragscoach wordt gefinancierd door de peuterspeelzaal,
het kinderdagverblijf of de school zelf. Een aantal
gemeenten draagt hier actief aan bij.
Aanmelding voor ‘Aandacht voor Basiskracht’
verloopt direct via een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school of gemeente: stuur een mail naar
AvB@sterkhuis.nl.
Meer informatie over ‘Aandacht voor Basiskracht’:
neem contact op met het Klantenbureau
van Sterk Huis via 013 543 30 73
of mail naar AvB@sterkhuis.nl.
Bekijk ook de andere activiteiten van
het programma ‘Samen Sterk op Scholen’
op www.sterkhuis.nl.

3 | Aandacht voor Basiskracht - september 2020

STERK HUIS HELPT OF
ADVISEERT JE GRAAG VOORDAT
HET UIT DE HAND LOOPT …
Voorkomen is stukken beter dan genezen

De kinderen van vandaag zijn de opvoeders van de
toekomst. Als het mis dreigt te gaan in een gezin,
is het belangrijk dat we er snel bij zijn om grote(re)
problemen te voorkomen.

Problemen ontstaan nooit zomaar

Ernstige problematiek ontstaat niet van de ene op
de andere dag binnen een gezin. Huiselijk geweld
en kindermishandeling zijn bijna altijd uitingen
van ellende en problemen die al veel eerder te
signaleren en soms te voorspellen zijn.

Samen staan we sterker

Vanuit onze kennis van complexe problematiek
en kwetsbare situaties investeren we in het tijdig
signaleren en voorkomen van grote(re) problemen
en risico’s. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met onderwijs, gemeenten, huisartsen en andere
partners in de zorg.
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Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en
veilige omgeving waar je terecht kunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust komt en waar we samen bouwen
aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen
en kwetsbare situaties benutten we om snel signalen van risico’s te signaleren
en grote problemen te voorkomen.

Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen
meer kansen biedt op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven.
Op een betere toekomst. Daar geloven wij in.
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013 - 543 30 73

www.sterkhuis.nl

