
Opvoeden en opgroeien in 
Slotervaart

Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community 
centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam



Opzet presentatie

Situatie stadsdeel Slotervaart

Invulling van de vijf gemeentelijke functies van het 
preventief jeugdbeleid op de ouder-en-kindcentra 
en de brede scholen

Organisatie en verantwoordelijkheden
Brede school <-> community centre

OKC SWV <-> Netwerk Jeugd & Gezin



Situatie stadsdeel Slotervaart

45.000 inwoners (waarvan 7.400 kinderen, 0-12 jaar)
53% allochtoon (vooral Marokkaans)

2 ouder-en-kindcentra
1 OKC samenwerkingsverband
1 Netwerk Jeugd & Gezin in oprichting (regionaal)

5 brede scholen (van de 12 basisscholen)
3 Community Centers in oprichting



Ouder-en-kindcentra in Slotervaart
Het ouder-en-kindcentrum is een laagdrempelige 
voorziening in de buurt waar ouders terecht kunnen 
met al hun vragen over de opvoeding en ontwikkeling 
van hun kind (van zo vroeg mogelijk in de zwanger-
schap tot en met de basischoolleeftijd). 



Ouder-en-kindcentrum Hageland

Consultatiebureau (GGD Amsterdam)
Baliemedewerker OKC (GGD Amsterdam) 
Opvoedspreekuur en -cursussen (SO&T BJAA)
Preventief logopediste (GGD Amsterdam)



Ouder-en-kindcentrum Jan Toorop

Idem als ouder-en-kindcentrum Hageland, plus:
Coördinator OKC (stadsdeel)
Schoolgezondheidszorg (GGD Amsterdam)
Ondersteuningsteam ouderbetrokkenheid (Impuls)
VETC-ers OKC (GGD Amsterdam)
Diëtiste (Amsterdam Thuiszorg)
Zorgcoördinator Vangnet Jeugd (GGD Amsterdam)
Coördinator Home-Start (Humanitas)
Speel-o-theek (Impuls), vanaf mei 2008



Brede scholen
5 Brede Scholen: 

gelegen in stedelijke vernieuwingsgebieden
zwarte scholen
voorschoolse voorziening
samenwerking met kinderopvang, welzijn, kunst en       
cultuur en sportbuurtwerk
breed aanbod naschoolse activiteiten op gebied van 
taalontwikkeling, sport, techniek, kunst en cultuur, 
sociaal- emotionele ontwikkeling
ouderaanbod
buurtgericht aanbod



Ouderaanbod in de Brede School

Gericht op:
Begeleiding schoolloopbaan van hun kinderen
Empowerment van ouders
Gezinsgerichte aanpak



Vijf gemeentelijke functies van het 
preventief jeugdbeleid

Voorkomen dan wel zo vroeg mogelijk signaleren en 
behandelen van groei, opgroei- en opvoedproblemen. 
Onderscheid vijf functies:

Informatie en advies
Signalering (en overdracht)   
Toeleiding
Ondersteuningsaanbod
Coördinatie van zorg



Informatie en advies

GroeiGids 4 - 14 jaar
Baliemedewerker ouder-en-kindcentra
Brochures en folders op de ouder-en-kindcentra
Voorlichtings- en themabijeenkomsten op de ouder-
en-kindcentra
Voorlichtings- en themabijeenkomsten op de brede 
scholen

http://www.groeigids.nl/4-14_jaar.html
http://www.groeigids.nl/0-4_jaar.html
http://www.groeigids.nl/zwanger.html
http://www.groeigids.nl/borst.html
http://www.groeigids.nl/kraam.html
http://www.groeigids.nl/kinderwens.html


Signalering
Leerlingvolgsysteem Jump-in (overgewicht)
SDQ bij 5- en 10 jaar (psychosociale problematiek)
Training “Kinderen die opvallen” kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen laten aansluiten bij trainingen 
leerkrachten
Schoolspecifieke instrumenten en leerlingvolg-
systemen (bijvoorbeeld SCOL)



Overdracht

Van peuterspeelzaal naar basisschool
Van consultatiebureau naar basisschool
Overdracht tussen de partners van de Brede School



Toeleiding

VIA Amsterdam
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
Loket Zorg en Samenleven
Huisartsen



Ondersteuningsaanbod
Overgewichtbestrijding

Jump-in interventies
Schoolgruiten
Eetspreekuur en cursus Eten zó

Opgroeiondersteuning
Taakspel
SPRINT interventie

Opvoedondersteuning
Opvoedspreekuur (ook op school zelf)
Themabijeenkomsten en lezingen
Triple P  (niveau 2 & 3)



Coördinatie van zorg

Zorgbreedteoverleg (6 x per jaar op school):
Schooldirecteur (voorzitter)
Intern begeleider (secretaris)
Schoolmaatschappelijk werker
Schoolarts / -verpleegkundige
Leerplichtambtenaar
Evt. anderen, zoals buurtregisseur, orthopedagoog, 
kinderopvang, voorschool, etc.



Organisatie: Brede School
Subsidiering coördinatie en activiteiten
Coördinator vanuit welzijn of vanuit de school
Vastleggen taken en verantwoordelijkheden partners
Samenwerkingsoverleg
Overeenstemming opdrachtverleningen en prestatie-
eisen
Regierol stadsdeel



Organisatie: Community Center

Voorziening gericht op kinderen 0-14 jaar, hun 
ouders en de buurt
Aanbod onderwijs, zorg en welzijn
Centrale aansturing schoolbestuur
Integrale organisatie plus makelaarsfunctie
Ontschotting van subsidiestromen



Organisatie: ouder-en-kindcentra en 
het OKC samenwerkingsverband

Doel van het samenwerkingsverband: het betrekken 
van alle instellingen en professionals die werken met 
kinderen en hun ouders bij de beleidsvorming en 
uitvoering van het preventief jeugdbeleid op 
stadsdeelniveau. Instrumenten: 

Werkgroep OKC Slotervaart (kernpartners)
Gezamenlijk Plan van Aanpak OKC
Protocollen rond overdracht en doorverwijzing



Organisatie: Netwerk Jeugd & Gezin

Samenwerkingsverband op regioniveau voor diagnose 
en toeleiding gespecialiseerde zorg (SBO, SO, 
Jeugdzorg, AWBZ):

VTO
VIA Advies  > VIA Amsterdam
Vangnet Jeugd



Contactgegevens

Jolanda Brils: j.brils@slotervaart.amsterdam.nl

Osger Mellink: o.mellink@slotervaart.amsterdam.nl
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