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Geachte leden van de deelraad,
De halfjaarrapportage rapporteert net als voorgaande jaren middels het stoplichten
model op afwijkingen en leent zich niet voor detail informatie. Daarom dat we u extra
informeren op een aantal thema's waar u als raad grote belangstelling voor heeft.
We
1.
2.
3.
4.
5.

willen u middels dit schrijven informeren op de volgende onderwerpen:
Bezetting en wachtlijsten op peuterspeelzalen
Uitbreiding peuterplekken
Integraal Kindcentrum
Toeleiding
HBO kwaliteit

6.
7.

Nulgroepen
Voortijdig schoolverlaten
Huiswerkbegeleiding en stilteplekken
Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

8.
9.

1. Bezetting en wachtlijst op peuterspeelzalen

o nders aan dh et overzlcht van de beze tI'Inq en d ewachtr'I st·In de maand'IU rI
Naam psz

School

Wijk

Capaciteit

Bezetting
juli

Wachtlijst
juli

Krokodil
Mozaiek 1+2

Hildeqardis

32
32
16

100%
97%
100%

32

100%

8
5
3
13

100%
100%

12
12

Toverdoosl
peutercolleqe

C70

ON
ON
ON
ON

Prins Pom

Pro Jul.

ON

Paddestoel
Opstapie

Fontein
Klimop

ON
ON

32
32
32

100%

11

Sprongetje 1+2

Klimop KI.Cstr.

PW

32

96%

2

Provenier

Provenier

PW

32

100%

4

Driehoek

Spoor

AB

27,7

107%

3

Plein

Mozaiek 3
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Laddertie
Lishuisie
Imelda

J. van Stolberq
J. van Stolberq

Berenboot
Kindertuin

Imelda
COS de Wereld

LK

28

101%

LK
LK
BD
BD

42,6
32
23,3

99%
97%

15
7
-

17

99%
105%

25

9
121

2, Uitbreiding peuterplaatsen

In de eerste helft van dit jaar zijn er 35 kindplaatsen bij gekomen. De uitbreiding op de
K'!n dertuln
. wordt OP 15 novem ber 0 ft'·
ICleelI aeopen d
school
Wijk
Uitbreiding
Locatie
peuterplekken
1
2
3
4
5
6

Kindertuin
Driehoek
Mozaiek
Spronaetie 1+2
Prins Pom
't Opstapje

COS de Wereld
't Spoor
Het Plein
Klimop
Prinses Juliana
Klimop

Bliidorp
Aaniesebuurt
Oude Noorden
Provenierswiik
Oude Noorden
Oude Noorden

totaal

U'tb
erel !na
I rel'd'!na In voor b'd'
school
Locatie
1
2

3

4

5

15
8
2
4
4
2
35 peuterplaatsen

Wijk

Uitbreiding
peuterplekken
15
16

Krokodil

Hildeqardis

Oude Noorden

Toverdoos
Mozaiek

Combinatie 70
Het Plein,
Prinses Juliana
Fontein
Het Plein,
Prinses Juliana
Fontein
Juliana van Stolbero

Oude Noorden
Oude Noorden

Kinderdagverblijf
Pinokkio
( in de Mozaiek)
Laddertje Lishuisie
totaal

16

Oude Noorden

16

Liskwartier

5
68 peutemlaatsen

Omdat op de peuterspeelzalen Lishuisje en Laddertje in de Juliana van
Stolbergschool veel peuters zitten die niet doorstromen naar deze basisschool maar
veelal naar scholen in Blijdorp, wordt het volgende onderzocht:
In de Blijdorp/ Bergpolder is uitbreiding van het aantal peuterplaatsen mogelijk in het
kindcentrum de Berenboot aan de Noorderhavenkade. Als ouders, die hun kind nu
naar het Laddertje en/of Lishuisje en straks naar een school in Blijdorp brengen, te
bewegen hun peuter al naar de peuterspeelzaal de Berenboot te brengen, ontstaat er
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op het Lishuisje! Laddertje ruimte voor die peuters die doorstomen naar basisschool
Juliana van Stolberg.
3. Integraal Kindcentrum
Op de locatie van Basisschool Het Plein en de Mozaïek wordt toegewerkt naar het tot
stand komen van een integraal kindcentrum, Kindcentrum De Ontdekkingsreis
De volgende partijen zijn daarbij betrokken: Basisschool het Plein, KindeRdam,
kinderdagverblijf en BSO, Peuter en Co ( SWN peuterspeelzalen), SWN kinderwerk
en deelgemeente Noord. De Ontdekkingsreis is een ontwikkelingsgericht centrum
voor kinderen van 0-13 jaar. Er werken verschillende organisaties als één team
samen. De formele start wordt in het najaar verwacht.
4. Toeleiding
Via consultatiebureau! peuterconsulent
Om ouders te bereiken en te stimuleren hun kind in te schrijven op een voorschoolse
voorziening, speelt de peuterconsulent op het consultatiebureau een belangrijke rol. In
de eerste helft van 2013 zijn 79 ouders door de arts! verpleegkundige van het
consultatiebureau verwezen naar de peuterconsulent. Hiervan hebben 61 ouders hun
kind ingeschreven op een voorschoolse voorziening. Van de 18 peuters die nog niet
zijn ingeschreven, worden ouders met extra ondersteuning en begeleiding
gestimuleerd.
Verder wordt er samengewerkt met Dona Daria en Noordplus om die ouders te
bereiken die tot nu toe niet zijn bereikt. Ouders van peuters die nog geen gebruik
maken van een voorschoolse voorziening worden gestimuleerd om op locatie mee te
doen aan de aanpak Samenspel. In Samenspel worden ouder geleerd om samen te
spelen met hun kind en begeleid naar een voorschoolse voorziening.
5. HBO kwaliteit
Op alle VVEgroepen (niet geen nulgroep zijn) van de peuterspeelzalen waar we een
subsidierelatie mee hebben is per groep 4 uur HBO-er toegevoegd, totaal 15 groepen.
Op het Dominootje, Dominicusschool, een WE peuterspeelzaal waar we nog geen
subsidierelatie mee hebben, wordt dit voorbereid. Daarmee is op alle voorscholen met
een VVE programma HBO kwaliteit aanwezig. Op de nulgroepen wordt dit
gefinancierd door de stad, op de niet nulgroepen wordt 4 uur per week gefinancierd
door onze deelgemeente.
6. Nulgroepen
In het schooljaar 2013 -2014 zijn er in Noord 13 nulgroepen, in het vorige schooljaar
waren dat er 7. Alle basisscholen in het Oude Noorden hebben nu één of twee
nulgroepen.
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7. Stand van zaken Voortijdig schoolverlaten
Het huidige aantal 'oude' voortijdig schoolverlater is nog niet bekend. er is nog geen
nieuwe lijst aangeleverd door de stad, cluster MO. Op de lijst die begin dit jaar is
aangeleverd staan veel jongeren die geen VSV-ers blijken te zijn omdat ze al een
startkwalificatie hebben, dit is terug gekoppeld aan Cluster MO. Het zijn jongeren die
zich vestigen in Rotterdam (waaronder studenten) en Cluster MO heeft geen
achtergrond gegevens van deze jongeren waardoor ze op de lijst van VSV-ers terecht
zijn gekomen.
De deelraad heeft bij motie het dagelijks bestuur gevraagd om minimaal 50% van het
aantal oud vsv-ers (teldatum 1 oktober 2012) te bereiken en hen te wijzen op de
consequenties van een onduidelijke carrière- of levensplan ofwel te begeleiden naar
opleiding of werk. Het gaat in totaal om 237 oud vsv-ers.
Er wordt gewerkt aan de hand van een bron bestand, dat opgesteld en aangeleverd
wordt door het Cluster MO, het gaat om 237 oud vsv-ers. De helft van het aantal
jongeren die op de lijst voorkomen, worden in de looptijd van een jaar bereikt. De
uitvoerende organisaties hebben de opdracht gekregen om 50% van de oud voortijdig
schoolverlaters op de lijst te bereiken en terug te verwijzen naar school, werk en/of
traject ofwel te wijzen op hun activatieplicht om een startkwalificatie te behalen en
zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Stand van zaken 1 september 2013
227 van de 237 oud vsv-ers zijn bereikt door middel van huisbezoek, hiervan zitten nu
43 jongeren in een traject bij het mentoraat voor jongeren van St. Buurtwerk of
Nieuwe Perspectieven. De overige jongeren zijn niet in traject om uiteenlopende
redenen (bijv. hebben al een startkwalificatie, wonen niet meer op dat adres,
vertrokken naar het buitenland of werken). Van de 43 jongeren in een traject zitten er
nu 13 in de nazorg met uitzicht op uitstroom.
8.Huiswerkbegeleiding en stilteplekken

Huiswerkbegeleiding op de basisschool
Voor de huiswerkbegeleiding op het basisonderwijs zijn 3 van de 15 scholen die
daadwerkelijk gebruikmaken van het aanbod van de deelgemeente, de Hildegardis,
Dominicus en COS de Wereld.
Huiswerkbegeleiding 12+
Naast het bestaande aanbod, huiswerkbegeleiding/ peercoaching vanuit de Propeller
en huiswerkbegeleiding door Noordplus start SWN huiswerkbegeleiding vanuit de
Mozaïek voor 12 jongeren volgens dezelfde aanpak als in de Propeller. Na de
herfstvakantie start huiswerkbegeleiding in het Klooster.
Verder wordt door het mentoraat voor jongeren opnieuw bij alle VO scholen waar
jongeren in Noord naar toe gaan, geïnventariseerd wat het aanbod is voor
huiswerkbegeleiding in het schooljaar 2013-2014. Op basis van het aanbod wordt
gekeken of en waar nog meer huiswerkbegeleiding moet worden aangeboden.
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Stilteplekken
Het organiseren van stilte plekken is in voorbereiding, offertes zijn opgevraagd. Omdat
naast een plek om te kunnen studeren ook faciliteiten voor handen moeten zijn,
computer, printer, een kopje thee en iemand die aanwezig is die verder kan helpen als
een jongere het even niet weet, of gewoon iemand die vraagt of het aliemaallukt,
hebben we de jeugdwerkinsteliingen gevraagd naar de mogelijkheden om binnen de
diverse wijkaccommodaties stilteplekken te creëren. De voorstellen daarvoor worden
in de loop van september verwacht.

9. Nieuw Rotterdams jeugdstelsel
Op 5 september heeft er in Noord een startbijeenkomst plaatsgevonden over het
Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel voor professionals. Er is een presentatie gegeven
over de inhoud van het nieuwe stelsel dat m.i.v. 1 januari 2015 operationeel moet zijn.
Daarnaast zijn in workshops thema's opgehaald waar de komende maanden
vervolgbijeenkomsten op georganiseerd gaan worden zodat alie relevante partijen
tijdig klaar zijn. In de bijlage vindt u de presentatie van 5 september.
Met deze korte schets van de voortgang van de diverse inspanningen, verwacht ik u
voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groe

e

te Noord

Noord
5 sept 2013

Startbijeenkomst
Nieuw Rotterdams
Jeugdstelsel

Programma

11.30 Welkom
11.35 Inleiding door Onno de Zwart
11.45 Presentatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
12.15 Vertaling naar Noord door Harlow Brammerloo
12.30 Aan de slag
13.30 Terugkoppeling en flitsende afsluiting
14.00 Einde

Noord
5 sept 2013

Nieuw Rotterdams
Jeugdstelsel
Ton Francken

4

24-9-2013

Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Een gezin in een Rotterdamse wijk
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Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Het wijkteam jeugd en gezin

6

Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Het wijkteam jeugd en gezin: wie en wat?

 generalisten
 jeugdhulp, welzijn, CJG,
schoolmaatschappelijk werk
 goed contact met het
wijknetwerk
 circa 45 wijkteams in 2015
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Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Het wijkteam jeugd en gezin: basishulp
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Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Snel toeleiden, minder zware hulp
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Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Onderwijs belangrijke partner
 Vindplaats en werkplaats
 Wijkteam ondersteunt scholen in de wijk
 Schoolmaatschappelijk werk ook in het wijkteam
 Passend onderwijs
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Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG:
 coördineert wijkteam (meewerkend voorman/vrouw)
 organiseert diagnoseteam
 faciliteert het wijknetwerk

Kwartiermakers vanuit CJG
bouwen wijkteam en
wijknetwerk op.
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Relatie met zorg aan volwassenen

12

24-9-2013

Startbijeenkomst Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Professionals aan zet

De jeugdhulpwerker 2015:
 werkt samen vanuit de
Rotterdamse opvoedvisie
 stimuleert de
zelfredzaamheid
 ondersteunt waar het hoort
 pakt door waar het moet
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Dank voor uw aandacht

14
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