CONVENANT

KANSEN VOOR KINDEREN
naar een talent-ontwikkel-agenda voor ’s-Hertogenbosch

Waarom dit convenant?
Elk kind verdient het om de wereld om zich heen in volle glorie te onderzoeken, zijn talenten te
ontdekken en zich maximaal te ontwikkelen. Om te worden wie je wil zijn, heb je wortels nodig in
een vruchtbare bodem. Ontwikkelen is voor ons geen ‘schoolse’ zaak. In het museum waar je anders
nooit zou komen, een robot maken met je handen, leren rekenen in de kookles, voorgelezen worden,
leren bewegen op een podium…. Kinderen verrijken door ze over grenzen heen te leren bewegen!
Basisscholen/Kindcentra, Kinderopvang, Buitenschoolse Opvang, Voorgezet Onderwijs, Bossche
Educatieve Makelaars als Babel, GGD Hart van Brabant en ’S-PORT maken in ’s-Hertogenbosch samen
creatieve, gezonde en stimulerende leeromgevingen voor alle kinderen. De gemeente steunt de
uitvoering en organisatie omdat het belangrijk is dat er gewerkt wordt aan gelijke kansen voor
talentontwikkeling.
Vanuit een project Niet stapelen, maar vervangen is het anders bouwen aan een rijke speel- en
leeromgeving uitgeprobeerd. Dat smaakt naar meer. Daarom legt dit convenant een basis onder de
ontwikkelagenda’s van de diverse partners.

In de samenwerking gelden de leergebieden
van Curriculum.nu als werkterrein.

Wij tekenen voor een constante stimulans in de ontwikkeling van alle Bossche kinderen van 0 tot en
met 18 jaar. Het Primair Onderwijs en de Bossche Educatieve Makelaars ontwikkelen en borgen de
aanpak Niet stapelen, maar vervangen. Kinderopvang, Voortgezet Onderwijs en PABO zien zichzelf
als partners - en worden daarin ook erkend – die met Primair Onderwijs en Educatieve Makelaars de
doorgaande ontwikkellijn gezamenlijk vormgeven.
De Gemeente erkent in het partnerschap een kans om resultaten te boeken.

De toekomst in zicht
In 2022 willen we dat minimaal 80% van de basisscholen, samen met Kinderopvang en
Buitenschoolse Opvang, werken met Niet stapelen, maar vervangen en wordt een doorgaande lijn
met het Voortgezet Onderwijs vorm en inhoud gegeven.

De rolverdeling
De rolverdeling en inzet van de partners is helder & overzichtelijk:

STAP 1: professionals in onderwijs en opvoeding (coördinatoren) stellen de vraag.

STAP 2 - En professionals van educatieve makelaars (consulenten) geven het antwoord. Zij
verwijzen daarbij door naar educatieve partners in hun leergebied.

Wat pakken we samen op?
Om deze ambitie samen te realiseren pakken we een aantal zaken samen op:
- Alle partners dragen bij aan gelijke kansen voor alle kinderen om hun talenten te ontwikkelen
door zelfkritisch te zijn, te investeren in doorontwikkeling op basis van co-creatie, nieuwsgierig
en stimulerend naar elkaar.
- De SLO-aanbodsdoelen vormen het uitgangspunt in primair onderwijs, uitdaging is dat te
vertalen naar het pedagogisch klimaat van 0-18 jaar..
- De Onderwijs Partners zorgen voor een doorlopende leerlijn. Creëren bewustzijn bij leerkrachten
en coördinatoren en stimuleren inzet van professionele partners om tot curriculumontwikkeling
te komen en dat te onderzoeken in de innovatieve praktijken.
- De Kinderopvang Partners (zowel 0-4 jaar voor kinderopvang als 4-12 jaar voor BSO) ontwikkelen
met kennis, vaardigheid en activiteiten gelijkwaardig mee in en rond Kindcentra
- De Educatieve Makelaars sluiten aan bij de SLO-doelen en de vraag van Onderwijs en
Kinderopvang. Hun aanbod en programma’s vormen daarmee waardevolle en afwisselende
bouwstenen die praktisch in te zetten zijn binnen het curriculum.
- De Gemeente neemt in opdrachten naar uitvoerende partners het meebouwen aan een lokale
ontwikkelagenda Kansen voor kinderen. Niet stapelen, maar vervangen op. Zichtbare en deelbare
resultaten zijn onderdeel van die opdracht.
- De Gemeente stuurt zoveel mogelijk op samenhang en slagkracht. Dat doet ze door de eigen
afdelingen intern te verbinden aan de ontwikkelagenda en ad hoc projecten bij partners te
voorkomen.
- Alle partners nemen in hun jaarplannen inzet voor hun bijdrage aan de ontwikkelagenda en
financiën op en besluiten jaarlijks tot een gezamenlijk uitvoeringsplan en bijbehorende
procesbegeleiding, om de samenwerking tot een succes te maken.
- Partnerschap op Techniek, Natuur en Burgerschap verdienen een organisatorische versterking en
van daaruit vertegenwoordiging aan de tafels van Niet Stapelen maar vervangen. Dit is een punt
van doorontwikkeling.

Hoe organiseren we dit?
We gaan praktisch en haalbaar aan de slag. Partner SSPOH neemt het initiatief en organiseert in dat
kader ‘tafels’, zodat op inhoud en proces ‘loopvermogen’ bestaat vanuit diverse partners. Met een
duidelijke verdeling van taken en rollen voorkomen we dat overleg gestapeld wordt. De ‘tafels’
worden onderverdeeld in drie niveaus:
Tafel Uitvoering
Deze tafel maakt doel- en doe-gericht het
primaire proces rond kinderen: de combinatie
van leerkracht-coördinator in scholen locatiemanager-pedagogisch medewerker én consulenten per ontwikkelgebied.

Tafel Tactiek
Aan deze tafel werken wij samen om het
primaire proces van steun te voorzien en
faciliteren de bestuurlijke randvoorwaarden
die daarvoor nodig zijn. De Bossche Educatieve Makelaars vormen de schakel tussen
Onderwijs, Kinderopvang, Gemeente en
Educatieve Partners.

Tafel Strategie
Aan deze tafel spreken de (Directeur-) Bestuurders
van afzonderlijke partners hun commitment uit en
geven energie, richting en ruimte voor de realisatie
van onze ambitie. Zij vormen een Strategische
Alliantie die werkt aan een ontwikkelagenda om
gelijke kansen voor kinderen en talentontwikkeling in
een doorgaande lijn te realiseren.
De partners die de convenant Kansen voor Kinderen - op weg naar een talent-ontwikkel-agenda
ondertekenen op 27 juni 2019 te ’s-Hertogenbosch zijn:

