
         Utrecht, 12 april 2022  

 

Beste raadsleden,  

 

In Utrecht willen we dat ieder kind gezond en veilig kan opgroeien en de ruimte krijgt om zijn 

talenten te ontwikkelen. Dat is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Bij sommige van de 

Utrechtse kinderen is er wat extra hulp of ondersteuning nodig, om te zorgen dat ze zich zo goed 

mogelijk kunnen ontwikkelen, op school, thuis en daarbuiten. Als scholen, kernpartners en partijen 

uit de sociale basis zijn we pas tevreden als elk kind op school en thuis de ondersteuning krijgt die hij 

of zij nodig heeft.   

Een uniek aspect van de Utrechtse aanpak is de zogenaamde kernpartneraanpak waarbij we als 

Buurtteam, JGZ, Samenwerkingsverband (PO of VO) en leerplicht samenwerken om de scholen te 

ondersteunen en versterken. We beginnen hier al zo vroeg mogelijk mee, samen met de 

kinderopvang en in het bijzonder de voorschoolse educatie, om alle kinderen vanaf de start gelijke 

kansen te bieden. Dit doen we niet alleen door het bieden van passende hulp maar ook door in te 

zetten op een rijk leven (gezond, vitaal, met toegang tot sport, cultuur en opname in sociale 

verbanden) en het versterken van de basis op school en thuis. Landelijk wordt Utrecht als voorloper 

gezien door deze manier van werken. De hechte samenwerking op de werkvloer in de scholen met 

de partijen uit de sociale basis - het jongerenwerk JoU Utrecht, DOCK Utrecht, en Sport Utrecht – is 

een belangrijke pijler bij het voorkomen van potentiële problematiek en het versterken van het 

normale leven.  

Willen jullie zelf in twee van onze scholen meemaken hoe de Utrechtse aanpak eruit ziet? Zien en 

ervaren tot welke (ontroerende) successen dit kan leiden, maar ook waar de uitdagingen zitten? 

We nodigen jullie graag uit!  

We realiseren ons dat echt impact hebben op de ontwikkeling van leerlingen, en vooral die leerlingen 

bij wie ‘het niet vanzelf gaat’, alleen lukt als we samen optrekken. Het is essentieel om gezamenlijk 

aan te sluiten op de individuele vraag van kinderen en hun gezin én te kijken naar de gezamenlijke 

opgaves die we binnen en tussen de stelsels zien. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe we de mentale 

gezondheid en veerkracht van kinderen en jongeren, meer collectief en preventief, kunnen 

versterken. En parallel kijken we hoe we systeemproblemen kunnen slechten. In een bezoek aan ons, 

nemen we jullie graag mee in het leven van sommige van onze leerlingen, de bredere context en de 

werkwijze van onze professionals in de scholen. Het doel is altijd: doen wat nodig is voor onze 

leerlingen. Uiteraard horen we ook heel graag waar jullie kansen zien of vragen over hebben. 

Naast het bovenstaande zien we als gezamenlijke partners ook nog andere thema’s waar we in deze 

samenstelling of een deel van deze groep graag met jullie over van gedachten wisselen. Denk hierbij 

aan de opgave rondom het jonge kind of wel thuis. Uiteraard plannen wij hier ook graag een 

ontmoeting over in samen met een aantal van onze professionals en ervaringsdeskundigen.  

Tot slot maken we graag van het moment gebruik om aandacht te vragen voor de wens die wij als 

partners gezamenlijk hebben: een wethouder Onderwijs & Jeugd. Deze wens past wat ons betreft 

perfect bij de ingezette koers en de volgende stap die nodig is in Utrecht. We zijn trots op datgene 

dat er al is in de stad, wetende dat we hier vanuit landelijk perspectief zeker bij de koplopers horen. 

Tegelijkertijd is dit ook de fase, dat we een aantal zaken steviger beet te pakken hebben om die zorg 

en ondersteuning voor kinderen en gezinnen beter te organiseren. Wij denken dat juist de 



combinatie van beide portefeuilles enorm kan helpen om de twee werelden van onderwijs & zorg 

voor jeugd nog meer te verbinden.  

We verwelkomen jullie graag tijdens een bezoek op de scholen, en zien uit naar jullie reactie! 

 

Hartelijke groet, 

Namens de Utrechtse scholen, kinderopvang, samenwerkingsverbanden PO en VO, Lokalis, 

Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg, KOOS Utrecht, Spoor 030, Jongerenwerk Utrecht (JoU), DOCK 

Utrecht, Sport Utrecht 

 

Jetta Spaanenburg (SWV PO) 

Myrthe de Jong (SWV VO) 
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Suzanne Verdoold (Leerplicht) 

Lisette Jongbloets (JGZ) 

Marian Dobbe (KOOS Utrecht) 

Rik Horstman (Spoor 030) 

Paul van der Aa (JoU) 

Jennifer de Vaal (DOCK) 

Joscha de Vries (Sport Utrecht) 


