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Werkgroep Jonge Kind 
 
Het jonge kind gaat ons allen aan het hart.  
We weten dat een doorlopende ontwikkeling vanaf de vroege jeugd kansen biedt om uit te kunnen 
groeien tot een evenwichtig en stabiel persoon. 
 
Het doormaken van een vloeiende, ononderbroken ontwikkeling is niet altijd vanzelfsprekend. RSV 
Breda heeft daarom in het ondersteuningsplan een ambitie voor de jongste kinderen opgenomen. 
We willen graag dat alle jonge kinderen, ook die intensievere ondersteuning nodig hebben, zo snel 
en zo goed mogelijk dit op een passende plaats binnen het onderwijs aangeboden krijgen.  
 
Om deze ambitie te realiseren heeft het RSV de Werkgroep Jonge Kind twee specifieke opdrachten 
gegeven: 

- Ten eerste:  
Vaststellen wat de rol van RSV Breda is, binnen het proces van vroegsignalering en tijdige interventie 
naar de best passende onderwijsplaats met de best passende ondersteuning. 
Het goed duiden van onze rol is een belangrijk aspect binnen de samenwerking met betrokken 
partners. Tijdens de klankbordbijeenkomst op 14 februari j.l. hebben partners en collega’s hun visie 
gegeven op de wijze waarop de rol van begeleiders passend onderwijs ingevuld zou kunnen worden. 

- Ten tweede: 
Opstellen en vaststellen van de beschrijving van een soepel en levendig werkproces waarin 
afgesproken is wie, wat doet en op welke wijze de onderlinge samenwerking tussen de voorschoolse 
(specialistische) voorzieningen, onderwijs en de gemeenten vormgegeven wordt m.b.t. de toeleiding 
van kinderen naar onderwijs.  
 
In de praktijk zien we al mooie initiatieven en zien we in het werkveld dat we ons ook echt 
bekommeren om de jonge kinderen. We zijn begonnen om te inventariseren wat er al werkt, wie we 
al kennen, wat er al ligt, wat er al aan initiatieven zijn genomen, wat er al leeft. We halen op wat er 
de afgelopen jaren al is geïnvesteerd op dit gebied.    
 
Als beide opdrachten uitgevoerd worden zal steeds zichtbaarder worden wat de inhoudelijke opgave 
is: waar hebben deze kinderen mee te maken, waar lopen we als professionals in dat werkproces 
met elkaar tegenaan en wat is er dan misschien nog nodig. Ook dat stuk pakken we later in het 
proces samen op.     
 
Oproep: 
Om te komen tot het beschrijven van een soepel en levendig werkproces vragen wij input vanuit het 
werkveld tijdens de klankbordbijenkomst welke wordt gehouden op dinsdag 5 april van 9.00 tot 
11.00 uur. 
Mochten er collega’s uit het werkveld zijn die hieraan deel willen nemen dan zijn zij van harte 
welkom dit kenbaar te maken door een bericht te sturen naar Wies van Engelen 
w.vanengelen@rsvbreda.nl 
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