Certificeringsprocedure

Het Jeugdeducatiefonds – alle kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen
Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit
een achterstand te vergroten. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar
bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of
meester weet als geen ander wat nodig is. Het Jeugdeducatiefonds certificeert scholen, die
vervolgens gebruik kunnen maken van het fonds.
Certificering
Scholen die voor certificering in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met Hans
Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. In een eerste gesprek wordt de wens om met
het Jeugdeducatiefonds samen te werken gemotiveerd. Ook wordt wat informatie gegeven
over de school: denk aan de wijk waar de school staat, de grootte van de school en het
percentage kinderen in de doelgroep van het Jeugdeducatiefonds.
Criteria waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor certificering:
- De school is volgens de Inspectie geen zwakke school.
- De school heeft een populatie waarvan meer dan 50% van de kinderen opgroeit in een
thuissituatie onder 150% van het sociaal minimum.
- De school zegt toe om naast groepsaanvragen ook individuele aanvragen in te dienen.
Zo wordt het onderwijs beter en worden ook individuele kinderen gezien.
- De school zegt toe medewerking te verlenen aan intervisiebijeenkomsten die worden
georganiseerd.
Een volgende stap is dan een bezoek aan de school, waarbij kennis wordt gemaakt en
wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Uitkomst kan zijn dat een school op de
nominatie komt om gecertificeerd te worden. Als de gemeente zorg draagt voor cofinanciering
en de middelen van het Jeugdeducatiefonds het toestaan, volgt de uiteindelijke certificering.
Wij willen een structurele en persoonlijke band opbouwen met de scholen. We werken in
vertrouwen op de expertise van leraren en geven hen handelingsruimte. Die werkwijze maakt
dat we van scholen terug horen, dat we ze niet belasten, maar juist ontlasten in hun werk.

