
Team Toekomst
Ieder kind in 2030 kansgelijk

Informatiepresentatie scholen



Aanleiding
Team 
Toekomst

• Teveel kinderen groeien niet kansgelijk op. 
Van de 6.000 basisschoolleerlingen in 
Delfshaven structureel 2.500! 

• Scholen signaleren van ieder gezin precies
hoe het gaat, maar hebben niet de capaciteit om 
het gezin naschools te ondersteunen. 

• De vele wijkpartijen met aanbod proberen
allemaal de doelgroep te bereiken, maar dat lukt
onvoldoende. 

• In London bestaat sinds 2014 een bewezen
effectieve interventie, West London Zone. Die 
interventie is naar Delfshaven gebracht en heet
in Delfshaven Team Toekomst. 



Hoofdtaken: 
schoolondersteuning, 

hulpverlening aan 
ouders en kinderen en 

toeleiding naar 
geïndiceerde zorg.

Hoofdtaken: 
beoordeelt en 

onderzoekt wat 
passende oplossingen 

zijn voor de 
leerlingvragen en 

leerlingvolgsysteem. 

Ziet de toegevoegde 
waarde van Team 

Toekomst en draagt 
deze uit.

Directie

IB’er

SMW’er

Linkwerker
Hoofdtaken: 

vertrouwenspersoon van het 
gezin, helpt het gezin met een 
tweejaarlijks plan voor kind en 
gezin en ondersteunt het gezin 

in die twee jaar, op de 
momenten dat het gezin het 

nodig heeft. 

Toegevoegde waarde Team Toekomst
1. Door de aanwezigheid van TT krijgt de IB’er een extra keuze: wat preventief kan, via TT.
Wat niet (meer) preventief kan, via SMW. Zo krijgt de SMW’er (op termijn) tijd voor de
dossiers die gespecialiseerde zorg nodig hebben.

2. TT kent alle wijkpartijen en kan de de cirkel van wijkpartijen rondom de school
structureren.

3. TT kan voor langere tijd een gezin als vertrouwenspersoon ondersteunen. TT werkt niet
tussen 9-17 uur, maar is er als het gezin het nodig heeft.

De rol van een wijknetwerker
De wijknetwerkers ondersteunen alle kinderen, die niet
meedoen aan de reguliere interventie, maar die ook hulp nodig
hebben. De wijknetwerkers zijn aanwezig tijdens koffie-
ochtenden op school, organiseren iedere vakantie een
vakantieprogrammering en zijn eerste contactpersoon van alle
aanbieders in de wijk. De lekker fit docenten en
cultuurdocenten weten welke kinderen (nog) niet sporten en/of
aan cultuur doen. Zij kunnen deze kinderen richting de
vakantieprogrammering sturen of naar de wijknetwerker.

De rol van een linkwerker 
volgens de IB’er van de Nicolaasschool

”Ondersteunend, samen in hetzelfde schuitje, dichtbij, na
schooltijd/in het weekend, een extraatje dat geboden wordt dat
eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, een back-up,
meedenken over volledige ontwikkeling, laagdrempelig,
dromen, brede ontwikkeling, preventief, vanuit krachten.”

Wijknetwerker
Hoofdtaken: helpt kinderen en 
gezinnen met eenvoudigere 

ondersteuningsvragen en 
coördineert de 

vakantieprogrammering. 

Medewerker 
ouderbetrokkenheid

Docent cultuur/
cultuurcoachLekker fit docent



Stappenplan Team Toekomst

Jongere wordt geselecteerd 
en krijgt persoonlijk ontwikkelplan 

Jongere doorloopt het traject en 
neemt opgedane 

skills en houding mee 

Identificeren en
selecteren van 

kinderen

Opstellen en
uitvoeren van 

een 2-jarig 
ontwikkelplan

Maximale focus 
op de toekomst

van de 
deelnemer

Jongere behaalt 
talentontwikkelingsdoe-

len en ouders kunnen de 
positieve ontwikkeling 

doorzetten 



De linkworker speelt de essentiële rol; 
zien de deelnemer twee keer per maand en stellen
voor elk kind een persoonlijk ontwikkelplan op

5

•Ieder kind krijgt een persoonlijk ontwikkelplan op maat.

•Ten minste 4 uur naschoolse activiteiten per week.

•Ten minste de helft van deze tijd wordt besteed aan sport. 

•Tweewekelijkse korte momenten tussen linkworker en deelnemer.

•Tweewekelijkse momenten met de ouders.

•Ieder half jaar een moment gericht op behaald resultaat.

•Ieder jaar een uitgebreid gesprek met de ouders erbij. 



Impactrapportage eind cohort 1
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Herfstevent: Uit welke CBS-buurt in 
Delfshaven zijn de kinderen afkomstig?

Totaal

Wijknetwerk: voor alle andere kinderen uit de wijk organiseren we 
vakantieprogrammering en doorgeleiding naar aanbod in de wijk


