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In oktober 2013 is de pilot Goirle (pilot werkwijze preventieve basiszorgstructuur Jeugd) van 
start gegaan. In deze pilot is expertise van specialistisch pedagogisch medewerkers van 
Kompaan en de Bocht gekoppeld aan een aantal voorschoolse en vroegschoolse 
voorzieningen in de gemeente Goirle. De focus van de pilot ligt op de ontwikkeling van het 
jonge kind in de leeftijd van 0 tot circa 6 jaar en heeft een preventieve insteek.   
 
Naar aanleiding van een eerste onderzoek is op 11 november 2015 een bedrag van € 75.000 
beschikbaar gesteld voor het jaar 2016, ten behoeve van de versterking van de preventieve 
basisstructuur Jeugd. Met de inzet van deze middelen is in 2016 de werkwijze 
doorontwikkeld en vanaf september 2016 is de pilot beschikbaar op alle kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en basisscholen in Goirle en Riel. Inmiddels zijn drie specialistisch 
pedagogisch medewerkers betrokken bij de pilot.  
In april 2016 is naar aanleiding van een grote netwerkbijeenkomst de naam veranderd in 
'Aandacht voor Basiskracht'.   
  
Effectmeting  
Vanaf de zomer van 2016 is er gestart met een onderzoek naar het effect van de pilot, 
waarin met name ook gekeken is naar werkzame factoren in vergelijking met beschikbare 
literatuur en het effect op kindniveau. Dit onderzoek is uitgevoerd door UniPartners. 
Bij deze effectmeting is gebruik gemaakt van vier methoden, namelijk een 
literatuuronderzoek, interviews, een ouderenquête en het bespreken van een aantal 
casussen. 
 
Concluderend kan er worden gezegd dat de pilot 'Aandacht voor Basiskracht' het gewenste 
effect heeft op de locaties die er de afgelopen jaren aan mee hebben gedaan. Ook al is het 
nu nog te vroeg om een effect te zien in de uitstroom naar speciaal onderwijs of een daling 
in de doorverwijzingen naar jeugdzorg, zijn de effecten op korte termijn veelbelovend. 
De pilot bevat verschillende aspecten die in de literatuur vaak resulteren in positieve 
effecten. De locaties en ouders zijn over het algemeen zeer positief over de pilot en zien 
zelfs al verschillende effecten, bijvoorbeeld een verbetering van kennis en vaardigheden. 
Sommige van deze effecten worden ook gezien door de specialistisch pedagogisch 
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medewerksters die de pilot uitvoeren. Zij zien echter vooral positieve resultaten op 
individueel niveau, bij kinderen die zij hebben begeleid. 
Na het afnemen van de interviews en de ouderenquête kan er geconcludeerd worden dat de 
pilot op een goede manier wordt uitgevoerd. De juiste begeleiding van kinderen, ouders en 
leerkrachten zorgt wederom voor een effectief programma. 
 
Aanbevelingen 
Naast de conclusie, zijn er verschillende aanbevelingen gedaan, zoals het belang dat de pilot 
zich blijft richten op vroegsignalering en dat er aandacht blijft voor een goede 
implementatie. Hiervoor zou jaarlijks een kort onderzoek gedaan kunnen worden waarin 
leerkrachten en ouders om feedback wordt gevraagd.  
Deze aanbeveling wordt overgenomen. Jaarlijks zal aan betrokkenen (ouders, pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten) feedback worden gevraagd.  
 
Er wordt gevraagd om meer tijd met de specialistische pedagogische medewerker en dat 
partijen (onderwijs, opvang e.d.) goed blijven communiceren met elkaar. Ook is goede 
communicatie richting ouders over de inhoud van de pilot van belang.  
De aanbeveling omtrent het uitbreiden van uren wordt niet overgenomen. Wel zal dit punt 
met het onderwijs en de opvang worden besproken. Zo ook het punt rondom de 
communicatie.  
 
Tot slot is het wenselijk om over een aantal jaren nog een keer een soortgelijke effectmeting 
uit te voeren. Voor verschillende onderzoeksvragen was het nog te vroeg om antwoorden te 
genereren.  Voorgesteld wordt om een aantal kinderen voor meerdere jaren te blijven 
volgen, om het directe effect van de pilot te kunnen meten. 
Deze aanbeveling wordt overgenomen.  
 
Gezien de resultaten is het college gevraagd de pilot in 2017 te continueren en vanaf 2018 
de financiering ervan onder te brengen in het integraal beleidsplan 'Back to Basics 2.0' voor 
de periode 2018 - 2021. Voor 2018 geldt dat bij de vaststelling van Back to Basics 2.0 
meegewogen wordt of de middelen hier worden ondergebracht. Hierover zal nog een 
beslissing genomen moeten worden.  
 
Het volledige rapport 'Effectmeting Aandacht voor Basiskracht' ligt voor u ter inzage.  
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