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0. Rechten van kinderen Naleving Kinderrechten 
verdrag 

Hulpverlenings en educatieve  
-instanties leven kinderrechten 
na 

Vaststellen van gemeenschappelijke 
inidcatoren (Unicef) voor monitoring 

- Het opzetten van een database voor het 
leveren van betrouwbare gegevens en 
info 

- Data verzamelen over de  implementatie 
en naleving van het Kinderrechten 
verdrag binnen organisaties 

- Bekendmaking aan de gemeenschap 
aanbevelingen VN comité kinderrechten 
verdrag aan het Koninkrijk,  
 

SOAW (F&J) 
IVRK platform 
 

December 
2019 
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Ondersteuning 
Ouders, opvoeders en 
jongeren 

OPV vaardigheden aanleren 
 

400 opvoeders hebben 
opvoedingsondersteuning gehad 
Eigen kracht van Opvoeders 
versterkt (Opvoeders met 
zelfvertrouwen en draagkracht)  

1. Oudercursussen en seminairs Triple P 
uitvoeren 

2. Individuele opvoedingsondersteunings 
capaciteit met training Triple P verhogen 

Opvoedambassadeur 
met steun van 
Opvoedplatform 
 
 

juli 2023 
 

Reguliere 
Begrotings-
post 
Programma 
Triple P 

Deskundigheidsbevordering 
 

3 trainingen gegeven aan 
professionelen 
60 professionelen getraind 

1. Inventariseren professionals 
2. Training professionals in Triple P 

ovoedingsondersteunings methodieken 
 

Opvoedsteunpunten 
implementeren 
 

1 Opvoedsteunpunt operationeel 1. PM Samenwerking met Koninkrijk 

                                                      
1Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. Hoe vaak 

wordt er gemeten? 
2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
4 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
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Awareness campagnes tav 
opvoeding en IVRK 
 

Bewustwording creëren tav 
belang van opvoeding en 
-ondersteuning als instrument 
Bekendheid tav IVRK in de 
gemeenschap  

1. Opvoedvisie - en missie bekendmaken 
aan organisaties ouders en gemeenschap 
dmv spotjes, jingle, video en toneel 
voorstellingen in de verschillende 
buurten 

2. Awareness materiaal aangepast en / of 
ontwikkeld 

3. Samenwerking met Aruba tav 
awarenesscampagne  
 

Genereren van valide data 
tav Opvoeding 

Onderzoek uitgevoerd tav  
- opvoeding   
- opvoedcursussen 
- disciplinaire methodes in de 

opvoeding 
 
 

1. Deskresearch 
2. Onderzoeksteam samengesteld 
3. Onderzoek ontwikkeld/ aangepast 
4. Onderzoek uitgevoerd 
5. Opzetten database  
6. Evaluatie data 
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Veilige opvoedsituaties en 
tegengaan 
kindermishandeling 

 
Professionalisering aanpak 
relationeel geweld en 
kindermishandeling 

 In kaart brengen van de 
instanties die zorg bieden op het 
gebied van Relationeel Geweld 
en kindermishandeling 
 
Medewerkers van Preventieve en 
hulpverleningsinstanties zijn 
getraind in het gbruik en de 
toepassing van de meldcode en 
het afwegingskader 
Relationeel Geweld en 
Kindermishandeling 
En in de methodiek Signs of 
Safety 

 
Ontwikkelen van een basis infrastructuur 
met medewerking van TF Aruba 
 
 
 
In samenwerking met Permanente 
commissie Nationale bestrijding geweld 
tegen kinderen/jongeren en huiselijk en 
relationeel geweld de meldcode voor 
Curaçao ontwikkelen en implementeren 
Ontwikkelen van een afwegingskader 
 
Training in gebruik van de meldcode en 
training in Signs of safety  

 
SOAW 
AZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TF Curaçao 

 Rguliere 
begroting 
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De ontwikkeling van 
safetynets: 
Brede School 
Sociaal Netwerk 
Vreedzame school 

Maximale 
ontwikkelingskansen 
creëeren voor kinderen en 
jongeren op gebied van 
gezondheid, veiligheid, 
maatschappelijke 
participatie, 
talentontwikkeling & plezier, 
voorbereiding op de 
toekomst 
 
Jongeren betrekken in 
probleempreventie 
 

Competente jongeren   
Competente opvoeders 

Programma's introduceren voor het 
aanleren van sociale, emotionele en 
morele vaardigheden/competenties  
 
Creëren van een breed samenwerkings- 
verband tussen verschillende discplines en 
de buurt Programma's//trainingen 
levensvaardigheden aanbieden  
-  a.d.h.v. levensvaardigheden instrument  
- trainingen in probleemoplossen 

 
Herhalingsonderzoek Jeugdmonitor  

OWCS 
GMN 
CBS 

PM PM 
Reguliere 
begroting 

4 Bevorderen van de 
participatie van kinderen en 
jongeren 

Awareness campagnes tav 
IVRK 
Jongeren voorbereiden op 
een actieve en 
verantwoordelijke rol in de 
samenleving 

Bewustwording creëren tav 
belang en bekendheid tav IVRK 
bij kinderen/ jeugdigen 
Competente en betrokken 
jongeren (civil society) 
 

Awareness materiaal aangepast en / of 
ontwikkeld 
Programma's in de media en op scholen 
om het IVRK meer in de publiciteit te 
brengen 
Jongeren betrekken in diverse 
programma’s 
 

SOAW (F&J) 
OWCS 
IVRK Platform en 
NGO’s 
 

2020 Reguliere 
begroting 

5. Professionele hulp en 
ondersteuning van 
kinderen en gezinnen 
 

Jeugdwet ontwikkelen 
Beleid Jeugdzorg 
ontwikkelen (rekening 
houdend met kwetsbare 
kinderen) 
 

Operationele Jeugdwet 
Beleid Jeugdzorg bekend en 
geïmplementeerd door alle 
jeugdzorg instanties 
 

Revisie wet op de jeugdzorg 
Revisie jeugdbeleid (Beleidskader 
Jeugdzorg) 
Stroomlijning wet op de jeugdzorg  
met andere wetgeving. 
Training en stappenplan implementatie 
Bekendmaking wet en regelgeving 
 

Justitie 
SOAW F&J en Beleid 

2019 Reguliere 
begroting 

6. Kwetsbare kinderen, 
waaronder 
migrantenkinderen en 
minder valide kinderen 
 

In alle thema’s rekening 
houden met kwetsbare 
kinderen 
 

Awareness in de gemeenschap 
en bij alle stakeholders creëren 
 

Specifieke problematiek van kwetsbare 
kinderen in kaart brengen 

Betrokken instanties PM PM 

           
            
Stakeholders PM 
Ministerie OWCS, GMN, Justitie        
NGO’s op het gebied van Kindermishandeling en relationeel Geweld zoals Bos di Hubentut, Stichting Kinderbescherming, Voogdijraad, GVI, Yave, AJJC,  
Samenwerkende Internationale instanties zoals Unicef, UNESCO, UNDP, Nji, Cafra 
Instanties op het gebied van Handicap rights, Voorschoolse en naschoolse zorg, Drugs, Sport en vrije tijdsbesteding en Cultuur 


