Actieplan Aruba
Opvoedvisie van Aruba:
Op Aruba zorgen ouders ervoor dat hun kind kan opgroeien in een optimaal pedagogisch klimaat, in een warm en veilig gezin en in een
kindvriendelijke buurt. Ouders begeleiden hen zo effectief mogelijk in de ontwikkeling tot volwassenheid middels positief opvoeden (steunen,
stimuleren en sturen). Essentieel hierbij is dat het kind emotionele veiligheid ervaart, zijn persoonlijke en sociale competenties ontwikkelt,
kansen krijgt om zich waarden en normen eigen te maken en een actieve rol te spelen in een multiculturele samenleving.
Bijbehorende zes bouwstenen:
Een veilige fysieke en stimulerende omgeving
Positieve ondersteuning
Effectieve discipline

Nr

1

(sub)thema
Op basis van context
Promotie zes bouwstenen
(van de opvoedvisie)

Ontwikkel-punt
Bekendheid met de zes
bouwstenen zoveel mogelijk
vergroten in de komende
twee jaren

Doel/Resultaat1
Prestatie indicator
Aantal personen die de video
hebben gezien en een uitleg
hebben gekregen

Realistische verwachtingen
Goed zorgen voor jezelf als ouder
Advies, steun en hulp op maat

Waarom,
Stappen/acties3
Coördinatie4
2
aanleiding
Het bevorderen van Aansturen/ monitoren van het Opvoedambassadeur met steun
een bewustzijn dat actieplan opvoedvisie 2018van commissie opvoedvisie
er specifieke
2019
aandachtpunten
zijn als het gaat om
opvoeden van
kinderen.

1

Datum
gereed5
juli 2020

Bewaking
Borging6
Bijhouden
van een
centraal
bestand
met bereik

Welk 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
Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen?
3
Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken?
4
Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt?
5
Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd.
6
Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)
7
Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen?

1

Budget7
Nog te
bepalen

Doel/Resultaat1
Prestatie indicator

2

(sub)thema
Op basis van context
Draagkracht van ouders
vergroten

3

Draagkracht van ouders
vergroten

Vergroten bereik gratis
hulplijn aan ouders (161)

Aantal bellers vs. Aantal bellers
het jaar ervoor

4

Promotie van de zes
bouwstenen op diverse
scholen

Bekendheid met de zes
bouwstenen vergroten via
een aantal scholen
(incl. speelscholen en
kleuterscholen)

Aantal ouders die de video
hebben gezien en een uitleg
hebben gekregen

5

Hulp op maat
(pedagogisch advies in een
individueel gesprek)

Vergroten bereik van ouders Aantal ouders die gebruik maken
die gebruik maken van het
van individuele gesprekken van
aanbod
lopend jaar vs. Het jaar ervoor

Bijstaan van scholen
middels trajecten van
gezonde scholen

Stimulering gezonde klimaat
op scholen

Nr

6

Ontwikkel-punt

Afstemming van aanbod van Aantal personen het aanbod
ouders (cursus, lezing,
gebruik hebben gemaakt
informatiemateriaal en
visueel materiaal

Aantal deelnemende scholen per
jaar

Waarom,
2
aanleiding
Daar waar ouders
behoefte aan
ondersteuning
hebben wordt een
aanbod
aangeboden.

Stappen/acties3

Coördinatie4

Uitvoeren acties van de
verschillende organisaties die
het opvoedvisie verder zullen
uitdragen (zie lijst organisaties
onderaan)

Er is een actiekaart per organisatie
ingevuld,waar ook de coördinatie
aangegeven staat

Datum
gereed5

Bewaking
Borging6

Budget7

Juli 2020

Jaarverslag Regulier
van ieder
begroting
organisatie

december
2020

Jaarverslag
Tienda di
Educacion

Regulier
begroting
stichting

Om de
opvoedvragen van
ouders zo
laagdrempelig
mogelijk te
beantwoorden is
een hulplijn van
belang.
Ook scholen
hebben een
opvoedrol in het
leven van kinderen
en kunnen ouders
vaak bijstaan in hun
opvoedvragen.

Promotie hulplijn middels
(social) media

Scholen staan ouders bij
m.b.v. de zes bouwstenen.
Hetzij middels individuele
gesprekken of middels
ouderavonden.

Ieder deelnemende school

Eind ieder
schooljaar

Centraal
bestand
bijhouden

Niet van
toepassing

Ouders hebben
soms ook
persoonlijke
contact nodig in de
vorm van
individuele
gesprekken. De
hulpverleners kan
dan op de
specifieke
gezinssituatie
ingaan.
Ook scholen
hebben
ondersteuning
nodig bij het
implementeren van
stimuleren
klimaten op school.

Promotie van dit aanbod door
de organisaties die deze vorm
van hulp aanbieden.

Zie lijst organisaties onderaan

Juli 2020

Jaarverslag

Regulier
begroting

Uitvoering gezonde school
aanpak op scholen die zich
aangemeld hebben.

Coördinatie gezonde scholen

Continu
proces

Jaarverslag

Regulier
begroting

2

Tienda di Educacion

Nr
7

8

(sub)thema
Op basis van context
Stimuleren van participatie
bij kinderen van 11-12 jaar

Versterking veiligheid- en
beschermingsketen

Ontwikkel-punt

Doel/Resultaat1
Prestatie indicator

Kinderen worden middels
Aantalnemende scholen per jaar
een project om hun mening
te uiten omtrent hun
rechten in samenhang met
de Sustainable Development
Goals.
Uitvoeren crisisplan dat een Ieder project heeft zijn eigen
totaal van 26 projecten
prestatie indicator
bevat

Waarom,
2
aanleiding
Kennis over de
rechten van het
kind en de SDG’s is
nogal beperkt bij
kinderen op Aruba
Sinds de tragische
dood van twee
kleine boers in
november 2017,
zijn de
verschillende Go’s
en NGO’s
bijeengekomen om
tot een crisisplan te
komen om
kindermishandeling
te verminderen.

3

Stappen/acties3

Coördinatie4

Datum
gereed5

Bewaking
Borging6

Budget7

Project waarbij 5e en 6e
klassen een specifiek recht
kiezen waarover zij hun
mening delen.

Parlamento Hubenil

Juni 2018
Jaarlijks
activiteit

Jaarverslag

Regulier
begroting

Ieder organisatie is
verantwoordelijk voor de
implementatie van hun eigen
plan. Het geheel wordt door
een commissie van toezicht.

Directie Sociale Zaken
(Mevr. Glenda Hernandez)

Eind 2019

Verlag per
kwartaal

Specifiek
Begroting
crisisplan
(afl. 17
miljoen)

Lijst organisaties:
1. Directie Sociale Zaken
2. Fundacion Respeta Mi
3. Fundacion Guiami
4. Tienda di Educacion
5. Stichting Wit Gele Kruis
6. Asociacion Trabao pa Hubentud na Aruba
7. Directie Onderwijs
8. Veiligheidshuis
9. Fundacion Pa Nos muchanan
10. Directie Volksgezondheid
11. Imelda Kleuterschool
12. Telefon Pa Hubentud
13. Te Aworo Speelschool
14. Stichting Protestante Christelijk Onderwijs Aruba
15. Centro di Famia di Criansa

4

