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Subsidietender dacument, p. 8.

B: Zortcomponent voorschoolse educatie

BCO heeft op 30 augustus 2019 onderzoek gedaan naar de zwaardere ondersteuningsbehoefte van peuters in
de voorschoolse educatie. Het onderzoek is gevoegd als bijlage bij dit uitvraagdocument. ln hoofdstuk 7 van
het onderzoeksrapport geeft BCO een antwoord op de vraag: Op welke wijze kunnen betrokken portijen
(kinderopvangorganisdt¡es, gemeente en jeugdgezondheidszorg) in dfstemming met elkaor een passend
ddnbod voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar orgoniseren als er ondanks inzicht in de praktische
afbakening sprake blijft van een 'grijs gebied'? ln hoofdstuk 8 is een advies opgenomen voor de gemeente om
de subsidietender aan te vullen.

Subsidietender document, p. j5, boven "Overige eisen",

De subsidieverlener wil subsidie verstrekken aan kindercentra om de in het onderzoeksrapport genoemde
oplossingsrichtingen in hoofdstuk 7 vorm te geven. De te subsidiëren activiteiten betreffen uiteraard alleen de
activiteiten in de oplossingsrichtingen die kindercentra (mede)uitvoeren. Deze activiteiten worden ter
verduidelijking hieronder nogmaals genoemd.

Zorgnlvcou 7 Dc bosls op ordc
Kinderopvang
. Om zo vroeg mogelijk zicht te krijgen op (zwaardere) ondersteuningsbehoeften: voer een gestructureerde

intake uit. Bevraag daarin voorwaarden, risicofactoren en ontwikkeling. Maak waar mogelijk al een eerste
inschatting of vul de tool voorlopig in. Stem hierover af met het consultatiebureau. Vraag hen om gerichte
ontwikkeldoelen. Start meteen met gericht aanbod dat aansluit op de uitkomsten van de intake, zo kan

waar nodig snel en onderbouwd de stap naar zorgniveau 2 of 3 gemaakt worden;
o Werk in alle kinderopvangorganisaties met een duidelijk beschreven, actuele zorgprocedure (zie good

practice 1);

r Registreer KIJK! volgens een vaste frequentie en neem de uitkomsten daarvan op in het dossier van de
peuters, zodat ze beschikbaar zijn bíj stappen naar een volgend zorgniveau;

o Bouw in de zorgprocedure in dat pedagogisch medewerkers hun observaties ofvermoedens eerst toetsen
bij een collega voordat ze ouders informeren;

o lnformeer ouders formeel en informeel over de ontwikkeling van hun peuter. Geef op formele momenten
duidelijk aan waar het kind voor- of achterloopt in de ontwikkeling en wat daarmee wordt gedaan;

o School pedagogisch medewerkers in het scherp observeren van de ontwikkeling en in het voeren van
oudergesprekken waarin aandachtspunten in de ontwikkeling van hun peuter moeten worden besproken
en tegelijkertijd een goede relatie met ouders moet worden behouden;

. Zorrvoor een evenwichtiger verdeling van peuters met een we-indicatie of zorgvragen over de locaties en
groepen. Zijn dagopvang en peuterspeelzaal in groepen te mengen?

Zorgniveau 2 Sømen scherp en t¡jd¡g signøleren

Kete n po rtn e rs (wa a ro n d e r ki n d e ro pva n g )
Hanteer de bijgestelde spelregels en de richtl'rjnen voor het grijze gebied bij het vaststellen van zwaardere
ondersteuningsbehoeften. Pas deze een jaar toe, evalueer ze dan en scherp ze mogelijk aan. Doe dit aan de
hand van cases. Betrek het consultatiebureau hierbij zodat hun richtlijnen een plek krijgen in de spelregels (zie

good practice 2).

Kinderopvang



Verrorg gcricht cxtra taalaanbod binnen het eigen we-programma, in afstemming met de basisschool

of ¡nderc partnÊrc mct taalexpertise;
Let als zorgcoördin¡tor op gerichte dossiervorming, duidelijke formulering van acties en evaluaties.
Kijk waar nodi¡ over de schouder van dc pcdagogisch medewerker mee of ondersteun haar (de

pcdagogisch medcwerkcr is niet HBO-geschoold);

Betrek partn.rs biJ het intarnc zorgoverleg, denk hierbij aan het consultatiebureau of het CMD, nodig
hier zovecl mogelûk dc oudcrs ook bij uit;
Lukt het n¡ct om partncrs tc laten aansluiten bij intern zorgoverleg, tref elkaar dan op vaste vooraf
vastgcsteldc tijdstippên. Gebruik dezc ontmoetingen ook om anoniem peuters te bespreken en advies

bij elkaer in te winncn;
lnformeer ouders duidelijk en formeel over de extra stappen die worden genomen in de ontwikkeling
van hun peuters, uitkomsten van interne observaties en effecten van handelingsplannen;
Zorg dat zorgcoördinatorcn/ pcdagogisch coaches voldoende tijd hebben om de zorgprocedure goed

uit tc voeren.

Zorgnlvcou 3 Als portncrr naor gos*nd aanbod

Kete n po rtne rs (woa ron de r ki n de ropva ng)
r Vocr Gen vest multidisciplinair overleg als de stap naar zorgniveau 3 gemaakt wordt. Afhankelijk van

dc behocftcn en populatie van de locatie twee tot vier keer per jaar. Hierbij sluiten voorschool,
vrocgschool, consultatiebureau, CMD en ouders aan. lndien gewenst sluiten andere genodigden aan,

bijvoorbeeld de wijkagent of iemand van de beoogde onderzoeksinstantie. Door samen naar de

ontwikkcling van de pêutcr tc kijken vanuit de verschillende invalshoeken kan het grijze gebied bij de

spelregels worden aangescherpt. Blijft er onduidelijkheid, dan kan door samen te overleggen en een

zo passend mogclijkc vervolgstap worden bepaald. Bespreek in dit overleg ook de voortgang van
peuters voor wic onderzoek of vervolgstappen al gestart zijn (zie good practice 3 en 4);

r Voer op locatic spreckuren uit vanuit het Audiologisch centrum of Kentalis, om ouders op deze manier
bckend te maken met hun werkwijze en zo de drempel verlagen;

. Zorg dat men op school zicht kan krijgen op de behoeften van hun potentiële leerlingen. Laat de
peuters spelen in school, bijvoorbeeld buiten of tijdens gezamenlijke thema-activiteiten, zodat
lcerkrachten an/of dc intern begeleider al een beeld van deze peuters krijgen, zonder formele
informatieoverdracht.

ln pararaaf V.4 is hoofdstuk 8 uitgewerkt in een aantal voorwaarden om de oplossingsrichtingen genoemd in
hoofdstuk I vorm te geven. Ten aanzien van de zorgcomponent betreffen dit de volgende voorwaarden:

Zorgeorngoneirt vosrchool¡r ¡dueath

Het kindercentrum werkt met de 'spelregels zwaardere ondersteuningsbehoeften' zoals genoemd in het
onderzoeksrapport van BCO. Het kindercentrum werkt onder regie van de subsidieverlener daarnaast mee aan

het verder aanscherpen en definiëren van het in het onderzoeksrapport genoemde 'grijze gebied' op basis van

casusbesprekingen. Het kindercentrum conformeert zich verder aan deelname aan een structureel (twee tot
vier keer per jaar) multidisciplinair overleg onder regie van de subsidieverlener (kinderopvang, CMD,

consultatiebureau, basisschool en ouders en andere ketenpartners).

Het kindercentrum levert verder door subsidieverlener te bepalen gegevens aan die het mogelijk maken voor
subsidieverlener te meten:
- hoeveel peuters met extra ondersteuningsbehoeften er in de gemeente zijn;
- wat de doorlooptijd is tot passend aanbod indien dat nodig blijkt;
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hoeveel peuters buiten de kinderopvang of basisschool extra aanbod krijgt (inclusief peuteraanbod en
passend onderwijs);
wat de specifieke behoeften van de peuters zijn;
of passende vormen van extra aanbod beschikbaar zijn.




