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1 Inleiding 
 
In de gemeente Geldrop-Mierlo verzorgen zes lokale kinderopvangorganisaties voorschools educatief aanbod voor peuters 
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij is speciale aandacht voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve). De basis daarvan 
staat. Gezamenlijk onderzoek (Robbe, 2018) toonde aan dat doorontwikkeling van vve zich moet richten op 
eenduidiger signalering van kinderen met ‘zwaardere ondersteuningsbehoeften’ en versnelling van hun toeleiding tot 
passend aanbod.  In theorie en praktijk is de aard en omvang van deze problematiek door het ontbreken van een eenduidig 
kader niet te verifiëren. Daardoor is niet goed vast te stellen welk aanbod voldoende aansluit en of het aanbod dat de 
gemeente via KluppluZ biedt passend is. In navolging van het advies van Robbe heeft de gemeente dit laten onderzoeken. 
In dit rapport staan de resultaten van dat onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van juni tot en met 
augustus 2019. Het is uitgevoerd door BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning. Tijdens het onderzoek is samengewerkt 
met alle bij de voorschoolse periode betrokken ketenpartners.  
   
Het onderzoek is gericht op de volgende opbrengsten: 
1. Een onderbouwde, door partners gedragen, definitie of spelregels voor het vaststellen van zwaardere 

ondersteuningsbehoeften bij het zeer jonge kind van 2 tot 4 jaar.  
2. Zicht op de omvang van het gesignaleerde probleem.  
3. Een beschrijving van het gevolgde proces om zwaardere ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen met daarbij 

ervaren effectieve elementen en knelpunten.  
4. Oplossingsrichtingen op basis waarvan de gemeente in afstemming met kinderopvangorganisaties en 

jeugdhulp een gezamenlijk gedragen normatief kader kan vaststellen.  
5. Praktisch uitgewerkte tools voor toekomstige signalering en toeleiding.  
 
Voor de eerste drie opbrengsten wordt in de hoofdstukken 2 tot en met 5 aangegeven hoe het onderzoek is uitgevoerd en 
wat het heeft opgeleverd. In hoofdstuk 6 worden conclusies besproken in de vorm van antwoorden op de specifieke 
onderzoeksvragen van de gemeente. In hoofdstuk 7 worden oplossingsrichtingen en good practices gegeven. Tot slot wordt 
in hoofdstuk 8 advies aan de gemeente gegeven over de inzet van de subsidie en aanvullingen voor de subsidietender. De 
ontwikkelde tool is opgenomen in de bijlagen. 
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2  Spelregels voor het vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften bij peuters 
 
De spelregels zijn opgesteld via de volgende stappen: 
 
 
 

 

Literatuurstudie 

De term ‘ondersteuningsbehoeften’ van kinderen verschijnt in de wetenschappelijke literatuur pas vanaf de 
basisschoolleeftijd. Voor peuters wordt deze term niet gevonden. Inzake peuters worden termen gevonden zoals 
zorgpeuters, opvallend gedrag, gedragsproblemen, internaliserende en externaliserende problemen en temperament. 
Resultaten van de literatuurstudie zijn in chronologische volgorde: 
Keuning (2011) onderzocht het verband tussen taalvaardigheid en gedragsproblemen bij peuters van 2,5 tot 4 jaar. Deze 
peuters worden zorgpeuters genoemd, omdat zij niet goed mee kunnen met aanbod op de voorschool. De zorgpeuters die 
deelnamen aan het onderzoek moesten aan minimaal één van de gedragscriteria voldoen. Gehanteerde gedragscriteria 
waren: het hebben van gehoorzaamheidsproblemen, moeite met veranderingen of samenspelen, aandachtsproblemen, 
agressieproblemen, ernstige stemmingswisselingen, taalproblemen of het laten zien van wild gedrag.  
Meijer (2013) somt een aantal factoren op die samenhangen met gedragsproblemen: sensitiviteit van de moeder en 
temperament, het aantal uur dat het kind naar de kinderopvang gaat, hangt samen met meer externaliserende 
gedragsproblemen (NICHD ECCRN, 2005). Op twee- en driejarige leeftijd laten jongens meer fysieke agressie zien dan 
meisjes (Alink et al., 2006).  
Instrumenten waarmee de (afwijkende) ontwikkeling van peuters in beeld wordt gebracht zijn gericht op de ontwikkeling in 
brede zin (Peuterpraat, KIJK 0-4 jaar, Welbevinden in situaties, Ontwikkelingsvolgmodel zeer jonge kinderen) of -wanneer 
het afwijkingen in de ontwikkelingen betreft- meer toegespitst op gedrag (C-TRF). De ontwikkeling kan gehinderd worden 
als er sprake is van risicofactoren (impulsiviteit, passiviteit, geringe wendbaarheid, slechte selectieve aandacht en grote 
vermoeidheid). Van mogelijke achterstand is sprake als de chronologische leeftijd van een peuter vier maanden of meer 
hoger is dan de geobserveerde ontwikkelleeftijd. De auteurs geven aan dat dit pas echt kan worden toegeschreven aan 
kenmerken van het kind als een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht nauwelijks tot verbetering leidt 
(KIJK 0 tot 4 jaar, p. 47 en p. 57). 
Boelaars (2018) geeft aan dat opvallend gedrag van peuters voorbij een bepaalde grens als probleemgedrag wordt 
aangemerkt. Dit kan verschillende oorzaken hebben en samenhangen met een ontwikkelingsachterstand of -stoornis. De 
diagnose is vaak lastig te bepalen en vergt grondige behandeling door deskundigen. Professionals kunnen door dit gedrag 
handelingsverlegen zijn. Recente ontwikkelingen laten zien dat een goede investering in de kwaliteit van de professionals 
belangrijk is. De focus moet dan liggen op het handelen van de medewerkers om hun aarzelingen om te buigen naar 
handelingsbekwaamheid.  
Peeters en Hendrikx (2018) bespraken knelpunten in de doorgaande lijn van arrangeren in de overgang van voor- naar 
vroegschool. Professionals gaven in verschillende gesprekken aan dat zij op zoek zijn naar de juiste aanpak voor peuters 
met multiproblematiek. Dit zijn peuters die zich qua gedrag en taal onvoldoende ontwikkelen. Vaak gaat dit samen 
met problemen binnen het gezin.  
Deze informatie is gebruikt voor het opstellen van een eerste versie van de spelregels. 
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Raadpleging professionals  

Op 21 juni 2019 heeft een denktank met zes professionals op het gebied van het jonge kind (voornamelijk orthopedagogen) 
zich gebogen over de eerste versie van de spelregels. Zij gaven de volgende input en aanscherpingen:  
• Sluit aan bij de ontwikkelgebieden die voor het jonge kind en in de gemeente worden gehanteerd: sociaal emotioneel, 

lichamelijke ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling (cognitieve ontwikkeling). Neem alle gebieden mee 
in de spelregels. Juist fysieke ondersteuningsbehoeften kunnen met ondersteuning van JGZ worden opgepakt (niet 
goed kunnen horen, zien, praten, lopen, niet zindelijk worden); 

• Zorg dat signalen uit andere bronnen (intake, huisarts, observaties ten aanzien van de omgang tussen ouder en kind) 
die bekend zijn ook gebruikt kunnen worden; 

• Gebruik taal die voor de pedagogisch medewerkers en ouders herkenbaar is en niet te diagnostisch van aard is; 
• KIJK! wordt veel in de voorschool gebruikt en beschouwt de totale ontwikkeling in samenhang. Gebruik KIJK! als basis; 
• Gebruik aanvullingen uit het Ontwikkelingsvolgmodel voor zeer jonge kinderen. Zij maken onderscheid tussen 

kinderen met een meer reguliere ontwikkeling en kinderen die een speciale voorschool (bv. medisch kinderdagverblijf) 
bezoeken. Lijnen die voor deze groep apart worden gebruikt (en niet in de reguliere observatie van de peuterspeelzaal 
of kinderdagopvang) zijn: emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, expressieve ontwikkeling, tast, visuele en 
auditieve waarneming, algemene omgevingsoriëntatie, lichaamsoriëntatie, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie. 

• Noem ondersteuningsbehoeften pas als zwaar als ze in meerdere tot alle situaties zichtbaar zijn en interventies geen 
of weinig effect hebben gehad: de hele zorgcyclus moet goed zijn doorlopen; 

• Zwaardere ondersteuningsbehoeften uit de eigen praktijk van deze professionals zijn: kinderen die onvoorspelbaar 
zijn, kinderen die geen angst hebben, kinderen die niet alleen gelaten kunnen worden want dan gaan ze slaan, bijten, 
schoppen, gooien met dingen, in een hoekje zijn/ haar ontlasting doen of weglopen, kinderen die niet gaan praten, 
kinderen die niks doen (bv. een kind dat daarvoor te groot is staat stil in een box), kinderen waar je geen contact mee 
hebt of kunt krijgen, kinderen die niet lachen of geen plezier hebben. Ten slotte benoemt men de situatie waarbij de 
veiligheid van de groep in gevaar komt als een voorbeeld uit de eigen praktijk. 

In de week daarna heeft telefonisch contact met Binderen ORO (24 juni 2019) plaatsgevonden: ‘’We hebben geen harde 
criteria voor kinderen die bij ons binnenkomen. Naast de kinderen bij wie een verstandelijke beperking wordt vastgesteld of 
er sprake is van een lichamelijke achterstand, krijgen we kinderen binnen die worden afgewezen door het onderwijs (bijna 
4 jaar) omdat zij volgens scholen 'niet schoolrijp' zijn. Ze kunnen niet op een stoeltje zitten, niet luisteren, niet wachten op 
hun beurt, niet met speelgoed omgaan en het groepsaanbod niet volgen. Kinderen die vastlopen in de peuterleeftijd 
worden uitgebreid onderzocht. Vaak laten de KIJK!-lijnen geen achterstand zien, maar wordt de achterstand in ontwikkeling 
wel ervaren.’’ 
De aanvullende informatie is uitgewerkt tot conceptspelregels en een bijbehorende tool.  
 

Afstemming met partners 

Tot slot is op 27 juni 2019 de conceptuitwerking van de spelregels besproken met de betrokken professionals uit de 
kinderopvangorganisaties, het basisonderwijs, het CMD1 en de gemeente Geldrop-Mierlo. De volgende overwegingen 
kwamen aan bod: 
• Zorg dat waar mogelijk informatie uit KIJK! herleid kan worden. Dit instrument wordt door alle voorscholen gebruikt. 

Neem daarom de ontwikkelgebieden die waren toegevoegd uit het Ontwikkelingsvolgmodel (oriëntatie en 
waarneming) niet op;  
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• Taal kent meerdere aspecten die in het Ontwikkelingsvolgmodel apart zijn uitgewerkt en in KIJK! zijn samengenomen. 

Ook hier wordt gekozen alleen te werken vanuit de observaties die gemaakt zijn met KIJK! en niks toe te voegen aan 
de spelregels; 

• Er zijn peuters die getraumatiseerd zijn. Hiervoor hoeft niks aan de spelregels te worden toegevoegd. Dat zij 
zwaardere ondersteuningsbehoeften hebben komt uit deze spelregels naar voren; 

• Ondersteuningsbehoeften worden door de pedagogisch medewerkers als zwaarder ervaren als meerdere peuters in 
één groep extra aandacht vragen. De signalering van zwaardere ondersteuningsbehoeften en het best passende 
aanbod daarbij dient echter individueel te geschieden en niet afhankelijk te zijn van de groepssamenstelling. Bij het 
analyseren van de dossiers van peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften zal ook worden nagegaan hoe de 
groep waarin deze peuters speelden er uitzag (samenstelling en grootte). Dit leidt niet tot aanpassingen in de 
voorgestelde spelregels. 
 

Samenvattend leidt dit tot de volgende uitgangspunten voor de spelregels om zwaardere ondersteuningsbehoeften mee in 
kaart te brengen: 
• Gebruik taal die herkenbaar is voor pedagogisch medewerkers en ouders;  
• Sluit aan bij gehanteerde signaleringsinstrumenten en indelingen, te weten: KIJK! en de vier ontwikkelgebieden sociaal 

emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, taalontwikkeling en rekenontwikkeling (cognitieve ontwikkeling); 
• Zorg dat aanvullende informatie uit of over de omgeving van de peuter gebruikt kan worden in de signalering; 
• Beschouw de ontwikkeling van de peuter zoveel mogelijk in samenhang; 
• Er is bij zwaardere ondersteuningsbehoeften in ieder geval sprake van een gedragscomponent, daarbij moeten ook 

extremere gedragingen een plek kunnen krijgen; 
• Er is bij zwaardere ondersteuningsbehoeften sprake van achterstand in de ontwikkeling. Van achterstand is sprake als 

de signalering in veel tot alle situaties voorkomt, met een interventie niet verdwijnt en deze ten minste vier maanden 
is. 

 
Op basis hiervan zijn de spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften opgesteld en daarbij is een signaleringstool 
ontwikkeld (opgenomen in bijlage 1). Deze zijn naar de betrokken professionals gemaild voor een laatste feedbackronde. 
Geen van de professionals gaf feedback waardoor de spelregels definitief werden.  
 

 
 

Spelregels zwaardere ondersteuningsbehoeften peuters 
 

Eén of meerdere voorwaarden voor ontwikkeling ontbreken,  
en er is ten minste één risicofactoren aanwezig (waardoor de betrokkenheid van een kind onvoldoende kan zijn),  
• de  risicofactor is aanwezig in meerdere tot alle situaties; 
• en een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht leidt nauwelijks tot verbetering; 

 
die leiden tot ontwikkelingsachterstand op ten minste één ontwikkelingsgebied waaronder sociaal emotionele 
ontwikkeling. 
• het kind heeft ten minste 4 maanden achterstand (= verschil tussen de ontwikkelingsleeftijd en chronologische 

leeftijd) op de helft of meer van de ontwikkelingslijnen binnen het ontwikkelingsgebied; 
• en een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht leidt nauwelijks tot verbetering. 
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De vier voorwaarden voor ontwikkeling zijn: 

Basiskenmerken Thuis 
Vrij zijn van emotionele 
belemmeringen 

Nieuwsgierig, 
ondernemend en 
onderzoekend zijn 

Zelfvertrouwen hebben en 
over een stabiel zelfbeeld 
beschikken 

Ontwikkelings-
ondersteunende  
thuissituatie 

 
De zes risicofactoren zijn:                   

Impulsiviteit 
 

Oppositioneel/ 
opstandig gedrag 

Passiviteit 
 

Slechte selectieve 
aandacht 

Geringe 
wendbaarheid 
 

Grote 
vermoeidheid 
 

‘Kinderen laten 
handelen 
afhangen van 
allerlei 
toevallige 
indrukken’ (KIJK 
0-4 jaar, p. 48) 

Het kind is 
uitdagend, wil 
zijn zin hebben, is 
ongehoorzaam, 
wreed, pesterig 
of gemeen tegen 
anderen (CBCL) 

‘Kinderen 
tonen veel 
energie, maar 
deze wordt 
niet benut 
voor het 
nastreven van 
doelen’ (KIJK 
0-4 jaar, p. 49) 

‘Kinderen hebben 
problemen om hun 
aandacht te richten 
en gericht te 
houden op één 
aspect van de 
activiteit of 
situatie’  
(KIJK 0-4 jaar, p. 49) 

 ‘Kinderen zijn 
onvoldoende in 
staat inzichten en 
vaardigheden die 
ze hebben 
opgedaan spontaan 
toe te passen in 
andere situaties’ 
(KIJK 0-4 jaar, p. 49) 

‘Kinderen zijn 
zowel 
lichamelijk als 
psychisch snel 
vermoeid’ 
(KIJK 0-4 jaar,  
p. 50) 

 
De vier ontwikkelingsgebieden met bijbehorende ontwikkelingslijnen zijn:  

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Omgaan met zichzelf 
De peuter ondekt het eigen ‘ik’, krijgt een sterkere eigen wil die hij door probeert te zetten. Hij botst tegen grenzen van 
zijn eigen kunnen en de omgeving aan, wat kan leiden tot emotionele uitbarstingen. Is egocentrisch, maar realiseert zich 
vanaf ongeveer 3;6 jaar dat anderen los van hem staan (KIJK 0-4 jaar, p. 61). 
Omgaan met anderen 
De peuter speelt naast andere kinderen, bekijkt hun spel en handelen, bootst dingen na. Zoekt meer en meer 
aansluiting, wordt aardiger, maar het eigen spel blijft centraal. Hulp is nodig om botsingen op te lossen (KIJK 0-4 jaar, p. 
66). 
Zelfredzaamheid 
De peuter wordt langzaam zindelijk, probeert zichzelf steeds meer aan te kleden, wil zelf problemen oplossen. 
Instructies goed beluisteren en volgen is tussen 3;6 en 4 jaar nog moeilijk (KIJK 0-4 jaar, p. 71). 
Spelontwikkeling  
De peuter speelt eerst naast andere kinderen, gaat hen meer nadoen en steeds meer samen spelen. Vanaf 3 jaar start 
symbolisch spel en gaat de peuter meer meedoen aan samenspel in de kring of bij een gezelschapsspel (KIJK 0-4 jaar, p. 
79). 
Taalontwikkeling 
Spraak-taal ontwikkeling 
De peuter spreekt eerst in 2 woordzinnen, later in zinnen tot wel 4 woorden. De uitspraak, zinsbouw, woordkeus en 
vervoegingen worden steeds beter. Minimumspreeknorm 3;6 tot 4 jaar: vertelt spontaan wel eens een verhaaltje en 
circa 50-75% is verstaanbaar (KIJK 0-4 jaar, p. 87 en 91). 
Ontluikende geletterdheid 
De peuter krijgt steeds meer belangstelling in boeken en geschreven tekst, gaat het boek goed vasthouden en ‘leest’ het 
verhaal aan de hand van plaatjes of doet stukjes na. De peuter heeft plezier in voorlezen en lezen en speelt met letters 
(KIJK 0-4 jaar, p. 94). 
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Rekenontwikkeling 
Cognitieve ontwikkeling 
De peuter legt eenvoudige tot steeds moeilijkere puzzels, begrijpt eenvoudige opdrachten en voert die uit, maakt steeds 
meer zelf plannen, stelt vragen, denkt hardop en vergelijkt en ordent (KIJK 0-4 jaar, p. 97). 
Ontluikende gecijferdheid 
De peuter leert cijfers kennen, telt akoestisch (nog foutief), vertelt de leeftijd met vingers opsteken en krijgt zicht op 
hoeveelheden (KIJK 0-4 jaar, p. 103). 
Lichamelijke ontwikkeling 
Grote motoriek 
De peuter ontwikkelt van lopen tot hardlopen, kan van richting veranderen en stoppen, leert tegelijkertijd met de armen 
bewegen, fietsen op een driewieler, ontwikkelt evenwicht en kan tussen 3;6 en 4 jaar vangen, klimmen, huppelen en 
springen (KIJK 0-4 jaar, p.108). 
Kleine motoriek 
De peuter ontwikkelt van bewegingen uit schouder en arm naar een verfijndere greep met opponerende duim. 
Bouwsels worden groter, constructiemateriaal dat wordt gemanipuleerd kleiner. De peuter kan tussen 3;6 en 4 jaar 
knippen, kralen rijgen en een rits dichtdoen (KIJK 0-4 jaar, p. 115). 
Tekenontwikkeling 
De peuter ontwikkelt het tekenen van krassen naar herhaalde patronen naar onsamenhangende tekeningen naar 
kopvoeters die hij herkent als mensen en dieren. Tekeningen worden gedetailleerder (KIJK 0-4 jaar, p. 119) 
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3 Hoe vaak kwamen zwaardere ondersteuningsbehoeften bij peuters voor? 
 

 
Beschrijving van de onderzochte groep peuters 

De onderzochte dossiers van 29 peuters betreffen zes meisjes en 23 jongens. Drie van deze peuters hebben gescheiden 
ouders. Voor 18 van deze peuters zijn er bijzonderheden in de thuissituatie genoemd, te weten: (één van de) ouders 
spreekt/spreken geen of gebrekkig Nederlands (7), meertalige opvoeding (3), gezinsproblematiek al dan niet met 
gezinsondersteuning (3), laag opleidingsniveau (één van de) ouders (3), of verstandelijke beperking (één van de) ouders (2). 
De gemiddelde leeftijd waarop een zorgroute werd ingezet is 2 jaar en 2 maanden. De laagste leeftijd is ruim 1 jaar en de 
hoogste leeftijd is 3 jaar. Het dossier van één peuter was nog zo recent, dat voor hem nog geen ontwikkelingsgegevens 
beschikbaar waren. De spelregels en aard van de zwaardere ondersteuningsbehoeften zijn daarom onderzocht voor 28 
peuters. 
 
Zwaardere ondersteuningsbehoeften in beeld 

Wordt naar de losse elementen van de spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften gekeken, dan zijn deze voor de 
28 peuters in de onderstaande frequenties gesignaleerd: 
 

Voorwaarden 
ontbreken 

Risicofactoren 
blijven aanwezig 

Ontwikkelingsachterstand die niet of nauwelijks verdwijnt 

Sociaal emotioneel Taal Rekenen Lichamelijk 

15 14 12 15 16 5 

 
Voorwaarden voor ontwikkeling 

    
 
 Altijd aanwezig  In sommige situaties afwezig  In veel situaties afwezig  In alle situaties afwezig 

 
 
 
 
 

8

4
7

9

Voorwaarden: vrij van 
emotionele belemmeringen 

(n=28)

2
3

4

18

Voorwaarden: nieuwsgierig, 
ondernemend en 

onderzoekend (n=27)

5

5

4

13

Voorwaarden: zelfvertrouwen 
en stabiel zelfbeeld hebben 

(n=27)

12

4
2

10

Voorwaarden: 
ontwikkelingsondersteunen-

de thuissituatie (n=28)

Methode 

De dossiers van peuters die in de periode van januari 2018 tot en met mei 2019 zwaardere ondersteuningsbehoeften 
hadden of waarvan de verwachting is dat zij deze in de toekomst zullen hebben, zijn in juli 2019 voor de zes 
kinderopvangorganisaties geanonimiseerd geanalyseerd. De selectie is gemaakt door de zorgcoördinator of directeur. 
De analyse gebeurde door een onderzoeker, de projectmedewerker voorschoolse educatie en één of twee 
verantwoordelijken voor de zorg binnen de betreffende organisatie. Tijdens het onderzoek is per peuter de tool 
‘zwaardere ondersteuningsbehoeften’ ingevuld. Als er geen KIJK!-registraties beschikbaar waren (voor ongeveer voor 
10 peuters) is de tool ingevuld op basis van inschattingen van de zorgcoördinator.  
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De voorwaarde die het meest ontbreekt is een ontwikkelings-ondersteunende thuissituatie (voor 43% van de peuters in de 
onderzoeksgroep), gevolgd door het vrij zijn van emotionele belemmeringen (29%). Voor twee van de 15 peuters ontbreken 
alle vier de voorwaarden, voor één peuter drie, voor vier peuters twee en voor acht peuters één. 
 
Risicofactoren 

      
 
 Altijd afwezig  In sommige situaties aanwezig  In veel situaties aanwezig  In alle situaties aanwezig 
 
 
Ontwikkeling na een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht; het negatieve gedrag behorende bij de 
risicofactor neemt hierdoor af (voor peuters die een risicofactor in sommige, veel of alle situaties vertoonden): 
 

      
 

De risicofactoren impulsiviteit en oppositioneel of opstandig gedrag komen het meest voor (bij 43% van de peuters), 

gevolgd door slechte selectieve aandacht en geringe wendbaarheid (bij 39 tot 40% van de peuters). De risicofactor slechte 

selectieve aandacht is het meest te beïnvloeden. Alhier laat 30% van de peuters veel ontwikkeling zien (groene balkje) en 

nog eens 35% van de peuters enige ontwikkeling (oranje balkje). Voor bijna twee derde van de peuters neemt het 

negatieve effect van deze risicofactor dus af. Peuters die in hun gedrag de andere risicofactoren toonden ontwikkelden zich 

veelal maar enigszins. 67% van de peuters werd (iets) minder passief, 59% van de peuters vertoonde (iets) minder   

oppositioneel en opstandig gedrag, 58% van de peuters werd (veel) minder passief, 52% van de peuters werd (iets) 

wendbaarder in het toepassen van iets dat ze leerden in de ene situatie in een nieuwe situatie en 33% van de peuters werd 

(iets) minder vermoeid. 

 

Ontwikkelgebieden 
Sociaal emotionele ontwikkeling 

    
 
 Geen achterstand  4 maanden achterstand  Meer dan 4 maanden achterstand 

 

 

12

4
3

9

Risicofactoren: impulsiviteit 
(n=28)

12

13

12

Risicofactoren: oppositioneel, 
opstandig gedrag (n=28)

4 1

4

18

Risicofactoren: passiviteit 
(n=27)

11

9

4

4

Risicofactoren: slechte 
selectieve aandacht (n=28)

11

5
3

8

Risicofactoren: geringe 
wendbaarheid (n=27)

3 1

2

19

Risicofactoren: grote 
vermoeidheid (n=25)

niet of
nauwelijks

enige veel
0

2

4

6

8

10

Ontwikkeling risicofactor 
impulsiviteit  (n=19)

niet of
nauwelijks

enige veel
0

2

4

6

8

10

Ontwikkeling risicofactor 
passiviteit (n=9)

niet of
nauwelijks

enige veel
0

2

4

6

8

10

Ontwikkeling risicofactor 
slechte selectieve aandacht  

(n=23)

niet of
nauwelijks

enige veel
0

2

4

6

8

10

Ontwikkeling risicofactor 
grote vermoeidheid (n=6)
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Ontwikkeling na een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht; de ontwikkelingsachterstand neemt hierdoor 

af (voor peuters met een ontwikkelingsachterstand van 4 maanden of meer): 

 

	

	
 

  

Taal- en rekenontwikkeling 

    
 

Ontwikkeling na een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht; de ontwikkelingsachterstand neemt hierdoor 

af (voor peuters met een ontwikkelingsachterstand van 4 maanden of meer): 

    
 
Lichamelijke ontwikkeling 

 	  

 

 

Ontwikkeling na een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht; de ontwikkelingsachterstand neemt hierdoor 

af (voor peuters met een ontwikkelingsachterstand van 4 maanden of meer): 
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Op het ontwikkelgebied spraak-taal is er sprake van de meeste achterstand; 68% van de onderzochte peuters heeft op dit 
gebied meer dan vier maanden ontwikkelachterstand. Dit wordt gevolgd door de rekenontwikkeling: ontluikende 
gecijferdheid (57%) en cognitieve ontwikkeling (40%), spelontwikkeling en ontluikende geletterdheid (beiden 32%), omgaan 
met de ander, zelfredzaamheid en tekenontwikkeling (allen 29%). Achterstand op het gebied van de motoriek komt bij 
peuters met (vermeende) zwaardere ondersteuningsbehoeften het minst vaak voor. 
Het valt op dat nagenoeg geen van de peuters met een ontwikkelingsachterstand veel ontwikkeling laat zien. De 
achterstand die er is blijft dus bestaan. Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en ontluikende geletterdheid 
(op deze leeftijd is dat veelal interesse in geschreven taal) is bij 30 tot 45% van de peuters wel sprake van enige 
ontwikkeling. Voor de taal- en rekenontwikkeling ligt dit percentage veel lager. Ook de enkele peuters met een motorische 
ontwikkelingsachterstand raken deze niet of nauwelijks kwijt. 
 

Analyse van de ontwikkelgegevens gekoppeld aan het aanbod dat daarbij gevonden is (beschreven in hoofdstuk 5) leidt tot 
enige verruiming van de gezamenlijk vastgestelde spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften bij peuters: 
• Eén of meerdere voorwaarden voor ontwikkeling kunnen ontbreken;  
• Er is ten minste één risicofactor aanwezig (waardoor de betrokkenheid van een kind onvoldoende is);  
• Er is sprake van ontwikkelingsachterstand op ten minste één ontwikkelingsgebied, waaronder sociaal emotionele of 

spraak-taal ontwikkeling. 
 
Bovendien is er een grijs gebied gevonden waarin spelregels wel of niet van toepassing kunnen zijn: 
• De voorwaarde ‘ontwikkelings-stimulerende thuissituatie’ ontbreekt. Als de andere voorwaarden voor ontwikkeling 

aanwezig zijn, er geen sprake is van risicofactoren en er is alleen sprake van achterstand in de spraak-taalontwikkeling, 
dan kan er sprake zijn van zwaardere ondersteuningsbehoeften. Dit hoeft echter niet zo te zijn. In de bestudeerde 
cases blijkt dat bij goed contact met de ouders de kinderopvangorganisatie samen met de logopedist veelal de juiste 
extra ondersteuning kan bieden (zorgniveau 2). Blijkt aanbod na een eerste evaluatie goed te werken, dan valt de 
peuter niet in het grijze gebied en zijn de spelregels niet op hem of haar van toepassing; 

• De risicofactoren ‘slechte selectieve aandacht’ en ‘geringe wendbaarheid’ lijken vooral tot extra 
ondersteuningsbehoeften te leiden als ze gepaard gaan met ‘impulsiviteit’ en ‘oppositioneel en storend gedrag’. Is dit 
niet het geval, dan lukt het de kinderopvangorganisaties goed om de peuter zich op dit gebied te laten ontwikkelen;  

• Een ontwikkelingsachterstand op het gebied van rekenen gaat meestal samen met een ontwikkelingsachterstand op 
het gebied van spraak-taal. Als dit niet het geval is, is het de vraag of er sprake is van zwaardere 
ondersteuningsbehoeften; 

• Een peuter heeft goede voorwaarden voor ontwikkeling en vertoont in het gedrag geen risicofactoren, maar heeft op 
alle ontwikkelgebieden achterstand die niet verdwijnt na extra aandacht. De spelregels zijn niet van toepassing, maar 
hier kan wel sprake zijn van zwaardere ondersteuningsbehoeften. 

 
Peuters die voldoen aan de spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften 

Van de 28 peuters waarvan ontwikkelgegevens beschikbaar waren, voldoen er acht aan de oorspronkelijk spelregels voor 
zwaardere ondersteuningsbehoeften. Voor hen ontbreken één of meerdere voorwaarden voor ontwikkeling, daarnaast 
tonen zij in hun gedrag één of meerdere risicofactoren en hebben zij gemiddeld op drie ontwikkelingsgebieden een 
achterstand van ten minste vier maanden. De risicofactoren en ontwikkelingsachterstand worden na een periode van extra 
ondersteuning of specifieke aandacht niet minder.  
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De overige 20 peuters voldoen niet aan de oorspronkelijke spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften. Voor 
zeven van deze peuters ontbreken de voorwaarden voor ontwikkeling. Drie van deze zeven peuters vertonen in hun gedrag 
wel risicofactoren en hebben een ontwikkelingsachterstand op de ontwikkelingsgebieden taal (2) en rekenen (3). Voor 13 
van deze peuters zijn de voorwaarden voor ontwikkeling voldoende aanwezig:  
• Eén van hen vertoont risicofactoren en een ontwikkelingsachterstand op alle ontwikkelingsgebieden; 
• Twee van hen vertonen risicofactoren en ontwikkelingsachterstand op één of geen ontwikkelingsgebied; 
• Tien van hen vertonen geen risicofactoren. Eén heeft een ontwikkelingsachterstand op alle ontwikkelingsgebieden, 

drie op twee ontwikkelingsgebieden en één op één ontwikkelingsgebied. De andere vijf peuters hebben op geen enkel 
ontwikkelingsgebied een achterstand. 

 
Wordt uitgegaan van de verruimde spelregels, dan hebben op de zes deelnemende kinderopvang-organisaties 21 van de 28 
peuters (75%) waarvoor ontwikkelinformatie beschikbaar is zwaardere ondersteuningsbehoeften: 
• 12 peuters voldoen aan de bijgestelde spelregels; 
• 3 peuters vallen binnen het grijze gebied;  
• 6 peuters zijn verwezen naar KluppluZ, Kentalis of het medisch kinderdagverblijf. Al deze peuters zijn onderzocht en 

verwezen en hebben dus extra ondersteuningsbehoeften, maar hun KIJK!-registratie voldoet niet aan de spelregels.  
Van deze 21 peuters bezochten er 15 in 2018 de kinderopvang. In dat jaar bezochten 571 peuters de kinderopvang en 
waren er dus 2,6% peuters die naar de kinderopvang gingen met zwaardere ondersteuningsbehoeften. 
 

In welke groepen spelen de peuters met (vermeende) zwaardere ondersteuningsbehoeften? 

 

Meer dan de helft van de peuters waarvan het dossier is 
geanalyseerd (55%) speelt in een groep waarvan 50% of 
meer peuters een vve-indicatie heeft. Zo’n 35% van de 
peuters speelt in groepen waarin minder dan 10 tot 30% 
van de peuters een vve-indicatie heeft. De overige 
peuters spelen in een reguliere, niet vve-groep of op de 
dagopvang. De groepen met een hoog percentage vve-
indicaties zijn te vinden op de locaties van Potje Knor, 
Korein (KC de Vlinder) en de Wonderwereld. 
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4 De gevolgde zorgroutes 
 

 

Beschrijving van de gevolgde zorgroutes 

Op de volgende twee pagina’s zijn de gevolgde zorgroutes gevisualiseerd op een tijdlijn. De betekenis van de gebruikte 
symbolen staat in de legenda onder te tijdpaden. Per symbool is hieronder beschreven hoeveel dit voorkwam en is in een 
aantal gevallen wat context gegeven. 
• 19 van de peuters (66%) hebben een vve-indicatie of krijgen deze tijdens de kinderopvang. Vier daarvan starten nadat 

het kind 2,5 jaar oud is, één nadat het kind 3 jaar oud is; 
• Van zes peuters is voor een tweejarige leeftijd helder dat er extra ondersteuningsbehoeften zijn en is er voor de 

peuterleeftijd al gestart met een vorm van aanbod. Drie van hen hebben geen vve-indicatie. Met de 66% van de 
peuters met een vve-indicatie is er dus van 76% van de peuters bekend dat er extra ondersteuningsbehoeften zijn. 

• Voor 25 peuters (86%) heeft een intakegesprek plaatsgevonden;  
• Voor 16 peuters is een extern onderzoek uitgevoerd (55%), nog eens drie peuters zijn op de groep geobserveerd 

(samen 65%);          en     
• In de zorgroutes van 13 peuters (45%) heeft multidisciplinair overleg plaatsgevonden of staat het ingepland, meestal 

met de ouders erbij;  
• In de zorgroutes van 13 peuters (45%) hebben één of meerdere formeel geplande oudergesprekken plaatsgevonden. 

Uit de interviews komt naar voren dat voor alle peuters informeel (bij het halen en brengen) met de ouders over de 
ontwikkeling van hun peuter is afgestemd;  

• In de zorgroute van vier peuters is via de ouders, van acht via de kinderopvangorganisatie of van vier door beiden 
contact geweest met de arts van het consultatiebureau of het CMD (55%);        en 

• Voor 15 peuters zijn één of meerdere KIJK!-registraties beschikbaar;   
• In de zorgroutes van 24 peuters (83%) heeft intern zorgoverleg plaatsgevonden. De frequentie varieert tussen de één 

en zeven keer, met een gemiddelde van 2,5 overleggen per peuter. De frequentie is hoger in organisaties die een 
duidelijk beschreven zorgroute aanleverde (Korein, Wonderwereld, Grabbelton); 

• In de zorgroute van één peuter is Veilig Thuis betrokken geweest;  
• Voor zestien peuters (55%) is passend aanbod gestart of is er een beslissing over genomen.        of          zonder     
• Voor nog eens zes peuters (21%) is met een deel van passend aanbod gestart (meestal extra aandacht voor taal, extra 

aanbod in een klein groepje, soms ondersteund door extra aandacht voor taal thuis);   
• Voor vier peuters (14%) stopt het peuteraanbod zonder passende extra ondersteuning. Drie van deze peuters gaan 

naar school (10%);  
• Voor drie peuters is er sprake van een wachttijd tot gestart kan worden met het overeen gekomen passende aanbod. 

De wachttijd varieert tussen de drie en zes maanden (stippellijn). In de interviews is meermaals aangegeven dat de 
wachttijd voor het uitvoeren van de verschillende stappen in het onderzoek lang is (stap 1 gehoor, stap 2 spraak-taal 
en stap 3 psycho-sociaal) en het dus even duurt voordat er zicht is op hetgeen de peuters nodig hebben, als het 
onderzoek al leidt tot een duidelijke uitslag.  

 

Per geanalyseerd dossier is de gevolgde zorgroute in kaart gebracht. Hiervoor waren de gegevens van alle 29 peuters 
beschikbaar. De doorlooptijd tot passend aanbod1 is berekend vanaf de intake, of, als er geen intake is geweest 
(bijvoorbeeld door overname) vanaf de start van het aanbod tot het moment dat het passende aanbod startte, tot het 
moment dat de peuter stopte met het volgen van regulier peuteraanbod en anders tot juli 2019. Voor alle peuters 
waarvan het dossier is bekeken was vanaf het moment dat de peuter startte bij de kinderopvangorganisatie duidelijk 
dat er iets extra’s nodig was.   

            

c



Tijdpaden bij de gevolgde zorgroutes  
 

1 jaar   1,5 jaar      2 jaar             2,5 jaar                 3 jaar                                   3,5 jaar       4 jaar 

1         

2       

3       

4        

5         

6         

7       

8        

9         

10       

11        

12             

13            

14       

15        

16       

17         

18           

19          

20        

21       

22         
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1 jaar   1,5 jaar      2 jaar             2,5 jaar                 3 jaar                                   3,5 jaar       4 jaar 

23         

24            

25          

26           

27           

28        

29        

       

 

Groene tijdlijn: peuter voldoet aan de oorspronkelijke spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften;  

Blauwe tijdlijn: peuter voldoet niet aan de oorspronkelijke spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften; 

Stippellijn: wachttijd tot passend aanbod. 

NB: voor onderzoeken        is er altijd akkoord van de ouders, alleen als dat is verkregen via een gepland oudergesprek is dat met        op de tijdlijn aangegeven   

 

 

      intake          start vve-indicatie        intern zorgoverleg          KIJK!-registratie         oudergesprek         multidisciplinair zorgoverleg (meestal met ouders)         contact ouders met arts  

 

consultatiebureau of CMD          contact kinderopvang met arts consultatiebureau of CMD         observatie op de groep         onderzoek           contact Veilig Thuis 

 

       start deel passend aanbod         start passend aanbod            advies/besluit passend aanbod         stop peuteraanbod        juli 2019 

 

     

    

    

               c c

               c

               

               

               c c

     c                     c c

     c      c           c



 

De interviews 

 

Van nul tot twee jaar 

De baby’s en dreumesen worden volgens de vaste afspraakroutine gezien door de arts en verpleegkundige van het 

consultatiebureau. Zij hebben daardoor vanaf (of soms zelfs al voor) de geboorte een beeld van de ontwikkeling en 

omgeving waarin het kind opgroeit. Als de artsen achterstand in ontwikkeling constateren (volgens landelijk vastgestelde 

richtlijnen) hebben zij verschillende mogelijkheden tot hun beschikking. De verpleegkundige die de ouders al kent voert een 

huisbezoek uit, de arts vraagt ouder en kind vaker te komen voor een controle of er wordt extra onderzoek aangevraagd. 

Bij enkelvoudige problemen kan een Stevig Ouderschap worden ingezet: ouders bepalen daarin zelf wat zij nodig hebben en 

krijgen hulp op maat. Of er vindt thuisbegeleiding plaats volgend de ‘Triple P’ aanpak die aanhaakt op positieve 

mogelijkheden in de omgeving van het kind en inhoudt dat er drie huisbezoeken plaatsvinden. Bij meervoudige 

problematieken start de arts een hulpverleningstraject middels verwijzing naar extra onderzoek. 

Artsen indiceren de kinderen voor vve volgens de doelgroepdefinitie. Deze is voldoende breed, maar wordt volgens 

afspraak toegepast als er echt problemen gesignaleerd zijn, niet bij vermoedens. Artsen vinden het goed dat er ruimte is 

om kinderen al voor het tweede jaar aan te bieden gebruik te maken van opvang, bijvoorbeeld om ouders te ontlasten die 

in de opvoedingssituatie onder druk staan.  

Ouders zijn over het algemeen goed op de hoogte van wat het consultatiebureau kan bieden en het contact is 

laagdrempelig. 

 

Risico’s in deze fase: 

• Door indicatie volgens afspraak alleen af te geven bij gesignaleerde achterstand, wordt de mogelijkheid preventief te 

handelen bij twijfel verkleind. Twijfel kan er bij de ontwikkeling van jonge kinderen zijn, maar deze kan ook snel 

verdwijnen door een ontwikkelsprong; 

• De medewerking van ouders. Als die er niet is, kan het consultatiebureau over het algemeen niet helpen. Dit is enkel 

het geval wanneer de situatie vraagt om een melding aan Veilig Thuis. Door nabij en bereikbaar te zijn, kunnen artsen 

een positieve invloed op de medewerking van ouders uitoefenen;  

• Om voldoende preventief te handelen wordt het budget dat beschikbar is voor extra bezoeken en aandacht 

overschreden. 

 

De tien interviews zijn uitgevoerd van 13 tot en met 27 augustus 2019. Ieder interview duurde ongeveer een uur. De 

interviews waren gestructureerd van opzet. De vragen (zie bijlage 2) die aan de verschillende betrokkenen zijn gesteld, 

zijn na de eerste twee interviews verspreid onder alle betrokkenen. Ter voorbereiding is gevraagd naar documentatie 

over de gevolgde zorgprocedures. Eén organisatie leverde deze vooraf aan, drie organisaties lieten deze tijdens de 

interviews zien, één organisatie gaf aan dat de zorgroutes vanuit twee organisaties die zijn samengegaan nog moesten 

worden samengevoegd, van één organisatie is niks ontvangen.  

Er is gesproken met: 

• de twee artsen van de consultatiebureaus van Zuidzorg en de Zorgboog;  

• de coördinator jeugd van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname; 

• de zorgcoördinatoren van de drie kinderopvangorganisaties (De Grabbelton, Potje Knor en Korein);  

• de pedagogisch coach en kwaliteitscoördinator van één kinderopvangorganisatie (Wonderwereld); 

• de directeur van één kinderopvangorganisatie (Dolfijn); 

• de intern begeleiders van één school van de stichting PlatOO en een van de stichting de Eenbes. 

Eén interview viel door overmacht uit (’t Nut). Deze kinderopvangorganisatie heeft de interviewvragen per mail 

beantwoord. Tijdens de interviews zijn digitaal aantekeningen gemaakt van de antwoorden. Deze zijn samengenomen 

om een beeld te schetsen van de zorgroutes en de knelpunten die hierin worden ervaren. 
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Naar de kinderopvang 

Alle peuterspeelzalen hanteren voor het volgen van de ontwikkeling van peuters een procedure die de zorgcoördinatoren 

goed kunnen beschrijven. KIJK! wordt op vaste momenten ingevuld, vve-kinderen komen regelmatig in het zorgoverleg dat 

de zorgcoördinator en pedagogisch medewerker(s) eens in de 4, 6, 8 of 10 weken hebben en over de peuters met een  

vve-indicatie wordt regelmatig afgestemd met het consultatiebureau.  

Pedagogisch medewerkers signaleren vlot en stemmen bij het brengen en halen van de peuters af met ouders. Dit contact 

is laagdrempelig. Binnen het vve-aanbod kent de pedagogisch medewerker voldoende mogelijkheden om eerste stappen 

op het pad van extra aanbod te zetten, ze experimenteert hiermee, betrekt de ouders erbij en stemt hierover af met de 

zorgcoördinator of collega’s. Ook worden stagiaires of de bibliotheek ingezet om in extra aanbod te kunnen voorzien. Dit 

betreft vooral aanbod voor ontwikkeling op cognitief gebied.  

Overstijgt de zorg de mogelijkheden van de pedagogisch medewerker, dan weet zij de weg naar de zorgcoördinator of de 

intern begeleider van de kinderopvang te vinden. Dit betreft veelal vragen omtrent gedrag (al dan niet gecombineerd met 

andere vragen). De zorgcoördinator of pedagogisch coach kan op locatie extra handvatten aanreiken. Ook wordt er 

regelmatig een logopedist ingezet wanneer deze aan de locatie verbonden is. Ouders vinden deze extra aandacht en 

aanbod voor hun peuter bijna altijd prettig en leveren hun bijdrage. De effectiviteit van het extra aanbod wordt steeds in 

het volgende zorgoverleg geëvalueerd. Dat kan ook eerder zijn als daar aanleiding toe is (nieuwe vragen, te weinig 

ontwikkeling, verstoring van de groep). De zorgcoördinator, pedagogische coach of intern begeleider van het hele 

kindcentrum zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de evaluatie.  

De pedagogisch medewerkers zijn voldoende geschoold en volgen jaarlijks volgens het scholingsplan extra opleidingen, 

cursussen of workshops. Zorgcoördinatoren reiken hiervoor suggesties aan of er wordt ingespeeld op scholingswensen van 

de pedagogisch medewerkers. Verder wordt er gebruik gemaakt van coaching op de werkvloer, Video Interactie 

Begeleiding en leren professionals van elkaar tijdens werkoverleggen. 

 

Risico’s in deze fase: 

• Onder druk van (a) groepen met veel peuters met extra ondersteuningsbehoeften of (b) wisselde bezetting door uitval 

van pedagogisch medewerkers lukt het niet de stappen uit de zorgroute goed te doorlopen, extra aanbod op de groep 

te bieden, dossier bij te houden over de geboden ondersteuning en het effect ervan, KIJK! volgens afspraak in te vullen 

en/of echt met ouders te gaan zitten voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind; 

• De precieze interventies of extra hulp worden niet nadrukkelijk vastgelegd, wat evaluatie van de effectiviteit moeilijker 

maakt; 

• Er wordt te veel vertrouwd op de ervaring en deskundigheid van de pedagogisch medewerker; 

• Ouders accepteren de observaties en adviezen van de professionals niet en laten zaken op hun beloop; 

• Ouders spreken de Nederlandse taal niet, waardoor onvoldoende kan worden afgestemd over wat het kind nodig 

heeft en de ouder de bijdrage thuis niet kan bieden; 

• Minder ervaren pedagogisch medewerkers zijn minder vaardig in het voeren van een oudergesprek waarin een 

aandachtspunt in de ontwikkeling van hun peuter aan bod moet worden gesteld. 

 

Peuters hebben meer nodig dan vve-aanbod 

In alle vier de ontvangen zorgprocedures zijn vier niveaus van zorg beschreven. De eerste twee niveaus betreffen de zorg 

voor alle peuters en extra zorg voor peuters op locatie. Het volgen van deze niveaus wordt helder uiteengezet tijdens de 

interviews en is grotendeels terug te zien in de stappen van de dossieranalyse. Het zorgoverleg vervult daarin een centrale 

rol. Dit wordt meestal gevoerd tussen de zorgcoördinator en de pedagogisch medewerker. Soms sluit daar een andere 

pedagogisch medewerker bij aan.  
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Het derde zorgniveau betreft de stap naar externe zorg. Als deze stap in beeld komt kunnen er anderen bij het zorgoverleg 

aansluiten: de intern begeleider van de eigen organisatie, van school, iemand van het consultatiebureau, iemand van het 

CMD, maar ook de ouders.  

Uit de interviews en de beschreven zorgprocedures blijkt dat het voor de meeste zorgcoördinatoren duidelijk is welke 

richtlijn men hanteert om te bepalen wanneer de stap naar het derde zorgniveau gezet moet worden: er is een 

ontwikkelingsachterstand zichtbaar (variërend van vier tot zes maanden geregistreerd met KIJK!), eerste 

‘handelingsplannen’ leveren geen verbetering op of het gedrag van de peuter stoort zijn of haar ontwikkeling en vaak ook 

de veiligheid in de groep. Als ouders in deze fase de leiding nemen (zoals op locaties in Mierlo), dan kan er snel extra 

ondersteuning of onderzoek geregeld zijn. Als de kinderopvangorganisatie het voortouw neemt, wordt altijd het 

consultatiebureau ingeschakeld. Soms gebeurt dit eerst anoniem om na te gaan wat passende vervolgstappen zouden 

kunnen zijn. In de andere gevallen gebeurt dat altijd met toestemming van de ouders. De verpleegkundige kan vervolgens 

extra bij de ouders langsgaan, de peuter extra uitnodigen op het consultatiebureau of een observatie op de groep 

uitvoeren. Ook de arts kan deze acties uitvoeren.  

Blijkt meer nodig in de ontwikkeling van de peuter, dan is de volgende stap het aanvragen van onderzoek. Dit wordt, om 

steeds dieper in te zoomen en de juiste zaken uit te sluiten, in de volgende volgorde uitgevoerd: (1) audiologisch 

onderzoek, (2) spraak-taal onderzoek en (3) psychosociaal onderzoek. Dit onderzoek wordt veelal uitgevoerd door het 

Audiologisch centrum, Kentalis, maar ook wel door Herlaarhof. Zijn er ook zorgen over de thuissituatie dan kan het CMD 

worden ingeschakeld (doorgaans loopt dit via het consultatiebureau) of men kan zich richten tot Veilig Thuis.  

Wanneer dit derde niveau van zorg laat zien dat de peuter op de kinderopvang niet de benodigde ondersteuning kan 

krijgen, dan wordt de stap naar een externe plek gezet (het vierde zorgniveau). Na het onderzoek geeft de arts of 

onderzoekende instantie een passende verwijzing af. Een deelname aan een dergelijke aanbieder zoals KluppluZ moet 

vervolgens geregeld worden via het CMD. De zorgcoördinatoren noemen als extra ondersteuningsaanbod het medisch 

kinderdagverblijf, Kentalis en opvang bij KluppluZ of ondersteuning van KluppluZ op de groep. Andere vormen van extra 

ondersteuning kunnen worden aangevraagd via het eigen persoonsgebonden budget, maar dat komt eigenlijk nauwelijks 

voor (in dit onderzoek bij één peuter). De kinderopvangorganisaties die gebruik hebben gemaakt van het aanbod van 

KluppluZ geven aan dat het voorziet in een behoefte: kinderen die met name qua gedrag (waar andere 

ontwikkelingsachterstanden mee kunnen samenhangen) een andere setting en intensievere begeleiding nodig hebben, 

maar niet direct behandeling. Behandeling wordt geboden door Kentalis en het medisch kinderdagverblijf. 

Als de stap naar extern aanbod is gezet raakt het kind voor de kinderopvangorganisaties uit beeld. De ene arts van het 

consultatiebureau geeft aan dat zij dan verantwoordelijk blijft voor het volgen van het kind, de andere arts geeft aan dat de 

professionals die het vervolgaanbod realiseren het dan overnemen. Soms hoort de kinderopvangorganisatie nog iets terug 

via zorgoverleg op de basisschool (over het betreffende kind of een broertje of zusje ervan). 

 

Risico’s in deze fase: 

• Vanuit een hoge betrokkenheid bij hun peuters proberen kinderopvangorganisaties zelf zo lang mogelijk, en daardoor 

soms te lang, passend aanbod te bieden. Hier kan het probleem ook zijn dat er geen duidelijke richtlijn is wanneer de 

stap naar zorgniveau drie te maken. Of deze is er wel, maar de signalering is onvoldoende adequaat; 

• Ouders hebben moeite deze stap te accepteren en geven geen toestemming. Dit vraagt veel extra overlegtijd met hen 

-vaak door meerdere ketenpartners- en leidt niet altijd tot onderzoek; 

• Tijdens de observatie op de groep vanuit het consultatiebureau kan het zijn dat de peuter niet het gedrag laat zien dat 

de pedagogisch medewerkers als problematisch ervaren. Een nieuwe observatie is nodig en dat vraagt tijd en 

investering; 
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• Wachtlijsten van zo’n drie maanden voor het eerste onderzoek en wachttijd tussen de verschillende stappen van 

onderzoek; 

• Het moeten doorlopen van de drie stappen in het onderzoek, terwijl de pedagogisch medewerkers nadrukkelijk 

problemen ervaren met het gedrag in de groep (wat aan bod komt in de laatste stap van het onderzoek). Zij voelen 

zich daardoor niet altijd serieus genomen in hun professionele oordeel; 

• Onderzoek dat nog geen definitieve uitslag geeft, waardoor geen passende vervolgstappen gezet kunnen worden; 

• Onbekendheid van ouders met partners in de zorgketen (CMD, Kentalis), of de drempel die zij ervaren om de stap 

daarnaartoe te nemen; 

• De kinderopvangorganisatie wordt niet proactief geïnformeerd over uitkomsten van het onderzoek. De ouders zijn 

veelal in samenwerking met het consultatiebureau aan zet; 

• Wachttijden voor of ontbreken van passend aanbod; 

• Toegang krijgen tot KluppluZ, ook als er al een verwijzing voor is afgegeven. De precieze route via het CMD is bij een 

aantal opvangorganisaties niet bekend, kan stroperig lopen of niet tot plaatsing leiden; 

• In een enkel geval wordt het passende aanbod niet gevonden. Het kind gaat dan naar school of het raakt uit beeld. 

 

Dossiervorming en delen van informatie 

Over dossiervorming en hoe wordt omgegaan met het delen van informatie zijn duidelijke beschrijvingen opgenomen in de 

zorgprocedures. KIJK!-registraties en verslagen van oudergesprekken worden opgenomen in het kinddossier. Als er extra 

zorg wordt geboden na een zorgoverleg, wordt dit bijgehouden in de notulen van het zorgoverleg. In sommige 

kinderopvangorganisaties blijven deze in het dossier bij de zorgcoördinator, bij andere worden ze toegevoegd aan het 

kinddossier waar de pedagogisch medewerkers van de groep toegang toe hebben. Op elke groep is een map voor 

‘dagelijkse aantekeningen en observaties’, maar hierin zit geen gevoelige zorginformatie. Als dat wel zo is staat de map 

achter slot en grendel.  

Uit de dossieranalyses blijkt dat de dossiervorming niet altijd is uitgevoerd zoals werd toegelicht (m.n. in twee van de zes 

kinderopvangorganisaties). Er zijn geen KIJK!-registraties en afspraken over zorg zijn niet vastgelegd, deze reproduceert de 

zorgcoördinator uit het geheugen. Wat in de zorgroutes bij deze dossiers opvalt is dat ze later extra ondersteuning inzetten, 

er minder intern en extern zorgoverleg is, de routes langere tijd in beslag nemen en veel minder tot passend aanbod leiden. 

Alle geïnterviewden geven aan dat tijdige, laagdrempelige communicatie met ouders essentieel is. KIJK!-registraties worden 

besproken met ouders, maar meestal niet standaard meegegeven. Dit gebeurt wel op verzoek. Andere dossierinformatie 

gaat eigenlijk nooit op papier naar ouders. Die vragen daar ook niet om. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de 

informatie overhandigd.  

Informatie wordt nooit gedeeld zonder toestemming van ouders. Wel maken een aantal organisaties gebruik van anonieme 

consultatie bij een andere partij of zorgen zij dat de intern begeleider/zorgcoördinator van de basisschool peuters in vrije 

situaties kan zien spelen (tijdens gezamenlijk buitenspelen of tijdens gezamenlijke thema activiteiten), zodat er een eerste 

beeld van het kind gevormd kan worden. 

 

En dan naar school 

Samenwerken in een kindcentrum loont. De intern begeleider of onderwijsbegeleider van groep 1 en 2 heeft contacten met 

de kinderopvang waardoor peuters al vroeg in beeld zijn. De meest intensieve en best werkend vorm van samenwerking 

loopt via een gezamenlijk zorgoverleg. Alle peuters waarover zorg is worden, meestal samen met de ouders, besproken en 

voor hen worden doelen bepaald, vervolgacties uitgezet en deze worden na zes weken weer samen geëvalueerd. Als de 

ouders hier niet bij zijn, worden zij direct na het overleg geïnformeerd. De intern begeleider geeft aan dat ze op deze 

manier alle peuters goed in beeld hebben en samen met ouders en voorschool een route uitstippelen, waardoor ouders  
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actief meedoen en nooit verrast zijn. Moeilijk wordt het wel om te bepalen wie de financiële verantwoordelijkheid neemt 

als er iets extra’s nodig is: de kinderopvangorganisatie, de school en haar bestuur of de gemeente? Voor alle kinderen 

wordt een passend aanbod gevonden en één peuter die ter overbrugging naar KluppluZ is geweest kan nu op school met 

beperkte handelingsafspraken instromen en meedoen. 

Een minder intensieve vorm van samenwerking verloopt via informele afstemming. De voor- en vroegschool bespreken 

peuters waarover in het derde levensjaar zorgen zijn, de onderwijsbegeleider van de vroegschool komt -met toestemming 

van ouders- observeren op de peutergroep of loopt gewoon wel eens binnen. Zo worden alle peuters gezien. Peuters 

waarvoor iets extra’s nodig is worden besproken in een zorgteam en men komt samen tot een passend plan van aanpak. 

Vanuit school wordt in dat geval snel contact met ouders gelegd om te bespreken wat de behoeften van de peuter -straks 

kleuter- zijn, wie dit kan bieden, op welke manier dit vormgegeven kan worden en wat eenieder hierin bijdraagt. Als de 

kleuter op school komt worden samen doelen gesteld en deze worden regelmatig geëvalueerd. Voor kleuters met extra 

ondersteuningsbehoeften gebeurt dit de eerste periode op school met regelmaat.  

Beide intern begeleiders geven aan dat er vanaf 2018 zo’n vijf tot negen kleuters met extra ondersteuningsbehoeften zijn 

gestart. Die ondersteuningsbehoeften lagen op het gebied van taal (4), gedrag (in het autistisch spectrum, eetproblemen of 

gerelateerd aan de thuissituatie) (5) of waren lichamelijk van aard (2). Bij taal kan snel intern met passend aanbod gestart 

worden (begeleiding vanuit de Taalbrug, inzet BOUW (gericht op preventie van dyslexie) of logopedie). 

 

Dit vinden professionals goed gaan: 

• Het hebben en doorlopen van hun eigen zorgprocedure. Het grootste deel van de kinderen gaat naar de basisschool 

met voldoende kennis en vaardigheden; 

• De kinderen die iets extra’s nodig hebben zijn goed in beeld; 

• Het bieden van extra aanbod op de groep door betrokken en gedreven professionals; 

• Gezamenlijke, multidisciplinaire zorgoverleggen verhogen de kwaliteit door de verschillende invalshoeken en 

versnellen de gewenste procedures; 

• Regelmatig informeel afstemmen leidt tot korte lijntjes en sneller gericht handelen; 

• Er lopen veel lijnen om te komen tot gezamenlijk overleg in de gemeente; “mensen komen uit hun spreekkamer”. De 

gemeente stimuleert dit;  

• Er is een vast contactpersoon vanuit het consultatiebureau die ook bekend is bij de ouders (meerdere keren per jaar 

vindt er een koffie-uurtje plaats); 

• Er bestaat een doorlopende lijn in regulier aanbod en zorgoverleg tussen voor- naar vroegschool die leidt tot korte 

lijntjes en passend aanbod. Zo lopen er geen kinderen vast; 

• Het betrekken van ouders bij multidisciplinair overleg leidt tot echt partnerschap. 

 

Deze knelpunten ervaren professionals: 

• Als commerciële organisatie zelf zolang mogelijk aanbod willen verzorgen met de beperkte middelen die je daarvoor 

hebt. Hoe zet je die effectief in en wanneer beslis je anders?; 

• Ouders die een andere route kiezen, waardoor hun peuter later of niet op de plek komt die volgens de professionals 

passend is; 

• Wachtlijsten voor onderzoek en onduidelijke uitslagen van onderzoeken die vertragen richting een passend extra 

aanbod; 

• De eigen grenzen van het aanbod zijn niet altijd goed beschreven, bijvoorbeeld ten aanzien van vluchtelingen met 

extra problematiek, waar pedagogisch medewerkers niet voor zijn opgeleid. Dat geeft druk op het aanbod aan de  

betreffende maar ook aan andere peuters; 
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• Het opleiden van pedagogisch medewerkers en professionele overleggen zijn belangrijk, maar dit moet vaak in de 

avonduren. Hoe fit is iedereen dan nog en hoe effectief is dat?; 

• Onduidelijkheid in de precieze route die men via het CMD moet volgen naar met name KluppluZ, de tijd en (financiële) 

investering die dat vraagt. Dit wordt niet vergoed; 

• De doorstroom bij het CMD, het ontbreken van een vaste contactpersoon bij het CMD, onduidelijkheid over waarvoor 

het CMD benaderd kan worden; 

• Om het CMD bij het zorgteam van het kindcentrum waarin ook peuters worden besproken te kunnen laten aansluiten 

moet een omweg gemaakt worden: bespreken kinderen van 0 tot 12 jaar; 

• Er is een verschil in wat pedagogisch medewerkers als achterstand in de ontwikkeling bestempelen en hoe daar vanuit 

de basisschool tegenaan wordt gekeken. Pedagogisch medewerkers zien iets langer als ‘regulier’; 

• Signalering van achterstand in de ontwikkeling van peuters op 2,5 jaar door het consultatiebureau is te laat, men 

verliest daarmee kostbare tijd, aldus de professional. 

 

Ideeën van de professionals: 

• Werken met een bredere doelgroepdefinitie voor vve-indicatie om eerder te kunnen indiceren en preventief aanbod 

te bieden; 

• Zorg ook voor vve-aanbod op de kinderdagverblijven, zodat kinderen die daar een vve-indicatie krijgen niet naar een 

andere plek hoeven voor passend aanbod. Dat geeft meer continuïteit in hun ontwikkeling; 

• Maak een sociale kaart van het zorgnetwerk in Geldrop-Mierlo (e.o.) van alle organisaties, bijbehorende 

contactgegevens, contactpersonen, een omschrijving van het aanbod en de route er naartoe; 

• Zorg voor meer duidelijkheid over de rol van het CMD en zorg dat zij voor kinderopvangorganisaties en ouders meer 

zichtbaar aanwezig zijn, bij voorkeur met een vast contactpersoon. Verlaag zo de drempel om de stap naar het CMD te 

maken; 

• Een structureel multidisciplinair overleg over peuters met extra ondersteuningsbehoeften, ingepland in een vaste 

zorgroute die we in onze gemeente allemaal volgen; 

• Stel eenduidige richtlijnen op voor zwaardere ondersteuningsbehoeften; 

• In situaties waar echt een interventie nodig is, mag de gemeente een stevigere rol pakken naar ouders; 

• Zorg dat bij zorgoverleg over peuters op een kindcentrum ook het CMD en de orthopedagoog van de stichting kunnen 

aansluiten. Zo kan de weg naar kleine interventies eerder met ouders gestart worden en is opschaling naar 

bijvoorbeeld het Plusteam niet nodig; 

• Richt een poortwachtersfunctie in voor het verdelen van financiële middelen voor extra ondersteuning. 
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Doorlooptijd tot passend aanbod 

Resultaat Aantal peuters 
Gemiddelde 

doorlooptijd 

Kortste en langste 

doorlooptijd 

Passend aanbod bij ondersteuningsbehoeften 

KluppluZ (waarvan één op de voorschoolse locatie) 

Intern extra taalstimulering 

Medisch kinderdagverblijf (MKD) 

Logopedie 

Kentalis 

Verlengde periode peuterspeelzaal 

Naar school met medische indicatie 

Eigen zorgaanbieder 

16 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

10,1 maanden 3 tot 22 maanden 

Nog geen passend aanbod 10 7,9 maanden 2 tot 20 maanden 

Gestopt of naar school zonder passend aanbod 3 23,7 maanden 16 tot 35 maanden 2 

 

Van deze 16 peuters met (vermeende) zwaardere ondersteuningsbehoeften krijgt 55% binnen 10 maanden passend 

aanbod. De meeste van deze peuters ontvangen aanbod dat wordt geboden door KluppluZ. De overige peuters met 

(vermeende) zwaardere ondersteuningsbehoeften ontvangt 34% op dit moment nog geen passend aanbod en 10% is na 

een langdurige zorgroute (van zo’n 2 jaar) niet tot passend aanbod gekomen.  

 
  

                                                        
2 Aantallen boven de 24 maanden ontstaan doordat de zorgroute al voor de voorschoolse periode startte en in het dossier verwerkt was. 
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5 Past het extra aanbod bij de ondersteuningsbehoeften?  

 

Aanbod in kleinere groepen of 1-op-1 gericht op gedrag en ontwikkelingsachterstanden 

Van de vijf peuters die dit passend extra aanbod hebben gevonden gaan er vier naar KluppluZ op een andere locatie en 

ontvangt één peuter begeleiding vanuit KluppluZ op de groep. Eén van deze peuters voldoet aan de spelregels voor 

zwaardere ondersteuningsbehoeften.  

• Het merendeel (60%) van deze peuters heeft emotionele belemmeringen;  
• Al deze peuters laten in hun gedrag risicofactoren zien (impulsiviteit, oppositioneel of opstandig gedrag wat gepaard 

gaat met slechte selectieve aandacht en geringe wendbaarheid); 
• Het merendeel van deze peuters (60%) heeft een ontwikkelingsachterstand ten aanzien van drie aspecten van de 

sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met jezelf, anderen en zelfredzaamheid); 
• Al deze peuters hebben een achterstand op het gebied van spraak-taal en 60% op het gebied van ontluikende 

geletterdheid. 60 tot 80% van deze peuters heeft eveneens een ontwikkelingsachterstand op beide ontwikkelgebieden 

van rekenen;  
• Deze peuters hebben weinig achterstand op het gebied van de lichamelijke ontwikkeling. 
Al deze peuters hebben óf ontbrekende ontwikkelingsvoorwaarden óf vertonen risicogedrag en ze hebben een achterstand 

in hun sociaal emotionele ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling. Deze peuters vallen voor het grootste deel in het grijze 

gebied van de spelregels. Gericht aanbod op maat in een kleine groep of 1-op-1, waar meer aandacht kan zijn voor hun 

gedrag en hun specifieke ontwikkelingsachterstand, is voor deze peuters passend.  
  
Intern extra taalstimulering  

Geen van deze drie peuters voldoet aan de spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften.  

• Geen van deze peuters is vrij van emotionele belemmeringen; 

• Geen van deze peuters vertoont in hun gedrag risicofactoren;  

• Twee derde heeft een achterstand op het gebied van spraak-taal, een derde op het gebied van ontluikende 

geletterdheid. Dit geldt ook voor cognitieve ontwikkeling (twee derde) en ontluikende gecijferdheid (een derde); 

• Er is geen achterstand op het gebied van lichamelijke ontwikkeling. 

Deze peuters hebben emotionele belemmeringen en een ontwikkelachterstand op het gebied van taal en rekenen. Zij 

voldoen niet aan de spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften en zijn veelal geholpen met het aanbod dat de 

kinderopvang aanbiedt.  

   

Voor extra aanbod waar meerdere van de 16 peuters gebruik van maken te weten: KluppluZ, intern extra 

taalstimulering en het medisch kinderdagverblijf, is geanalyseerd op welk gebied de peuters ondersteuningsbehoeften 

hebben. Liggen deze op het gebied van ontwikkelingsvoorwaarden, risicofactoren die zich uiten in gedrag of is er sprake 

van een achterstand op een bepaald ontwikkelgebied? De gehanteerde criteria zijn iets soepeler dan die in de 

spelregels:  
• Voorwaarden: deze zijn afwezig in vele of alle situaties;  

• Risicofactoren: deze zijn aanwezig in vele of alle situaties; 

• Ontwikkelgebieden: er is sprake van ≥4 maanden achterstand. 

In de tool betekent dit een rode of oranje arcering (bij toepassing van de spelregels is alleen gekeken naar rode 

arceringen).  
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Medisch kinderdagverblijf  

Eén van deze drie peuters voldoet aan de spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften.  

• Twee derde van deze peuters heeft een onvoldoende ontwikkelings-ondersteunende thuissituatie; 

• Al deze peuters laten in hun gedrag risicofactoren zien. Twee derde van deze peuters is impulsief en heeft een geringe 

wendbaarheid. Een derde van deze peuters is juist passief. Al deze peuters hebben een slechte selectieve aandacht;  

• Elk van deze peuters heeft een ontwikkelingsachterstand op ten minste één gebied binnen de sociaal-emotionele 

ontwikkeling; 

• Twee derde heeft een achterstand op het gebied van spraak-taal en ontluikende geletterdheid. Een derde van deze 

peuters heeft een achterstand op de ontwikkelgebieden van rekenen; 

• Bij een derde van deze peuters is er sprake van achterstand in de lichamelijke ontwikkeling. 

Deze groep peuters lijkt qua typering volgens de spelregels op de peuters die naar KluppluZ gaan, met als opvallende 

verschillen dat (1) de thuissituatie van deze peuters veelal onvoldoende ontwikkelings-ondersteunend is, (2) deze peuters 

ook passief kunnen zijn in plaats van impulsief en (3) er iets meer sprake is van achterstand in de lichamelijke ontwikkeling. 

Gezien de complexiteit van de ondersteuningsbehoeften lijkt het zwaardere middel medisch kinderdagverblijf voor deze 

groep peuters passend.  

 

Andere verwijzingen 

• De peuter die een verlengde periode op de peuterspeelzaal blijft voldoet aan alle ontwikkelingsvoorwaarden, maar 

laat in het gedrag risicofactoren zien en heeft een ontwikkelingsachterstand op alle ontwikkelgebieden. Deze peuter 

had mogelijk ook kunnen profiteren van gericht aanbod in een kleinere groep en men had eerder met dit extra aanbod 

kunnen starten;  

• De peuter die is verwezen naar Kentalis laat alleen een achterstand zien in de taalontwikkeling. Het aanbod lijkt voor 

zover te beoordelen is op basis van de besproken informatie passend; 

• De peuter die logopedie ontving liet vooral een achterstand op het gebied van rekenen en tekenen zien en de 

interventie bleek effectief: de peuters speelt door in de peuterspeelzaal. Ook dit aanbod lijkt passend, hoewel het 

opvalt dat er geen sprake is van een achterstand op het gebied van spraak en taal. 
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6 Antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen 

 

Wat is de definitie van het begrip ‘zwaardere ondersteuningsbehoefte’? 

De gezamenlijk vastgestelde spelregels voor zwaardere ondersteuningsbehoeften bij peuters zijn op basis van de 

dossieranalyse bijgesteld tot: 

• Eén of meerdere voorwaarden voor ontwikkeling kunnen ontbreken,  

• Er is ten minste één risicofactor aanwezig (waardoor de betrokkenheid van een kind onvoldoende is),  

o de risicofactor is aanwezig in meerdere tot alle situaties; 

o en een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht leidt nauwelijks tot verbetering; 

• Er is sprake van ontwikkelingsachterstand op ten minste één ontwikkelingsgebied, waaronder sociaal emotionele of 

spraak-taal ontwikkeling. 

o het kind heeft ten minste 4 maanden achterstand (= verschil tussen de ontwikkelingsleeftijd en chronologische 

leeftijd) op de helft of meer van de ontwikkelingslijnen binnen het ontwikkelingsgebied; 

o en een periode van extra ondersteuning en specifieke aandacht leidt nauwelijks tot verbetering. 

o Hierbij is het belangrijk de 4 maanden achterstand bij spraak-taal scherp te hanteren.  

 

Het grijze gebied: 

• De voorwaarde ‘ontwikkelings-stimulerende thuissituatie’ ontbreekt. Als de andere voorwaarden voor ontwikkeling 

aanwezig zijn, er geen sprake is van risicofactoren en er is alleen sprake van achterstand in de spraak-taalontwikkeling, 

dan kan er sprake zijn van zwaardere ondersteuningsbehoeften. Dit hoeft echter niet zo te zijn. In de bestudeerde 

cases blijkt dat bij goed contact met de ouders de kinderopvangorganisatie samen met de logopedist veelal de juiste 

extra ondersteuning kan bieden (zorgniveau 2). Blijkt aanbod na een eerste evaluatie goed te werken, dan valt de 

peuter niet in het grijze gebied en zijn de spelregels niet op hem of haar van toepassing; 

• De risicofactoren ‘slechte selectieve aandacht’ en ‘geringe wendbaarheid’ lijken vooral tot extra 

ondersteuningsbehoeften te leiden als ze gepaard gaan met ‘impulsiviteit’ en ‘oppositioneel en storend gedrag’. Is dit 

niet het geval, dan lukt het de kinderopvangorganisaties goed om de peuter zich op dit gebied te laten ontwikkelen;  

• Een ontwikkelingsachterstand op het gebied van rekenen gaat meestal samen met een ontwikkelingsachterstand op 

het gebied van spraak-taal. Als dit niet het geval is, is het de vraag of er sprake is van zwaardere 

ondersteuningsbehoeften; 

• Een peuter heeft goede voorwaarden voor ontwikkeling en vertoont in het gedrag geen risicofactoren, maar heeft op 

alle ontwikkelgebieden achterstand die niet verdwijnt na extra aandacht. De spelregels zijn niet van toepassing, maar 

hier kan wel sprake zijn van zwaardere ondersteuningsbehoeften. 

 

Wanneer is er bij kinderen in de voorschoolse educatie sprake van een ‘zwaardere ondersteuningsbehoefte’ 

(omschrijving aan de hand van concrete gedragsvormen) en wat houdt de ondersteuningsbehoefte dan in? 

Dit betreft peuters die voldoen aan de bovenstaande spelregels of vallen in het grijze gebied. Het bijbehorende gedrag is 

beschreven in KIJK! Typerend zijn:  

• Peuters die emotioneel niet vrij zijn en/of een thuissituatie hebben die hen onvoldoende in de ontwikkeling steunt;  

• Peuters die impulsief en/of oppositioneel of storend gedrag laten zien wat vaak samengaat met slechte selectieve 

aandacht. Hierdoor is het voor hen ook moeilijk iets wat ze leren in de ene situatie toe te passen in de andere situatie; 

• Peuters die een achterstand hebben in hun sociaal emotionele ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling en/of 

rekenontwikkeling. 
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Bij hoeveel kinderen was/ is er in 2018 tot medio 2019 sprake van een zwaardere ondersteuningsbehoefte en was er 

(aanvullende) ondersteuning (al dan niet op basis van de jeugdwet) nodig? 

Van de 28 peuters waarover ontwikkelinformatie beschikbaar is, voldoen er 12 aan de bijgestelde spelregels. Als ook de 

richtlijnen uit het grijze gebied worden toegepast dan komen daar nog eens drie peuters bij. Van de overige peuters zijn er 

zes verwezen naar aanbod in een kleine groep gericht op gedrag en specifieke ontwikkelingsachterstanden, Kentalis of het 

medisch kinderdagverblijf. Al deze peuters zijn onderzocht en verwezen en hebben dus extra ondersteuningsbehoeften, 

maar hun KIJK!-registratie voldoet niet aan de spelregels. In totaal hebben daarmee 21 peuters uit 2018 tot medio 2019 

zwaardere ondersteuningsbehoeften. Van deze 21 peuters op de zes deelnemende kinderopvangorganisaties bezochten er 

15 in 2018 de kinderopvang. In de hele gemeente waren dat 571 peuters en waren er dus 2,6% peuters met zwaardere 

ondersteuningsbehoeften. 

Van deze 21 peuters ontvangt 57% passend aanbod, 38% wacht hier nog op en één peuter (5%) is gestopt op de 

kinderopvang. Van de 12 peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften die passend aanbod ontvangen, krijgt 42% dat 

via KluppluZ, 25% via het medisch kinderdagverblijf, 8% via Kentalis, 8% via een eigen aanbieder, 8% heeft een verlengde 

peuterperiode en 8% gaat naar school met een medische indicatie. 

 

Wat was de doorlooptijd van de toeleiding naar aanvullende en/ of vervangende alternatieve voorzieningen (al dan niet 

vanuit de Jeugdwet)? 

Bij alle peuters was vanaf de intake duidelijk dat er extra aandacht nodig zou zijn. De doorlooptijd is berekend vanaf dat 

moment tot het moment dat het kind kon starten met passend aanbod en uitgedrukt in maanden. De gemiddelde 

doorlooptijd tot passend extra aanbod is ruim 10 maanden (kortste periode 3 maanden, langste 22 maanden). Voor peuters 

die wel zwaardere ondersteuningsbehoeften hadden, maar uiteindelijk geen passend aanbod hebben ontvangen heeft dat 

gemiddeld twee jaar geduurd (kortste periode 16 maanden, langste 35 maanden). 

 

Wat is precies het (beleids)probleem als het gaat om het bieden van een passende plek aan kinderen met een zwaardere 

ondersteuningsbehoefte? 

a) Was er (achteraf) sprake van een juiste toepassing van het afbakeningsvraagstuk van betrokken partijen 

(kinderopvangorganisaties, gemeente, jeugdgezondheidszorg)? 

Voor 15 peuters (52%) is de afbakening correct toegepast. Zij vallen binnen de spelregels en het geschetste grijze gebied. 

Voor zes peuters (21%) zouden de spelregels van toepassing moeten zijn, maar bleek uit de KIJK!-registratie niet dat deze 

peuters zwaardere ondersteuningsbehoeften hebben. Voor vier peuters (14%) zijn de spelregels niet van toepassing. Hun 

taalachterstand (al dan niet gecombineerd met zorgen over de ontwikkelings-ondersteunende thuissituatie) wordt op 

locatie met extra taalstimulering en logopedie adequaat opgepakt. Voor drie peuters (10%) zijn de spelregels niet van 

toepassing. Voor één peuter (3%) is dit nog niet te bepalen: deze peuter bezoekt de kinderopvang pas twee maanden. 

  

b) Hoe is de huidige zorgstructuur/ zorgroute binnen de voorschoolse educatie ingericht: welke professionals zijn betrokken 

met welke taken en functieprofielen? 

In alle kinderopvangorganisaties is de zorgroute expliciet (vastgelegd in een zorgprocedure) of impliciet (beschreven in de 

interviews) geordend aan de hand van vier zorgniveaus: 

1. Zorg voor alle peuters; 

2. Extra zorg voor peuters; 

3. Inschakelen van of adviseren door externe begeleiding, externe zorg; 

4. Verwijzing buiten de reguliere kinderopvang. 
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Per zorgniveau zijn hieronder betrokken professionals en hun taken beschreven. Voor de medewerkers van de 

kinderopvang is kort hun opleiding en professionalisering beschreven. 

 Betrokken professionals Taken 

1 Pedagogisch medewerkers 

MBO niveau 3, vve-gecertificeerd, 

geschoold in KIJK!-registratie, verdere 

professionalisering volgens 

scholingsplan, individueel of met team. 

Uitvoeren vve-aanbod, signaleren en registreren 

ontwikkelingsvoortgang, onderhouden contact met ouders.  

2 Pedagogisch medewerkers 

 

 

 

 

 

 

Zorgcoördinator/pedagogisch coach 

Tenminste HBO opleidingsniveau, 

bijvoorbeeld orthopedagoog of leraar 

basisonderwijs aangevuld met opleiding 

tot intern begeleider. Professionalisering 

met team. Cursussen of opleiding in 

aansluiting op scholingsbehoeften. 

 

 

Verpleegkundige en arts 

consultatiebureau 

 

 

 

 

Logopedist verbonden aan 

kinderopvang, school of kindcentrum 

Zie zorgniveau 1 + signaleren ontwikkelingsachterstand, opvallend 

gedrag in de groep. Bespreken met zorgcoördinator, uitvoeren 

handelingsafspraken of in gang zetten route naar vve-indicatie, 

evalueren handelingsafspraken, uitvoeren bijbehorende registratie, 

meedenken tijdens zorgoverleg over andere peuters, informeren en 

betrekken ouders. 

 

Plannen en voeren zorgoverleg, notuleren zorgoverleg. Evalueren 

ontwikkeling peuters met een vve-indicatie. Uitvoeren extra observaties 

op de groep, input leveren voor handelingsafspraken, afstemming over 

vve-indicatie met consultatiebureau, evalueren handelingsafspraken, 

waar nodig extra contact met ouders, afstemming en verantwoording 

binnen de eigen organisatie. Anoniem externe hulp consulteren over 

mogelijk passende vervolgen: wel of niet de stap naar zorgniveau 3 

inzetten? 

 

Bij gesignaleerde ontwikkelingsachterstand, aandachtspunten in de 

thuissituatie en/of vragen van ouders: alsnog peuters indiceren voor 

vve, extra consultaties op het consultatiebureau of thuis, uitvoeren 

programma’s Stevig Ouderschap of thuisbegeleiding. Al dan niet 

anoniem overleggen over cases met het CMD. 

 

Uitvoeren extra taalstimuleringsactiviteiten. 

3 Pedagogisch medewerker 

 

 

Zorgcoördinatoren/pedagogisch coach 

 

 

 

 

 

Zie zorgniveau 1 + 2 + volgen en ondersteunen ontwikkeling peuters, 

hierover communiceren met betrokken professionals en ouders. 

 

Contacten met ouders over de ontwikkeling van hun peuter en 

toestemming voor inschakelen extra hulp. Contacten met externe 

partijen leggen als dat de wens is van ouders of ouders verwijzen naar 

de juiste contacten. Oudergesprekken of activiteiten met ouders gericht 

op acceptatie van de vervolgstap. 
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 Intern begeleider van de basisschool van 

het kindcentrum 

 

 

Verpleegkundige en arts 

consultatiebureau 

 

 

 

 

Consulent CMD 

 

 

 

Onderzoekers Audiologisch centrum, 

Kentalis of Herlaarhof 

 

 

 

 

Veilig Thuis 

Als dit gevoerd wordt: deelnemen aan het ZorgAdviesTeam: intern 

georganiseerd multidisciplinair zorgoverleg waarbij externe partijen op 

uitnodiging aansluiten. 

 

Zie zorgniveau 2 + extra of observaties op de kinderopvang. Arts: 

doorverwijzen naar onderzoek. Opvolgen resultaten van onderzoek, 

bijvoorbeeld verwijzen naar vervolgonderzoek of verwijzen naar 

passend aanbod. Oudergesprekken of activiteiten met ouders 

(uit)voeren gericht op acceptatie van de vervolgstap. 

 

Analyse thuis- en gezinssituatie, opstellen plan van aanpak, uitvoeren en 

evalueren plan van aanpak. Oudergesprekken of activiteiten met ouders 

gericht op acceptatie van de vervolgstap. 

 

Ouders informeren over het onderzoek, uitvoeren van het onderzoek, 

rapporteren en adviseren over vervolgstappen, communiceren met 

ouders over de uitslag. Verwijzen naar passend aanbod. Met 

toestemming van ouders communiceren met andere betrokkenen over 

de uitslag. 

 

Optreden bij een melding of anoniem adviseren. 

4 Pedagogisch medewerker 

 

 

Zorgcoördinator/ pedagogisch coach 

 

 

Arts consultatiebureau 

 

 

 

 

CMD 

 

 

Medisch kinderdagveblijf, Kentalis, 

gericht aanbod in een kleine groep of 1-

op-1 gericht op specifieke 

ontwikkelingsachterstanden 

Uitvoeren passend aanbod in geval van overbruggingsperiode tot 

passend aanbod buiten de kinderopvang. 

 

Afstemmen met ouders en pedagogisch medewerkers over de invulling 

van de overbruggingsperiode op de kinderopvang. 

 

Eventueel ouders en betrokken professionals ondersteunen in de route 

naar passend aanbod. Evalueren effectiviteit van passend aanbod naar 

als de verwijzingsperiode voorbij is. Opnieuw verwijzen of adviseren 

over passend aanbod. 

 

De verwijzing naar KluppluZ coördineren. Extra ondersteuning aan het 

gezin bieden. 

 

Uitvoeren en evalueren van het passende aanbod. 
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c) Welke knelpunten worden er ervaren als het gaat om het bieden van een passende plek aan kinderen die een zwaardere 

ondersteuningsbehoefte hebben? 

De knelpunten worden per zorgniveau opgesomd. 

Zorgniveau 1 

1. De peuter wordt vanuit het consultatiebureau met onvoldoende duidelijke ondersteuningsbehoeften of doelen 

overgedragen of deze komen uit de intake onvoldoende naar voren; 

2. Op de groepen zijn teveel peuters met een vve-indicatie of met extra ondersteuningsbehoeften. De pedagogisch 

medewerker kan het basisaanbod niet met de gewenste kwaliteit uitvoeren; 

3. De registraties laten onvoldoende de ontwikkelingsbehoeften van de peuter zien, signalering vindt hierdoor niet of 

mondeling plaats of de dossieropbouw start niet. De stap naar zorgniveau 2 wordt niet expliciet genomen; 

4. De registraties van de ontwikkeling worden niet of onvoldoende bijgehouden; 

5. Er is in de reguliere formatie en planning nauwelijks ruimte voor professionalisering of afstemming met collega’s, dit 

moet in de avonduren plaatsvinden. 

 

Zorgniveau 2 

1. Op de groepen zijn teveel peuters met een vve-indicatie of met extra ondersteuningsbehoeften. De pedagogisch 

medewerker kan het extra aanbod niet uitvoeren; 

2. Observatie gebeurt onvoldoende scherp, de ontwikkeling wordt te lang gezien als ‘valt binnen de normale 

ontwikkelnormen’; 

3. De kinderopvang gaat (te) lang door met het zelf bieden van extra hulp, terwijl een andere interventie nodig is; 

4. Door de wijze van communiceren met de ouders (bijvoorbeeld (te) informeel, geen duidelijke boodschap of afspraken, 

geen opvolging van eerdere gesprekken) zijn zij niet doordrongen van de noodzaak van iets extra’s voor hun peuter; 

5. Ouders voeren thuis geen ondersteunende activiteiten uit omdat zij dit niet kunnen (bijvoorbeeld door gebrek aan 

beheersing van de Nederlandse taal) of niet willen (bijvoorbeeld omdat zij er de noodzaak niet van inzien); 

6. Het zorgoverleg vindt informeel plaats en er worden geen afspraken vastgelegd en/of vastgehouden. Dit maakt 

gerichte evaluatie moeilijk; 

7. De kinderopvang heeft de grenzen aan de eigen mogelijkheden van zorg onvoldoende duidelijk (beschreven), 

waardoor daar ook niet naar gehandeld kan worden. Hier ervaart men een spanningsveld tussen commercieel werken 

(een zo vol mogelijke bezetting van de groepen) en goed werk leveren (een werkbare bezetting van de groepen); 

8. De beperkte tijd van de verpleegkundige en arts van het consultatiebureau voor extra/ preventieve activiteiten; 

9. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van extra expertise die op de basisschool aanwezig is. 

 

Zorgniveau 3 

1. Ouders willen de stap naar externe zorg niet maken omdat zij anders tegen de ontwikkeling van hun kind aankijken of 

hun kind niet vinden passen in de omgeving waar extra ondersteuning geboden wordt; 

2. Inroepen van extra hulp vindt niet plaats omdat de ouders hier geen toestemming voor geven; 

3. Inroepen van de passende extra hulp gebeurt onvoldoende, omdat de zorgcoördinator te weinig zicht heeft op alle 

mogelijkheden of niet de juiste contacten kent of heeft; 

4. Hulp van externe partijen verloopt via 1-op-1 overleg, betrokken partijen zitten niet allemaal samen om tafel (denk 

aan: kinderopvang stemt af met consultatiebureau, ouders gaan daarna verder met consultatiebureau, het 

consultatiebureau stemt af met CMD of onderzoeksinstantie, onderzoeksresultaten of hoe het tijdpad van het 

onderzoek loopt komen niet terug bij kinderopvang); 
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5. Tijdens extra observatie op de groep laat de peuter het gedrag dat als problematisch wordt ervaren niet of nauwelijks 

zien. Er kunnen geen vervolgstappen worden gezet, er moet nog een keer geobserveerd worden, professionals voelen 

zich niet erkend in hun observaties; 

6. Kinderopvang en ouders weten niet of onvoldoende wat het CMD voor hen kan betekenen en kennen de route er 

naartoe onvoldoende. Er is geen bekende vaste contactpersoon of ‘dat loopt via de arts van het consultatiebureau, 

daar hebben wij niks meer mee van doen.’; 

7. Ouders vinden de stap naar het CMD te groot ‘naar de gemeente waar ook mijn buurvrouw haar paspoort haalt’. Zij 

weten niet dat het CMD in bijna alle gevallen naar hun huis komt voor een intake; 

8. De wachtlijsten voor onderzoek; 

9. Het moeten doorlopen van alle stappen van het onderzoek (alle professionals begrijpen dat) om te komen bij het 

gedrag, daar waar in de groep de schoen echt wringt; 

10. De stap naar Veilig Thuis wordt niet makkelijk gezet, vooral bij vermoedens van (emotionele) verwaarlozing vraagt 

men zich lang af of dit wel echt zo is: een melding kan grote consequenties hebben. 

 

Zorgniveau 4 

1. Er is nog geen plaats op de plek voor passend aanbod, waardoor de peuter op de kinderopvang moet blijven en 

daardoor in de meeste gevallen een stempel op de groep drukt; 

2. Ouders wachten af tot hun kind naar school gaat. Het kind moet op de kinderopvang blijven of -in het geval van een 

onhoudbare situatie- de toegang daartoe ontzegd worden; 

3. Onderzoek geeft geen definitieve uitslag, waardoor geen vervolgstappen kunnen worden gezet; 

4. De kinderopvang wordt niet geïnformeerd over de uitkomsten of gevolgen van het onderzoek en moet hier zelf actief 

achteraan; 

5. Er is een verwijzing naar KluppluZ afgegeven, maar effectuering daarvan via het CMD loopt langzaam of vindt niet 

plaats; 

6. Het vraagt veel tijd van de zorgcoördinator en de arts van het consultatiebureau om ouders de keuze voor het extra 

aanbod te laten accepteren. De tijd die dit vraagt (bijvoorbeeld extra gesprekken, samen naar de beoogde aanbieder 

gaan) hebben zij niet altijd (budgettair) tot hun beschikking. 

 

d) Wat is de gewenste situatie volgens betrokken partijen (kinderopvangorganisaties, gemeente, jeugdgezondheidszorg 0-4 

jaar)? 

Per zorgniveau zijn de ideeën van de professionals en andere uitkomsten van het onderzoek samengevat. 

 

Zorgniveau 1 

1. Meer handen in de groep als meer dan 50% van de peuters een vve-indicatie heeft, zodat er tijd en ruimte is om goed 

(extra) vve-aanbod te verzorgen; 

2. Het hebben van eigen grenzen aan de zorg en hier naar handelen (vergelijk met basisscholen voor het bieden van 

passend onderwijs); 

3. Vve-aanbod op kinderdagverblijven, zodat kinderen met een vve-indicatie niet hoeven wisselen van opvanglocatie; 
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Zorgniveau 2 

4. Een eenduidige definitie voor het bepalen van zwaardere ondersteuningsbehoeften die wordt gehanteerd in de hele 

zorgketen in de gemeente; 

5. Er zijn ook peuters die geen vve-meer nodig lijken te hebben, sluit die trajecten af, zodat er middelen vrijkomen voor 

andere peuters; 

6. Snel contact zoeken met partners bij achterstand op het gebied van taal (volgens de landelijk richtlijnen die het 

consultatiebureau hanteert), niet te lang aankijken of de peuter zelf een ontwikkelsprong gaat maken; 

7. In de zorgprocedure jaarlijks vaste multidisciplinaire overlegmomenten inlassen waarin vanuit alle gezichtshoeken 

partners aansluiten, meedenken en snel afgestemd gehandeld kan worden. Ouders sluiten hierbij zoveel mogelijk aan; 

 

Zorgniveau 3 

8. Tijd voor ondersteuning van het acceptatieproces door ouders; 

9. Sneller starten van extern onderzoek, minder wachttijd tussen de onderzoeken, eerder uitslag en/of ondersteuning bij 

de sociaal emotionele en gedragsmatige ondersteuningsbehoeften; 

10. Een vast gezicht vanuit het CMD voor ouders en professionals op de kinderopvanglocatie (zoals het nu ook werkt voor 

het consultatiebureau), daardoor bekendheid en laagdrempeligheid; 

11. Duidelijke regievoering en terugkoppeling aan alle bij de peuter betrokken zorgpartners; 

12. De grens voor overdracht niet bij 4, maar bij 6 jaar leggen, zo kan ook de school betrokken worden in overleggen 

rondom passend aanbod, wat de doorgaande lijn ten goede komt; 

 

Zorgniveau 4 

13. Het aanbod in kleinere groepen of dat 1-op-1 geboden wordt gericht op de ontwikkelingsachterstanden van de 

peuters biedt voorziet in een behoefte. Via dit maatwerkaanbod kunnen peuters die met name druk en storend gedrag 

laten zien, die zich daardoor onvoldoende kunnen richten op het spel en wat ze daarin kunnen leren, positief 

ontwikkelen. Hun gedrag overstijgt de mogelijkheden van het extra aanbod dat binnen het vve-programma geboden 

wordt. Continueer dit; 

14. Snellere en transparantere verwijzing naar het hierboven bedoelde aanbod door het CMD als er een verwijzing is; 

15. Ondersteuning op de groep als de peuter wel een verwijzing heeft, maar nog niet geplaats kan worden of als er 

wachttijden zijn voor passend aanbod; 

16. In enkele gevallen (bijvoorbeeld handelingsonmacht bij ouders of bij de stap naar bewindvoering): daadkrachtig 

optreden van de gemeente om te zorgen dat de peuter zo snel mogelijk passend aanbod krijgt. 
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7 Oplossingsrichtingen 

Wat zijn mogelijke oplossingen voor dit (beleids)probleem? (bijvoorbeeld: processen anders inrichten, versterken 

kinderopvang, extra inzet op jeugdhulp). Een belangrijke vraag daarbij is: Op welke wijze kunnen betrokken partijen 

(kinderopvangorganisaties, gemeente en jeugdgezondheidszorg) in afstemming met elkaar een passend aanbod voor 

kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar organiseren als er ondanks inzicht in de praktische afbakening sprake blijft van een 

‘grijs gebied’? 

Zorgniveau 1   De basis op orde 
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; 

• Werk in alle kinderopvangorganisaties met een duidelijk beschreven, actuele zorgprocedure (zie good practice 1); 

• Registreer KIJK! volgens een vaste frequentie en neem de uitkomsten daarvan op in het dossier van de peuters, zodat 

ze beschikbaar zijn bij stappen naar een volgend zorgniveau; 

• Bouw in de zorgprocedure in dat pedagogisch medewerkers hun observaties of vermoedens eerst toetsen bij een 

collega voordat ze ouders informeren; 

• Informeer 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; 

• 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; 

• Zorg voor een evenwichtiger verdeling van peuters met een vve-indicatie of zorgvragen over de locaties en groepen. 

Zijn dagopvang en peuterspeelzaal in groepen te mengen? 

 

Consultatiebureau 

• Zorg dat het consultatiebureau goed overdraagt welke peuters meer dan vve-aanbod nodig hebben, hoe dit aanbod 

eruit ziet en waar extra op moet worden ingezet om de ontwikkeling optimaal te ondersteunen. 

 

Gemeente 

• Zorg dat het consultatiebureau voldoende ruimte heeft om preventief te handelen en af te stemmen met de 

kinderopvang; 

• Ondersteun een evenwichtiger verdeling van peuters met een vve-indicatie of zorgvragen over de locaties en groepen. 

Wat is daar nog aan regelgeving voor nodig? Of, als dit tot onvoldoende oplossing leidt: zorg voor extra ondersteuning 

op groepen met meer dan 50% vve-geïndiceerde peuters. Kijk voor middelen ook naar peuters die geen vve-indicatie 

meer nodig hebben. 
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Zorgniveau 2 Samen scherp en tijdig signaleren 
Ketenpartners 

• Hanteer de bijgestelde spelregels en de richtlijnen 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 

• Verzorg gericht extra taalaanbod binnen het eigen vve-programma, in afstemming met de basisschool of andere 

partners met taalexpertise; 

• Let als zorgcoördinator op gerichte dossiervorming, duidelijke formulering van acties en evaluaties. Kijk waar nodig 

over de schouder van de pedagogisch medewerker mee of ondersteun haar (de pedagogisch medewerker is niet HBO-

geschoold); 

• Betrek partners bij het interne zorgoverleg, denk hierbij aan het consultatiebureau of het CMD, nodig hier zoveel 

mogelijk de ouders ook bij uit;  

• Lukt het niet om partners te laten aansluiten bij intern zorgoverleg, tref elkaar dan op vaste vooraf vastgestelde 

tijdstippen. Gebruik deze ontmoetingen ook om anoniem peuters te bespreken en advies bij elkaar in te winnen; 

• Informeer 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 zorgcoördinatoren/ pedagogisch coaches voldoende tijd hebben om de zorgprocedure goed uit te voeren. 

 

CMD 

• Voor veel peuters in deze studie ontbreken de voorwaarden van een ontwikkelings-ondersteunende thuissituatie. 

Betrokkenheid van het CMD lijkt hierbij passend. Zorg daarom dat het CMD zichtbaar is, laagdrempelig bereikbaar is 

voor ouders en een vaste contactpersoon per locatie heeft. Zorg dat ouders weten dat een intake van het CMD 

nagenoeg altijd bij hen thuis plaatsvindt en zij zelf actief meedenken bij de invulling van een plan van aanpak. 
  

                                                                                                              Good practice 1 

De Wonderwereld heeft een nieuwe zorgprocedure opgesteld. Hierin is vanuit het perspectief van oplopende zorg 

scherp omschreven wat taken en verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn, wat het tijdpad is en waar grenzen 

liggen. Ook is een apart hoofdstuk gewijd aan hoe te werken aan acceptatie bij ouders. 

Hoofdstukken die aan bod komen: 

Stap -1: Intake 

Stap 0: Geen zorgen 

Stap 1:  Vermoedens 

Stap 2 Verhelderen 

Stap 3: Individueel handelingsplan 

Stap 4: Evalueren 

Stap 5: Afsluiten / opvang onvoldoende passend 

In de bijlage is een uitgebreide vragenlijst opgenomen om het bepalen van (extra) ondersteuningsbehoeften 

gestructureerd en alomvattend aan te pakken. 

Informatie via Marieke Hensgens of Marte Hoogstraaten 
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Zorgniveau 3 Als partners naar passend aanbod 
Ketenpartners  

• Voer een vast multidisciplinair overleg als de stap naar zorgniveau 3 gemaakt wordt. Afhankelijk van de behoeften en  

populatie van de locatie twee tot vier keer per jaar. Hierbij sluiten voorschool, vroegschool, consultatiebureau, CMD 

en ouders aan. Indien gewenst sluiten andere genodigden aan, bijvoorbeeld de wijkagent of iemand van de beoogde 

onderzoeksinstantie. Door samen naar de ontwikkeling van de peuter te 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 mogelijke vervolgstap worden bepaald. Bespreek in dit overleg ook de voortgang van 

peuters voor wie onderzoek of vervolgstappen al gestart zijn (zie good practice 3 en 4); 

• Voer op locatie spreekuren uit vanuit het Audiologisch centrum of Kentalis, om ouders op deze manier bekend 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 leerkrachten en/of de intern begeleider 

al een beeld van deze peuters krijgen, zonder formele informatieoverdracht. 

 

Zorgniveau 4 Zicht op wat kan en werkt, ruimte voor wat nodig is 
Gemeente 

• Een sociale kaart maken van doorverwijsmogelijkheden gekoppeld aan ondersteuningsbehoeften, hierin 

contactpersonen en -gegevens opnemen en deze up-to-date houden. De aanzet hiervoor is uitgewerkt in bijlage 5‘De 

zorgcomponent binnen de voorschoolse educatie/ onderwijs (Gemeente Geldrop-Mierlo, 2019); 

• Aanbod in kleine groepen of 1-op-1 gericht op gedrag en specifieke achterstanden in de ontwikkeling van peuters 

continueren, hieraan is behoefte en het sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van de peuters die er op dit moment 

gebruik van maken; 

• De kinderopvang ondersteunen tijdens overbruggingsperiodes tot passend extra aanbod. 

 

CMD 

• Verwijzing naar het hierboven genoemde aanbod via het CMD versnellen en transparant maken voor de betrokkenen. 

 

Arts van het consultatiebureau in samenwerking met de gemeente 

• Monitoren welke peuters op een route naar extra ondersteuning zitten, hoe lang dit duurt en actie ondernemen zodat 

de gemiddelde doorlooptijd van 10 maanden wordt ingekort. De arts van het consultatiebureau heeft hiervoor een 

passende positie, zeker als zij of haar verpleegkundige collega structureel aansluit bij multidisciplinaire overleggen. 

 

      Good Practice 2  

In Helmond zijn het consultatiebureau en de peuterspeelzalen om tafel gegaan om KIJK!-registraties en richtlijnen van 

het consultatiebureau af te stemmen op elkaar. Momenteel worden de uitkomsten van dit overleg uitgewerkt. Vooral 

bij de ontwikkellijn spraak-taal is er sprake van een aanscherping in de signalering. 

Informatie via Frederique Alberts (Zorgboog) 
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                                                                                                         Good Practice 3 

Kindcentrum de Raagten in Beek en Donk hanteert voor de voorschoolse periode een zorgprocedure die nauw aansluit 

bij de zorgprocedure op de basisschool. Zo versterken zij de doorgaande lijn in hun zorg, signaleren tijdig peuters met 

extra behoeften en overleggen ouders, voorschool en intern begeleider van de vroegschool samen structureel al vroeg 

over wat het beste past voor de peuter. In deze procedure vormen de ouder en het gezinsplan de spil van de zorg. Bij 

iedere stap is uitgewerkt wat eraan voorafgaat, wat het doel is, hoe de stap wordt uitgevoerd en hoe verslaglegging 

plaatsvindt 

Informatie via Marie-Louise Steven of Geja Raaijmakers 
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                                                                                                       Good Practice 4 
 

Begeleiding en zorg zijn op de voor- en vroegschool op gelijke wijze georganiseerd  
Ineke Mabelis van De Wonderboom, SPIL-centrum Mimosaplein 

 

Een van de sterke punten in onze begeleiding is dat er een VVE-coördinator aanwezig is op de voor- en vroegschool. 

Daarnaast hebben we een zorgcoördinator bij de kinderopvang die deelneemt aan zorgoverleg van de basisschool, de 

zorg is goed op elkaar afgestemd. Er vinden regelmatig werkbesprekingen plaats over de zorgleerlingen waardoor de 

juiste zorg direct kan worden ingezet. Hieraan nemen deel: de zorgcoördinator van de kinderopvang, de schoolarts, de 

schoolpsycholoog, de intern begeleider van de basisschool, schoolmaatschappelijk werk en af en toe de contactpersoon 

van Zuidzorg voor 0-4 jaar en 4-12 jaar. Indien nodig kunnen nog externen worden uitgenodigd voor de werkbespreking. 

Door dit grote overleg zijn zorgleerlingen vroeg in beeld en kunnen kinderen goed worden overgedragen aan de 

basisschool. Soms wordt er vooraf al gezamenlijk een plan opgesteld om de overgang naar de basisschool zo goed 

mogelijk te laten verlopen.  

De intern begeleider van de kinderopvang is de vve-coördinator. De basisschool heeft ook een intern begeleider, zij 

hebben regelmatig overleg en hebben hierdoor alle kinderen in beeld.  

Daarnaast hebben de voor- en vroegschool één doorlopende ontwikkellijn, gebaseerd op de SLO-doelen en eigen visie. 

We maken gebruik van één systeem waardoor opvallende zaken snel opvallen.  

 

Tips: 

- Houd de lijnen kort 

- Een zorgcoördinator die op de voor- en vroegschool aanwezig is 

- Letterlijk op één lijn zitten 

 

Bron: vve-monitor 2017, Gemeente Eindhoven 
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8 Advies aan de gemeente 

 
Richt de inzet van de subsidie op het uitbouwen samenwerking en ruimte voor (extra) aanbod. Subsidieer of organiseer: 

1. Versterking van de gezamenlijke zorgketen: 

• Start het werken met de spelregels zwaardere ondersteuningsbehoeften; 

• Scherp deze samen verder aan en definieer op basis van casusbesprekingen het grijze gebied verder. Zorg 

hierbij voor regie, bijvoorbeeld in de vorm van een projectmedewerker voorschoolse educatie; 

• Zorg voor planning, inrichting en facilitering van multidisciplinair overleg (kinderopvang, CMD, 

consultatiebureau, basisschool en ouders en andere ketenpartners). Ook hier zou een projectmedewerker 

voorschoolse educatie een taak kunnen vervullen; 

2. Groepen met een werkbare mix van wel en niet vve-geïndiceerde peuters (zorgniveau 1); 

3. Monitoring en verkorting doorlooptijden van zorgroutes van peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften via de 

arts van het consultatiebureau (zorgniveau 2 en 3); 

4. Beschikbaarheid 1-op-1 aanbod / aanbod in kleine groepen gericht op gedrag en ontwikkelachterstand + 

ondersteuning overbruggingsperiode naar extra aanbod (zorgniveau 4). 
 
Mogelijke aanvullingen op de subsidietender 

In de subsidietender staat het goed en tijdig signaleren, de gezamenlijke toepassing van de spelregels en het scherp 

monitoren van de ontwikkeling van peuters die iets extra’s nodig hebben niet genoemd. Uit dit onderzoek komen als 

gewenste situatie naar voren:  

- Een verbeterde intakefase; 

- Een betere overdracht vanuit het consultatiebureau: welke peuters hebben meer zorg nodig en met welk doel; 

- Op de kinderopvang eerder vaststellen dat er extra zorg nodig is en overgaan tot actie; 

- Eerder met ouders in gesprek gaan en duidelijk omschrijven welke extra zorg hun peuter nodig heeft; 

- Eerder inzetten van de route naar extra zorg (zorgniveau 3); 

- Afstemmen van kijkwijzen en drempelwaarden voor het signaleren van achterstand in de ontwikkeling: 

overeenstemming vanuit het perspectief van consultatiebureau, kinderopvang en basisschool. 

Dit is een voorwaarde om (1) het effect van het aanbod goed in beeld te hebben en (2) het aanbod (op zorgniveau 2 en 3) 

op maat te kunnen maken. Dit sluit in de subsidietender aan bij: kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie (1) en 

meetbaarheid van de inzet (7). 

 

Om de samenwerking rondom het kind te versterken komt uit het onderzoek de volgende aanbeveling naar voren: 

- Richt structureel (twee tot vier keer per jaar) multidisciplinair overleg in, in aansluiting op de gevolgde zorgprocedures 

binnen de kinderopvang. Faciliteer dit. In de zorgcomponent (p. 69 en 70 subsidietender) is er een verschil tussen het 

zorgoverleg in de voorschool en op de basisschool, dit kan meer vergelijkbaar of samengevoegd worden; 

- Zorg dat het CMD zichtbaarder wordt en in een eerder stadium aansluit bij overleg rondom de peuter vanuit het 

perspectief van de thuissituatie. 

Dit sluit in de subsidietender aan bij: versterken van de samenwerking om het kind (2). 

 

De monitoring van peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften kon eerder niet eenduidig gebeuren door het 

ontbreken van de spelregels. De ‘meetbaarheid van de inzet’ kan op basis van de spelregels worden vertaald naar 

indicatoren (vergelijk indicatoren die gebruikt worden voor de beschrijvingen van wijken op p. 65 in de subsidietender).  
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Meetbaar zijn: 

- Peuters met extra ondersteuningsbehoeften zijn eerder in beeld; 

- De doorlooptijd tot passend aanbod wordt korter; 

- Door samen te werken zijn peuters met extra ondersteuningsbehoeften eerder in beeld, wordt er vroeger gestart met 

aanbod en lijkt het minder nodig de stap naar om aanbod extern te zoeken. Het aantal peuters dat buiten de 

kinderopvang of basisschool extra aanbod krijgt neemt af (inclusief peuteraanbod en passend onderwijs); 

- Door meer zicht op de specifieke behoeften van de peuters worden passende vormen van extra aanbod gerichter 

beschikbaar. 

Dit sluit in de subsidietender aan bij: meetbaarheid van de inzet (7). 
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Bijlage 1: Tool ‘Spelregels zwaardere ondersteuningsbehoeften’ 
 
Een of meerdere voorwaarden voor ontwikkeling kunnen ontbreken…                                         Buitencirkel: aanwezigheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...en er zijn risicofactoren aanwezig (waardoor de betrokkenheid van een kind onvoldoende kan zijn)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkerhelft cirkel: aanwezigheid   Rechterhelft cirkel: effect van gerichte ondersteuning 
 
 

 

 

 

 

 

 

… die leiden tot ontwikkelingsachterstand op ten minste één ontwikkelingsgebied waaronder SEO of taal 

 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichamelijke ontwikkeling 
 

Taalontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekenontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsgierig, 
ondernemend 
onderzoekend 

Zelfvertrouwen, 
stabiel 

zelfbeeld 

Ontwikkelings-
ondersteunende 

thuissituatie 

     Altijd aanwezig 
  
       In sommige situaties afwezig 
 
       In veel situaties afwezig 
 
       In alle situaties afwezig 
 

Impulsiviteit 
Oppositioneel

/ opstandig 
gedrag 

Slechte 
selectieve 
aandacht 

Geringe 
wendbaar-

heid 

Grote 
vermoeid-

heid 

      In alle situaties afwezig 
  
       In sommige situaties aanwezig 
 
       In veel situaties aanwezig 
 
       Altijd aanwezig 
 

       Sterke verbetering 
  
         Enige verbetering 
         
         Nauwelijks tot geen verbetering 

c 

Passiviteit 

Cognitieve 
ontwik-
keling 

Ontluikende 
gecijferdheid 

Grote 
motoriek 

Kleine 
motoriek 

Teken-
ontwikke

ling 

Vrij van 
emotionele 
belemme-

ringen 

Omgaan 
met 

zichzelf 

Omgaan 
met 

anderen 

Spel-
ontwikke

ling 

Zelfred-
zaamheid 

Spraak-
taal 

ontwik-
keling 

Ontlui-
kende 

geletterd
heid 

Binnencirkel: achterstand in de 
ontwikkeling 
 
      
       Geen achterstand 
 
      4 maanden achterstand 
 
      Meer dan 4 maanden  
      achterstand 
 
 
Buitencirkel: effect van 
gerichte ondersteuning 
 

       Sterke verbetering 
  
       Enige verbetering 
         
       Nauwelijks tot geen verbetering 

c 
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Bijlage 2: Interviewvragen onderzoek zwaardere ondersteuningsbehoeften peuters 

  

Jeugdartsen  

1. Op welke momenten kom je in contact met peuters en hun ouders om hun ondersteuningsbehoeften te 

bepalen? Reguliere en extra momenten.  

2. Zijn er richtlijnen die je hanteert voor het bepalen van zwaardere ondersteuningsbehoeften? Zo niet, waar let je op?  

3. Wat doe je als je merkt dat een peuter meer nodig heeft dan een vve-indicatie?  

4. Wat zijn mogelijke vervolgen die jij kunt bieden? Welke contacten heb je?  

5. Hoe wordt bewaakt of het extra aanbod passend is en effectief is? Wiens verantwoordelijkheid is dat?  

6. Hoe informeren jij en jouw organisatie ouders en professionals over de rol en aanbod van het consultatiebureau? 

Weet men jullie te vinden en waar merk je dat aan?  

7. Wat vind je vanuit jouw perspectief goed gaan bij het vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften bij peuters 

en komen tot passend aanbod?  

8. Waar zitten knelpunten?  

9. Welke ideeën heb je om het proces van vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften tot passend aanbod te 

verbeteren?  

10. Is er iets wat je wilt delen dat nog niet aan bod is geweest?  

  

CMD  

1. Signaleert het CMD zwaardere ondersteuningsbehoeften of biedt/leidt het (toeleiding tot) aanbod?   

2. Bij signalering: zijn er richtlijnen die je hanteert voor zwaardere ondersteuningsbehoeften? Of waar let je op?   

3. Op welke momenten kom je in contact met peuters en hun ouders om hun ondersteuningsbehoeften te 

bepalen/beantwoorden?  

4. Wat doet het CMD op die momenten, wie zijn daarbij betrokken, mogelijke resultaten?  

5. Wat zijn mogelijke vervolgen die het CMD kan bieden? Welke contacten hebben jullie?  

6. Hoe informeert je organisatie ouders en professionals in de keten over jullie rol en aanbod? Is dat voldoende?  

7. Wat vind je goed gaan?  

8. Waar zitten knelpunten?  

9. Welke ideeën heb je om het proces van vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften tot passend aanbod te 

verbeteren?  

10. Is er iets wat je wilt delen dat nog niet aan bod is geweest?  

  

Kinderopvangorganisaties  

NB. Als vooraf een zorgroute of zorgprocedure is toegestuurd worden de onderstaande vragen waar van toepassing gericht 

op de uitvoering daarvan. Ook kunnen er organisatie specifieke vragen worden toegevoegd in aansluiting op de dossier- 

analyses.  

1. Wanneer en hoe bepalen jullie of een peuter zwaardere ondersteuningsbehoeften heeft? (zorgroute, 

beslismomenten, betrokkenen, …)  

2. Hanteren jullie richtlijnen voor het bepalen van zwaardere ondersteuningsbehoeften? Zo niet, waar letten jullie op?  

3. Wat zijn mogelijke vervolgen die jullie op locatie kunnen bieden? Voorbeelden van aanbod, interventies in 

groepssamenstelling, anders…)  

4. Wat doe je als peuters ondersteuningsbehoeften hebben die jullie intern niet kunnen beantwoorden. Welke 

contacten hebben/gebruiken jullie? Wat kunnen de jeugdarts, het CMD en KluppluZ jullie hierbij bieden?  
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5. Hoe wordt bewaakt of het extra aanbod (intern en extern) passend is en effectief is? Wiens verantwoordelijkheid is 

dat?  

6. Hoe betrekken jullie ouders in het proces van vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften tot passend 

aanbod? Is daar verschil in als het passende aanbod in- of extern wordt gezocht?  

7. Alleen wanneer van toepassing: als er geen passend aanbod gevonden of overeengekomen wordt en de peuter bij 

jullie vertrekt, blijft deze dan in beeld? Hoe? Informeren jullie hier iemand over? Wie?  

8. Als het moeilijk lukt tot passend aanbod te komen of lang duurt, wat is daar dan in jullie ogen vooral de oorzaak van?  

9. Hoe houden jullie verslaglegging/dossier bij van het proces van het vaststellen van zwaardere 

ondersteuningsbehoeften tot het komen tot passend aanbod?  

10. Hoe gaan jullie om met het delen van informatie van peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften?   

11. Hoe zorg je dat pedagogisch medewerkers voldoende toegerust zijn om (extra) ondersteuningsbehoeften te 

signaleren en er passend aanbod bij te kunnen bieden? Zijn jullie pedagogisch medewerkers hier voldoende bekwaam 

voor? Zo niet: hoe ondervangen jullie dat?  

11. Wat vind je vanuit jullie perspectief goed gaan bij het vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften 

en het komen tot passend aanbod?  

12. Waar zitten knelpunten?  

13. Welke ideeën heb je om het proces van vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften tot passend aanbod te 

verbeteren?  

14. Is er iets wat je wilt delen wat nog niet aan bod is geweest?  

  

Basisscholen  

1. Hoe verloopt de overdracht van die peuters met zwaardere ondersteuningsbehoeften (wat, hoe, wanneer, wie, 

starttijdstip, frequentie,…)? Hoe wijkt dit af van een reguliere overdracht? Hanteren jullie hierbij vaste afspraken of is 

er een procedure die met de voorscho(o)l(en) is afgesproken?  

2. Krijgen jullie kleuters op school met zwaardere ondersteuningsbehoeften? Inschatting van hoeveel.   

3. Krijgen jullie kleuters op school die als peuter zwaardere ondersteuningsbehoeften hadden, maar die 

als ‘reguliere’ kleuter starten? Inschatting van hoeveel?   

4. Welk aanbod hebben zij gevolgd? KluppluZ? Is duidelijk wat daarvan werkte en wat jullie moeten doen om passend 

aanbod te blijven bieden?  

5. Wat doen jullie met kleuters die als peuter zwaardere ondersteuningsbehoeften hadden en als kleuter niet meer of 

nog wel hebben (aanbod, monitoring, contacten in de zorgketen, betrekken ouders,…)?  

6. Wat vind je vanuit jullie perspectief goed gaan in het voortraject van peuters met zwaardere 

ondersteuningsbehoeften?  

7. Waar zitten knelpunten?  

8. Welke ideeën heb je om vanuit jullie perspectief het proces van vaststellen van zwaardere ondersteuningsbehoeften 

tot passend aanbod (van 0 tot 6 jaar) te verbeteren?  

9. Is er iets wat je wilt delen wat nog niet aan bod is geweest?  

 


