
 

   
 

Zwaardere ondersteuningsbehoeften bij peuters van 2 tot 4 jaar 

Onderzoek gemeente Geldrop 

 

Resultaten van de dossieranalyse  

Onderzoekdoel dossieranalyse 

Wat is de aard en omvang van de problematiek met kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte dan 

waarvoor de kinderopvangorganisaties verantwoordelijk zijn? 

 

Specifieke onderzoeksvragen 

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

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

2. Wat was de doorlooptijd van de toeleiding naar aanvullende en/ of vervangende alternatieve voorzieningen 

(al dan niet vanuit de Jeugdwet)?  

 

Methode 

De dossiers van peuters die in de periode van januari 2018 tot en met mei 2019 zwaardere ondersteunings-

behoeften hadden of waarvan de verwachting is dat zij deze in de toekomst zullen hebben, zijn in juli 2019 voor 

de zes kinderopvangorganisaties geanonimiseerd geanalyseerd. Dit 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 ondersteunings-behoeften’ ingevuld. De 

onderstaande definitie van zwaardere ondersteuningsbehoeften die daarvoor is gebruikt, is 27 juni 2019 met alle 

betrokkenen vastgesteld. Als er geen KIJK-registraties beschikbaar waren (ongeveer voor 10 peuters), dan is de 

tool ingevuld op basis van inschattingen van de zorgcoördinator. Daarnaast is de gevolgde zorgroute in kaart 

gebracht. Van één peuter was er nog nauwelijks een dossier, voor zijn hem alleen zeer beperkte gegevens over 

de zorgroute beschikbaar.  

 

Definitie spelregels zwaardere ondersteuningsbehoeften peuters 

De voorwaarden voor ontwikkeling ontbreken… 

Eén of meerdere voorwaarden voor ontwikkeling ontbreken, te weten de drie basiskenmerken: 

1. vrij zijn van emotionele belemmeringen; 

2. zelfvertrouwen hebben en over een stabiel zelfbeeld beschikken; 

3. nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend zijn; of  

4. er is geen sprake van een ontwikkelings-ondersteunende thuissituatie. 

 

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

 er is ten minste één risicofactor aanwezig in meerdere tot alle situaties, te weten: impulsiviteit, oppositioneel 

of opstandig gedrag, passiviteit, slechte selectieve aandacht, geringe wensbaarheid of grote vermoeidheid; 

 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. 



 

   
 

Beschrijving 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 benoemd, 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 ruim 1 jaar, de hoogste leeftijd 3 jaar. 

 

Resultaten 

Van de 28 peuters waarvoor ontwikkelgegevens beschikbaar waren, voldoen er acht aan de definitie 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 3,1 van de 

ontwikkelingsgebieden een achterstand van ten minste vier maanden. De risicofactoren en 

ontwikkelingsachterstand worden na een periode van extra ondersteuning of specifieke aandacht niet minder. 

 

De overige 20 peuters voldoen niet aan de definitie voor zwaardere ondersteuningsbehoeften.  

Voor zeven van deze peuters ontbreken de voorwaarden voor ontwikkeling. Drie van vertonen in hun gedrag ook 

risicofactoren. Zij 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. Een 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 alleen naar de losse elementen van de definitie voor zwaardere ondersteuningsbehoeften gekeken, dan 

zijn deze 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 

    
 

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

 

De voorwaarde die het meest ontbreekt is een ontwikkelings-ondersteunende thuissituatie (voor 43% van de 

peuters on de onderzoeksgroep), gevolgd door het vrij zijn van emotionele belemmeringen (29%). Voor twee van 
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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. Daarvoor 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 (wat) minder 

passief, 59% van de peuters vertoonde (wat) minder oppositioneel en opstandig gedrag, 58% van de peuters 

werd (veel) minder passief, 52% van de peuters werd (wat) wendbaarder in het toepassen van iets dat ze 

leerden in de ene situatie in een nieuwe situatie en 33% van de peuters werd (wat) minder vermoeid. 

 

Ontwikkelgebieden 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

    
 

 Geen achterstand  4 maanden achterstand  Meer dan 4 maanden achterstand 
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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): 

   

 

 

Op het ontwikkelgebied spraak-taal is er sprake van het meest achterstand, 68% van de onderzochte peuters 

heeft op dit gebied meer dan 4 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 zich veel ontwikkelt. De 

achterstand die er is blijft dus bestaan. Op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en ontluikende 

geletterdheid (op deze leeftijd veelal interesse in geschreven taal) is bij 30 tot 45 procent van de peuters wel 

sprake van enige ontwikkeling. Voor de taal- en rekenontwikkeling ligt dit percentage veel lager. Ook de paar 

peuters met een motorische ontwikkelingsachterstand raken deze niet veel kwijt. 

 

Doorlooptijd 

Resultaat Aantal peuters 

(n=29) 

Gemiddelde doorlooptijd (range) 

Passend aanbod bij ondersteuningsbehoeften
1
 

Kluppluz (waarvan één op voorschoolse locatie) 

Intern extra taalstimulering 

MKD 

Logopedie 

Verlengde periode peuterspeelzaal 

Naar school met medische indicatie 

Eigen zorgaanbieder 

16 

5 

3 

3 

2 

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 de peuters met (vermeende) zwaarder ondersteuningsbehoeften krijgt 55% binnen 10 maanden passend 

aanbod. De meeste van deze peuters ontvangen aanbod dat wordt geboden door Kluppluz. Van de overige 

peuters 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.  

 

In het eindrapport zullen de gevolgde zorgroutes zijn geanalyseerd en geïnterpreteerd in samenhang met de 

resultaten uit de interviews met alle betrokkenen. 

                                                           
1
 Passend aanbod in dit onderzoek is: (1) aanbod waar alle betrokken partijen het over eens zijn, (2) aanbod dat zorgt dat de 

ontwikkeling op leeftijdsadequaat niveau komt, of – in één geval-, (3) aanbod dat ouders kiezen en dat op maat wordt geboden 

door een officiële zorgaanbieder. 
2
 Aantallen boven de 24 maanden ontstaan doordat de zorgroute al voor de voorschoolse periode startte en in het dossier 

verwerkt was. 


