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1. Peuters met een aanvullende 
ondersteuningsvraag 

- Waarbij MEER dan ve nodig is

- Aanvullend: logopedie, orthopedagoog, 
fysiotherapie, gedragsaanpak etc

- Gaat om 1 – 5% van de peuters, maar

- Vaak multi-probleem (gezin, kind (gedrag + cognitie))

- Nog niet altijd te diagnosticeren 

1 – 5% 

5 – 20%

80 – 85%
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2. Vormen van ondersteuning
Niveau / nabijheid 
ontwikkelingsondersteuning

Vorm Financiering

“Basis” Voorschoolse educatie, 
ontwikkelplan

OAB

Nabij / op de groep of locatie Logopedie, fysiotherapie, 
orthopedagogiek, 
jeugdhulpverlening, JGZ

OAB, 
jeugdwet, zvw

Buiten de groep of locatie Kentalis, Auris, 
jeugdhulpverlening, 
orthopedagogiek….

Jeugdwet, zvw

Buiten de reguliere opvang Ontwikkelcentrum, MKD WLZ, 
Jeugdwet
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2. Vormen van ondersteuning

Wat is passend binnen de voorschoolse educatie?

Bron Innovatie013
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3. (Landelijk) overzicht 
praktijkvoorbeelden

- Ondersteuning en coaching van pedagogisch medewerker
- CJG/JGZ coaching on the job bijv Alert4You (bijv Krimpenerwaard, Lelystad)

- Peuter IB’er (bijv Zaanstad)

- Ondersteuning gericht op het kind
- Individuele begeleiding (bijv PeuterPlus Utrecht, Den Bosch, Haarlem)

- Groepsgerichte aanpak (bijv plusgroepen Rotterdam, verkleinde groepen in Katwijk)

- Ondersteuning gericht op de zorgstructuur/samenwerking
- Schakelfunctionarissen (bijv Culemborg)

- GGD/jeugdverpleegkundige op locatie (bijv Waalwijk)

- Gezamenlijk overleg, V-ZAT (bijv Ridderkerk, Enkhuizen of Hollandse Kroon, Heerlen)

- Stroomschema's en richtlijnen (bijv Oss, Ommen)



Samen zorgen en ondersteunen

Praktijkvoorbeeld gemeente Heerlen  

Anne Ketelaar, Oberon





Samen zorgen & ondersteunen
Interventies in de Heerlense voorschool

- Beleidsmatig

- Op organisatieniveau

- Op kindniveau



Basis beleid: wet en andere regelgeving:

- Jeugdwet

- Wet kinderopvang en Wet op het primair onderwijs (OAB/VVE)

- Regionaal: 

- Beleidsagenda passend onderwijs-jeugd ZL: naar de inclusieve samenleving

- Uitvoeringsagenda passend onderwijs-jeugd Parkstad: maar voorschoolse 

voorzieningen nemen deel in werkgroepen

- Wgr. verbindingen voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs Parkstad

- Lokaal:

- Opdracht jeugdhulp JenS (Jong en Sterk): vindplaats is werkplaats

- LEA, voorschool neemt deel

- OAB/VVE-beleid

Afspraken gemeente – kinderopvang – zorgpartner - basisscholen



Knooppunten:
Uitgangspunt: vindplaats is werkplaats
elke (voor)school een netwerk van kernpartners: (voor)school, 
maatschappelijke partners
Algemeen overleg: samenwerking, trends, etc.
Casusoverleg (als nodig ook in de overstap): 
samen met betrokken partijen en ouders
van een kind. Betrekken jeugdhulp als nodig.

Inzet Jeugdhulp (Jens):
samenwerkingsverband jeugd- en jongerenwerk, preventie en hulp, ambulante 
begeleiding 
concreet: één aanspreekpunt voor zorg

Onderzoek naar onderinstroom primair onderwijs



Op organisatieniveau:

Peuteropvang Heerlen
peildatum 1.1. 2023:

625 peuters

336 doelgroep-peuters

… peuters die extra zorg 
behoeven: diverse pilots gestart



Interventies op organisatie- en kindniveau:

1. Peuteropvang Plus

2. Manager zorg en kind-coach 

3. Meer mensen op de groep

4. Kleinere groepen



Peuteropvang Plus:

- Eigen (niet-klinische omgeving) van kind

- Verminderen doorstroom naar MKD/KDC

- Leren vanuit spel met andere kinderen

- Toevoegen van zorgcomponent door JenS en inzet consulent

- Zoveel mogelijk meedoen aan VE-programma

- In eigen tempo en met extra aandacht



Kind-coach:

- Ondersteunt pm-ers met als doel professionalisering

- Helpt pm-er maatwerkaanbod te bieden

- Is aanspreekpunt voor specialistische zorgvragen

- Heeft (samen met manager Zorg) een verbindende rol 

richting zorgconsulent



Meer mensen op de groep:

- meer individuele aandacht
- meer rust op de groep
- toename welbevinden bij kinderen

Kleinere groepen:

- maximaal aantal kinderen 10-12 i.p.v. 16



Hoe nu verder? 



Kansrijke start jonge kind: (v)ve in ‘s-
Hertogenbosch

Praktijkvoorbeeld gemeente ‘s-
Hertogenbosch, Compas013 en 

Kanteel kinderopvang  

Anne Ketelaar, Oberon



Kansrijke start jonge kind: (V)VE in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
24 januari 2023



Organisatiestructuur
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Onderwijskansenbeleid ‘s-Hertogenbosch

VVE- coördinatoren op locatie (KO en PO): kwaliteitszorg en doorgaande lijn

Kinderopvang 0-4

Dreumes-
arrangement 
1,5-2,5 jaar 

Peuter-
arrangement 

2,3 - 4 jaar

Ve beleidsmedewerker: coach en 
coördinatie zorg
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Intern begeleider PO: uitbreiding uren (1,5 uur/week) in KO 2,5-4 jaar 

Primair onderwijs 4-7

Schakelklas 
groep 2: 8-12 

kinduren

(Schakelklas 
groep 3: max 
4 kinduren)

Locatieplan vve (gesprekkencyclus MT en vve-coördinatoren) 

PeuterPlus

Zomerclub
(2,5-12 jaar)



Vliegende brigade in voorschoolse voorzieningen

• Multidisciplinair team

• Biedt ondersteuning aan KO/PA

• Werkt preventief en laagdrempelig 

• Doel van de samenwerking

• (risico op) 

ontwikkelingsachterstanden bij 

jonge kinderen vroegtijdig 

signaleren

• Versterkt het handelingsrepertoire 

van de pedagogisch 

medewerker(s)

• Draagt bij dat kinderen zich in de 

vertrouwde omgeving (pa/ vve 

groep) verder kan ontwikkelen, 

tenzij dat niet passend blijkt



Dreumesarrangement

• Voor kinderen van 1.5 tot 2.5 jaar (geen 

KOT).  

• Voor kinderen met een zeer kwetsbare 

positie gezien ontwikkeling en 

gezinsomstandigheden. 

• Wijkfunctie

• In 2022 vier kindcentra met 

dreumesarrangement 

• Pedagogisch veiligheid – nadruk op 

welbevinden en nabijheid

• Ouder/kind relatie versterken 

• Huisbezoek bij aanvang 

• Voor pedagogisch medewerkers: intervisie 

en nascholing 



PeuterPlus (pilot)

• Vier (VVE) locaties in de pilotperiode 2021-2024 

• Locatie met hoog % doelgroepkinderen

• Wijkfunctie

• Lagere leidster-kindratio (8 kinderen – 2 pm-ers)

• Minder prikkels, gerichte begeleiding, kleine groep (2 op 

8), nadruk op spelen en welbevinden

• Ouderprogramma: ouders worden intensief betrokken

• Intensieve samenwerking met school 

• Individueel plan 

• Na PeuterPlus: uitstroom PA, regulier onderwijs of 

voortijdig een andere passende vorm

• Nieuwe ontwikkeling van 2023: aansluiting GGD en VB bij 

individueel plan en periode van  ontwikkeling in 

peuterplus 



Afronding



Dekkend netwerk jonge kind

Praktijkvoorbeeld Junis kinderopvang 
(Alphen aan de Rijn)

Anne Ketelaar, Oberon



Dekkend netwerk 
Junis Kinderopvang

Lenoor Soesbergen- van Gendt, Manager Pedagogiek & Kwaliteit  

Manuela Zeilstra, VE coach Zoetermeer 

Laura van der Slik, VE coach Alphen a/d Rijn



Context

• Gemeente Alphen a/d Rijn

• Gemeente Bodegraven

• Gemeente Zoetermeer



Knelpunten en 
successen 

• Eenduidige structuur van 
samenwerking; verschilt per gemeente 

• Na corona meer zorg, ook al zichtbaar 
door economische ontwikkelingen

• Onderwijspartners en ouders 
voldoende aanhaken

• Investeren in goeie samenwerking met 
zorgpartners loont! 



Uitgangspunten 

Gezamenlijke aanbod in alle 
gemeenten voor kinderen met 
een grotere (zorg)behoefte 



Activiteiten tot nu 
toe  

• Geef Taal een Boost

• Begeleiding vanuit Kom Erbij na 
indicering door de JGZ.

• Directe zorgondersteuning op de VE-
groepen door partners van Go! Voor 
Jeugd en Cardea of andere zorgpartners.

• Warme overdracht VE-kinderen naar het 
primair onderwijs.

• Ouders blijven betrekken bij het proces 
rondom zorgen



Activiteiten voor de 
toekomst 

• Per gemeente projectplan gebaseerd op het beste 
scenario; Alphen a/d Rijn 

• Interdisciplinaire samenwerking opzoeken mbt
huisvesting

• Sociale kaart in beeld en juiste mensen op de juiste 
plaats 

• Samenwerking met Rijke Schooldag en GKA

• Samenwerking binnen de branche intensiveren op 
het gebied samenwerking rondom kinderen met 
een andere behoefte  

• Goed blijven samenwerken met ouders



Alleen samen lukt 
het! 



Processen in de 
praktijk

Laura van der Slik
Manuela Zeilstra



Vragen?



5. Afronding en evaluatie

- Welke vragen leven nog rondom ve-peuters en aanvullende 
ondersteuning? Zet het in de chat. 

- Ook tips en tops (evaluatie) mogen in de chat, apart per mail

- Een beknopt verslag van vandaag en de sheets van de presentaties 
zijn binnenkort te vinden op www.goab.eu

http://www.goab.eu/
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