
Zorg in de kinderopvang 

 
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zullen de intern begeleiders van de IKC’s van Kits 
Primair worden ingezet voor de preventieve zorg in de kinderdagopvang en peuteropvang. Tijdens 
de schoolweken is hiervoor 2 uur per (peuter)groep beschikbaar. Deze uren worden gesubsidieerd 
door de gemeente Midden-Drenthe. 

 
De intern begeleiders worden ingezet voor kinderen van 0-4 jaar, voor: 

 vroegtijdige signalering; 
 groeps- en individuele observaties; 
 consultaties; 
 kindbesprekingen; 

 advisering met betrekking tot afstemming, zorg, hulpverlening en overdracht naar 
basisschool; 

 ondersteuning bij contacten met ouders; 
 ondersteuning bij contacten met externe zorg- en hulpverleners. 

 
Resultaten 

Met de inzet van de intern begeleiders willen we onderstaande resultaten bereiken: 

 er is sprake van een structurele vroegsignalering en een versterking van het vervolg en de 
benodigde interventies bij zorgsignalering van kinderen van 0 – 4 jaar; 

 hulpverleningstrajecten kunnen sneller worden gestart, om langdurige zorg te voorkomen 
op latere leeftijd; 

 door de inzet van de intern begeleiders is er sprake van een doorgaande lijn van de 
(preventieve) zorg van 0 – 13 jaar binnen de IKC’s; 

 PM’ers met een zorgvraag worden direct ondersteund (laagdrempelig); 

 alle doelgroepkinderen VVE zijn goed in beeld bij het IKC en kunnen in een doorgaande lijn 
begeleid en gevolgd orden in hun ontwikkeling; 

 hulp- en zorgverleningstrajecten worden gemonitord van 0 – 13 jaar. 
 
Vroegsignalering 
De intern begeleiders ondersteunen de pedagogisch medewerkers (PM’ers) bij de groepsgerichte 

vroegsignalering, indien er sprake is van handelingsverlegenheid voor kinderen met:  
 Een VVE-indicatie; 
 Ontwikkelingsachterstanden (> 6 maanden ten opzichte van leeftijdsgenoten); 

 Taalachterstand (woordenschat, of spraak-/taalproblemen); 
 Gedragsproblemen of sociaal- emotionele problematiek; 
 Kinderen van 0-4 jaar worden in de ZAT-bespreking meegenomen door de intern 

begeleider. 

 
Leerlingen met specifieke ontwikkelingsbehoeften worden besproken in de groepsbespreking om 
nader te bepalen wat de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften zijn. De uitkomsten kunnen 
leiden tot een plan van aanpak of doorverwijzing. Uiteraard vindt er altijd overleg plaats met de 
ouders/verzorgers indien er sprake is van een plan van aanpak of verwijzing. 
 
Scholing 

De intern begeleiders hebben in het schooljaar 2018-2019 een scholing zorgcoördinator peuters 
gevolgd. Zij zullen in het schooljaar 2020-2021 geschoold worden tot zorgcoördinator 0-4 jaar. 
 
Samenwerking met Yorneo 
De samenwerking met Yorneo in het kader van ‘Samen vroeg erbij’ blijft. De vroegsignalering zal 
echter uitgevoerd worden door de intern begeleiders. Er zal overleg plaats vinden om de inzet van 

de medewerkers van Yorneo tegen het licht te houden en af te stemmen met de inzet van de intern 
begeleiders. De  rol van de jeugdverpleegkundige wordt daarin meegenomen. Voor de pedagogisch 
medewerkers is de intern begeleider het eerste aanspreekpunt.  
 
Zorg in de MFA’s 
Op de MFA’s (de Groene Borg, de Kiem en de Grift) is er sprake van neutrale peuteropvang en 
daarmee een neutrale doorgaande lijn naar beide scholen binnen de MFA. Met CKC Drenthe hebben 

we afgesproken dat de IB’er van het vergunninghoudende bestuur de algemene contacten met de 
opvang invult als het gaat om groeps- of beleidszaken, afgestemd op de afspraken die er binnen de 
locatie/het bestuur zijn met de portefeuilles van andere betrokkenen (denk bijv. aan de 



pedagogisch coach). De subsidie-uren die we vanuit de gemeente vergoed krijgen worden op de 

MFA’s verstrekt aan het vergunninghoudende bestuur.  

  
Voor vragen/interventies op kindniveau is het volgende afgesproken: 
 In principe wordt voor vragen of interventies op kindniveau de IB’er van het 

vergunninghoudende bestuur ingeschakeld. 
 Wanneer de schoolkeuze voor het kind al is gemaakt, of het kind oudere broer(s)/zus(sen) 

heeft op één van beide scholen, dan zal de IB’er van de betreffende school hierbij worden 

ingeschakeld om zo ook een ‘warme’ overdracht naar de basisschool te garanderen. 
  
 


