
Kinderen met extra 
ondersteuningsbehoefte
Informatie voor ouders over onze zorgstructuur



De zorgstructuur bij Zo Kinderopvang 

Elk kind is weleens druk, erg stil of anders dan anders. Dat komt 
vaker voor. Het gedrag kan bijvoorbeeld verband houden met 
een bepaalde ontwikkelingsfase of een specifieke thuissituatie 
en verdwijnt vaak na een poosje weer. 

Soms valt een kind ons extra op en maken we ons zorgen. Dat 
kan zijn door het gedrag (bijvoorbeeld langdurig druk of juist 
teruggetrokken) of door de ontwikkeling (bijvoorbeeld een 
vertraagde taalontwikkeling). 

De mentor bespreekt zorgen over een kind altijd met de ouder(s) 
en samen wordt bekeken op welke manier de situatie kan 
worden verbeterd.

Onze pedagogisch coach/zorgcoördinator (vergelijkbaar met de 
intern begeleider in het basisonderwijs) kan in de groep komen 
observeren en de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij 
het maken en uitvoeren van een plan van aanpak om de zorgen 
te verminderen dan wel op te lossen.



Samenwerking met externe 
samenwerkingspartners

Het kan voorkomen dat we de zorgen (met toestemming 
van ouders) moeten bespreken met een externe 
samenwerkingspartner zoals bijvoorbeeld het CJG, de 
basisschool of een logopedist. Het is namelijk in het belang van 
het kind én onze (wettelijke) plicht om samen te werken om de 
zorgen te verminderen. 

Deze samenwerkingspartner/zorgprofessional kan ons 
ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een plan van 
aanpak. Het CJG/consultatiebureau is in de kinderopvang 
een vanzelfsprekende samenwerkingspartner. Ook de 
jeugdverpleegkundige denkt mee met ons met het plan van 
aanpak.
Maar ook bijvoorbeeld  een logopedist kan onze pedagogisch 
medewerkers vertellen hoe zij de taalontwikkeling nog beter 
kunnen stimuleren.

Extra ondersteuningsbehoefte
 
Wanneer ouders bij de intake al weten dat extra 
ondersteuningsbehoefte (het kind heeft bijvoorbeeld een 
indicatie speciaal onderwijs) voor het kind nodig is,  willen we dit 
graag bij de start van de opvang met de ouders bespreken. 
We streven ernaar om alle kinderen, ook met een extra 
ondersteuningsbehoefte, dicht bij huis, in onze vertrouwde 
omgeving, vroegtijdig de begeleiding te geven die nodig is.
Mocht er bijvoorbeeld thuis of op school al professionele hulp 
zijn ingeschakeld, dan sluiten wij graag aan bij het plan van 
aanpak. Een kind heeft baat bij een gezamenlijk plan van 
aanpak.



Doorverwijzen naar een passende instantie

Wanneer wij bijzonderheden signaleren in de ontwikkeling van 
een kind of problemen, zoeken wij dus samen met de ouder(s)  
naar een passende instantie voor ondersteuning. Het liefst 
ondersteuning die door en/of bij ons gerealiseerd kan worden. 
Maar soms verwijzen we ouders, in belang van het kind,  door 
naar meer passende opvang voor hun kind. Dit gaat altijd in 
goed overleg. We proberen zorgen eerst altijd zelf op te lossen, 
maar als dat niet lukt kunnen we samen met ouders naar een 
passende instantie zoeken voor ondersteuning.

Zorgen vanwege een vermoeden van 
kindermishandeling of huiselijk geweld

Helaas komt het in Nederland bij gemiddeld 1 op 30 
kinderen voor dat er sprake is van (een vermoeden) 
van kindermishandeling, huiselijk geweld of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
Bij deze signalen zijn wij wettelijk verplicht met een meldcode 
(protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag) te 
werken. 

De medewerkers op de vestiging worden bij dergelijke 
signalen altijd ondersteund door de pedagogisch coach / 
zorgcoördinator die tevens is opgeleid tot aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling.

Wij volgen de stappen van de (landelijk opgestelde) meldcode. 
We doen dit ook weer in overleg met de ouder(s) en denken 
samen na over de te nemen stappen om de zorgen te 
verminderen. Soms vragen we (anoniem) advies bij Veilig Thuis.



Wanneer de (ernstige) zorgen niet binnen de afgesproken tijd 
verminderen kan Veilig Thuis ons adviseren een melding te 
doen. We bespreken dit met de ouder(s) en daarna bespreken 
we de situatie met Veilig Thuis. 

Veilig Thuis adviseert daarna bij de verdere stappen.

Vragen?
 
Dan kan je terecht bij de vestigingsmanager of 
bij de manager van de afdeling Pedagogiek: 
Monique van der Goot (070-3458563)

Je kunt de vragen ook mailen naar mvdgoot@zokinderopvang.nl




