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Moniek Zijm & Daphne Leemans (MOC ‘t Kabouterhuis) 

 

 

 

Samen sterk: onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp 
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Achtergrond  

Alert4you 

- Structuur  

- Hoe werkt het in de praktijk?  

Vragen en discussie 

 

 

 

Programma 
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Samenwerking kinderopvangvoorzieningen, onderwijs en jeugdzorg is volop in 
ontwikkeling.  

 

Vroegtijdig signaleren van kinderen die extra begeleiding nodig hebben, met als 
doel: tijdig de juiste hulp krijgen en verwijzing naar specifieke voorzieningen 
voorkomen.  

 

Alert4you: landelijke interventie (+ 80 gemeenten), uitvoering varieert. 

 

 

  

Achtergrond 
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Redeneermodel 



 

• In Amsterdam wordt Alert4you gesubsidieerd door de gemeente en uitgevoerd door 
MOC ‘t Kabouterhuis 

 

• Coaching  on the job en advisering van pedagogisch medewerkers door jonge kind 
experts van ‘t Kabouterhuis 

   

• Het vindt plaats op locatie: KDV/VVE 

 

• Aanmelding via pm’er of leidinggevende kinderopvang bij Okido-coördinatiepunt of 
MOC ‘t Kabouterhuis 

 

• Inzet thema-avonden mogelijk  

 

Alert4you van MOC ‘t Kabouterhuis 



 

 

  
A L E R T 4 Y O U  

Alert4You 

Kinderen Die 
Opvallen-
trainingen 

Ik-en-Jij-
trainingen 

Okido 

Flexibel preventief aanbod in de kinderdagopvang (Amsterdam) 

Primaire preventie: Universele aanpak 
algemene deskundigheids- 
bevordering van professionals in de 
kinderopvang, o.a. door aanbieden van 
trainingen. Hier wordt de basis van een 
goede interne zorgstructuur en een 
gezond pedagogisch klimaat gelegd.  

Selectieve (secundaire) preventie: D.m.v. 
vraaggerichte interventieprogramma’s werken aan 
vroegtijdige signalering, identificeren van risicogroepen 
en specialistischere deskundigheidsbevordering, zodat 
problemen in een vroeg stadium kunnen worden 
aangepakt en grotere problemen worden voorkomen.   

Geïndiceerde (tertiaire) preventie: Preventie gericht op het 
individuele kind. Noodzakelijk geacht om ervoor te zorgen dat het 
kind met een beperking of ontwikkelingsprobleem kan blijven 
participeren in de reguliere kinderdagopvang. Inzet: kindgerichte 
ontwikkelingsstimulering, specialistische begeleiding en 
kennisoverdracht aan pedagogisch medewerkers.  



Een ervaren orthopedagogisch medewerker (van MOC ‘t Kabouterhuis): 

• Observeert in de groep de kinderen met opvallend gedrag  

• Observeert de interactie tussen pedagogisch medewerkers en de kinderen 

• En biedt ondersteuning, advies en coaching on the job 

 

Deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers door: 

• Adviseren en begeleiden bij vroegsignaleren van problematisch gedrag/ontwikkeling 

bij jonge kinderen  

• Adviseren en begeleiden bij formuleren van gerichte hulpvraag  

• Leren door voorbeeldgedrag 

 

De Praktijk 



• Hoe kunnen we er voor zorgen dat het kind met ontwikkelingsproblemen 
meedoet in de groep? 

 

• Hoe kunnen we er voor zorgen dat het kind met contactproblemen op een 
adequate wijze contact gaat maken met andere kinderen?  

 

• Hoe kunnen we het bijtgedrag van kinderen stoppen? 
 

Voorbeelden van vragen 



• De orthopedagogisch medewerker herinnert de teams aan het protocol 
zorgkinderen wanneer zij merkt dat het om meer gaat dan het hanteren van 
bepaald gedrag door de PM-ers. Zij kan de PM-ers ondersteunen in de 
eventuele vervolgstappen.   

 

 

• De betreffende kinderen worden geen cliënten van ‘t Kabouterhuis maar blijven 
de verantwoordelijkheid van het KDV of VVE. Medewerkers van ‘t Kabouterhuis 
hebben een adviserende rol.  

 

 

 

Zorgprotocol en verantwoordelijkheid 



 

• De PM-ers maken tijdens/na het bezoek een kort verslag van de adviezen van 
de OPM-er en dragen deze over aan de eventuele collega’s die deze dag niet 
hebben gewerkt. 

 

 

• De OPM-er informeert de PM-ers/teamleiders over haar bevindingen tijdens het 
bezoek (hoe het ging, waren de PM-ers voorbereid, opvallende signalen, 
bijzondere afspraken e.d). Dit kan direct op de locatie maar eventueel ook 
achteraf via de telefoon of mail.   

 

Na het bezoek 



• Ervaring en kennis: De orthopedagogisch medewerker van ‘t Kabouterhuis heeft ruime 
ervaring in het werken met kinderen met gedrag en of ontwikkelingsproblemen in een 
groep en beschikt over specialistische orthopedagogische kennis van het jonge kind. 
 

• Gelijkwaardig: Er wordt op een gelijkwaardig niveau samengewerkt met de pedagogisch 
medewerkers. Wederzijds begrip en vertrouwen zijn belangrijk voor succes. 

 
• Aansluiten: De adviezen en tips sluiten aan bij de dagelijkse praktijk.  

 
• Niet overnemen: De jonge kind expert van ’t Kabouterhuis neemt het niet over maar 

heeft een coachende rol. 
 

• Band ouders: Gespreksvoering met ouders is een veelvoorkomend thema in de Alert4you 
ondersteuning en helpt om de band met de ouders te versterken/ontwikkelen.   
 

• Snel: We komen binnen twee weken na de aanvraag.  
 

Wat werkt:  

wat we terugkrijgen van de pedagogisch medewerkers:  



• Deskundigheidsbevordering van medewerkers  

 

• Pedagogisch medewerkers zijn beter in staat om problematische ontwikkeling 
tijdig te signaleren en indien nodig door te verwijzen met een gerichte hulpvraag 

 

• Pedagogisch medewerkers zijn beter in staat deze problematische ontwikkeling op 
constructieve wijze met de ouders  te bespreken 

 

  

 

 De meerwaarde 



• Door samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg kan er voor iedereen 
veel winst worden behaald, in de eerste plaats voor kind en ouders, maar ook 
voor de kinderopvang en de jeugdzorg. 

  

• De kans dat kinderen opgroeien en zich ontwikkelen zonder problemen is groter 
en er wordt minder beroep gedaan op (duurdere) jeugdzorgvoorzieningen. 

 

 Winst! 
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Vragen en discussie 
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Uitvoering Alert4you MOC ‘t Kabouterhuis: M.Zijm@kabouterhuis.nl 

 

Onderzoek Kohnstamm Instituut: aveen@kohnstamm.uva.nl 

 

Informatie 
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