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‘Het belangrijkste aan het onderzoek is  
wel dat het onderzoek echt is uitgevoerd. 
Er liggen straks uitkomsten waar we ook 
echt wat mee kunnen.’ Aan het woord 
is onderzoeker Ruben Fukkink van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij onder-
zocht - samen met zijn rechterhand in dit 
onderzoek Noortje Trienekens - de effecten 
van Alert4you in de verschillende pilots. 
Zojuist is de nameting van het onderzoek 
afgerond. De onderzoekers zijn druk bezig 
met het verwerken van de gegevens.

Alert4you volgt drie lokale samenwerkings-
verbanden tussen kinderopvang en opvoed-

experts. De pilots zijn gericht op het - samen 
met de ouders - versterken van professionele 
aandacht voor de ontwikkeling van het kind. 
Het onderzoek is gehouden binnen deze drie 
pilotprojecten. 

Hoofdpersonen
‘Centraal in het onderzoek staat de vraag of 
de pedagogisch medewerker uit de kinderop-
vang zich gesteund voelt door de aanpak van 
Alert4you en hoe de ouders die aanpak ervaren.’ 
Hoofdpersonen zijn de zorgkinderen, hun  
ouders en de pedagogisch medewerkers.  
Zo’n 135 pedagogisch medewerkers en 450 
ouders werkten mee. ‘Een fantastisch resultaat’, 

vindt Fukkink. ‘Ik wil ze er stuk voor stuk voor 
bedanken.’

De aanpak bestond uit een onderzoek bij de 
start van de pilots van Alert4you, de zogenaam-
de nulmeting, en een nameting bij de afronding. 
Fukkink: Bij de nulmeting is ouders gevraagd: 
‘Wat ziet u bij uw kind? En als einde van de ge-
standaardiseerde vragenlijst: ‘Maakt u zich ook 
zorgen?’ Collega Trienekens: ‘Ouders maakten 
zich wel soms wel zorgen om kind, maar niet 
anders dan ouders van kinderen buiten de kin-
deropvang. Ook hadden ouders vragen.’ 

Ouders aanspreken
De vragen aan de pedagogisch medewerkers 
waren uitgebreider. Het hemd werd hen van het 
lijf gevraagd. Fukkink: ‘In het onderzoek hebben 
we heel erg ingezoomd op hun handelingsverle-
genheid en waar deze precies zit. Want dat die 
er is, dat weten we. Problemen bij een kind zien, 
begint altijd met een ‘niet pluis’ gevoel.  
Dat gevoel is er haast vanzelf, maar daarna 
wordt het moeilijk. Pedagogisch medewerkers 
zijn bijvoorbeeld bang om ouders te beledigen 
als ze hen aanspreken over problemen. Alert4you 
gaat dat ook niet ineens oplossen, maar biedt 
wel handvatten hoe hier mee om te gaan.’

Fukkink en Trienekens hopen dat uit de nameting 
blijkt dat de handelingsverlegenheid bij pedago-
gisch medewerkers is afgenomen. ‘Dat zou heel 
waardevol zijn. De verlegenheid helemaal weg-
halen kan niet. Als dat uit het onderzoek komt, 
dan zouden we zelfs moeten twijfelen aan de 
deugdelijkheid ervan’, vindt Fukkink. ‘We zagen 
overigens dat leidsters al heel tevreden zijn over 
hun werk. Dat kan haast niet beter. We zitten  
wat dat betreft al haast aan het plafond, daar  
kan Alert4you niet veel meer aan verbeteren.’

Onderzoek naar effecten
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Initiatief: alert4you
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Fotografie: O2 Communicatie & Hollandse Hoogte
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Over de Nieuwsbrief
De nieuwsbrief ‘alert4you: voor extra op-
voedexpertise in de kinderopvang’, is een 
uitgave van het landelijk project Alert4you. 
De nieuwsbrief verschijnt twee maal in 
2010. In de nieuwsbrief meer informatie 
over het project: de pilots, het onderzoek 
en de landelijke implementatie. 

Alert4you: de pilots 
Alert4you is een initiatief van Het Kinder-
opvangfonds en werkt nauw samen met:
•	 	Partou	en	MOC	‘t	Kabouterhuis 

 (Amsterdam);
•	Speelwerk	en	Yorneo	(Drenthe);
•	B4KIDS	en	Cardea	(Leiden).

Alert4you: de mensen
Programmaleider:
•	Gerdi	Meyknecht
  Telefoon: 072 - 564 74 17 of  

06- 553 777 19
 Email: advies@meyknecht.nl
Zie ook www.alert4you.nl en  
www.hetkinderopvangfonds.nl

Projectleiders onderzoek:
•	 	Marielle	Balledux	&	Marjan	de	Lange 

www.nji.nl
•	 	Ruben	Fukkink
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl
Zie ook: www.eco3.nl

Projectleiders pilots:
•	Susanne	Dijkstra	(Amsterdam)
www.partou.nl  |  www.kabouterhuis.nl

•	Sijke	Dijkstra	(Drenthe)
www.speelwerk.net  |  www.yorneo.nl

•	 Inge	Smit	(Leiden)
www.b4kids.nl  |  www.cardea.nl

Vroegstimulering in de kinderopvang met 
hulp van de jeugdzorg is inmiddels een 
breed verspreid thema. In veel jeugdzorg- 
en kinderopvangvoorzieningen wordt het 
herkend als een manier waarop professio-
nals rechtstreeks met elkaar samenwerken. 
Op de groep, samen kijken naar kinderen 
en samen (met ouders) puzzelen wat de 
beste oplossing is. Dat zien Alert4you 
voorzitter Els Rienstra en programmaleider 
Gerdi Meyknecht.

Alert4you heeft het afgelopen half jaar niet stil-
gestaan. Het NJi heeft in het voorjaar de eerste 
resultaten van haar monitor gepubliceerd. Het 
boekje	‘Samen	kunnen	we	meer!’	was	binnen	
twee maanden uitverkocht. Op dit moment loopt 

een tweede monitor en worden de effecten van 
de alternatieve interventies in de pilots gemeten. 
De eerste resultaten worden op 18 november 
gepresenteerd.

In de drie pilots van Alert4you is geprofiteerd van 
de eerste monitor. Daaruit bleek namelijk dat ‘coa-
ching on the job’ een grote succesfactor was. In 
alle pilots is deze werkwijze nu ingevoerd. Met de 
nodige positieve effecten. Zo vertelde een van de 
pilots dat het aantal verzoeken om pedagogische 
advisering tot nul gereduceerd is. 

Nieuwe vrienden
Alert4you heeft drie nieuwe ‘vrienden’: Kieke-
boe, met een uiterst succesvol diagnostiekpro-
gramma	in	de	kinderopvang;	Parlan	en	SKDT	
die op Texel een integraal aanbod bouwen en 
Twente, die de samenwerking tussen Kinder-
opvang,	Jeugdzorg	en	JGZ	uitwerkt.	Naast	deze	
officiële vrienden wordt op veel plekken in het 
land de kennis van Alert4you benut in lokale 
initiatieven. Dit is onder meer het effect van drie 
regiobijeenkomsten die de pilots rond de zomer 
hebben georganiseerd.

Landelijke reikwijdte
De branches Kinderopvang en Jeugdzorg 
tekenen op 18 november een overeenkomst met 
elkaar om de handen ineen te slaan rond vroeg-
stimulering van jonge kinderen in de kinderop-
vang.	Samenwerking	met	de	JGZ	is	een	volgende	
stap.	De	landelijke	GGD	en	Actiz	(organisatie	van	
zorgondernemers) hebben inmiddels de intentie 
uitgesproken om met Alert4you op te trekken.

Gemeenten
Met	de	VNG	zijn	besprekingen	gaande	om	deze	
manier van professionele samenwerking rond 
jonge kinderen op het landelijk podium te plaat-
sen. Een belangrijke vraag voor hen is namelijk: 
hoe integreren we de zorgfunctie in voorschoolse 
voorzieningen? Alert4you kan een belangrijke rol 
spelen in de beantwoording van die vraag.

Alert4you ontwikkelt zich razendsnel

Bij Stichting Kinderopvang Rolykids zijn ook 
kinderen met een handicap of chronische 
ziekte van harte welkom. Deze kinderen 
worden ‘geïntegreerd’ bij de andere kinde-
ren in een groep opgevangen. 

De	komende	tijd	wil	Rolykids	-	gezien	de	lange	
wachtlijst voor de ‘extrazorg kinderen’ - de 
mogelijkheden voor geïntegreerde kinderopvang 
uitbreiden. In samenwerking met Alert4you  
worden deze mogelijkheden onderzocht.  
Bovendien	zullen	Rolykids	en	Alert4you	gaan	
samenwerken om ook op landelijk niveau de 
opvangmogelijkheden voor gehandicapte of 
chronisch zieke kinderen te verbeteren.

Vanzelfsprekend
Geïntegreerde	kinderopvang	is	voor	Rolykids	
vanzelfsprekend. Marion Buitendijk, algemeen 
directeur	van	Rolykids:	‘Kinderen	moeten	met	
elkaar kunnen spelen - gehandicapt of niet. Zo le-
ren ze al jong dat ‘anders’ niet ‘raar’ hoeft te zijn. 

De	ervaringen	van	Rolykids	met	geïntegreerde	
opvang zijn erg goed. Er kan vaak veel meer dan 
er aanvankelijk gedacht werd. Als je er maar voor 
open staat en het als een uitdaging blijft zien.’

Rolykids	heeft	6	locaties	in	Rotterdam,	zowel	
kinderdagverblijven als buitenschoolse opvang.

Anders hoeft niet raar te zijn

alert [4]you

‘Maakt u zich ook zorgen?’[ [
Alert4you is een programma van

Branches tekenen samenwerkingsovereenkomst

Uitkomsten waar we wat mee kunnen

Volg de onderzoeksuitkomsten op alert4you.nl



‘Beide organisaties hebben elkaar eigenlijk 
bij toeval ontmoet en we dachten direct: we 
moeten wat samen… Al pratend werden we 
enthousiast en zagen we wat er mogelijk 
was in de samenwerking.’ Aan het woord 
zijn de directeur van stichting Kinderopvang 
Den Helder-Texel, Thea Andreae en leiding-
gevende bij Parlan, Erik Heijmans. 

In	de	Kop	van	Noord	Holland	zijn	Stichting	
Kinderopvang	Den	Helder-Texel	(SKDT)	en	Parlan	
Jeugdzorg gaan samenwerken. Met het doel om 
hulp op maat te bieden in de kinderopvang. Zo 
kunnen kinderen op de kinderopvang die een ex-
tra steuntje in de rug nodig hebben vroeg, dichtbij 
en zo licht mogelijk geholpen worden.

Vervoersprobleem
Heijmans: ‘In een werkgroep van het Centrum 
voor	Jeugd	&	Gezin	kwamen	we	elkaar	tegen.	
Dat is nu een jaar geleden. Ik zat zelf met een 
vervoersprobleem voor jonge kinderen uit Texel. 
Anderhalf uur heen en anderhalf uur terug op één 
dag om hier op het vaste land naar een Medisch 
Kinderdagverblijf (MKD) te gaan, dat ging niet 
met heel erg jonge kinderen.’   

Texel
Een mooi praktisch voorbeeld om samenwerking 
te zoeken en dat gebeurde dan ook op Texel. 
Op de kinderopvang zijn daar nu twee plekken 
beschikbaar voor kinderen die anders op het 
vaste land naar het centrum voor dagbehandeling 
zouden moeten. Een pedagogisch medewerker 
van Parlan is daarnaast twee ochtenden per 
week op de kinderopvanggroep aanwezig en een 

gedragswetenschapper van Parlan is aan dezelfde 
groep gekoppeld.

Unieke samenwerking
‘Alsof we het foldertje van Alert4you al gelezen 
hadden’, lacht Heijmans. ‘De samenwerking op 
Texel is uniek. We houden twee daghulpplaatsen 
echt vrij. Op de kinderopvang. Kinderen hoeven 
dus voor behandeling niet naar het vaste land te 
reizen. We doen dat ook met Parlanmedewerkers 
die zelf van Texel komen. Met als het nodig is 
steun van bijvoorbeeld logopedisten en fysiothera-
peuten van het eiland zelf.’ 

‘Het enthousiasme is groot’, ziet ook Andreae. 
‘De pedagogisch medewerkers hebben vaak 
heel expliciete vragen. Vorig jaar hebben we een 
studiedag	gehad	over	het	protocol	Signaleren	en	

je ziet dat op basis daarvan gewoon meer vragen 
komen. Het aantal aanvragen voor ondersteuning 
is zelfs zo toegenomen dat er bij onze orthopeda-
goog een ‘wachtlijst’ ontstaat. Het is goed dat er 
dan directe ondersteuning van Parlan voor handen 
is. Als er een ‘niet pluis gevoel’ bestaat, dan willen 
we ook dat onze pedagogisch medewerkers snel 
geholpen worden.’

Beiden zien veel enthousiasme bij de medewerkers 
en weinig weerstand bij ouders. Andreae: ‘Als je 
er maar open over bent en gewoon communiceert 
dan vallen de negatieve geluiden erg mee, is mijn 
ervaring. We hebben de samenwerking bijvoor-
beeld direct gemeld bij de oudercommissie. Ook 
daar hebben we geen weerstand ondervonden.’

Vaste land
De samenwerking tussen Kinderopvang Den 
Helder-Texel en Parlan smaakte naar meer. Niet 
alleen op Texel, ook op het vaste land gebeurt 
inmiddels veel samen. Zo zal er een observatie-
groep ingericht worden waarin kinderen vanuit 
de kinderopvang, maar ook kinderen vanuit 
andere organisatie uit Den Helder en omliggende 
gemeenten terecht kunnen. Kinderen waarbij 
sprake is van een opvallende ontwikkeling worden 
gedurende 12 weken geobserveerd en gevolgd. 

Ook de coaching is uitgebreid. Medewerkers van 
Parlan bezoeken op aanvraag kinderdagverblijven. 
De vraag kan gaan over een kind, maar ook over 
het leefklimaat. Door praktische pedagogische 
ondersteuning kan een kind met opvallend gedrag 
zo extra begeleiding krijgen op de kinderopvang. 

De ideale rit
Heijmans: ‘Een ander mooi voorbeeld van onze 
samenwerking is de voorlichting voor kinderop-
vangchauffeurs. Met het thema: ‘de ideale rit’. 
We leren deze mensen dan hoe om te gaan met 
kinderen met bijvoorbeeld ADHD. Dat ze die niet 

naast elkaar moeten zetten. En dat ze kinderen 
aan de stoepkant moeten laten uitstappen. Hele 
praktische	informatie.’	Gezamenlijk	worden	ook	
thema-avonden voor ouders en medewerkers 
van de kinderopvang georganiseerd gericht op 
de ontwikkeling van het kind. 

Toen de samenwerking eenmaal was gestart las 
men over Alert4you en werd het contact gelegd. 
Andreae: ‘Alert4you was eigenlijk een bevesti-
ging wat we aan het doen waren met elkaar. 
We herkenden ons direct in de aanpak van 
Alert4you. Het was goed dat we onze samen-
werking vervolgens onder de vlag van Alert4you 
hebben kunnen brengen. Dat gaf een extra zetje 
in de goede richting.’  

Parlan ziet grote voordelen: ‘Wij moeten een 
stap naar voren maken en hebben de opdracht 
om ook naar de vindplaats van kinderen met 
problemen te gaan. Die ligt bijvoorbeeld op 
scholen, maar dus ook op de kinderopvang.’  
Kinderopvang directeur Andreae begrijpt Parlan 
wel: ‘Wij zijn een heel laagdrempelige vind-
plaats. Als ouders een kind bij Parlan brengen, 
dan is er gelijk iets mis. Zo ziet men dat in ieder 
geval. Hulp op het kinderdagverblijf zelf brengt 
dat beeld niet naar boven bij mensen. Voor ons 
is samenwerking ook een uitkomst. We hadden 
een aantal problemen op de buitenschoolse 
opvang, waar we zelf niet uitkwamen. Daar 
hadden we specialistische hulp bij nodig. Dat 
hebben we niet en willen we ook niet in huis 
hebben. Dat vragen we graag aan mensen die er 
meer verstand van hebben.’

Samenwerking	op	Texel

Pilotnieuws

‘Geen onnodig gesleep meer met kinderen’
Het Kinderopvangfonds heeft als doel de 
innovatieve kracht en de kwaliteit van de 
kinderopvang te verhogen vanuit het per-
spectief van kind en ouder. Dat is ook hard 
nodig. Er komen zware tijden aan voor de 
kinderopvang. Op 2,9 miljard aan collectie-
ve middelen wordt één miljard bezuinigd. 
Hoe dat financieel precies uit gaat pakken 
voor ouders en kinderopvangorganisaties 
is nog niet helemaal helder. Wel is duidelijk 
dat er weinig middelen vanuit de overheid 
zullen komen voor innovatieve projecten. 

Als voorzitter van Het Kinderopvangfonds ben 
ik daarom erg blij dat wij in ieder geval door 
kunnen gaan met onze thema’s en dus ook met 
Alert4you. Onze drietrapsraket (innovatieve 
projecten, landelijke kennisdeling op basis van 
de ervaringen hiermee en het maatschappelijke 
debat hierover) heeft tot een grote waardering 
geleid. Fantastisch met hoeveel enthousiasme 
medewerkers uit kinderopvang en jeugdzorg 
hebben samengewerkt in de pilots. Er wordt 
hard gewerkt aan het breed uitdragen van de 
ervaringen en resulteert nu ook nog eens in 
een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
brancheorganisaties voor kinderopvang en 
jeugdzorg. 

Stoppen?
Dit najaar zal voor Het Kinderopvangfonds 
ook in het teken staan van de vraag waar wij 
nu staan met Alert4you. In principe loopt het 
project tot en met december 2010. Zijn de re-
sultaten zodanig dat wij met het thema kunnen 
stoppen, of zou het goed zijn als we bezien hoe 

we een verdere stimulans kunnen geven aan dit 
thema? Zou het goed zijn om nieuwe pilots op 
te starten vanuit een nieuwe invalshoek? Is het 
nuttig om te kijken of we door een (al dan niet 
elektronisch) groeibericht het gesprek tussen 
ouders en medewerkers over de ontwikkeling 
van het kind kunnen stimuleren? 

Met	Rolykids	uit	Rotterdam	starten	we	een	pilot	
gericht op kinderen met een handicap of een 
chronische ziekte. Wij stellen het op prijs als 
betrokkenen bij Alert4you met ons meedenken 
over deze vragen en over mogelijkheden voor 
verdieping of activiteiten om het thema breder 
in de kinderopvang te laten beklijven. Alert4you 
heeft tot doel om zo vroeg mogelijk in de 
ontwikkeling van het kind bij te kunnen sturen 
als het even wat minder gaat. Bezuinigingen 
of niet, ook naar de toekomst toe blijft het be-
langrijk om op deze manier kinderen te helpen 
in een evenwichtige ontwikkeling. 

Gijs	van	Rozendaal
voorzitter Het Kinderopvangfonds

Bestuurlijk 
gezien 

‘De rol van de ouders in onze Alert4you 
aanpak is belangrijk. Door ons Groei- 
bericht hebben we een prima ingang  
om signalen te bespreken.’ Dat zegt  
Inge Hartendorf, adviseur Ontwikkeling  
en Kwaliteit van kinderopvangorganisatie 
Partou.

De Alert4you pilot in Amsterdam tussen Partou 
en MOC ‘t Kabouterhuis loopt binnenkort af. De 
intentie is er om de aanpak voort te zetten. De 
samenwerking begon op 2 locaties van Partou en 
is inmiddels uitgebreid tot 15. Er wordt met name 
ingezet op professionalisering. In de vorm van 
training en ondersteuning van pedagogisch me-
dewerkers door externe deskundigen van MOC ’t 
Kabouterhuis. ‘En natuurlijk het eerder genoemde 
Groeibericht.	Hierin	worden,	rond	de	tweede	

verjaardag, ouders en pedagogisch medewerkers 
los van elkaar gevraagd om vragen over het kind 
te beantwoorden. Die worden vervolgens bespro-
ken en dat geeft een mooie kans voor het vroeg 
signaleren én bespreken van opvallende zaken bij 
jonge kinderen in de kinderopvang.’

Niet bedreigend
‘Het mooie is ook dat onze medewerkers inzien 
dat hun observatie en die van de ouders mag 
verschillen. Kinderen zijn thuis niet altijd het-
zelfde als bij ons’, vindt Hartendorf. ‘We kunnen 
op basis van verschillen mooi aangeven waar 
onze zorgen liggen en waar we op het kin-
derdagverblijf mee aan de slag willen. Zo is de 
aanpak niet bedreigend. We vragen de ouders 
ook tips en betrekken hen zo bij het vinden van 
oplossingen.’

Rol van de ouders belangrijk

Als je er maar open 
over bent[ [

Thea Andreae en Erik Heijmans


