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‘Wij richten ons op het versterken van de 
basis. Hulp en steun zullen zo dicht mogelijk 
bij huis worden aangeboden, zodat kinderen 
en hun opvoeders ondersteuning krijgen die 
gemakkelijk toegankelijk is en goed aansluit 
bij hun situatie. Hiermee wordt tegelijkertijd 
bereikt dat ‘bijzondere kinderen’ met een 
steuntje in de rug gewoon in de kinderop-
vang of op een BSO kunnen functioneren.’

In de praktijk van de kinderopvang en de 
Buitenschoolse Opvang (BSO) worden steeds 
vaker kinderen gesignaleerd die extra aandacht 
vragen, constateert ook wethouder Hugo de 
Jonge, die in Rotterdam Jeugdzorg, Onderwijs 
en Gezin in zijn portefeuille heeft. ‘We willen 
in Rotterdam een positief ontwikkelings- en 
opvoedklimaat voor kinderen. Hierbij hoort 
ook dat zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd 
door professionals in de kinderopvang en de 
BSO, dat deze professionals voldoende steun 
krijgen én dat opvoed- en opgroeiproblemen 
snel worden aangepakt.’

Deskundig
Het uitgangspunt voor De Jonge is dat kinderen 
zo lang mogelijk in de reguliere opvang, dicht 
bij huis en deskundig worden begeleid. ‘Vanuit 
de samenwerking tussen jeugdzorg, Jeugd-
GGZ, kinderopvang en de Centra voor Jeugd 
en Gezin wordt gewerkt aan het versterken 
van de basis en versterken van de hulp bij op-
voed- en opgroeiproblemen zodat deze goed 
aansluit bij de situatie van het gezin.’ 

‘Deze manier van werken leidt tot preventieve 
aandacht voor de hulpbehoefte van kinderen 
en hun ouders, snellere signalering van proble-
men, snellere hulp en snellere doorstroming 
naar zwaardere vormen van hulpverlening 
als dat nodig is’, weet De Jonge. ‘Bovendien 
wordt onnodig gebruik van de zwaardere  
en duurdere hulp voorkomen, waardoor op 
termijn onderdelen van de duurdere vormen 
zorg kunnen worden omgebouwd naar goed-
kopere en dus meer lichtere vormen van zorg 
en begeleiding.’

De kinderopvang en BSO zijn een belangrijke 
schakel in de decentralisatie van de jeugdzorg. 
Samenwerking tussen kinderopvang en jeugd-
zorg zorgt ervoor dat dicht in de omgeving  
van het kind zorg geleverd kan worden. De 
Jonge: ‘Voor de opvang van kinderen met 
zorgbehoefte betekent dit dat zij - als dat  
mogelijk is - op een kinderopvang- of BSO-
locatie dichter bij huis geplaatst worden, 
in plaats van in de dagbehandeling van de 
jeugdzorg. Die is vaak ver buiten de leefomge-
ving van het gezin. In de nieuwe situatie heeft 
de ouder minder zorgen voor het regelen van 
vervoer en de kinderen kunnen met andere 
kinderen in de eigen omgeving spelen. Voor 
een aantal kinderen dat nu behandeld wordt 
in de voorzieningen voor dagbehandeling van 
de jeugdzorg betekent deze beweging dat zij 
eerder teruggeplaatst kunnen worden naar 
reguliere vormen van kinderopvang of BSO, 
soms met ondersteunende begeleiding vanuit 
de jeugdzorg.’ 

Blijven
In Rotterdam is op drie locaties in de kinder-
opvang en de BSO - als start - georganiseerd 
dat kinderen met ondersteuning vanuit de 
jeugdzorg en de jeugd-GGZ in de opvang  
kunnen blijven. Door de jeugdzorg en  
jeugd-GGZ wordt indien mogelijk en nodig 
diagnostiek en behandeling geboden. ‘Door 
deze beweging wordt het mogelijk aan kinderen 
en ouders binnen de kinderopvang advies en 
ondersteuning, diagnostiek en observatie en 
begeleiding te bieden’, vervolgt De Jonge. 
‘Daardoor kan op termijn de instroom in de 
huidige geïndiceerde jeugdzorg voor een 
bepaalde doelgroep afnemen.’ 

Het doel is om in Rotterdam meer kinderen in 
een kansrijk en veilig thuis op te laten groeien. De 
Jonge: ‘Dat kan alleen als de hele omgeving van 
het kind en jongere daartoe bijdraagt. De ouders 
zijn eerst verantwoordelijk, maar de buurt, kinder-
opvang en de school spelen ook een grote rol.’ 

Versterk de basis

‘Denk niet vanuit organisaties maar kijk 
naar wat het kind nodig heeft. Het gaat 
niet om wie het doet, maar dat het  
gedaan wordt. Competenties en expertise 
zijn belangrijk, instituten niet.’ 

Dat zijn belangrijke conclusies die werden  
getrokken tijdens de landelijke werkplaats  
Alert4you, op 27 september in Utrecht.  
Dit - inmiddels bekende - Alert4you concept 
leidde ook dit keer tot interessante discussies 
over (het organiseren van) vroegtijdige signa-
lering van opvallende kinderen in een jonge 
leeftijdsgroep (0-12).

Diverse mensen uit de wereld van kinderopvang, 
jeugdzorg, onderwijs en overheid brachten 
thema’s in, die door de zaal gevuld met rond 
de 100 professionals uit de wereld rondom het 
jonge kind werden becommentarieerd. Dag-
voorzitter Gerdi Meyknecht sloot de middag af 
met de constatering dat vanuit veel verschillende 
invalshoeken het principe van ‘no wrong door’  
is verkend. Zij signaleerde dat het meest succes-
volle concept voor kinderen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle partijen met zich 
meebrengt. 

Een uitgebreid verslag van dit werkatelier is te 
vinden op www.alert4you.nl. 

‘Een leerkracht besteedt 30 procent van 
zijn tijd aan kleinere en grotere problemen 
op het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van een kind; signaleren, 
gesprekken voeren en zoeken van  
oplossingen zodat een kind verder kan’, 
dat constateert Carla van den Bosch,  
directeur van Lentse basisschool Het Talent.

Voorwaarde om het kind goed te begeleiden 
is het kind te willen kennen, erkennen en 
herkennen in een kleinschalige omgeving, is de 
mening van Carla van den Bosch. ‘Het Talent 
kent daarom vijf kleine units plus één unit voor 
hoogbegaafde kinderen en werkt samen met 
de ouders en verzorgers van de kinderen. Zij 
zijn onze partners. Niemand weet meer van het 
kind dan de ouder zelf. Samen met de ouders 
werken we aan de ontwikkeling van het kind.’ 
Het Talent is een van de scholen die samen met 
kinderopvangorganisaties uit hun regio zoge-
noemde dagarrangementen aanbiedt. Op drie 
plekken in het land (Zaanstad, Wijchen en Lent) 

experimenteren scholen, ondersteund door de 
ministeries van Sociale Zaken & Werkgelegen-
heid en Onderwijs, met het opbouwen van 
programma’s van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur  
’s avonds. Alle partners in en rond de school 
werken - op de werkvloer en vanuit een geza-
menlijke visie - samen in een dagarrangement. 

Portfolio
Een belangrijke speler in het geheel is kinder-
opvangorganisatie Goudwinde - onderdeel van 
KION, met 104 locaties een grote speler in de 
regio Nijmegen - die zowel kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen als Buitenschoolse Opvang 
(BSO) organiseert. Karine Berns, clustermanager 
van Goudwinde: ‘De samenwerking begint al 
op het kinderdagverblijf. Wij maken bijvoor-
beeld van elk kind een portfolio en delen dat  
al op het derde jaar met de basisschool.’  
Geen kind maakt de overstap zonder dat Het 
Talent gedegen informatie heeft over zijn ont-
wikkeling: ’Goudwinde en school maken daarbij 
gebruik van een vragenlijst waarin ouders uit-

spraken doen over het ontwikkelingsniveau van 
hun kind. Deze lijst is ontwikkeld samen met 
het instituut toegepaste sociale wetenschappen 
(ITS) in Nijmegen.‘

Ook het Nijmeegse Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) is nauw betrokken bij deze Brede 
School. Trude Ariaans is de regionale coördinator: 
‘Wij zetten in de regio Nijmegen heel bewust 
in op samenwerking met andere partijen, niet 
zo zeer op een gebouw waar je het CJG kunt 
vinden. Een van die plaatsen waar vanuit we 
werken is Het Talent. Uiteindelijk willen we door 
ontwikkelen naar sociale wijkteams, waarmee 
de ondersteuning die een kind en gezin nodig 
heeft, te vinden is in de wijk waar het woont. 
Dichtbij en toegankelijk .’
 
Binnen boord
Hoe zorg je voor een dagarrangement waarbij 
je ook bijzondere kinderen binnen boord 
kan houden? Kan Alert4you daarbij een rol 
spelen? Om die reden is de programmaleider 
van Alert4you, Gerdi Meyknecht, het gesprek 
aangegaan met de school, de betrokken kinder-
opvangorganisatie en het Nijmeegse CJG: ‘Ons 
doel is om te kijken hoe het gedachtegoed van 
Alert4you een plek kan krijgen, waarbij - en dat 
zou bijzonder zijn voor Alert4you - de school de 
centrale partner is.’ 

Een mogelijke aanpak die overwogen wordt,  
is coaching on the job aan leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers vanuit de jeugdzorg. 
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn  
Alert4you in te zetten in de nog te ontwikkelen 
sociale wijkteams. Gerdi Meyknecht:  
‘Iedereen lijkt enthousiast om deze ideeën 
verder uit te werken. Als eerste wordt contact 
gezocht met Entrea, jeugdzorgaanbieder in 
deze regio. Eind november volgt een tweede 
gesprek.’ 

‘No wrong door’

Alert4you op school alert [4]you
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De volgende stap
‘Deze samenwerking in Assen is niet een 
traject dat in heel duidelijke stappen voor de 
komende jaren is neergezet’, laat wethouder 
Maurice Hoogeveen weten. ‘De samen-
werking is ontstaan, wordt gestimuleerd en 
groeit. We zullen als gemeente alle partners 
rondom het kind stimuleren om nog verder-
gaand inhoudelijk samen te werken. Inmiddels 
wordt tussen een aantal onderwijsbesturen en 
kinderopvangorganisaties deze strategische 
samenwerking ook al gezocht. Op school-
niveau zal de samenwerking nog sterker 
moeten worden, dat gaan we ook stimuleren. 
Daarbij passen we op dat we niet 

te zware structuren neerzetten. We moeten 
praktisch blijven en de systemen op de praktijk 
aanpassen. 

We zijn in onze aanpak zorg en welzijn hard 
bezig om onze gebiedsgebonden teams goed 
op elkaar te laten aansluiten, zonder dat er 
weer hele nieuwe overlegcircuits hoeven te 
komen. We willen het welzijnswerk meer de 
school in laten gaan. Het pedagogisch klimaat 
gaan we steeds breder zien en dan moet je 
ook echt de hele wijk betrekken. Hoe dat er 
precies uitziet? Dat weet ik nog niet, dat zien 
we in de praktijk wel.’

Dagarrangementen? Heeft dat iets te maken 
met de plaatselijke VVV? Nog niet zo heel lang 
geleden was een dagarrangement voor de 
gemiddelde Nederlander iets uit de toeristische 
sector. Inchecken , rondleiding, lunch, winkelen, 
museum, diner en overnachting…
 
Zo’n tien jaar geleden bedachten we de 
term ‘dagarrangementen’ in een heel andere 
context: een samenhangend en doorlopend 
aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijds-
voorzieningen waar schoolkinderen en ouders 
op basis van behoefte en eigen keuze gebruik 
van kunnen maken.

Ik werkte toen bij het ministerie van Sociale 
Zaken en was verantwoordelijk voor het (nog 
altijd) eigentijdse thema: het combineren van 
werk & privé. Onder bezielend voorzitterschap 
van Henk Pijlman, toenmalig wethouder in 
Groningen en één van de grondleggers van 
de brede school, werkten we in de Commissie 
Dagarrangementen aan dit samenhangende 
en doorlopende aanbod. 

Zorgarrangementen
Een initiatief dat in 2005 een enorme impuls 
kreeg door de motie Van Aartsen-Bos. Deze 
motie vraagt immers van scholen om opvang 

(BSO) te regelen, als ouders daar om vragen. 
Meer basisscholen gingen een samenwerking 
aan met de kinderopvang. De term dag-
arrangementen komen we nu in deze context 
veelvuldig tegen. De samenwerking onderwijs-
kinderopvang ontwikkelt zich inmiddels door 
in de richting van kindcentra. 

Zorgarrangementen horen hier zeer zeker bij. 
Ook hier - of misschien wel juist - moeten 
de lijnen tussen de verschillende organisaties 
bekort. Alert4you is ook hier een belangrijke 
aanjager. Onder meer in de BSO-pilots die Het 
Kinderopvangfonds op 8 locaties is gestart. 

Zo bouwt Alert4you ook aan een programma-
opzet voor vroegstimulering bij kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Daarbij spelen onze 
gemeentelijke koplopers (Almere, Diemen, 
Den Helder en Enschede) een belangrijke rol. 
Via hun inzet wordt het gedachtegoed van 
Alert4you verder ontwikkeld en verspreid.  
Zo hebben ze zich onder meer verbonden  
aan de grote kopgroep wethouders die de 
(ontwikkeling van) kindcentra omarmen.

En bij het ‘verspreiden van Alert4you’ mag ik 
zeker onze ambassadeurs niet vergeten. Zij zijn 
druk met Alert4you in hun regio; het opbouwen 
van een community en het ondersteunen van 
nieuwe initiatieven. Dat werkt. De ambassa-
deurs worden overal gevraagd om het idee 
achter Alert4you te vertellen en mee te denken 
in regionale oplossingen. 

Mooi om te merken dat Alert4you in vele 
opzichten de kans grijpt om vroegstimulering 
bij jonge kinderen verder te laten landen.  
 
Els Rienstra
Voorzitter Alert4you, Het Kinderopvangfonds

Bestuurlijk gezien

Social inclusion in de praktijk
‘Een studiereis naar kindvoorzieningen in Scan-
dinavië is altijd een bron van inspiratie’, vindt 
projectleider Andere Tijden, Anki Duin. ‘Ik ken 
weinigen die niet vol enthousiasme terugkeren.’

Anki Duin bracht in september samen met  
vertegenwoordigers van onder meer het minis-
terie van Onderwijs, de PO-raad, vakbonden, 
kinderopvang, basisonderwijs en de wetenschap 
een bezoek aan Denemarken en Zweden. 

‘Tijdens ons bezoek zagen we mooie voorbeelden 
van day-care centers (1 - 6 jaar) en van basis-
scholen die op een vanzelfsprekende manier 
met de out-of-school- voorziening samenwerken. 
Bijvoorbeeld door pedagogen in de klas te zetten 
en ouders gezamenlijk te benaderen. Wat mij 
vooral opviel was de professionaliteit van de 
pedagogisch medewerkers: ze konden feilloos 
aangeven waarom ze bepaalde dingen deden.’ 

Aansprekend voor Alert4You vond Anki Duin de 
wijze waarop het uitgangspunt social inclusion 
in de praktijk werd gebracht. ‘Het uitgangspunt 
werd van bovenaf - leiding en gemeente - sterk 
gestimuleerd en door medewerkers op een 
creatieve en natuurlijke manier neergezet. Elke 
groep van circa 20 kinderen had drie ‘children 
with special needs’ die per definitie gewoon in 
de groep meedraaiden. 

Niet de aanpak van het opvallende of bijzondere 
kind stond centraal maar de groepsdynamische 
kwaliteiten en aanpak die nodig waren om alle 
kinderen tot hun recht te laten komen. Een 
mooie `methode’ was om elkaar verhalen te 
vertellen over welke oplossingen men vond voor 
lastige situaties. Geen individuele coaching op 
de werkplek, maar collegiale feedback.’

De Alert4you Community voor de leeftijd 
0 tot 4 is in 2012 verstevigd én uitgebreid 
met de BSO pilots. Het aantal samenwer-
kingsverbanden groeit gestaag. Soms al 
volkomen geïntegreerd, zonder dat men 
nog de naam Alert4you gebruikt. 

Veel jeugdzorgorganisaties richten zich inmiddels in 
op het werken ‘in de coulissen’. Hun focus:  
ondersteunen van pedagogisch professionals.  
Pas in tweede instantie wordt expertise ingeroepen 
voor een specifiek kind. Die stap gaat nooit zonder 
de ouders én zonder de bestaande zorgstructuur in 
te schakelen.

Op 27 september stond op ons landelijke werk-
atelier de vraag centraal: Hoe leggen we - ook 
samen met de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG) - 
de juiste verbanden rondom het kind? Het werd 
wederom een levendig gesprek tussen profes-
sionals vanuit allerlei sectoren, met een paar  
conclusies: ‘Denk niet vanuit organisaties maar 
kijk naar wat het kind, de ouders en de profes-
sional nodig hebben.’ ‘Het gaat niet om wie het 
doet, maar dat het gedaan wordt.’ en ‘Compe-
tenties en expertise zijn belangrijk, instituten niet.’ 

Verbreding
Deze discussie markeert inderdaad een verbreding 
van de kennisdeling vanuit Alert4you: ook scholen 
en CJG-partners hebben interesse. Dat leidt tot 
een drietal acties:
•  Passend onderwijs  

In het najaar van 2012 bekijkt Alert4you, met 
de ministeries van VWS/OCW en het NJI welke 
meerwaarde het heeft als een BSO pilot en een 
voorloper passend onderwijs op lokaal niveau 
verbonden worden.

•  Integraal Kindcentrum  
Alert4you is onderdeel geworden van de 
kopgroep wethouders die zich hard maken voor 
kindcentra.

•  Dagarrangementen 
Het ministerie van SCW stelt middelen ter 
beschikking voor experimenten met dag- 
arrangementen. Op drie plekken in het land 
wordt hiermee geëxperimenteerd. Met een  
van scholen wordt onderzocht welke bijdrage 
Alert4you kan leveren aan het realiseren van  
een dagarrangement voor ‘bijzondere’ kinderen.

Onderdeel van 
breder beleid

In Assen is een mooie samenwerking ont-
staan tussen partijen die direct betrokken 
zijn bij het kind. Daarbij proberen ze niet 
om het beste jongetje van de klas te zijn, 
of om anderen te vertellen hoe het moet. 
Ze zijn eerlijk: soms gaat het goed en soms 
gaan dingen fout. Daar kunnen ze zelf, 
maar ook anderen van leren, zo vinden de 
direct betrokken partijen. 

Assen is één van de acht locaties voor de pilot 
Alert4you in de BSO. Het startpunt voor deze pilot 
is de vraag: is samenwerking op de werkvloer 
tussen onderwijs, opvang en zorg een effectief 
middel om bijzondere kinderen in de eigen  
omgeving op te vangen en te ondersteunen?

In de Drentse hoofdstad werkt een groot aantal 
partners (twaalf basisscholen, drie kinderop-
vangvoorzieningen, het Centrum voor Jeugd  
en Gezin en jeugdzorgaanbieder Yorneo) samen, 
mét de gemeente Assen. Vertrekpunten zijn  
positief opvoeden, het kind in de eigen  
omgeving begeleiden en er vroeg bij zijn.  
Er wordt samengewerkt in drie wijken rond 
twaalf scholen. 

Verankerd
Maurice Hoogeveen - wethouder in Assen, met 
onder meer Onderwijs in zijn portefeuille - licht de 
samenwerking toe: ‘Ik ben officieel opdrachtgever, 
maar het initiatief voor deze samenwerking kwam 
heel nadrukkelijk uit de praktijk. Het beleid rondom 
jeugd is overigens goed verankerd in Assen, het 
initiatief van Alert4you kwam daardoor precies op 
de goede plek terecht. En dan blijft het nog steeds 
uitproberen en experimenteren. Daar is het ook een 
pilot voor en dat maakt het ook wel weer leuk.’ 

Monique Kroes, beleidsadviseur Jeugd bij de 
gemeente Assen, vult aan: ‘Het vertrekpunt van 
de samenwerking is de vraag vanuit de praktijk. 
Het kind staat daarbij centraal. Vanuit daar 
zijn we gaan bouwen en kijken wat er nodig is 
om de samenwerking te laten slagen. We zijn 
daar waar ouders en het kind zijn en zoeken 
verbinding. Ondersteuning gebeurt zo licht als 
mogelijk en zo zwaar als nodig.’ 

Vervolgverhaal
De bakermat van Alert4you ligt in Drenthe. Eén 
van de initiatiefnemers, Speelwerk bestuurder 
Walter Hardenberg, is nog steeds een overtuigd 

ambassadeur: ‘Deze BSO-plus pilot is een ‘spin-off’ 
van Alert4you voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Daar liggen ook de roots van deze aanpak. We 
hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan 
met de leeftijd van 0 tot 4 en vonden het een 
goed plan dat met dezelfde uitgangspunten 
voor de leeftijdsgroep 4 tot 12 te doen. Zodat je 
ook goed kunt zien waarin de verschillen en de 
overeenkomsten zitten.’ 

Sijke Dijkstra, ambassadeur Alert4you en projectleider 
van deze pilot geeft aan hoe de samenwerking 
in de praktijk werkt: ‘Het streven is om in twee 
stappen te komen tot de benodigde actie. Daarom 
heeft iedere BSO locatie een ‘eigen’ CJG contact-
persoon en een eigen pedagogische coach van 
Yorneo. Ook heeft ieder basisschool aangegeven 
met wie contact kan worden opgenomen wanneer 
en vragen zijn over een kind. Zo zijn de lijntjes kort 
en willen we in de pilot bereiken dat kinderen, 
ouders en professionals op de werkvloer samen op-
trekken. Natuurlijk hebben we de nodige ijkpunten 
en randvoorwaarden geformuleerd om te kunnen 
werken, maar we proberen te voorkomen dat we 
alles dichttimmeren. We laten de professionals de 
ruimte om te doen wat werkt.’

Ook het onderwijs is nadrukkelijk betrokken bij 
deze pilot. Jeanette Sprong, Christelijke Onder-
wijsgroep Drenthe (COG): ‘We willen samen 
- zowel het Openbaar als Christelijk onderwijs - 
naar integrale kindcentra. Ik merk bij sommige 
mensen in het onderwijs toch nog steeds een 
vorm van ‘arrogantie’ richting de medwerkers van 
de BSO. ‘Ze doen maar wat met die kinderen’, is 
dan de gehoorde opvatting. Investeren in elkaar 
ten behoeve van het kind is dan ook de opdracht. 
Ook het onderwijs is verantwoordelijk voor het 
regelen van de zorg en ondersteuning die het 
kind nodig heeft. En daarbij moeten we kijken 
naar wie is goed in wat? Hoe kijken we naar het 
kind en wat kunnen we elkaar leren en waar  
kunnen we elkaar versterken?’

Focus
Uitgangspunt in de samenwerking is het kind en zijn 
gezin. En in Assen proberen ze de ondersteuning 
altijd in een zo licht mogelijke vorm uit te voeren. 
Maurice Hoogeveen: ‘We willen graag dat ouders  
zo veel mogelijk op eigen kracht de oplossing 
vinden. Professionals moeten niet direct het 
probleem over willen nemen. Zelfstandigheid vindt 
iedereen belangrijk, maar wat versta je daar dan 
onder? Inhoudelijke samenwerking wordt vanuit 
de gemeente zeer gestimuleerd, breder dan alleen 
vroegsignalering en het regelen van de benodigde 
ondersteuning en zorg. Daarom leg ik ook zo de 
focus op het creëren van een positief pedagogisch 
klimaat.’ 

Geef professionals de  
ruimte om te doen wat werkt


