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Alert4You lijkt ook in financieel opzicht 
succesvol. Een eerste verkenning in op-
dracht van Het Kinderopvangfonds levert 
indrukwekkende resultaten op. ‘Als op 
een school klassen weer op orde komen, 
de aanvraag voor GGZ hulp halveert én 
zorgmijdende gezinnen tijdig bereikt 
worden, dan kan een lokale overheid het 
rendement snel doorrekenen.’

‘In ons land bestaat altijd veel discussie over 
de moeilijk meetbare effecten van preventie. 
Maar, zo’n discussie vindt bijna nooit plaats op 
basis van inzichtelijk cijfermateriaal.’ Paul Nota, 
voorheen afdelingshoofd Onderwijs/Jeugdzorg 
bij het NJi en ambtelijk secretaris Jeugdzorg 
in Amsterdam, werd gevraagd om in gesprek 
te gaan met een aantal praktijken over deze 
rendementsvraag. ’Voor Alert4you wordt het 
steeds belangrijker om te weten: wat levert 
onze aanpak op?’ 

Nota heeft het onderzoek samen met de 
Alert4you programmamanager Gerdi Meyknecht 
uitgevoerd. Het duo ging op zoek naar de 
meetbare effecten van Alert4You. Als eerste in 
Den Helder en Almere. Nota: ‘Het onderzoek 

is gestart met de aanname dat het uitvoeren 
van een professioneel opgezet experiment niet 
anders dan effecten kàn hebben. Dat is geen 
wensdenken, maar een logische aanname over 
de kwaliteit van de uitvoerende werkers en de 
deugdelijkheid van de Alert4You aanpak.’

Bezuinigingen
Volgens Nota, die voor het Ministerie van  
Onderwijs een vergelijkbaar rendements- 
onderzoek heeft gedaan in Friesland, is onder-
zoek naar ‘klinkklare munt’ van steeds groter 
belang nu de gehele jeugdzorg in 2015 tot de 
verantwoordelijkheid van de ruim vierhonderd 
gemeenten in ons land gaat behoren. ‘Het 
bijbehorende budget wordt met 15 procent 
verlaagd; alle gemeenten moeten bezuinigingen 
doorvoeren.’ Ook de bedrijven in de kinder-
opvang staan voor moeilijke tijden. ‘Het aantal 
klanten loopt terug en de bestedingsmogelijk-
heden van potentiële klanten worden beperkt. 
Iedereen moet roeien met fors kleinere riemen 
dan gewend.’ 

Er bestaat nationaal geen goed onderzoek over 
de effecten van zorg en vernieuwing. ‘In Amerika 
is het normaal dat inhoudelijk onderzoek 

gezelschap krijgt van zo hard mogelijke  
financiële uitkomsten. Nederland is daar 
meestal huiverig voor omdat ‘je het niet goed 
kan bewijzen’, constateert Nota. Hij vindt deze 
verkenning ‘een uitdaging voor alle betrokkenen’. 
De komende tijd moet vastgesteld worden 
welke indicatoren nodig zijn voor het bewijs van 
winstgevendheid. 

Dat hoeft minder ingewikkeld te zijn dan 
men meestal aanneemt, denkt hij. Meyknecht 
beaamt dat: ‘Elk Alert4You project is in staat 
om indicatoren aan te geven en daarvan in de 
komende jaren te bekijken wat de uitkomsten 
zijn. Deze eerste verkenning laat zien dat 
Alert4You ook in financieel opzicht een zeer 
succesvolle werkwijze kan zijn.’

Opbrengsten
Ook Nota is enthousiast over de eerste 
bevindingen: ‘We zijn niet gewend schattingen 
te maken van mogelijke opbrengsten van 
experimenten in kinderopvang, zorg en primair 
onderwijs op een termijn van vier of acht jaar. 
Onderzoek heeft een looptijd van hooguit 
twee jaar, waarna men besluit op inhoudelijke 
gronden door te gaan met experimenten 
of niet. De Alert4You projecten kunnen die 
denkwijze omdraaien. Door zelfbewust en 
professioneel onderbouwd te wijzen op de 
uitkomsten van het werk en de winst voor de 
gemeenschap.’ 

Meer weten over het verkennend onderzoek? 
Zie: www.alert4you.nl 

In klinkklare munt
‘Basisscholen in Tilburg worden de komende 
jaren integrale kindcentra. De gemeente 
Tilburg, de schoolbesturen en Kinderstad 
(opvang) hebben daarover afspraken 
gemaakt...’ 

Zomaar een krantenberichtje uit de afgelopen 
periode, maar wel de zoveelste in de rij. Steeds 
meer scholen en kinderopvang slechten de 
schotten en werken toe naar kindcentra. 

Met de vorming van integrale kindcentra ontstaat 
een doorlopende pedagogische en onderwijslijn 
van 0 tot 12 jaar. Bij de vorming van een 
kindcentrum gaat het om een fysieke locatie én 
een nieuwe organisatievorm. 

Inclusieve aanpak
Wat betekent dit verregaande 
samenwerkingsconcept voor kinderen die extra 
ondersteuning vragen, de groep kinderen waar 
Alert4You zich op richt? Anki Duin, projectleider 
Andere Tijden in onderwijs en opvang, weet 
daarop een antwoord: ‘Het kindcentrum biedt 
de optimale mogelijkheid voor een inclusieve 
aanpak. Alle kinderen zitten immers bij elkaar 
en worden begeleid door één team. Die 
teamleden – multidisciplinair, met pedagogische, 
onderwijskundige of zorgachtergrond – weten 
elkaar snel te vinden en op een natuurlijke 
manier te informeren en ondersteunen.’ 

Niet verkeerd
‘Bovendien’, zo geeft Duin aan, ‘werkt men 
in een kindcentrum vanuit één visie en één 
pedagogisch beleid: helder, met eenduidige 
regels. Ook niet verkeerd voor deze kinderen. 
Daarnaast weten ouders dat hun kind “gekend“ 
is en kunnen ze erop vertrouwen dat het niet 
tussen wal en schip valt. En dat was, zo blijkt 
uit het onderzoek Ken mijn kind, een van hun 
belangrijkste zorgen.’ 

Het Kabinet Rutte II focust zich vooralsnog op 
de samenvoeging van voorzieningen van 0-4 
jaar maar scholen en hun partners werken 
ondertussen verder. Duin: ‘Op weg naar het 
kindcentrum 0-12 jaar.’

Advies aan gemeenten

Op basis van de eerste resultaten van 
rendementsonderzoek naar Alert4you 
geeft onderzoeker Paul Nota een aantal 
adviezen aan gemeenten:

•		Investeer	in	ouders;	maak	
ouderparticipatie in alle voorzieningen 
voor onderwijs, opvang en zorg tot een 
hoofdthema;

•		Vraag	om	maatschappelijk	rendement;	
aandacht voor maatschappelijk rende-
ment in het op Overeenstemming Gericht 
Overleg	in	onderwijs,	opvang	en	zorg; 

•		Reken	je	niet	te	snel	rijk;	sommige	
opgroei- en opvoedvraagstukken los je 
niet	snel,	preventief	of	licht	op;

•		Stuur	niet	op	details,	laat	dat	aan	de	
maatschappelijke partijen over.

Het	Rijk	investeert	extra	in	Voor-	en	
Vroegschoolse voorzieningen in de 
G-37 (de 37 grootste gemeenten van 
Nederland). Zo wordt geprobeerd het 
‘opbrengstgericht werken’ te vergroten.  
Groningen zet vanaf mei HBO-geschool- 
de coaches in bij de Voor- en Vroeg-
schoolse (VVE) locaties.

‘In Groningen is gekozen voor “coaching on 
the job”, mede door de positieve ervaringen 
in de projecten van Alert4you’, constateert 
Karin Schoolderman, projectleider Alert4you 
in Groningen. De coaches zijn wekelijks een 
dagdeel op de groep aanwezig. Arianne 
Speelman (SKSG, coördinator VVE-coaches) vindt 
dat een groot voordeel: ‘Bij coaching on the job 
maak je onderdeel uit van het team, hierdoor zie 
je meer en kan je directer feedback geven.’

Met de extra investeringen van het Rijk wordt de 
kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en de 
effectiviteit van het VVE-programma verhoogd. 

Verder wordt de soepele overdracht naar de 
basisschool verbeterd en de betrokkenheid 
van ouders vergroot. Een van de manieren om 
bovenstaande te bereiken – zo vindt men in 
Groningen - is het inzetten van HBO-geschoolde 
coaches bij de Voor- en Vroegschoolse (VVE) 
locaties. 
 
Doelgroepkinderen
De coaches uit kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk en het basisonderwijs worden 
ingezet in voorschoolse voorzieningen en 
onderbouwgroepen van basisscholen waar 
minimaal 20 procent ‘doelgroepkinderen’ 
zitten. Als criterium is de inventarisatie van de 
onderwijsinspectie gebruikt. Bij de selectie van 
coaches in Groningen werd gelet op: ervaring 
in coachen, analyserend vermogen en de 
geschiktheid om innovaties door te voeren. 

Monica Mulder van de gemeente Groningen 
licht toe wat het voordeel is van een pool van 
VVE-coaches: ‘Binnen de pool vindt intervisie 

plaats en is aandacht voor scholing. De coaches 
brengen hun expertise mee en leren van elkaar.’ 

Groningen heeft gekozen voor uitbreiding van 
de pool met een coach van Elker, jeugd- en 
opvoedhulp, omdat de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en het gedrag van jonge kinderen 
belangrijk zijn binnen de totale ontwikkeling. De 
Elker-coach kijkt vanuit een ander perspectief 
naar kind en gezin dan de coaches vanuit het 
onderwijs en de voorschoolse voorzieningen.

De opkomst van Kindcentra

Groningen zet coaches in bij VVE
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Ambassadeurs Alert4you
Inmiddels zijn er negen Alert4you 
ambassadeurs. Ze worden zeer gewaardeerd 
in de regio en vormen met elkaar een 
sterk netwerk. In het voorjaar zijn op 
diverse plekken succesvolle werkplaatsen 
georganiseerd. 
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In Amersfoort hebben twee kinderopvang-
organisaties, samen met jeugdzorg en het 
onderwijs, de handen ineen geslagen met de 
pilot	BSO-extra.	‘Sommige	kinderen	hebben	
meer nodig dan de reguliere buitenschoolse 
opvang kan bieden’, zo constateert de 
regionale	Alert4you	ambassadeur	Jitty	Runia.

‘De pilot richt zich op samenwerking voor kinderen 
die sociaal-emotioneel minder goed uit de voeten 
kunnen of kinderen met een bepaald ontwikkelings- 
of gedragsprobleem’, meldt Jitty Runia. ‘Zij hebben 
baat bij meer structuur, duidelijkheid en extra 
begeleiding. Dat krijgen deze kinderen in Amersfoort 
op vier locaties op de BSO-extra.’ 

Extra	begeleiding
Bij BSO-extra gaan kinderen naar een gewone BSO, 
waar extra begeleiding is. Het team is aangevuld met 
een extra pedagogisch werker, die gespecialiseerd 
is in het werken met kinderen die behoefte hebben 
aan meer structuur. Deze vorm van buitenschoolse 
opvang (BSO) is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking tussen kinderopvangorganisaties 
SKA en Skon, jeugdzorgorganisaties Trajectum 
en Zandbergen, de gemeente Amersfoort en 
het onderwijs via passend onderwijs Eemland en 
Ambulante Begeleiding Mulock Houwer. 

Joke Spruit van Kinderopvangorgansiatie SKA 
is enthousiast: ‘We kunnen kinderen via extra 
ondersteuning, binnen de gewone BSO houden. 
Die kinderen hadden anders ergens anders heen 
gemoeten; niet in hun eigen buurt, met andere 
kinderen dan de kinderen waar ze op school mee 
spelen.’ 

Jeugdzorgcollega en manager dagbehandeling 
van Zandbergen, Esther Alblas licht de inzet toe: 
‘BSO-extra wordt aangeboden binnen vier reguliere 
BSO’s in Amersfoort, twee van SKA en twee 
van Skon. Elke BSO heeft dagelijks vier plekken 
beschikbaar. Ouders met een kind op de BSO-extra 
betalen het normale tarief. Dit is mogelijk dankzij 
een subsidie van de gemeente Amersfoort.’ 

Op elkaar afgestemd
Onderwijs is nauw betrokken bij deze pilot. 
Belangrijk volgens ambassadeur Jitty Runia: ‘Hun 
vertegenwoordiger onderhoudt structureel contact 
met de pilotlocaties. En bovendien erg handig 
voor ons: zij kent de interne onderwijscircuits in 
Amersfoort. Zo komen we binnen op plekken waar 
we normaal niet aan zouden denken.’ Ook het 
onderwijs zelf hecht sterk aan deze samenwerking. 
Onderwijsinstelling Mulock Houwer uit Amersfoort 
is partner van deze pilot en Guus Heneweer is 
ambulant begeleider van deze Amersfoortse 
onderwijsgroep: ‘Het mooie is dat we door deze 
samenwerking ervoor kunnen zorgen dat alle 
hulp aan het kind en de ouders goed op elkaar is 
afgestemd.’ In Amersfoort is men ook actief aan 
het samenwerken in het kader van het passend 
onderwijs. Guus Heneweer: ‘Jeugdzorg is partner 
in de pilots. Wat zou het mooi zijn als – wanneer 
een kind ook op de BSO zit – de kinderopvang ook 
betrokken is, zodat we samen kunnen kijken naar: 
wat heeft een kind nodig, met de ouders die hij 
heeft, binnen de wijk waar hij woont.’

Goed gebruiken
De ‘BSO-extra’-plaatsen zijn beschikbaar 
voor kinderen uit het regulier onderwijs en in 
bepaalde gevallen ook voor kinderen uit het 
speciaal onderwijs. Pedagogisch medewerkers 

uit de kinderopvang worden ondersteund 
via coaching on the job, verzorgd door de 
aangesloten jeugdzorginstellingen. Marcilla 
Struijk, coach van Zandbergen merkt dat ze door 
de BSO-medewerkers geaccepteerd wordt: ‘De 
medewerkers zijn over het algemeen blij dat 
wij vanuit de jeugdzorg willen meekijken naar 
het gedrag van het kind. Wij kijken vanuit onze 
expertise anders dan de pedagogisch medewerker 
van de BSO. Ik hoor regelmatig na een observatie 
van een kind en mijn tips voor een bepaalde 
aanpak: oh, dat kan ik ook heel goed gebruiken 
voor andere kinderen op de groep.‘ 

Een reactie die ook haar college Wilma Louwenaar 
van jeugdzorginstelling Trajectum herkent: ‘Ik kom 
pas binnen bij de BSO als er een gerichte vraag is 
over een kind. Ik beantwoord hun vraag, dat maakt 
het gemakkelijker voor de medewerker om mij te 
accepteren. Ik kan dan mijn advies geven, maar 
bijvoorbeeld ook meedenken over de insteek en 
aanpak van een gesprek met ouders.’ 

Persoonlijk overbrengen
Via de onderwijsvertegenwoordiger komt het 
project ‘binnen’ bij het onderwijs. Guus Heneweer: 
‘Je merkt dat je veel moet communiceren 
willen leerkrachten uit het basisonderwijs ook 
daadwerkelijk contact zoeken wanneer ze een 
kind in de klas hebben dat extra ondersteuning 
nodig heeft. Dat red je niet met een website en 
wat folders, dat vraagt persoonlijk overbrengen van 
de informatie. Daarom heb ik bijvoorbeeld laatst 
nog samen met de kinderopvang een presentatie 
gehouden voor intern begeleiders bij het onderwijs. 
Op die manier kom je langzaam tussen de oren bij 
het onderwijs, dat heeft tijd nodig.’ a

Sluitende afspraken met onderwijs

Ken mijn kind!

Zoeken in de BSO

BSO-extra succesvol  
    in Amersfoort

De gemeente Lelystad wil met meerdere 
basisscholen, de kinderopvang en de jeugdzorg 
sluitende afspraken maken over verregaande 
samenwerking, gericht op het versterken van 
de basis en het organiseren van thuisnabije 
arrangementen.

In Noord Holland is Alert4you uitgenodigd door 
het samenwerkingsverband basisonderwijs West 
Friesland. Doel: inzet van expertise vanuit de 

jeugdzorg voor kinderen met een SO profiel in het 
regulier onderwijs. ‘Laten we starten in Medemblik 
en kijken hoe het gaat.’

Ook levert Alert4you een bijdrage aan de 
kennispraktijknetwerken van de voorlopersaanpak 
Passend Onderwijs. De inzet van zorg in kindcentra 
voor jonge kinderen is door de ‘Kopgroep 
Wethouders voor Kindcentra’ omarmt.’ 

Onderzoeker Floor Kaspers heeft wensen 
en verlangens van ouders van bijzondere 
kinderen in de BSO geïnventariseerd voor 
Alert4you. Naast literatuuronderzoek heeft zij 
diepte-interviews met ouders afgenomen. De 
belangrijkste conclusies zijn:

•  Verdiep je in de gebruiksaanwijzing van mijn 
kind; ouders willen een kinderopvang waar 
hun kind welkom is en begrepen wordt door 

de medewerkers en waar rekening wordt 
gehouden met de specifieke behoeften van 
hun kind;

• Er is meer maatwerk nodig;
•  Ouders willen meer persoonlijke aandacht.

Binnenkort verschijnt er een Alert4you publicatie 
over dit onderwerp

Alert4you was in de dagopvang meteen ‘raak’. In 
de BSO is het meer zoeken naar de juiste invulling 
van de samenwerking:
•  De BSO is niet de centrale focus voor ouders en 

kinderen, wat in de dagopvang wel zo is. Vanaf 
4 jaar is de school de centrale plek; 

•  In de BSO pilots lijkt de behoefte aan coaching 
op het groepsklimaat sterker;

•  Samenwerking met school ontwikkelt zich niet 
altijd soepel. Het onderwijs is niet altijd gericht 
op de BSO.

Tegelijkertijd zet de jeugdzorg samen met 
de kinderopvang in op het bouwen van 
zorgarrangementen. 

Panelgesprekken 
in de BSO
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de 
eerste monitor-rapportage ‘Alert4you in de 
BSO’ opgesteld. Naast panelgesprekken met 
pedagogisch medewerkers en projectleiders zijn 
ook ouders en kinderen geïnterviewd. Ook zij zijn 
tevreden de over Alert4you aanpak zo blijkt. 
Andere belangrijke conclusies uit de monitor zijn:
• Er is groot enthousiasme op de werkvloer;
•  Vanaf de start zijn partners gericht op 

continuïteit; eigenlijk gaat het niet om een 
project, maar om de start van samenwerking;

•  In een aantal gemeenten wordt een verbinding 
gelegd met passend onderwijs.

In alle pilots wordt ook het effect gevoeld van de 
krimp in de kinderopvang: onrust op de groep, 
soms zelf het sluiten van pilot locaties. De tweede 
monitor-rapportage volgt in het najaar.

In mijn werk hoor ik regelmatig verhalen die 
bijblijven. De mooiste zijn natuurlijk die met 
een – voorlopig – happy end. Neem nu het 
verhaal van Damian, of laat ik hem in ieder 
geval zo noemen. Damian is één van een 
tweeling. Hij en zijn zusje zitten beiden op de 
kinderopvang. Damian vertoont ingewikkeld 
gedrag;	hij	bijt,	slaat	en	is	moeilijk	te	hanteren 
voor de pedagogisch medewerkers. De 
ouders van Damian zijn minder begaafd, 
het gedrag van Damian met hen bespreken 
lukt niet. Ze zitten nogal ‘in de weerstand’: 
Damian is niet echt lastig en ze hebben zelf 
ook geen hulp nodig. De kinderopvang vindt 
Damian eigenlijk niet meer te handhaven, 
andere ouders komen in het verweer. 

Via de brede aanpak van Alert4you worden 
Damians ouders - uiteindelijk - wel over de streep 
getrokken. De kinderopvang vraagt ‘coaching 
on the job’ van de gespecialiseerde pedagogisch 
medewerker van de jeugdzorg. Samen met 
de ouders wordt het advies besproken. Vooral 
de angst dat ze ‘de kinderen kwijtraken’, blijkt 
diep geworteld en veel van de weerstand te 
veroorzaken. Tijdens de bespreking, op hun 

vertrouwde kinderopvang georganiseerd, worden 
de ouders steeds rustiger. Zij ervaren de aanpak als 
steun. Uiteindelijk willen ze zelfs ook thuis hulp. 
Vanuit het maatschappelijk werk.

Nu, een paar weken later is de tussenstand mooi. 
Damians ouders worden begeleid om te gaan met 
het gedrag van Damian, de kinderopvang kan – 
door de ondersteuning vanuit jeugdzorg - beter 
handelen. Door intensieve samenwerking van 
kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijk werk 
zijn deze ouders binnen bereik gekomen. In het 
belang van Damian. Want het allerbelangrijkste is: 
Damian kan samen met zijn zusje op de ‘gewone’ 
kinderopvang blijven, in zijn eigen groep, in zijn 
eigen omgeving, dicht bij huis.

Luisteren naar ouders
Zo’n verhaal blijft niet alleen hangen, het geeft 
voor mij ook weer hoe belangrijk het is om goed 
naar ouders te luisteren. Wat willen zij voor hun 
kind, wat hebben ze zelf nodig, hoe kunnen we 
hen verder helpen als zij voor hun bijzondere 
kind een steuntje in de rug nodig hebben? Floor 
Kaspers heeft voor ons niet alleen goed naar 
ouders geluisterd, maar ook nader onderzoek 

gedaan en er een rapport over geschreven. 
Binnenkort komen wij met een mooie uitgave van 
het onderzoek, dus daarover later meer.

750 locaties
Als laatste voor nu: Alert4you staat als een huis! 
Uit een inventarisatie voor het jaarverslag van 
Het Kinderopvangfonds blijkt Alert4you in een 
groot deel van Nederland een bekende aanpak. 
Er zijn meer dan 70 samenwerkingsverbanden, 
verspreid over het hele land. Daarbij zijn rond 
de 100 organisaties betrokken en meer dan 750 
locaties (!). Een kleine 60 gemeenten zijn in 2012 
bij Alert4you aangesloten of zelfs de voortrekker 
geworden. Kortom: een geweldig resultaat.

Els Rienstra 
voorzitter Alert4you, Het Kinderopvangfonds

Bestuurlijk gezien

Kenniskring
De BSO projectleiders én de ambassadeurs 
Alert4you bespreken per kwartaal in 
een kenniskring thema’s. Recent stond 
op de agenda hoe om te gaan met 
privacyvraagstukken en met signalen van 
kinderen over een onveilig gevoel. 

Het thema ‘toekomstscenario’s van de daghulp 
van jonge kinderen’ was een ander onderwerp 
op de agenda. De experts uit de kinderopvang 
en de jeugdzorg bleken het eens te zijn over de 
stelling dat steun en hulp beschikbaar moet zijn 
in de normale omgeving van kinderen, zoals de 
kinderopvang of het onderwijs. Ongeacht de 
complexiteit van de problematiek. 


