
Op tijd signaleren én alert 
reageren in de kinderopvang

Alert4you
Hoe weet je welk extra steuntje in de rug een kind nodig 
heeft? En hoe werk je samen met ouders? Het liefst gewoon 
op het kinderdagverblijf, zodat kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. In veel kinderopvangcentra wordt hieraan  
gewerkt. De kennis is echter versnipperd. Daarom heeft  
Het Kinderopvangfonds in 2008 besloten hieraan een kwali-
teitsimpuls te geven. Het landelijk ontwikkelingsprogramma 
alert4you is gestart; om kennis te bundelen en beschikbaar  
te maken. 

Krachtenbundeling
Binnen het programma alert4you wordt samengewerkt met 
andere opvoedexperts. Want soms heeft de kinderopvang 
extra steun nodig van lokale collega’s, zoals professionals 
die werken bij de instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp. Als 
coach voor de pedagogisch medewerkers, als sparringpart-
ner voor stafmedewerkers, als trainer en als collega. Lokale 
samenwerking is niet altijd eenvoudig te realiseren. Alert4you 
steunt en stimuleert die krachtenbundeling en wil landelijk 
beleid beïnvloeden, zodat samenwerking eenvoudiger wordt. 
Immers: tussen droom en daad staan vaak regels en procedures.

Alert4you: de doelen 
•  Stimuleert voldoende professionele aandacht voor de 

ontwikkeling van jonge kinderen en de samenwerking met 
ouders in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang;

•  Versterkt en faciliteert de (lokale en landelijke) samenwer-
king tussen de kinderopvang en andere opvoedexperts;

•  Bundelt kennis en ontwikkelt producten:
 - Overzicht van signaleringsinstrumenten voor jonge kinderen;
 -  ‘Samen kunnen we meer!’: een overzicht van succesfactoren 

in de samenwerking Kinderopvang – Jeugd & Opvoedhulp
 -  Goede voorbeelden van communicatie tussen ouders en  

pedagogisch medewerkers over ontwikkelingsstimulering  
van hun jonge kind; 

•  Ondersteunt implementatie van een goede aanpak in 
samenwerking, door een landelijke ondersteuningsstructuur 
voor kinderopvang en Jeugd & Opvoedhulp te ontwikkelen. 

Alert4you: de praktijk
Drie landelijke pilots
Alert4you volgt drie lokale samenwerkingsverbanden tussen 
kinderopvang en opvoedexperts. De pilots zijn gericht op het – 
samen met de ouders – versterken van professionele aandacht 
voor de ontwikkeling van het kind. Door het werken in de  
projecten te beschrijven en de effecten te meten, verzamelt 
alert4you kennis. Over hoe de kinderopvang beter jonge kin-
deren kan stimuleren en hun ouders ondersteunen. Maar ook 
wat dit vraagt aan steun en inzet van andere opvoedexperts. 
Met deze kennis levert alert4you bouwstenen voor een landelijk 
ondersteuningsprogramma voor de kinderopvang. De onder-
steuning richt zich ook op het realiseren van samenwerking.

 Alert4you:
 • laat zien wat werkt
 • verbindt praktijk en beleid
 • steunt implementatie

Opgroeien, opvoeden en ontwikkelen gaat met vallen en opstaan. Bij ieder kind. Door alert te reageren op gedrag van 
jonge kinderen, stimuleren we hen. We geven ruimte aan talenten en steun bij vragen. Moderne kinderopvang is niet 
alleen opvang. We zijn parttime opvoeders, werken samen met ouders en doen alles wat nodig is om de ontwikkeling van 
kinderen te bevorderen.



Wetenschappelijk onderzoek 
De werkwijze van de pilots wordt beschreven door het  
Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Daarnaast inventariseert het  
NJi bestaande methoden en instrumenten op drie terreinen: 
signaleren van ontwikkelingsachterstand, begeleiden van 
jonge kinderen en het samenwerken met ouders. De werk-
wijze van de pilots wordt niet alleen beschreven. Ook vindt 
er onderzoek naar de effecten plaats, uitgevoerd door het 
SCO-Kohnstamm Instituut. Centraal staat of de pedagogisch 
medewerker uit de kinderopvang zich gesteund voelen door 
de nieuwe aanpak. De onderzoekers kijken ook of er verbetering 
optreedt in het gedrag en de ontwikkeling van het kind en hoe  
de ouders de nieuwe aanpak ervaren. 

Alert4you: de pilots 
Alert4you is een initiatief van Het Kinderopvangfonds 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
www.alert4U.nl
Zie ook: 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

Alert4you is een programma van:

pilots
onderzoek & 
best practices

Alert4you
op tijd signaleren en alert reageren

alert pedagogisch handelen

samen met ouders 

verankerd in landelijk beleid 

voor extra opvoedexpertise in de kinderopvang


