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SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

6.

DE MEERWAARDE VAN

KINDCENTRUM
DE SCHILDEN

Dat onderwijs, opvang en zorg onder één dak 
zitten, werpt in kindcentrum De Schilden in Den 
Dolder steeds meer vruchten af. De samenwerking 
leidt er niet alleen toe dat de overgang van opvang 
naar school voor kinderen vloeiend verloopt, 
maar ook dat kinderen op een laagdrempelige 
manier de juiste zorg en ondersteuning krijgen. 
Heidi van Wezel is directeur van het kindcentrum 
en van De Kameleon, de basisschool die in 
het kindcentrum is ondergebracht. Leonie 
van Duren is clustermanager van Kind & 
Co, de organisatie waar de opvanggroepen 
in het kindcentrum onder vallen.

Naast de basisschool en kinderopvang, 
zijn in kindcentrum De Schilden het 
consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en Expertisecentrum Uniek (paramedisch 
behandelcentrum) ondergebracht. Met name voor 
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
en hun ouders is dat winst. “Voor de peuters 
is het heel vanzelfsprekend dat ze door 
bijvoorbeeld de logopedist uit de groep worden 
opgehaald”, zegt Van Duren. “Ze ervaren het 
gewoon als een van de activiteiten. Natuurlijk 
gebeurt dit altijd in overleg met de ouders, 
die ook zelf meegaan als ze dat willen.”

VROEG BEGINNEN

Als een kind iets extra’s nodig heeft, bijvoorbeeld 
logopedie, speltherapie of medische zorg, wordt er 

in principe altijd eerst gekeken of een partner van 
het kindcentrum de betreffende hulp kan bieden. 
“Ouders zijn natuurlijk vrij om zelf te kiezen welke 
partij zij inschakelen, maar we sturen er altijd op 
aan om het zo mogelijk binnen het kindcentrum 
te zoeken”, vertelt Van Wezel. “Dat heeft namelijk 
een grote meerwaarde. Niet alleen omdat het 
kind de gezichten en de ruimte al kent, maar ook 
omdat de fysiotherapeut even kan komen kijken in 
de gymles of de logopediste kan binnenlopen bij 
de peutergroep. Het is voor het kind heel prettig 
dat het gewoon in dezelfde omgeving blijft.”
Doordat de partners onder één dak zitten, 
kunnen professionals gemakkelijker met elkaar 
overleggen en de aanpak afstemmen. Als het 
gewenst of nodig is, sluiten de professionals die 
betrokken zijn bij het kind aan in het zorgoverleg, 
waarvoor elke partner het initiatief kan nemen.

Dat kinderen en ouders veel baat hebben bij 
de samenwerking tussen de verschillende 
organisaties, illustreert Van Wezel met een 
casus: “Bij de intake – dat doen wij al rond 
het derde jaar – bleek dat een kind uit het 
kinderdagverblijf iets extra’s nodig had. Onze 
intern begeleider is toen in de peutergroep 
gaan observeren. Ook de kinderarts van het 
consultatiebureau is erbij betrokken. In overleg 
met alle betrokkenen is vastgesteld wat er in de 
laatste periode in het kinderdagverblijf nodig 
is om een soepele overgang naar groep 1 te 
bewerkstelligen. Het verliep vlekkeloos. Iedereen 
wist wat er nodig was voor dit kind. Doordat 
we de intake vroeg plannen, is er genoeg tijd 
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om te organiseren wat nodig is. We halen het 
zorgtraject dus naar voren en beginnen daar niet 
pas mee als het kind op school gaat starten.”

NIET VANZELF

Natuurlijk gaat dat alles niet altijd vanzelf en zijn 
er ook wel eens hobbels die de samenwerking en 
afstemming in de weg zitten. Zo is het vaak lastig 
om momenten te vinden waarop alle betrokkenen 
bij elkaar kunnen komen voor overleg. Een 
ander aandachtspunt is de afstemming met 
de buitenschoolse opvang. Het is vaak niet 
mogelijk om de pedagogisch medewerkers van 
de buitenschoolse opvang mee te nemen in de 
afspraken die er op school over de begeleiding 
van een kind worden gemaakt, omdat ouders 
niet willen dat de diagnose van hun kind wordt 
gedeeld met de bso-medewerkers. Van Wezel: 
“Op grond van de AVG hebben ouders dat 
recht natuurlijk, maar we vinden dat wel erg 
jammer, omdat we het juist belangrijk vinden 
dat het kind ook buiten school op dezelfde 
manier wordt benaderd en wordt begeleid. 
Daar valt nog wel een wereld te winnen.”

LAAGDREMPELIG

Om de overgang naar groep 1 soepel te laten 
verlopen, begon het kindcentrum vier jaar 
geleden met een zogenoemde ‘Startgroep’: 
vanaf 3 jaar draaiden kinderen deels mee in 

de kleutergroep en de leerkracht van groep 1 
was ’s ochtends aanwezig in de peutergroep. 
Dat werkte goed, maar onder meer als 
gevolg van een toenemende instroom van 
kleuters, werd de constructie te kostbaar 
en is gekozen voor een afgeslankte vorm.

“Nu doen de peuters die het aankunnen vanaf 
hun derde jaar drie keer per week mee met de 
speelwerkles in de kleutergroep”, vertelt Van 
Duren. “De pedagogisch medewerker gaat mee. 
Zo maken de peuters kennis met de werkwijze in 
groep 1 én met de kleuterleerkracht. De overgang 
naar de basisschool verloopt zo eigenlijk heel 
natuurlijk. Daar zijn de ouders ook heel blij mee.”

Toch kan het nog beter, vinden Van Wezel en 
Van Duren, want inhoudelijk is er (nog) geen 
sprake van een doorgaande lijn. “De gemeente 
schrijft voor dat wij in de peutergroep met 
het VVE-programma Piramide werken, terwijl 
de school met leerlijnen werkt”, vertelt Van 
Duren, “Het zou natuurlijk beter zijn als we in de 
peutergroep al met die leerlijnen starten. Daar 
zijn we over in gesprek met de gemeente.”

ONGEHOORZAAM

Dit betekent echter niet dat er helemaal geen 
inhoudelijke samenwerking is tussen de 
peuter- en de kleutergroep. Van Wezel: “Af 
en toe zijn we een beetje ongehoorzaam en 
werken de peuters aan het thema dat in de 
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kleutergroep centraal staat. Pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten bespreken samen 
de invulling en stemmen de doelen af.”
 
“Ook werken pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten samen in werkgroepen, bijvoorbeeld 
rond W&T en taal”, vult Van Duren aan. “We 
weten elkaar steeds beter te vinden.”
Dat is ook zichtbaar in de zogenoemde 
‘talentenateliers’ die de school regelmatig 
organiseert, vertelt Van Wezel. “Dan volgen 
kinderen workshops die zowel door leerkrachten 
als door pedagogisch medewerkers worden 
verzorgd. Pedagogisch medewerkers worden in 
het onderwijs dus breder ingezet dan alleen voor 
het jonge kind. Dat vind ik heel mooi. Dan zie je 
echt de meerwaarde van de samenwerking.”

TIPS

•  Formuleer een gezamenlijke visie op 
het jonge kind om een doorgaande 
ontwikkeling te bewerkstelligen.

•  Heb lef en moed om soms van de regelgeving 
af te wijken als dat beter is voor het kind. 
Stel het belang van het kind altijd voorop. 

•  Neem de ouders mee in de ontwikkeling 
van het kindcentrum. Organiseer 
gezamenlijke themabijeenkomsten 
voor de MR en de oudercommissie.

MEER INFORMATIE

Heidi van Wezel
h.vanwezel@kameleondendolder.nl

Leonie van Duren
l.vanduren@kmnkindenco.nl
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