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VOORWOORD

Om kinderen een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking tussen 
kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk. Op steeds meer plekken 
zien we inspirerende voorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die 
samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten.

 

Kinderen beginnen al vanaf de geboorte met leren. 
Juist daarom zijn voorschoolse voorzieningen 
zo belangrijk: kinderen kunnen zich daar op een 
spelende manier verder ontwikkelen zodat ze 
goed toegerust aan de basisschool beginnen. Het 
is goed als we in een voorschoolse voorziening 
vroeg signaleren welke groei in ontwikkeling 
de kinderen doormaken en op welke vlakken 
ze extra ondersteuning nodig hebben. Het 
ondersteuningsaanbod wordt hierop aangepast: 
het kind wordt bijvoorbeeld extra gestimuleerd op 
het sociaal-emotionele vlak of op het gebied van 
taal. 

In deze editie van Verrassend Passend zijn 
zes praktijkvoorbeelden van samenwerkingen 
tussen onderwijs en opvang beschreven. 
Neem bijvoorbeeld het Kans!overleg van 
samenwerkingsverband Helmond-Peelland, waar 
onderwijs en voorschoolse opvang overleggen 
over kinderen die (dreigen) vast te lopen op 
de basisschool. Het samenwerkingsverband 
investeert nu ook in de voorschoolse periode 
omdat ze ervaren dat vroeger starten met de juiste 
ondersteuning de kans vergroot dat de overgang 
naar school soepel verloopt en zwaardere 
ondersteuning in de toekomst niet nodig is.

Op Goeree-Overflakkee zien ze dezelfde 
ontwikkeling: kleuters die daar het speciale 
‘Kleuteronderwijs Zorgarrangement’ volgen, een 
samenwerking tussen onderwijs en gemeente 
op het eiland, maken enorme sprongen in 
hun ontwikkeling. Ouders zijn betrokken en 
enthousiast, omdat hun kind het zo goed doet.

Dát is waar we het uiteindelijk voor doen: een 
mooie doorlopende ontwikkellijn creëren voor 
kinderen zodat ze zich optimaal ontplooien. 
Schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, 
kinderopvangorganisaties en gemeenten hebben, 
ondanks de uitdagingen waar ze soms voor komen 
te staan, mooie samenwerkingsvormen tot stand 
gebracht. Ik hoop dat deze voorbeelden je zullen 
inspireren.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad
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SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

1. 

HOGE 

VERWACHTINGEN
VAN HET KANS!OVERLEG
Zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning 
inzetten. Dat beoogt het zogenoemde 
Kans!overleg dat samenwerkingsverband 
Helmond-Peelland PO vanaf schooljaar 2020-
2021 organiseert voor onder andere peuters 
met extra ondersteuningsbehoeften. Als er 
zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind 
en het perspectief van onderwijs niet duidelijk 
is, komen de betrokkenen rond de derde 
verjaardag van het kind bij elkaar om ervoor te 
zorgen dat het kind doorstroomt naar de juiste 
onderwijsplek en daar adequate ondersteuning 
krijgt. Emelie Bartelds en Suzanne Vlek zijn 
nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit 
initiatief; Bartelds als gedragsdeskundige 
van het samenwerkingsverband, en Vlek 
als procesmanager voorschoolse educatie 
van de gemeente Geldrop-Mierlo.

 
Het Kans!overleg is bedoeld voor alle 
kinderen die vastlopen of dreigen vast 
te lopen op de basisschool, maar de 
overgang van voorschool naar school is een 
belangrijk speerpunt van het overleg. Hoewel 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
formeel alleen verantwoordelijk zijn voor de 
ondersteuning van leerplichtige kinderen, heeft 
het samenwerkingsverband Helmond-Peelland 
PO ervoor gekozen om ook te investeren in de 
voorschoolse periode. Hoe vroeger wordt gestart 
met de juiste ondersteuning, hoe groter de kans 
dat de overgang naar school soepel verloopt en 
zwaardere ondersteuning in de toekomst niet 

nodig is. “We zagen dat er teveel kinderen vanuit 
voorschoolse voorzieningen doorstromen naar 
speciale voorzieningen of terechtkomen op een 
plek die niet passend is”, zegt Bartelds. “Als 
je er eerder bij bent, en met de juiste partners 
om de tafel zit, kun je dat voorkomen.”

VRAAGGESTUURD

En dat is precies wat het Kans!overleg vanaf 
komend schooljaar gaat doen. Het werkt als volgt: 
als er zorgen zijn over een kind en/of niet duidelijk 
is wat de beste onderwijsplek is, meldt de 
voorschoolse voorziening het kind rond de derde 
verjaardag aan bij het samenwerkingsverband. 
Het samenwerkingsverband organiseert 
vervolgens een Kans!overleg met de ouders, 
de voorschoolse voorziening die het kind heeft 
aangemeld, de betreffende gemeente en indien 
relevant de jeugdarts van het consultatiebureau.

Samen bespreken zij de kansen en 
belemmeringen van het kind op de verschillende 
ontwikkelgebieden en bedenken en organiseren 
zij een passend onderwijs-zorgarrangement. 
Door hiermee al vroeg te beginnen, kan het kind 
als het drie jaar en negen maanden is worden 
aangemeld bij een passende vervolgplek waar 
het passende ondersteuning krijgt. Bartelds: “We 
halen het gesprek over het onderwijsperspectief 
dus naar voren, ook omdat er dan nog tijd is om 
dingen te regelen voordat het kind naar school 
gaat. Die tijd is vaak nodig omdat we ervoor 
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kiezen om vraaggestuurd te werken: we zitten 
niet vast aan bestaande arrangementen. In het 
Kans!overleg gaan we out of the box en creatief 
kijken wat dit kind nodig heeft om zich optimaal 
te ontwikkelen. We gaan op zoek naar de juiste 
interventies en stellen als samenwerkingsverband 
middelen beschikbaar, zodat de school 
passende ondersteuning kan bieden.”

VASTE CONTACTPERSONEN

Omdat het vaak gaat om kinderen die zorg/
jeugdhulp nodig hebben, is de gemeente een 
belangrijke partner. Om efficiënt en slagvaardig te 
kunnen werken, heeft het samenwerkingsverband 
aan de tien betrokken gemeenten gevraagd om 
een vaste contactpersoon voor het Kans!overleg 
aan te wijzen. “We willen graag korte lijntjes met 
de gemeenten,” legt Bartelds uit, “omdat het 
gaat om gezamenlijk gefinancierde onderwijs-
zorgarrangementen. Deze contactpersoon is 
ook verantwoordelijk voor het inzetten van 
juiste interventies vanuit de gemeente. Dan is 
het belangrijk dat je dezelfde taal gaat spreken, 
elkaars werelden goed gaat begrijpen en samen 
vanuit het kind denkt en handelt. Dat gaat 
makkelijker als je met vaste mensen werkt. Het 
was nog best een toer om bij alle gemeenten 
een vaste contactpersoon te krijgen. Niet 
vanwege visieverschillen, want de gemeenten 
staan hier helemaal achter, maar doordat elke 
gemeente weer een andere organisatiestructuur 
heeft en het soms tijd kostte om de juiste 

persoon te vinden voor het Kans!overleg.”

Dat alle partijen goed gaan samenwerken 
en het belang van het kind daarbij voorop 
stellen, is essentieel, stelt Vlek. “Een goede 
samenwerking is de belangrijkste succesfactor, 
maar tegelijkertijd een van de lastigste 
elementen. Dat heeft te maken met het feit dat 
verschillende werelden bij elkaar komen, maar 
ook doordat professionals door de waan van de 
dag geneigd zijn om vooral dingen te doen die 
binnen hun eigen werksfeer liggen, terwijl het in 
het Kans!overleg vaak gaat om gecompliceerde 
casuïstiek, die de grenzen van de eigen 
expertise overschrijdt en een multidisciplinaire 
aanpak vereist. Mensen moeten over hun eigen 
muurtjes heen kijken en samenwerken met 
andere disciplines. Daarom is het belangrijk 
om veel te investeren in relatiebeheer.”

OUDERS MEENEMEN

Streven is dat de professionals in het Kans!overleg 
steeds meer op dezelfde manier naar kinderen 
gaan kijken en hetzelfde gaan handelen. Zo 
wordt casuïstiek in het Kans!overleg besproken 
volgens een vaste methodiek. “We hebben 
ervoor gekozen om te gaan werken met de 
handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD)”, 
vertelt Bartelds. “Volgens die methode kijk 
je naar de kansen en belemmeringen van 
een kind, en maak je op basis daarvan een 
oplossingsgericht en efficiënt plan. De vaste 
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contactpersonen van de gemeenten worden 
in deze methodiek geschoold en we worden 
daarin als Kans!overleg begeleid door BCO.”

Zeer essentieel is de betrokkenheid van de ouders 
bij het Kans!overleg. Het is voor de ontwikkeling 
van het kind van groot belang dat de ouders 
zorgvuldig worden meegenomen in het proces, 
benadrukt Vlek. “Als er zorgen zijn over een kind, 
maakt dat ouders heel erg kwetsbaar, omdat ze 
intens graag willen dat het goed gaat met hun 
kind. Het is heel belangrijk dat het voor ouders 
normaal wordt om te praten over de zorgen die 
er zijn over hun kind. Daar kan het Kans!overleg 
een bijdrage aan leveren door de problematiek 
van het kind zo vroeg mogelijk bespreekbaar te 
maken. Natuurlijk moeten de ouders de regie 
houden. Als je vroegtijdig dit gesprek voert, 
ouders goed meeneemt in het proces, en samen 
tot een oplossing of keuze komt, kun je ook 
eerder de juiste ondersteuning inzetten.”

SYSTEMISCHE AANPAK

Voor het samenwerkingsverband is het nieuw 
om zo vroeg met ouders in gesprek te gaan, 
vertelt Bartelds. “Gebruikelijk is dat ouders 
een formulier invullen en ondertekenen als 
de school bij het samenwerkingsverband 
een arrangement aanvraagt. De ouders zijn 
voor het samenwerkingsverband dan geen 
gesprekspartner. De vraag is daardoor ook wat 
eenzijdig, namelijk vanuit het perspectief van 

de school, terwijl er misschien ook inzet nodig 
is in de thuissituatie. Nu kiezen we voor een 
systemische aanpak en gaan we aan de voorkant 
al met elkaar en met ouders in gesprek. De 
ervaringen gaan leren wat dat oplevert, maar 
we hebben er hoge verwachtingen van.”

TIPS

•  Het draait om relaties en communicatie. 
Investeer in relatiebeheer.

•  Investeer als samenwerkingsverband ook 
al in de voorschoolse periode. Daarmee kun 
je zware ondersteuning later voorkomen.

•  Investeer in het contact met ouders en 
neem de ouders heel goed mee.

MEER INFORMATIE

Emelie Bartelds
e.bartelds@swv-peellandpo.nl

Suzanne Vlek
s.vlek@geldrop-mierlo.nl
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SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

2. 

DE KOZA-GROEP: BRUG TUSSEN 

VOORSCHOOL EN 
BASISONDERWIJS

Op Goeree-Overflakkee hebben het onderwijs en 
de gemeente de handen ineen geslagen: kleuters 
met onderwijs-zorgbehoeften kunnen sinds 
januari 2019 terecht in de zogenoemde KoZa-
groep (Kleuteronderwijs Zorgarrangement) in 
Middelharnis. Inzet is dat de kinderen thuisnabij 
adequate ondersteuning krijgen, zodat ze 
binnen een jaar kunnen uitstromen naar een 
passende plek in het onderwijs. Het project wordt 
gefinancierd door het samenwerkingsverband 
Passend onderwijs en de gemeente Goeree-
Overflakkee. Marleen van Berkum en Sandra 
Voorend zijn vanuit verschillende posities 
nauw betrokken bij de KoZa-groep.

Van Berkum is directeur-bestuurder van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Goeree-Overflakkee en mede-initiator van 
de KoZa-groep. Voorend is als jeugdarts 
van CJG Rijnmond lid van het externe 
ondersteuningsteam van de KoZa-groep.

THUISNABIJ

De eerste grote winst van de KoZa-groep is wel 
dat jonge kinderen met onderwijs-zorgbehoeften 
niet meer met een busje naar een behandel- en 
onderwijsgroep in Hellevoetsluis hoeven worden 
gebracht, zoals voorheen het geval was. Nu 
kunnen deze kinderen op het eiland, thuisnabij 
worden begeleid en worden toegeleid naar 
een school. Dat gemeenschappelijke belang 

maakte dat de schoolbesturen op het eiland 
zich hebben gecommitteerd aan dit initiatief 
van het samenwerkingsverband Passend 
onderwijs en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want doordat er 
in het onderwijs op het eiland grote ideologische 
verschillen zijn, ging dit niet vanzelf, vertelt Van 
Berkum. “Maar uiteindelijk hebben alle scholen 
voor gespecialiseerd onderwijs en de grote 
schoolbesturen de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend omdat ze allemaal het belang van 
het kind voorop stellen. Schoolbesturen bepalen 
zelf hoe ze zich aan dit project verbinden. 
Zo is er een bestuur dat alleen meedenkt, en 
zijn er besturen die personeel of ruimte ter 
beschikking stellen. Het gaat erom dat iedereen 
meedoet, zodat het echt een project is van ons 
allemaal. De gemeente speelt hierin natuurlijk 
een belangrijke rol: de gemeente investeert in 
de KoZa-groep door passende jeugdhulp in te 
zetten en nauw samen te werken met onderwijs. 
Door dit vroegtijdig te doen, kan zwaardere 
jeugdhulp later mogelijk worden voorkomen.”

GROTE KRACHT

De KoZa-groep, waar maximaal 12 kinderen 
terechtkunnen, is ondergebracht bij een cluster 
3-school in Middelharnis, en richt zich op jonge 
kinderen met onderwijs-zorgbehoeften (van 4 
tot 7 jaar), waarvan nog niet duidelijk is wat voor 
hen een passende onderwijsplek is. De meeste 
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kinderen stromen in vanuit de voorschool, 
maar er zijn ook kinderen die vanuit een 
basisschool in de KoZa-groep terechtkomen. 
Het is de verwachting dat de instroom vanuit het 
basisonderwijs zal afnemen, omdat de partners 
er gezamenlijk op inzetten dat alle kinderen na de 
voorschool op een passende plek in het onderwijs 
terechtkomen, al of niet via de KoZa-groep.

Daarbij speelt het zogenoemde Voorschools 
Ondersteuningsteam (VOT) een belangrijke rol. 
Het VOT, in 2016 in het leven geroepen door 
het samenwerkingsverband en de gemeente 
Goeree-Overflakkee, is een multidisciplinair 
team dat zich inzet voor een goede overgang van 
voorschool naar basisonderwijs voor kinderen 
met onderwijs-zorgbehoeften. Het team bestaat 
uit een orthopedagoog, een jeugdarts, een 
specialist jonge kind en een medewerker uit het 
wijkteam. Peuters worden door de voorschool of 
de jeugdarts aangemeld bij het VOT, dat samen 
met de ouders de behoeften van het kind en 
de ouders in kaart brengt en op grond daarvan 
de ouders een advies geeft voor een passende 
onderwijsplek en zo nodig hulp in de thuissituatie.

“Als niet duidelijk is welke ondersteuning 
het kind precies nodig heeft en als de ouders 
opvoedvragen hebben, geven we ouders het 
advies om het kind aan te melden voor de 
KoZa-groep”, vertelt Voorend, die als jeugdarts 
deel uitmaakt van het VOT. “KoZa steekt in op 
de behoeften van het kind én op de hulpvraag 
van de ouders. Observatie, onderzoek en 

begeleiding op maat moeten inzicht geven in de 
problematiek en de ondersteuningsbehoeften, 
zodat het kind na maximaal een jaar kan 
uitstromen naar een passende plek op 
een speciale of reguliere school.”
 
De ouders worden nadrukkelijk meegenomen 
in het proces. Zij zijn regelmatig aanwezig in 
de groep en worden ook thuis bezocht. “Dat is 
onder meer belangrijk om duidelijk te krijgen in 
hoeverre problemen kind- of systeemgebonden 
zijn”, zegt Voorend. “Maar ook om de aanpak en 
de interactie met het kind af te stemmen. Dat de 
ouders zo intensief worden betrokken, is al met 
al een hele grote kracht van de KoZa-groep.”

 
UITSTROOMPERSPECTIEF

Dagelijks zijn er in de KoZa-groep een leerkracht 
en een pedagogisch medewerker aanwezig. Een 
intern begeleider en een ontwikkelingspsycholoog 
zijn voor twee dagen per week aan de groep 
verbonden. Daarnaast is er een multidisciplinair 
extern ondersteuningsteam dat waar nodig 
wordt ingezet. Naast Voorend, bestaat dit team 
uit een jeugdhulpverlener uit het wijkteam.

Als een kind start in de KoZa-groep worden 
er allereerst doelen gesteld op basis van de 
input van het VOT. Leerkrachten, pedagogisch 
medewerkers en specialisten gaan daarmee 
samen met de ouders aan de slag. Op een 
gegeven moment wordt, in samenspraak met het 
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ondersteuningsteam, een uitstroomperspectief 
vastgesteld. “Helaas kan het kind niet altijd 
meteen op die plek terecht”, vertelt Van Berkum. 
“Daardoor verblijven kinderen ook wel eens 
langer in de KoZa-groep dan nodig is.”
Niet dat ouders dat betreuren. Want het gebeurt 
regelmatig dat ouders vragen of hun kind langer 
in de KoZa-groep mag blijven. Ze zien dat hun 
kind er goed gedijt en hebben er moeite mee 
dat het kind naar een andere school moet. “Dat 
is natuurlijk ook wel een spanningsveld”, zegt 
Van Berkum. “Doordat KoZa een tussenstation 
is, moeten kinderen vaker van plek veranderen. 
Het is logisch dat ouders daar moeite mee 
hebben, vooral als het goed gaat.”

ENORME SPRONGEN

Het nog te vroeg om conclusies te trekken over de 
effecten van de KoZa-groep, want sinds de start 
zijn er drie kinderen uitgestroomd. De ervaringen 
zijn echter veelbelovend, vindt Voorend. 
“We zien dat de kinderen over het algemeen 
enorme sprongen maken in hun ontwikkeling. 
En de ouders zijn betrokken en enthousiast, 
omdat ze zien dat het hun kind goed doet.”

TIPS

•  Formuleer voor elk kind duidelijke 
doelen. Dan is het helder wanneer 
het kind klaar is voor uitstroom.

•  Richt de aanpak op het kind én op de ouders. 
Neem de ouders goed mee in het proces.

•  Streef ernaar dat alle schoolbesturen zich 
committeren aan het project en geef ze 
de ruimte om zelf invulling te geven aan 
hun betrokkenheid. Leg de afspraken vast 
in een samenwerkingsovereenkomst.

MEER INFORMATIE

Marleen van Berkum
m.vanberkum@swvgo.nl 

Sandra Voorend
s.voorend@cjgrijnmond.nl 
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SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

3. 

VIA DE STARTKLAS 
NAAR EEN REGULIERE, THUISNABIJE SCHOOL

In Zuid-Limburg kunnen 4-jarige kinderen met 
extra ondersteuningsbehoeften terecht in een 
van de negen zogenoemde ‘startklassen’. Inzet is 
dat deze kleuters, dankzij de interprofessionele 
inzet van onderwijs en jeugdzorg, binnen een 
jaar doorstromen naar een reguliere, thuisnabije 
basisschool. Drie betrokkenen vertellen 
over deze twee jaar durende pilot, die in het 
schooljaar 2020-2021 van start is gegaan: 
Doreen Kersemakers (directeur swv Primair 
Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland en 
Parkstad), Adri Rooijakkers (onderwijsadviseur 
van schoolbestuur MOVARE) en Anki Pihler 
(manager Transformatie bij Jeugdcoöperatie Jens).

 
In de regio Parkstad stromen teveel kinderen 
vanuit voorschoolse voorzieningen, zonder 
betrokkenheid van een reguliere basisschool, 
door naar het speciaal onderwijs. Bovendien 
gebeurt dit vaak pas laat, op 6- of 7-jarige 
leeftijd. Voor de schoolbesturen MOVARE en 
INNOVO en jeugdhulporganisatie Jens was dit 
aanleiding om in actie te komen, temeer daar 
er in de regio de afgelopen jaren een gedeelde 
visie op inclusief onderwijs is geformuleerd.

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

“Dit was een goede aanleiding om die papieren 
visie in de praktijk gestalte te gaan geven”, 
zegt Rooijakkers. “We besloten in het vroege 
voorjaar van 2019 om dat snel, zonder al teveel 

gepraat, mitsen en maren te gaan doen. Dat 
kón ook, doordat we al een gezamenlijke visie 
hadden ontwikkeld, waar dit initiatief naadloos 
bij aansluit. In korte tijd zijn er op negen locaties 
van de twee deelnemende schoolbesturen 
startklassen ingericht die vanaf het begin van 
het schooljaar 2019-2020 operationeel zijn.”

Naast de twee schoolbesturen en de gemeenten 
Heerlen, Landgraaf en Voerendaal waarvoor 
Jens de jeugdhulp uitvoert, nemen ook de 
gemeenten Brunssum en Kerkrade en het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
deel aan het project. Er zijn twee werkgroepen 
gevormd, een werkgroep ‘Inhoud’ en een 
werkgroep ‘Bestuur’. Zij houden een vinger aan 
de pols en werken gaandeweg aan de verdere 
ontwikkeling en verbetering van de startklassen. 
Gekscherend wordt de werkgroep Bestuur in de 
wandelgangen wel de werkgroep ‘Huwelijkse 
voorwaarden’ genoemd, vertelt Kersemakers. 
“Je wilt als partners met elkaar verder, maar je 
moet goed kijken hoe je dat doet, want je komt 
onherroepelijk allerlei dilemma’s en obstakels 
tegen. Het vergt vertrouwen en lef, en daar geven 
alle partners blijk van. Dat is heel belangrijk.”

INTERDISCIPLINAIR

Afspraak is dat onderwijs (de schoolbesturen) 
en de gemeenten/Jens evenveel bijdragen aan 
de startklassen, met een ondergrens van 1,5 
fte. De gemeenten/Jens leveren per startklas 
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een zorgmedewerker die permanent aanwezig 
is, en bekostigen daarnaast de benodigde 
ondersteunende expertise in het kader van 
de Jeugdwet. De schoolbesturen faciliteren 
een leerkracht, een onderwijsassistent en de 
benodigde extra expertise vanuit (passend) 
onderwijs. De kinderen die naar de startklas 
gaan, worden ingeschreven bij de betreffende 
(thuisnabije) school en hebben geen 
toelaatbaarheidsverklaring of beschikking nodig.

In de startklas worden (ongeveer) twaalf 
kleuters gedurende maximaal een jaar begeleid 
en ondersteund door een leerkracht, een 
onderwijsassistent en een jeugdzorgmedewerker. 
Zij werken intensief samen met elkaar en met 
andere disciplines die worden ingezet. Streven is 
om interdisciplinair te werken: de verschillende 
professionals benaderen problemen niet zozeer 
vanuit hun eigen discipline (multidisciplinair), 
waarbij vaak één discipline in de lead is, maar 
uitgangspunt is dat de disciplines elkaar 
nodig hebben om problemen op te lossen. De 
inzichten die hierdoor ontstaan overstijgen 
de grenzen van het eigen vakgebied.

“Heel belangrijk is dat de zorgmedewerker ook 
de verbinding is naar de thuissituatie”, zegt 
Pihler. “Want de ontwikkelingsproblematiek 
van het kind heeft meestal ook met de 
thuissituatie te maken. Door de aanwezigheid 
van de zorgmedewerker verbreed je de 
focus. Dat is een belangrijk winstpunt.”
 

KNOOPPUNTEN

In de toeleiding naar de startklas zijn er twee 
belangrijke overlegmomenten met de ouders en de 
betrokken professionals. Deze gesprekken worden 
‘knooppunten’ genoemd. Het eerste knooppunt 
heeft plaats als het kind 3 jaar en 6 maanden is. 
Drie maanden later, rond 3 jaar en 9 maanden, 
is er een tweede knooppunt. “De voorschoolse 
voorziening neemt het initiatief voor het eerste 
knooppunt”, vertelt Kersemakers. “In het tweede 
gesprek, dat wordt georganiseerd door de school 
waar het kind is aangemeld, wordt besloten of het 
kind in de startklas of elders wordt geplaatst. Gaat 
het kind naar de startklas, dan worden afspraken 
gemaakt over het arrangement en wordt er een 
plan opgesteld waarin de beoogde doelen en 
de interventies worden vastgelegd. Het is niet 
gemakkelijk om al die mensen bij elkaar te krijgen, 
maar de knooppunten zijn essentieel. Je moet 
een systematiek hebben om samen te beslissen 
wat je gaat doen. Dat is echt een succesfactor.”

De knooppunten zorgen ervoor dat kinderen 
met extra ondersteuningsbehoeften op de 
juiste plek terechtkomen én dat de startklassen 
de juiste doelgroep bereiken, namelijk: 
kinderen die dankzij de geboden onderwijs- en 
zorgondersteuning in principe kunnen uitstromen 
naar een (thuisnabije) reguliere school. “Het is 
belangrijk om de ouders mee te nemen in het 
hele proces”, zegt Rooijakkers. “Soms hebben de 
ouders van bijvoorbeeld de huisarts het advies 
gekregen om het kind bij het speciaal onderwijs 
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aan te melden, terwijl tijdens de knooppunten 
blijkt dat de startklas voor het kind een kansrijke 
optie is. Aan de andere kant zien we ook wel 
eens dat er kinderen voor de startklas worden 
aangemeld die eigenlijk beter in het speciaal 
onderwijs passen. Dat heeft vaak te maken 
met acceptatieproblemen van de ouders.”

NORMALISEREN

Hoewel slechts 8 maanden operationeel, 
de startklassen lijken het doel te bereiken: 
van de 95 kinderen die in een startklas zijn 
geplaatst, zijn er begin juni 20 leerlingen 
uitgestroomd: 15 naar een reguliere thuisnabije 
school en 5 naar een speciale voorziening.

“Een grote meerwaarde van de startklassen is dat 
we kinderen met extra ondersteuningsbehoeften 
normaliseren, zowel vanuit het onderwijs als 
vanuit de jeugdzorg”, zegt Pihler. “We geven 
de kinderen geen label, en dat hebben ze 
ook niet nodig om in de startklas geplaatst te 
worden. Zo is de startklas voor Jens een mooie 
kans om minder te diagnosticeren en vooral 
te kijken naar wat een kind nodig heeft om in 
de reguliere context mee te kunnen doen.”

TIPS

•  Zorg ervoor dat de startklassen zijn ingebed 
in een breder kader, zoals een gezamenlijke 
visie en samenwerkingsafspraken.

•  Bereid professionals die in de startklassen 
aan de slag gaan goed voor. Onderwijs en 
zorg zijn twee verschillende werelden.

•  Benader het als een ontwikkeling: volg het 
proces zorgvuldig en pas zaken aan op basis 
van ervaringen en voortschrijdend inzicht.

MEER INFORMATIE

Doreen Kersemakers
d.kersemakers@swvzl.nl

Adri Rooijakkers
adri.rooijakkers@movare.nl

Anki Pihler
apihler@jenshelpt.nl
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SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

4.
DE THUISKAMER:

VEILIG EN

PRIKKELARM
Nu er in Kindcentrum Christoffel in Tilburg 
een Thuiskamer is, lukt het kinderen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften beter om 
het basisprogramma in de reguliere groep te 
volgen. Kinderen starten en eindigen de dag 
in de Thuiskamer en kunnen er terecht tijdens 
de tussenschoolse opvang. Maar ook onder 
schooltijd gebeurt er van alles in de Thuiskamer. 
Marlous Metz, directeur van het Kindcentrum, 
en leerkrachtondersteuner passend onderwijs 
Tijn Bodifée vertellen over de werkwijze 
en de opbrengsten van de Thuiskamer.

 
Kindcentrum Christoffel heeft de afgelopen 
jaren een mooi ondersteuningsaanbod 
opgebouwd zodat zoveel mogelijk kinderen uit 
de wijk thuisnabij passend onderwijs kunnen 
volgen. Met de groei van het kindcentrum (± 
550 kinderen) nam het aantal kinderen met 
extra ondersteuningsbehoeften toe, maar 
tekende zich ook een groep af waar iets 
anders voor nodig was: kinderen die (prikkel)
gevoelig zijn, zoals kinderen met autisme, adhd, 
hechtingsproblematiek en hoogsensitieve 
kinderen. “Voor die groepen zochten we een nog 
beter passend aanbod”, vertelt Metz. “We hebben 
Tijn toen aangesteld als leerkrachtondersteuner 
passend onderwijs. Hij gaf deze kinderen 
een paar keer per week extra begeleiding 
en gaf ook ondersteuning in de klassen.”

CONTRACTJE

Deze inzet van Bodifée was de voorloper van 
de zogenoemde ‘Thuiskamer’ waarmee het 
kindcentrum, geïnspireerd door een studiereis 
naar Denemarken, in het voorjaar van 2020 
is gestart. De Thuiskamer is een huiselijke, 
veilige, prikkelarme ruimte waar leerlingen 
die tot de genoemde doelgroepen behoren 
gebruik van kunnen maken. De kamer wordt 
bemand door Bodifée en een onderwijsassistent 
en biedt de volgende mogelijkheden: 

•  Kinderen kunnen de dag - in plaats van in de 
klas - in de Thuiskamer beginnen en afsluiten.

•  In afstemming met collega’s van 
de kinderopvang kunnen kinderen 
tijdens de tussenschoolse opvang 
in de Thuiskamer verblijven.

•  Als kinderen gedurende de dag 
overprikkeld zijn of het ze in de klas 
te veel wordt, kunnen ze naar de 
Thuiskamer gaan om tot rust te komen.

•  Kinderen gaan naar de Thuiskamer voor 
begeleiding van (externe) specialisten.

De intern begeleider, de leerkracht en de 
ouders bepalen samen welke kinderen in 
aanmerking komen voor de Thuiskamer. “Hoe 
kinderen de Thuiskamer gebruiken, hangt 
af van hun behoeftes”, vertelt Bodifée. “We 
maken hierover met elke leerling individuele 
afspraken, ze hebben allemaal een eigen 
‘contractje’ voor het gebruik van de Thuiskamer. 
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Dat is belangrijk omdat we willen dat de 
Thuiskamer echt wordt gebruikt waarvoor hij 
is bedoeld. We willen voorkomen dat kinderen 
te snel of te laat naar de Thuiskamer gaan.”

PREVENTIEF

Er maken zo’n twintig kinderen gebruik van 
de Thuiskamer. Een aantal van hen starten en 
eindigen hier de dag, omdat deze momenten 
in de klas voor hen te chaotisch en te druk 
zijn. Ook tussen de middag verkiezen veel 
van deze kinderen de rust van de Thuiskamer 
boven de drukke tussenschoolse opvang.

“We doen ‘s ochtends ontspanningsactiviteiten, 
bijvoorbeeld mindfulness, en staan stil bij 
wat de kinderen vandaag gaan doen”, vertelt 
Bodifée. “Aan het eind van de schooldag 
doen we activiteiten en oefeningen om de 
spanning kwijt te raken die ze overdag hebben 
opgebouwd. Zo beginnen de kinderen in 
alle rust met de schooldag en komen ze na 
school ook relaxter thuis. Leerkrachten en 
ouders bevestigen dit; ze zien dat de kinderen 
meer in balans zijn dan voorheen.”

Ook gedurende de dag gebeurt er van alles in de 
Thuiskamer: leerlingen komen er naartoe voor 
extra begeleiding en/of als het in de klas even 
teveel wordt, bijvoorbeeld als ze overprikkeld 
zijn of een driftbui hebben. Ze worden in 
de Thuiskamer opgevangen of trekken zich 

even terug in de Tipi-tent die in de ruimte is 
neergezet. Metz: “Kinderen voelen zich veilig 
in de rustige omgeving van de Thuiskamer en 
kunnen zich daardoor meestal snel herpakken. 
Het mooie is dat dit ook preventief werkt: het 
feit dat kinderen weten dat ze als het nodig 
is naar een veilige, rustige plek kunnen gaan, 
geeft hen al rust en voorkomt escalaties. 
We hebben in het kindcentrum ook een time 
-out ruimte, maar sinds de Thuiskamer er 
is, wordt die bijna niet meer gebruikt.”

SCHOOLHOND

Elke vrijdag is schoolhond Sam in de Thuiskamer. 
De kinderen leren hem, met begeleiding van 
Bodifée allerlei trucjes, en borstelen en knuffelen 
hem graag en veel. Bodifée ziet dat het dier bij de 
kinderen veel moois teweegbrengt. “Tijdens het 
werken met de hond leren kinderen bijvoorbeeld 
om heel duidelijk te communiceren, want doe 
je dat niet, dan doet Sam niet wat je wilt. Je 
ziet ook dat kinderen zich gemakkelijker uiten 
doordat ze rustig worden van de hond. Ook is 
de hond een mooie spiegel voor de kinderen: 
als je zelf druk bent, dan wordt Sam ook druk, 
en na een half uur trainen wordt Sam minder 
geconcentreerd. Dat is bij ons ook zo! En net 
zoals Sam, moeten wij ook oefenen om iets te 
leren. Het omgaan met de schoolhond is voor 
deze kinderen echt een hele mooie leerschool.”
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GEEN VLUCHTPLEK

Metz en Bodifée, maar ook kinderen, ouders, 
leerkrachten en medewerkers van de 
tussenschoolse opvang zijn enthousiast over de 
Thuiskamer. Allereerst over de opbrengst voor 
de leerlingen: dankzij de Thuiskamer kunnen de 
kinderen daadwerkelijk beter meekomen met 
het reguliere onderwijsprogramma. “Doordat we 
nu meer kinderen thuisnabij passend onderwijs 
en opvang bieden, houden we het aantal 
verwijzingen naar het sbo/so laag”, aldus Metz.

Ouders en leerkrachten geven aan dat de kinderen 
lekker in hun vel zitten en meer in balans zijn. 
“De Thuiskamer ontlast leerkrachten”, zegt Metz, 
“dus het vermindert ook de werkdruk. Voorheen 
gaf het leerkrachten bijvoorbeeld stress als een 
leerling over z’n toeren de klas verliet: waar gaat 
het kind heen? Nu weten ze dat het kind naar 
de Thuiskamer gaat en dat het daar goed wordt 
opgevangen. De functie van de Thuiskamer 
worden steeds duidelijker. De Thuiskamer is 
geen vluchtplek, het is geen strafplek en het 
is ook geen beloningsplek. De Thuiskamer is 
een interventie die kinderen helpt om mee te 
kunnen doen aan het programma in de groep.”

TIPS

•  Besteed veel aandacht aan de inrichting 
van de ruimte en laat de kinderen 
daarover meedenken. Zij kwamen 
met goede ideeën (o.a. tipi-tent). 

•  Creëer draagvlak bij het team, de 
ouders en de kinderen. Maak duidelijk 
dat je op deze manier kinderen uit 
alle groepen kunt ondersteunen en 
alle leerkrachten kunt ontlasten. 

•   Baken de doelgroep goed af, laat de intern 
begeleider, leerkracht en ouders samen 
bepalen welke leerlingen gebruikmaken van 
de Thuiskamer en leg afspraken over het 
gebruik van de Thuiskamer individueel vast.

MEER INFORMATIE

Marlous Metz
marlous.metz@xpectprimair.nl 

Tijn Bodifée
tijn.bodifee@xpectprimair.nl  
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SAMENWERKING KINDEROPVANG – ONDERWIJS

5.

DE PEUTER-KLEUTERGROEP ALS 

WAARDEVOL 
TUSSENSTATION

Dat de overgang naar groep 1 stressloos en 
vloeiend verloopt, hebben de kinderen van de 
opvanggroepen van Kindcentrum Samenwijs 
Willibrordus in Diessen te danken aan de ‘peuter-
kleutergroep’, waar ze goed worden voorbereid 
op deze stap. De speelleerlijn die is ingezet 
toen ze een paar jaar geleden als baby in de 
opvangroep startten, loopt bovendien gewoon 
door. “Het voelt voor de kinderen helemaal niet 
als een overgang”, weten manager kinderopvang 
Anouk de Beijer en Nathalie Oerlemans, 
leerkracht van de peuter-kleutergroep.

In alle kindcentra van Stichting Samenwijs 
Opvang en Onderwijs werken professionals 
van opvang en onderwijs intensief samen om 
de overgang naar groep 1 zo vloeiend mogelijk 
te laten verlopen. Op de locatie Willibrordus 
leidde deze ambitie in 2018 tot de opzet van de 
peuter-kleutergroep. Inzet: voor ieder kind een 
ononderbroken ontwikkeling bewerkstelligen.

JUISTE MOMENT

Uit de tijd dat Oerlemans kleuterleerkracht was, 
weet zij nog goed hoeveel spanning de start op 
de basisschool bij kinderen teweeg kon brengen. 
En hoeveel tijd en energie het vaak kostte om de 
kinderen wegwijs te maken en te leren hoe alles 
in z’n werk gaat in groep 1. Ook zag zij regelmatig 
kinderen die eigenlijk nog niet toe waren aan 
de kleutergroep of die juist meer uitdaging 

nodig hadden. “De overtuiging groeide dat we 
meer kunnen doen om voor alle kinderen een 
vloeiende overgang te bewerkstelligen zodat 
ze zich ononderbroken kunnen ontwikkelen”, 
zegt Oerlemans. “De peuter-kleutergroep is 
een goede manier om dat te realiseren.”

Het werkt als volgt: alle peuters van het 
kindcentrum gaan, voordat ze instromen in groep 
1, naar de peuter-kleutergroep die bestaat uit 
maximaal 24 kinderen. Op welk moment dat 
gebeurt is afhankelijk van de ontwikkeling van 
het betreffende kind, maar peuters kunnen vanaf 
de leeftijd van drie jaar in de peuter-kleutergroep 
instromen. “Elke maand kijken we welke kinderen 
eraan toe zijn om door te stromen naar de peuter-
kleutergroep”, vertelt De Beijer. “In principe is 
de instroomleeftijd 3,5 jaar, maar het kan ook 
eerder of later. Het gaat erom dat het voor het 
kind het juiste moment is. Wanneer kinderen in 
deze groep in- en uitstromen wordt bepaald in 
nauw overleg met de ouders en de begeleiders, 
bijvoorbeeld de intern begeleider of andere 
professionals die bij het kind zijn betrokken.”

CO-TEACHING

De peuters gaan minimaal twee ochtenden 
per week naar de peuter-kleutergroep. Peuters 
die hele dagen in het kindcentrum zijn, gaan 
’s middags weer naar hun opvanggroep. Op 
de middagen zijn er dus alleen kleuters in 
de peuter-kleutergroep. Oerlemans runt de 
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peuterkleutergroep samen met een pedagogisch 
medewerker. “Het is niet zo dat ik me als 
leerkracht meer met de kleuters bezighoud 
en de pedagogisch medewerker meer met de 
peuters”, vertelt ze. “We doen dat echt samen.”

Ook het moment waarop kinderen doorstromen 
naar groep 1 varieert. Voor elke vakantie wordt 
bekeken welke kinderen daaraantoe zijn. 
“We kijken naar de cognitieve ontwikkeling, 
maar misschien nog wel meer naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling van het kind”, vertelt 
Oerlemans. “Als een kind er sociaal-emotioneel 
nog niet aan toe is, blijft het gewoon nog in de 
peuter-kleutergroep. Maar we hadden vorig jaar 
bijvoorbeeld ook een kind dat vanuit de peuter-
kleutergroep meteen is doorgestroomd naar 
groep 2. Dat kan allemaal, omdat de aanpak echt 
kindgericht is.” 

SPELEND LEREN

De kindgerichte aanpak uit zich niet alleen in de 
flexibele in- en uitstroom tussen de groepen, maar 
ook in het speelleeraanbod. Doordat er wordt 
gewerkt met Spelend Leren, een doorlopende 
speelleerlijn voor kinderen van 0 tot 7 jaar, bieden 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten de 
kinderen speelleerstof en activiteiten aan die 
aansluiten bij hun eigen ontwikkelingsniveau.

Alle groepen werken op hetzelfde moment, 
meestal gedurende een periode van zes 

weken, aan hetzelfde thema en er zijn 
doorlopende leerlijnen uitgewerkt voor alle 
ontwikkelingsgebieden, van woordenschat, taal 
en rekenen, tot de motorische ontwikkeling, 
de spelontwikkeling en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. “Doordat pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten allemaal goed zicht hebben op 
de leerlijnen, kunnen ze het aanbod heel goed 
afstemmen op het kind”, vertelt De Beijer. “Als 
een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied 
voor- of achterloopt op de anderen, dan gebruik 
je de doelen en het aanbod voor de wat oudere of 
jongere kinderen. Zo kun je heel goed aansluiten 
bij waar dit kind zich in zijn ontwikkeling bevindt.”
 
En dat geldt ook voor kinderen met extra 
ondersteuningsbehoeften; ze krijgen een aanbod 
en ondersteuning op maat. Oerlemans: “De 
peuter-kleutergroep is ook een hele veilige plek. 
De groep is kleiner dan de reguliere kleutergroep 
en doordat je met twee medewerkers op de 
groep staat, kun je kinderen gemakkelijker 
extra ondersteuning of zorg geven.”

MEER ZELFVERTROUWEN

Gevraagd naar aandachtspunten, benadrukken De 
Beijer en Oerlemans dat het essentieel is dat je dit 
als kindcentrum doet vanuit een breed gedragen 
visie. Alle medewerkers, ook leerkrachten die 
niet met peuters en kleuters werken, moeten 
het belang inzien van de peuter-kleutergroep. 
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Daarnaast vraagt de co-teaching aandacht, zegt 
Oerlemans. “Het heeft een grote meerwaarde dat 
een pedagogisch medewerker en een leerkracht 
samen op de groep staan. Omdat zij afkomstig zijn 
uit verschillende settings, moeten zij gelegenheid 
en tijd krijgen om aan elkaar te wennen en 
een goede samenwerking te ontwikkelen.”

Een ander aandachtspunt is de communicatie 
met de ouders. De Beijer. “We hebben ouders 
goed voorgelicht over deze plannen, de 
onderliggende visie en de doelstellingen. Als 
ouders worden betrokken en de werkwijze goed 
begrijpen, zijn ze heel blij met het feit dat hun 
kind op maat aanbod en ondersteuning krijgt.” 

Gezien de opbrengsten is dat volgens 
Oerlemans niet verwonderlijk. Die zijn zeer 
positief. “We zien een grote vooruitgang in 
het zelfvertrouwen en in de zelfstandigheid 
van kinderen. Met deze aanpak neem je bij 
kinderen, en dus ook bij ouders, veel stress weg 
omdat de overgang zo vloeiend verloopt. De 
kinderen ontwikkelen zich ononderbroken en 
beginnen goed voorbereid aan groep 1. We zien 
eigenlijk nooit meer dat kinderen terugvallen 
als ze naar groep 1 gaan. Dat is grote winst.”

TIPS

•  Formuleer eerst een visie op het 
jonge kind: waarom willen we dit?

•  Zet medewerkers in de peuter-
kleutergroep die open staan voor co-
teaching en die daar goed in zijn.

•  Er is geen blauwdruk voor de peuter-
kleutergroep. Geef het zelf vorm op basis 
van je visie en zorg ervoor dat het hele 
team eigenaar is van de ontwikkeling.

MEER INFORMATIE

Anouk de Beijer
a.debeijer@stichtingsamenwijs.nl

Nathalie Oerlemans
n.oerlemans@stichtingsamenwijs.nl
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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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NABESCHOUWING

1.   Studulski, F. Witte, P. en Kruiter, J. (2020). De zeven doorgaande lijnen 
van het IKC, Whitepaper 3, Utrecht: Sardes, Juni 2020

2.   Frank Studulski werkt bij Sardes – f.studulski@sardes.nl 

Deze editie van Verrassend Passend brengt een 
aantal praktijkvoorbeelden in beeld die zich 
richten op de schakel voorschools – school. Voor 
kinderen met een ondersteuningsbehoefte kan 
dat een onzekere, ingewikkelde periode zijn. Maar 
dat is het ook voor alle andere betrokkenen! 

De redactie heeft mij gevraagd om een 
nabeschouwing te schrijven aan de hand van 
de zeven doorgaande lijnen voor het IKC, die 
Sardes in 2020 beschreef1. Na het lezen van de 
inspirerende praktijkvoorbeelden in deze bundel, 
borrelde er eerst een ander model op aan de 
hand waarvan ik de beschreven praktijken kan 
duiden. Dat model gaat over samenwerken. 

Door: Frank Studulski2

SAMENWERKEN IS MOEILIJK

In alle portretten komt naar voren dat 
professionals kleine maar betekenisvolle 
voorzieningen creëren, waarvoor men soms 
tegen de stroom in moet zwemmen. Want 
belemmeringen zijn er genoeg. Genoemd worden:

•  Verschillende culturen 
(verschillende werelden).

•  Verschillen in bekostiging.
•  Geen tijd voor overleg.
•  Interpretatie van en omgaan met de AVG.
•  Ideologische verschillen.
•  Verschillende VVE-programma’s. 

Tegelijkertijd zien we dat de professionals toch 
een extra stap willen zetten. Ze zijn bereid om 
over de grenzen van hun eigen expertise en 
organisatie heen te kijken met het doel een goede 
plek te creëren voor het kind. Kennelijk is iedereen 
het daarover eens: het is de moeite waard om 
een extra stap te zetten als het beter is voor 
het kind. Maar het blijft moeilijk. Om een goede 
voorziening te ontwikkelen die een vloeiende 
overstap bewerkstelligt, zijn deskundigheid, 
overleg en afstemming nodig. Dat doen we 
met de kinderen, met ouders, maar ook met 
de kinderopvang, de school, de gemeente, het 
samenwerkingsverband en de zorg of jeugdhulp. 

In veel van de voorbeelden wordt benadrukt dat 
het samen ontwikkelen van een visie belangrijk 
is. Dat onderschrijf ik. Als je samen wat nieuws 
gaat maken (net als in een integraal kindcentrum), 
is het belangrijk om de visie samen onder 
woorden te brengen en soms ook een nieuw 
vocabulaire te ontwikkelen. Een visie hoeft 
niet altijd ingewikkeld te zijn, het gaat er ook 
om dat de neuzen in dezelfde richting staan. 

Het model waar ik na het lezen van de 
praktijkverhalen aan moest denken is het 
samenwerkingsmodel van Edwin Kaats. 

In dit model staat de ambitie centraal. Een 
ambitie is misschien meer omvattend dan een 
visie, het geeft duidelijk aan wat en waarom je 
iets samen wilt bereiken. Een tweede aspect 
is dat je de belangen goed in het oog houdt 
en dat je die respecteert. Iedereen heeft een 
eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. 
Een derde aspect is relaties: kun je het goed 
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vinden met elkaar? Wisselen de professionals 
niet te snel van plek? Vaak geven mensen zelf 
aan dat het slagen van een project afhankelijk 
is van de mensen. Een werkgroep ‘huwelijkse 
voorwaarden’, zoals in Zuid-Limburg voor 
de Startklassen is gevormd, is een goed 
idee: niet alles vormt zich uit liefde en goede 
intenties. En zeker als de samenwerking een 
structureel onderdeel van het systeem wordt, 
kun je niet blijven vertrouwen op goede wil. 
Als ambitie, belangen en relaties een plek 
hebben gekregen, dan vloeien de organisatie 
en processen daar meestal uit voort.
Wat is de functie van een dergelijk model? Er 
zijn immers zoveel modellen. Een model is niets 
meer dan een samenvatting van ervaringen 
van anderen, een ordening, soms ook een 
boodschappenlijst. Niet alles is zo maar te 

vertalen naar jouw situatie, bijvoorbeeld omdat 
er een andere geschiedenis is. Maar je kunt het 
model er als professional wel naast houden, 
om te reflecteren of om te kijken of je niets 
vergeten bent. Soms ontdek je dan dat je aan 
de slag bent gegaan zonder goed met elkaar 
af te spreken wat het doel of de ambitie is. Het 
komt voor. Zo zien we in de praktijkvoorbeelden 
geregeld terugkomen dat men de ouders 
anders of meer wil betrekken. Daarmee geef 
je ook aan dat ouders een belang hebben. 

Omdat we vinden dat integraal werken een 
meerwaarde heeft, zal samenwerking tussen 
instellingen meer gaan voorkomen, niet alleen 
tussen kinderopvang en onderwijs, maar 
bijvoorbeeld ook tussen speciaal onderwijs 
en regulier onderwijs, en tussen jeugdhulp en 

Samenwerkingsmodel van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij 
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regulier onderwijs. De wet- en regelgeving kan die 
samenwerking in de praktijk nog niet helemaal 
bijbenen. Maar we doen het toch, omdat we de 
ontwikkeling van kinderen meer op een integrale 
wijze benaderen. De ontwikkeling van kinderen 
profiteert van een multidisciplinaire aanpak, 
maar het organiseren daarvan is niet altijd 
makkelijk, soms ook moeilijk. De betreffende 
instellingen zoeken naar een vernieuwd 
werkverband, waarbij ambities, eigenaarschap, 
verantwoordelijkheden, budgetten, strijdige 
regelgeving en dus ook lef en durf een plek 
moeten krijgen. Want dat werd mij wel duidelijk 
bij het lezen van de praktijkvoorbeelden: 
met een goede redenering, een goed verhaal 
moeten de inspecties met jou in gesprek gaan. 

Maar soms is de ambitie, de eerste stap, ook de 
grootste hobbel. Dat zien we in het voorbeeld 
van de Ko-Za-groep op Goeree-Overflakkee, 
waar de ideologische verschillen groot zijn. De 
initiatiefnemers verdienen een compliment, 
omdat ze de voorziening desondanks hebben 
gerealiseerd, voor de kinderen én voor de ouders. 

WERKEN AAN 
DOORGAANDE LIJNEN

In het IKC zijn de doorgaande lijnen een 
centraal begrip. In de praktijkvoorbeelden 
wordt dat ook goed verwoord. Zo lezen we in 
het voorbeeld van de peuter-kleutergroep van 
Kindcentrum Samenwijs Willibrordus in Diessen 
dat de start op de basisschool bij kinderen 
veel spanning kan brengen, of dat de kinderen 
nog niet toe zijn aan de overstap. Sommige 
overstappen zijn functioneel en markeren 
ook een rite de passage naar een volgende 

fase (de ‘Grote School’), maar als kinderen 
er last van hebben, vraagt dat aandacht.

In het bijzonder geldt dat natuurlijk voor kinderen 
die (waarschijnlijk) een ondersteuningsbehoefte 
hebben. De beschreven praktijken geven 
aan dat het verstandig is om voor sommige 
kinderen meer tijd te nemen om een goede 
doorverwijzing of goed ondersteuningsaanbod 
te ontwikkelen. Soms is zes weken tussen 
aanmelding en inschrijving niet genoeg.
 
Inhoudelijk
De genoemde publicatie van Sardes over 
de doorgaande lijnen benadrukt dat de 
doorgaande lijn in verschillende onderdelen 
schuilt. De meest herkenbare is natuurlijk 
een inhoudelijke doorgaande lijn. Dit betreft 
bijvoorbeeld afstemming van werkwijzen 
en inhoudelijke thema’s tussen de voor- en 
vroegschoolse educatie en kinderdagopvang 
en de onderbouw van de basisschool. Voor 
peuters en kleuters wordt die inhoudelijke 
doorgaande lijn uitgewerkt in thema’s, waarin 
rekenen, taal, motorische ontwikkeling en sociaal 
emotionele ontwikkeling aan de orde komen. 
Ook dat herkennen we in de beschrijving van 
kindcentrum Samenwijs Willibrordus in Diessen. 

Pedagogisch-didactisch
Een tweede doorgaande lijn is de pedagogische 
en didactische lijn. Partijen die samenwerken, 
werken vanuit gezamenlijke pedagogische en 
didactische uitgangspunten. We zien dat terug 
bij het Kans!overleg waar men heeft gekozen 
voor de handelingsgerichte procesdiagnostiek 
(HGPD). Op dit terrein zijn er nog veel uitdagingen 
in passend onderwijs. De afgelopen zes jaar 
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is er meer samengewerkt. Maar als we streven 
naar inclusie3, dan zou je mogen verwachten dat 
op het gebied van de professionalisering van 
leerkrachten ook het been wordt bijgetrokken.4 
Zie hiervoor de beleidsreactie van de minister, 
actiepunt 17: leraren beter voorbereiden.5

Zorg
De doorgaande lijn in zorg is in deze 
praktijkvoorbeelden natuurlijk evident. Bij 
instellingen die ‘voorzichtig’ met elkaar 
samenwerken, gaat het om het expliciteren 
van de stappen of procedures voor een 
goede ondersteuning. Verschillende 
praktijkvoorbeelden hebben juist het vergrootglas 
gelegd op een uitgebreide observatie en 
diagnoseperiode, waardoor het kind op een 
goede plek komt. Juist als kinderen zo jong 
zijn, is het nog niet altijd duidelijk hoe het 
kind het beste kan worden ondersteund. 
Het is goed om daar tijd voor te claimen. 

Ontvangstbeleid
Een doorgaande lijnen die we ook hebben 
onderscheiden, is een doorgaande lijn 
‘ontvangstbeleid’. Is er een eenduidige website, 
die de onderlinge samenhang duidelijk maakt? 
Wie gaat (aanstaande) ouders ontvangen 
en rondleiden als zij interesse hebben in de 
opvang, de school en/of het IKC? Is dat een 
doorgaande lijn? Als ouders worden rondgeleid 
door een directeur die eigenlijk niets weet 
van de kinderopvang, dan is het de vraag wat 

3.   Onderwijsraad (2020). Steeds inclusiever, Den Haag: Onderwijsraad
4.   Ledoux, G. & Waslander, S., m.m.v. Eimers, T. (2020). Evaluatie Passend 

Onderwijs, Amsterdam: Kohnstamm Instituut; Tilburg: TIAS School for Business 
and Society, Tilburg University; Nijmegen: KBA Nijmegen (NRO)

5.   Ministerie van OCW (2020). Verbeteraanpak passend onderwijs 
en route naar inclusiever onderwijs, Den Haag: OCW

voor beeld ouders krijgen. Het is van belang 
dat alle leidinggevenden voor hun zaak 
staan en uitstralen dat je als ouder je kind 
hier met een gerust hart kunt achterlaten. 

Ouders
Ouders met kinderen die een ondersteunings- 
behoefte hebben, maken een onzekere periode 
door: wat is er met mijn kind? Is daar wat aan te 
doen? Ligt het aan mij? Wat weten we hier eigenlijk 
van? Sommige ouders hebben al veel informatie 
verzameld en het is terecht dat ouders worden 
gezien als een belangrijke gesprekspartner. Als 
instellingen gaan samenwerken, is het belangrijk 
dat ze een gedeelde visie hebben op de relatie 
met de ouders. Pedagogisch medewerkers en 
leerkrachten stemmen hun visie op het omgaan 
met ouders op elkaar af, bijvoorbeeld de manier 
waarop oudergesprekken worden gevoerd, wat 
er van ouders wordt verwacht en wat ouders van 
de kinderopvang en school kunnen verwachten. 
Bij het Kans!overleg hebben ze dat onderkend 
en krijgen ouders een belangrijke plek. 

Identiteit
Bij sommige IKC’s zien we de wens om een 
doorgaande lijn ‘identiteit’ te realiseren. Met 
identiteit bedoelen we meestal een richting zoals 
in de grondwet wordt bedoeld (zoals christelijk 
of rooms-katholiek). In deze praktijkvoorbeelden 
gaat het echter niet zozeer om de denominaties, 
maar om inclusie. Het begrip inclusie zou je 
een waardegedreven concept kunnen noemen, 
waarbij je ervan uitgaat dat je iedereen wilt laten 
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meedoen, iedereen wilt betrekken. Het is geen 
religie, maar je zou inclusie een maatschappelijke 
waarde kunnen noemen, waarin de partners in 
de praktijkvoorbeelden elkaar hebben gevonden. 
Juist omdat inclusie nog een ‘vers concept’ 
is, is het goed om met elkaar het gesprek te 
voeren over de uitwerking van dat idee. De 
Onderwijsraad6 heeft wijselijk aangegeven 
dat dit minstens 15 jaar zou mogen duren. 

Administratie
Tenslotte onderscheiden wij een doorgaande 
lijn in de administratie. Ook in deze 
praktijkvoorbeelden is het altijd de vraag: 
moeten ouders zich twee keer inschrijven? Wordt 
het voor ouders administratief makkelijker 
gemaakt? Ouders waarderen het als ze bij de 
aanmelding voor de school niet opnieuw alle 
(adres)gegevens hoeven in te vullen. In de praktijk 
blijkt vaak dat ouders dat ook verwachten: 
hun kind is naar de opvang gegaan van het 
IKC, dan zal het ook wel ingeschreven zijn bij 
de basisschool. Natuurlijk moet je rekening 
houden met de AVG, maar een gezamenlijk 
loket kan de administratie vereenvoudigen. 

6.   Onderwijsraad 2020

REFLECTEREN

Deze zeven doorgaande lijnen zijn maar een 
eenvoudig overzicht. Ze bieden een handzaam 
houvast om samen op te reflecteren. Dat laatste 
is een aandachtspunt. We zijn in Nederland 
heel goed in het ‘doen’: handen uit de mouwen, 
aanpakken. Maar we zouden meer kunnen 
nadenken over het hoe en waarom. Daarvoor is 
het nodig dat je reflecteert op wat je hebt gedaan, 
zonder dat je daar gelijk op wordt afgerekend. 
Feedforward- en feedbackwardmechanismen 
bevorderen de innovatie. Dat vergroot het 
bewustzijn van je handelen, waardoor je 
beter kunt samenwerken, ook in een IKC.

Frank Studulski
f.studulski@sardes.nl
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Om kinderen een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking 
tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk. 
Op steeds meer plekken zien we inspirerende voorbeelden van 
scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken 
zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten. In deze 
editie van Verrassend Passend zijn zes praktijkvoorbeelden van 
samenwerkingen tussen onderwijs en opvang beschreven.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl




