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Case study ‘Preventie en vroegsignalering’ 
 

Uitgangssituatie 
In een middelgrote gemeente was de zorgstructuur voor kinderen van 0-13  jaar op een brede school 

verre van optimaal georganiseerd. Leerkrachten, IB’ers (interne begeleiders) en pedagogische 

medewerkers hadden onvoldoende tijd en instrumenten om adequaat vroegtijdig zorgvragen te 

signaleren. Zorgvragen werden te veel vanuit een externe zorgorganisatie geadresseerd. Er was weinig 

of geen afstemming tussen school, opvang en zorgaanbieders. Een duidelijk werkproces ontbrak.  

 

Projectdoelen 
• zorg voor een echte samenwerking tussen school, kinderopvang en zorgaanbieders;  

• zet de interne zorgstructuur binnen de brede school  op waarbij alle kinderen van 0-13 jaar zo 

goed mogelijk worden begeleid en dat deze kinderen de juiste zorg en ondersteuning krijgen 

naast de begeleiding die vanuit VVE/passend onderwijs kan worden geboden;  

• verbeter de afstemming tussen de verschillende partijen zodanig dat pro actief en adequaat 

door de juiste zorgpartner de juiste zorg en ondersteuning kan worden geboden; 

• zorg voor een samenwerking waarbij latere en ernstigere zorgvragen worden voorkomen.  

 

Aanpak 
• beide basisscholen en het kindercentrum hebben/krijgen ieder een eigen IB’er; 

• medewerkers van de brede school (2 basisscholen en een kinderopvang-organisatie) zijn op 

de hoogte van en handelen volgens de uniforme ‘zorgstructuur’; 

• de ‘zorgstructuur’ is een duidelijk werkproces voor de beide scholen en het kindercentrum; 

• het werkproces omvat een uniform observatiekader; 

• zowel het interne als het externe zorgkader is eenduidig beschreven in een stroomschema; 

• het interne zorgkader bestaat uit de ‘0e lijns zorg door de basisscholen en het kindercentrum.  

• de externe zorgstructuur bestaat uit 1e en 2e lijns zorg. 

• eenduidige en transparantie communicatie naar ouders is onderdeel van het proces. 

 

Resultaten 
Het gestructureerde overleg tussen school en kinderopvang zorgt ervoor dat kinderen met proble-men 

vroegtijdig in beeld komen. Daardoor kan de juiste (0e,1e of 2e lijns) ondersteuning eerder kan worden 

ingezet. Dankzij vroegtijdige ingrijpen kunnen latere/hogere (WMO) zorgkosten worden voorkomen. 

Omdat er structureel, periodiek overleg plaatsvindt tussen de intern begeleiders (IB’ers) van de beide 

scholen en het kindercentrum zijn/blijven de kinderen in beeld en wordt de doorgaande lijn gewaar-

borgd. Door de intensieve samenwerking is er een eenduidig proces en is er eenduidige communica-

tie naar ouders. Het contact met ouders is hierdoor laagdrempelig en dat is positief voor de ontwik-
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kelingskansen van de 2 tot 6-jarige kinderen. De brede school biedt een veilige en vertrouwde 

omgeving voor ouders en kinderen. 

 

 

Conclusie 
Aanleiding van dit project was het verlagen van WMO kosten. Tegelijkertijd is bottom-up een project 

tot stand gekomen dat een fundament legt onder de brede schoolvorming en volledig ten goede komt 

aan kinderen en ouders. Schotten verdwijnen en de focus is verlegd van het eigen systeemdenken naar 

het ontwikkelen van innovatieve samenwerking om daarmee de ontwikkeling van kinderen op1 te 

zetten. Een dergelijk project kan ook een goede opstap zijn naar het ontwikkelen van één pedagogische 

klimaat. 
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