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Peuters 
tot 
bloei 
Op 16 november 2017 openden SBO Merlijn 

en JongLeren de deuren van de eerste 

Haagse speciale peutergroep: Kleine Keet. 

De pilot van de speciale peutergroep is tot 

stand gekomen vanuit de vragen van 

professionals uit het onderwijs en welzijn. 

Zo vroegen de intern begeleiders van het 

netwerk Laak zich af wat ze de peuters 

kunnen bieden, voor wie meer zorg en 

aandacht nodig is. Voor deze HCO Nieuws 

geeft trajectbegeleider Jolanda Tol meer 

inzicht in de pilot. 

Oog voor peuters en kleuters

   Jolanda Tol, Ditte Korrubel en team Kleine Keet

Als een pedagogisch medewerker signaleert 

dat bij een peuter de taal- of spelontwikkeling 

en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling niet 

voldoende op gang komt, of er zorgen zijn over 

opvallend gedrag, wordt eerst contact gezocht 

met de ouders. Samen met de ouders kijkt de 

pedagogisch medewerker wat deze aan hulp 

kan bieden. Als de ontwikkeling van de peuter 

niet vooruitgaat, wordt ook de intern bege-

leider of vve-coach betrokken. Vervolgens kan 

Jolanda ingeschakeld worden voor observaties 

op de groep en maakt daar verslag van.

Door verschillende brillen

Jolanda: ‘Ik bespreek mijn verslag altijd met 

de ouders, pedagogisch medewerker en intern 

begeleider of vve-coach. Als we met elkaar 

overeenkomen dat Kleine Keet een geschikte 

plek voor de peuter kan zijn, waar de peuter 

tot bloei kan komen, vraag ik de ouders om 

toestemming. Vervolgens gaat mijn verslag met 

de KIJK-registratie en andere verslagen naar 

HCO-orthopedagoog Ditte Korrubel, SMW+ en 

een jeugdverpleegkundige of kinderarts van het 

CJG. Zij kijken op afstand mee. We vinden het 

belangrijk om het dossier van de peuter vanuit 

verschillende brillen te laten bekijken. Eerst 

zaten we met de ouders in een multidiscipli-

nair overleg. Maar dat was overwhelming voor 

de ouders. Er lag veel nadruk op wat er niet 

gaat, terwijl we juist willen proberen het kind 

te stimuleren in zijn ontwikkeling. Er vindt nu 

alleen een MDO plaats als de peuter nog niet 

bekend is bij een reguliere peutergroep. Of dit 

nu de ideale werkwijze is, moet de toekomst 

uitwijzen.’

Veel betrokkenheid

Jolanda ervaart dat de pilot geen lineair 

proces is: ‘Je bent continu met elkaar aan 

het bijschaven. Wat is op dit moment nodig? 

Waar kunnen we op inspringen? Wat kunnen 

we zo laten? Dat vraagt om veel betrokkenheid. 

En die is er. Van de pedagogisch medewerkers 

tot de mensen in de stuurgroep: iedereen 

denkt mee. We leren samen.’ Jolanda heeft 

een grote rol in het leggen van de verbin-

dingen. Zij heeft afstemming met de reguliere 

peutergroepen, de basisscholen en de speciale 

peutergroep. Ook vindt ze het belangrijk om de 

stuurgroep goed op de hoogte te houden van 

de verhalen uit de praktijk: ‘De pedagogisch 

medewerkers verdienen de complimenten. Ze 

werken zo hard. Ze hebben echt ogen in hun 

achterhoofd. Daarnaast zie ik vaak de bezorgde 

gezichten van ouders gaandeweg veranderen in 

blije gezichten. Hun peuter gaat vooruit 

en heeft er zin in om naar Kleine Keet te 

gaan.’

Recht doen aan de ontwikkeling

Elke peuter op de groep vraagt iets anders. 

Jolanda: ‘Vanuit de pilot kijken we wat de 

behoefte is van de peuters en hoe we daarin 

kunnen voorzien. Er zijn op dit moment 8 

peuters op Kleine Keet. Dat biedt ruimte om 

echt toe te komen aan hun specifieke ontwik-

kelingsbehoeften. De pedagogisch medewerker 

kan dieper ingaan op wat het kind nodig heeft 

en hoe het zich in hele kleine stapjes kan 

ontwikkelen. Het gaat dan soms “maar” over 

het leren zitten op een stoel of fruit leren eten. 

Het komt voor dat een peuter meer specialis-

tische ondersteuning nodig blijkt te hebben. 

Daar moeten we ook eerlijk over zijn om recht 

te doen aan de ontwikkeling. Dan zoeken we 

contact met partners zoals Kentalis, Viertaal, 

IVH en het CJG.’ 

Meer weten?

Na de drukbezochte netwerkbijeenkomst van 

eind vorig jaar organiseert HCO op woensdag-

middag 20 juni opnieuw een netwerkbijeen-

komst Zorgstructuur peuters. Jolanda vertelt 

tijdens deze bijeenkomst samen met pedago-

gisch medewerker Sabina Mohan van Kleine 

Keet over hun ervaringen. Inschrijven kan via 

www.hco.nl/agenda. Wees er snel bij! Er is nu 

al veel belangstelling voor de bijeenkomst.


