
 
 

 

Nieuwsbulletin Expertisecentrum Jonge Kind 

Jaargang 1, uitgave 1: april 2018 

 

Het eerste nieuwsbulletin van het Expertisecentrum Jonge Kind (hierna het EJK genoemd) is een feit! 
Graag willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Er is veel 
gebeurd. Er zijn afspraken gemaakt, bezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd en acties ingezet. Jullie 
weten ons inmiddels te vinden en dat merken we aan de hoeveelheid telefoontjes, mailtjes, vragen en 
verzoeken. Ook buiten Hengelo wordt de naamsbekendheid groter. Dat is een mooie ontwikkeling!  
Op www.pleinmiddentwente.nl > Voorschools/EJK is actuele informatie over de ontwikkelingen in de 
gemeentes met betrekking tot de voorscholen te vinden. Ook kun je hier de formulieren downloaden 
om kinderen aan te melden.  
Dit eerste bulletin staat in het teken van informatieverstrekking naar aanleiding van vragen die 
voortkomen uit de kick-off bijeenkomst. 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de inhoud, neem dan contact op met een van de 
coördinatoren van het EJK, Zillah Holtkamp (z.holtkamp@pleinmiddentwente.nl) of Gerie Oonk 
(g.oonk@pleinmiddentwente.nl).  
 

Kick-off bijeenkomst 

Op 21 februari jl. vond de kick-off van het EJK plaats. De bijeenkomst is goed bezocht vanuit 
verschillende disciplines. De betrokkenheid van de aanwezige personen was groot. In de groepen zijn 
vanuit verschillende invalshoeken vragen gesteld. Soms zat daar overlap in en in een aantal gevallen 
waren ze erg specifiek op een bepaald aspect gericht. In dit bulletin reageren we op de meest 
gestelde vragen.  We hebben jullie vragen gebundeld tot een aantal onderwerpen: IKC-ontwikkeling, 
Deskundigheidsbevordering, VVE en Taallijn, GGD/JGZ en School/Schoolbestuur. 
 
IKC-ontwikkeling: 
Het merendeel van de vragen is gericht op IKC-ontwikkeling: de rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van de betrokkenen en de wijze waarop een IKC ingericht/georganiseerd 
wordt.  
Er is een document in ontwikkeling dat zodra het beschikbaar is als onderlegger gebruikt kan worden 
bij de inrichting van een IKC. De inhoud van dit document is gebaseerd op de ervaringen die zijn 
opgedaan in de pilotperiode en kan als “onderlegger” dienen. Het is geen voorschrijvend document 
waarin staat hoe een IKC ingericht moet worden. Keuzes worden gemaakt op basis van de visie van 
het IKC.  
Handelingsgericht werken, een doorgaande lijn en de 1-Zorgroute zijn uitgangspunten voor de 
werkwijze in het IKC.  
Een veel gestelde vraag is welke rol het EJK speelt in IKC-ontwikkeling. Het EJK kan, afhankelijk van de 
gestelde vraag, ondersteunen bij de inrichting van het IKC. Wij werken vraag gestuurd. Mocht blijken 
dat vanuit het EJK de benodigde ondersteuning niet ingezet kan worden, dan zal het EJK meedenken 
over de plek van waaruit de ondersteuning wel geboden kan worden.  
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Deskundigheidsbevordering: 
Op drie donderdagen in april, mei en juni 2018 worden scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor 
IB’ers die werkzaam zijn bij de schoolbesturen in Hengelo. De inhoud is gericht op thema’s als 
ontwikkeling van kinderen tussen 0-4 jaar, ontwikkelingsproblematiek bij 0-4 jarigen, werkwijze in de 
voorschool en educatieve en pedagogische kwaliteit.  
De inhoud is (mede)afgestemd op de vragen en aandachtspunten die vanuit de kick-off bijeenkomst 
naar voren gekomen zijn, zoals handelingsgericht werken in de voorschool en de basisschool, kind- 
en groepsbesprekingen, administratie/registratie. 
Door kinderopvangorganisaties is de vraag gesteld of er ook scholing georganiseerd wordt voor 
pedagogisch medewerk(st)ers. Het EJK kan in samenspraak met de organisaties bekijken wat nodig 
en gewenst is. Vervolgens wordt afgestemd of het EJK deze scholing zelf kan verzorgen of dat externe 
partners betrokken worden.  
 
VVE en Taallijn: 
In Hengelo is een werkgroep ingericht, waar Inge Meesters namens het EJK aan deelneemt, die in 
beeld brengt op welke wijze de Taallijn in de nabije toekomst het beste vorm en inhoud gegeven kan 
worden. De Schakelklas, het aanbod op De Horizon en VVE zijn drie belangrijke componenten van 
deze Taallijn. We streven met de betrokken partners naar een kwalitatief goede doorgaande lijn voor 
alle (doelgroep)kinderen. Op het moment dat helder is hoe de Taallijn er uit gaat zien, op welke wijze 
in Hengelo taaleducatie aan deze (doelgroep)kinderen wordt georganiseerd en wie dat 
uitvoert/uitvoeren, worden jullie daar uiteraard over geïnformeerd.  
 
De indicering voor VVE vindt plaats door de GGD op basis van de volgende criteria:  

- Kinderen met ouders met een laag opleidingsniveau1 
- Niet-Nederlandstalige gezinssituatie2  
- Kinderen met een (taal)achterstand, waarvan de ouders geen laag opleidingsniveau hebben 

en/of de gezinssituatie Nederlandstalig is. 
Een aantal malen is gevraagd of in het VVE aanbod ook aandacht is voor gedragsregulering. VVE 
programma's zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en 
ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen 
te vergroten. Hoewel de nadruk ligt op het verkleinen van de taalachterstand om een zo goed 
mogelijke start op de basisschool te hebben, is het aanbod breed, gericht op taal, rekenen, motoriek 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Echter, VVE aanbod voorziet niet gericht op een aanpak om 
gedrag te reguleren.  
Doorgaans beoordeelt het consultatiebureau of de peuter gebruik gaat maken van VVE. Er zijn ook 
kinderen die niet via het consultatiebureau een indicatie hebben ontvangen voor VVE en toch in 
aanmerking komen. De intern begeleider (IKC) of orthopedagoog van het EJK (kinderopvang) kan in 
die gevallen via het 1-Loket van Plein Midden Twente (1-loket@pleinmiddentwente.nl) een 
aanmelding doen voor VVE indicering waarbij de peuterkaart, toestemmingsbrief ouders, en SNEL 
lijst worden aangeleverd. De orthopedagogen van het EJK beoordelen of de indicatie wordt 
afgegeven en lichten de aanbieder in. Als een kind voldoet aan de criteria wordt een indicatie 
afgegeven en kan het kind in een VVE-groep geplaatst worden. 
Een aantal IB’ers vraagt zich af of zij tijd kwijt zijn aan het aanvragen van de indicatie. Die 
tijdsinvestering is beperkt. De pedagogisch medewerk(st)ers zorgen voor het verzamelen van de 
benodigde gegevens en leveren dit aan bij de IB’er. De IB’er stuurt de aanvraag in.  
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GGD/JGZ:  
Juist met betrekking tot het jonge kind is de samenwerking met JGZ erg belangrijk. De 
orthopedagogen doen dat met name door contact te leggen met JGZ als zij betrokken raken bij 
kinderen in de IKC’s en de kinderopvang. Uiteraard doen zij dat alleen met toestemming van de 
ouders. Om ook op inhoudelijk gebied een verdiepingsslag te kunnen maken, zal het team van het 
EJK worden uitgebreid met de inzet van een medewerker van de JGZ. Ellen van de Marel wordt 
voorlopig 1 dagdeel per week verbonden aan het EJK. Zij is aanspreekpunt voor de verschillende 
teams van de JGZ met betrekking tot EJK-aangelegenheden (waaronder toeleiding van casuïstiek, 
VVE – indicatie, registratie en terugkoppeling) en communiceert vanuit het EJK met de teams. 
Daarnaast denkt Ellen voor wat betreft de VVE kinderen, mee over de Taallijn in Hengelo. 
 
School/Schoolbestuur: 
Zowel de IB’ers als de pedagogisch medewerkers stellen vragen aan het EJK die betrekking hebben 
op rechtspositie, facilitering en financiering. Op dit type vragen kan het schoolbestuur of het 
management van de kinderopvangorganisatie een passend antwoord geven. Het EJK heeft hierin 
geen rol. 
Verder is meermaals de vraag gesteld of ouders keuzevrijheid houden nu peuterspeelzalen 
gekoppeld zijn/worden aan basisscholen. Het antwoord daarop luidt: Ja, ouders houden altijd de 
vrijheid zelf een school van hun voorkeur te kiezen. 
Een veel gestelde vraag is hoe het Schoolondersteuningsteam (SOT) zich verhoudt tot het EJK. Het 
EJK richt zich m.n. op (de kinderen in) de voorschoolse voorzieningen, het SOT is actief in de 
basisschool. Bij kinderen met ontwikkelingsproblematiek of een specifieke onderwijsbehoefte zal het 
EJK betrokken zijn in de voorschoolse voorzieningen, naarmate het kind ouder wordt en de overstap 
naar het basisonderwijs zal maken, komt het SOT ook in beeld. De inzet van het EJK wordt 
afgebouwd, de betrokkenheid van het SOT wordt groter. Dit zou vloeiend in elkaar over moeten 
gaan. 
Binnen IKC’s (in wording) kan het SOT betrokken worden bij kinderen vanaf 2 ½ jaar om vanaf daar al 
één lijn te trekken. Daarbij kan ook het EJK ingeschakeld worden. 
 
We hopen dat we jullie op hoofdlijnen hebben kunnen informeren en dat de meest prangende vragen 
beantwoord zijn. Als er een dringende vraag is blijven liggen, neem dan contact met ons op.  
 
Team EJK 
 

Anneke Tjepkema orthopedagoog 06-14132586 a.tjepkema@pleinmiddentwente.nl 

Suzanne Stege orthopedagoog 06-83483811 s.stege@pleinmiddentwente.nl 

Nanniek Bijen orthopedagoog 06-30440332 n.bijen@pleinmiddentwente.nl 

Inge Meesters kwaliteitsmedewerker 06-14142476 i.meesters@pleinmiddentwente.nl 

Zillah Holtkamp coördinator (zorg) 06-47084908 z.holtkamp@pleinmiddentwente.nl 

Gerie Oonk coördinator (onderwijs) 06-51899600 g.oonk@pleinmiddentwente.nl 

 
 
 

 


