
Vroeg Erbij
Opvoedondersteuning voor jonge kinderen, 
hun ouders en pedagogisch medewerkers

Voor medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven



Een kind in je groep zit niet lekker in zijn vel, is altijd druk of maakt 
weinig contact met andere kinderen. Hoe zorg je als pedagogisch 
medewerker van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf dan dat 
ook dit kind mee kan doen en zich op een positieve manier kan 
ontwikkelen? Heb je vragen over de ontwikkeling van een kind of 
het vermoeden dat een kind extra zorg nodig heeft? Dan kan Vroeg 
Erbij jou en de ouders van het kind hierbij ondersteunen. 

Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van een kind? 
Over bijvoorbeeld zijn spraak, taal of motoriek? Of over zijn gedrag? 
Bekijk dan samen met een onafhankelijk medewerker van Vroeg 
Erbij en de ouders wat de beste aanpak is voor het kind.

Als pedagogisch medewerker in  
de kinderopvang of peuterspeelzaal 
zie je veel verschillende kinderen.  
Baby’s die nieuwsgierig hun handjes 
ontdekken, dreumesen die hun 
eerste stapjes zetten en peuters  
die samenspelen en de grote wereld 
ingaan. Om deze kinderen maak je  
je geen zorgen. Maar wat doe je als 
een peuter onrustig is en/of andere 
kinderen regelmatig pijn doet?  
Hoe reageer je als een baby vaak 
schrikt en snel huilt? Of als je merkt 
dat een dreumes achter blijft in zijn 
ontwikkeling? In deze situaties zit je 
soms met je handen in het haar en 
ben je misschien op zoek naar 
ondersteuning. 

Ondersteuning voor ouders,  
kind en pedagogisch medewerker
Het Vroeg Erbij team bestaat uit een 
ambulant medewerker van Yorneo en 
een JGZ verpleegkundige van Icare/
GGD. Samen kijken ze met jou en de 
ouders naar wat er past binnen de 
kinderopvang of peuterspeelzaal en 
thuis. Wat werkt er al goed? En hoe 
kan Vroeg Erbij jullie ondersteunen? 
Bijvoorbeeld door te kijken wat er 
speelt in de groep met behulp van 
videobeelden of door het kind te 
observeren en een gezamenlijke 
aanpak te bespreken. Soms zijn 
enkele tips en adviezen al voldoende 
om verder te kunnen.



Vroeg Erbij inschakelen
De ambulant medewerkers van 
Vroeg Erbij bezoeken een peuter
speelzaal of kinderopvang voor een 
pre ventief groepsbezoek. Doordat de 
ambulant mede werker aanwezig is 
in de groep kan ze gerichte tips 
geven in situaties die op dat moment 
spelen (coaching on the job).  
De pedagogisch medewerker kijkt 
wat het kind nodig heeft en welke 
handvatten zij nodig heeft om het 
kind in de groep zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Zodat ieder kind zich 
op zijn eigen manier en eigen tempo 
kan ontwikkelen.

‘Jip vroeg veel negatieve aan
dacht en vond het nog lastig 
om te spelen. Met de ouders 
en de pedagogisch mede
werkers besloten we Video 
Interactie Begeleiding in te 
zetten op de peuterspeelzaal. 
De pedagogisch medewer
kers ontdekten dat ingaan op 
negatief gedrag belonend kan 
werken. Ze pasten hun bena
dering naar Jip aan door hem 
te complimenteren op de mo
menten dat het wel goed ging. 
Ook hier maakten we opna
mes van en het resultaat was 
groot. Jip vraagt nu op een 
positieve manier aandacht en 
de pedagogisch mede werkers 
zijn zich bewust van de  
effecten van het complimen
teren en passen dit toe op de 
hele groep. Prachtig!’

Petra, 
ambulant medewerker 
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Wat is het effect van onze 
 ondersteuning?
Voor het jonge kind is dat 
 vergroten van ontwikkelingskansen, 
vergroten van de sociale veiligheid, 
grotere spelbetrokkenheid.
Voor de pedagogisch medewerker 
is dat vergroten van competenties 
met betrekking tot stimuleren van 
ontwikkeling, omgaan met divers  
gedrag, verbeteren van samen
werking met ouders, versterken van 
peda gogisch groepsklimaat. 
Voor ouders is dat  
meer betrokken worden bij de  
ontwikkeling van hun kind op de  
kinderopvang/peuterspeelzaal,  
gehoord en gezien worden bij vragen 
over de ontwikkeling of het gedrag 
van hun kind, door handvatten te 
krijgen beter om te gaan met vragen 
rondom de opvoeding van hun kind.
Voor de gemeente is dat  
vermindering instroom dure zorg
vormen, vergroting participatie, korte 
lijnen kinderopvang/peuterspeelzaal, 
jeugdgezondheidszorg en jeughulp. 

In Drenthe is al vanaf 2006 geïn
vesteerd in samenwerking tussen 
jeugdgezondheidszorg, kinderopvang/
peuterspeelzaalwerk en jeugdhulp. 
In 95% van de kinderopvang en 
peuterspeelzalen in de Drentse 
gemeenten wordt volgens deze 
werkwijze gewerkt. De resultaten  
zijn positief en de deelnemende 
organisaties zijn enthousiast.  

Meer informatie
Wil je de mogelijkheden voor jouw 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal 
nader verkennen of meer weten 
over andere interventies? Neem dan 
contact met ons op.




