
Toelichting bij de poster ondersteuningsstructuur kindercentra  

0-4 jaar 

Handleiding 

Optimale kansen voor álle kinderen, dat is de gezamenlijke ambitie van kinderopvang, 

basisonderwijs, GGD IJsselland, Sine Limite en Team Toegang Jeugd in Deventer. Iedere betrokken 

organisatie heeft daarin een andere rol.  

Op verzoek van kindercentra zijn de afspraken, die we in Deventer met de kindercentra, GGD 

IJsselland, Sine Limite en Team Toegang Jeugd hebben gemaakt, op een poster in beeld gebracht.  

De ervaring is dat elke kinderopvanglocatie een eigen ondersteuningsstructuur heeft en de rollen op 

eigen wijze heeft belegd, bv. bij zelfsturende teams en/of de pedagogisch coach. Andere 

kindercentra werken nauw samen met school en heeft de intern begeleider een coördinerende rol in 

de ondersteuningsstructuur. In de binnencirkels van de poster kan de kinderopvang de interne 

afspraken en de afspraken die met de betrokken school zijn gemaakt toevoegen.  

 

Rol GGD  

Alle kinderen tot 18 jaar worden gevolgd door de jeugdgezondheidszorg. Tot 12 jaar worden 
kinderen met hun ouders hiervoor uitgenodigd op het consultatiebureau. De JGZ probeert bij te 
dragen aan het creëren van een gezonde en veilige opgroeisituatie voor alle kinderen. Dit doen zij 
door op een laagdrempelige manier en samen met ouders te kijken naar de gezondheid van hun kind 
en waar nodig voorlichting te geven of aanvullende hulp te bieden. Dit gebeurt op het 
consultatiebureau bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts, maar kan ook in de vorm van een 
huisbezoek, waarbij er zoveel mogelijk uitgegaan wordt van de eigen kracht van ouders. 
Ook kan de JGZ toeleiden naar andere hulp en/of diagnostiek wanneer dit nodig is en is er overleg 
met ketenpartners, zoals kindercentra en huisartsen. De JGZ geeft de VVE-toekenning af en zet, 
indien nodig, VVE-toeleiders in. Elk kindercentrum en elke school heeft een jeugdverpleegkundige als 
contactpersoon en er vindt structureel overleg plaats. 
  
 

Rol Sine Limite  

Kennis- en dienstencentrum Sine Limite richt zich op kinderen van 2-13 jaar op 

kinderopvangorganisaties en scholen en de ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.  

Sine Limite ondersteunt scholen en kindercentra bij het afstemmen van hun aanbod op de specifieke 

ontwikkel- en onderwijsbehoeften van het kind. Sine Limite kijkt daarbij naar dít kind in déze groep 

met déze pm’er/leerkracht en déze ouders. De diensten die ingezet kunnen worden zijn observatie, 

advisering, consultatie, kortdurende begeleiding van een kind in de groep en 

ondersteuning/coaching van de pedagogisch medewerker/leerkracht. Tussen Sine Limite en GGD 

vindt, indien nodig, afstemming plaats. Afstemming over extra ondersteuning en/of hulpverlening 

vindt plaats binnen het trajectoverleg; daar komen ouders, kindercentrum/school, Sine Limite, GGD 

en samen. Scholen en kindercentra kunnen met vragen contact opnemen met het loket van Sine 

Limite. Aan elke school en elk kindercentrum is een trajectbegeleider van Sine Limite verbonden.  

 



Rol medewerker Team Toegang Jeugd 

De medewerker Team Toegang Jeugd is er voor ouders en kinderen van 0 tot 18 jaar met meerdere 

en ernstige problemen bij het opvoeden of opgroeien. Ook jongeren die moeilijkheden hebben bij 

het contact met hun ouders of opvoeders kunnen bij de gezinscoach terecht. De medewerker Team 

Toegang Jeugd luistert, stelt vragen en stelt samen met de gezinsleden een familiegroepsplan op om 

de situatie te verbeteren. De medewerker Team Toegang Jeugd kan toe leiden naar 

jeugdzorg/jeugdhulp. Aan elke school is een medewerker TTJ verbonden en ook kindercentra kunnen 

via GGD en/of Sine Limite een beroep doen op de medewerker TTJ.  

 

 

Trajectoverleg kindercentrum 

Zijn/blijven er vragen over de ontwikkeling van een kind? Dan vindt een trajectoverleg plaats op het 

kindercentrum. Ouders, pedagogisch medewerker, en de trajectbegeleider van het kennis- en 

dienstencentrum Sine Limite gaan in overleg. Ook de medewerker TTJ en/of de 

jeugdverpleegkundige kan erbij betrokken worden. De centrale vraag van het trajectoverleg: wat is 

nodig thuis, op het kindercentrum en/of op school? In het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) staan 

doelen en afspraken. (Het POPje bij de kindercentra).  

 

Voorschools trajectoverleg  

Een voorschools trajectoverleg vindt plaats indien er afstemming plaats moet vinden tussen 

kindercentrum en school. Doel van het voorschools trajectoverleg is dat er een goede overdracht 

plaats vindt en dat de school kan aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van het kind. Ouders, 

pedagogisch medewerker/leraar, intern begeleider en de trajectbegeleider van het kennis- en 

dienstencentrum Sine Limite gaan in overleg. Ook jeugdverpleegkundige en/of de medewerker TTJ 

kan daarbij aansluiten. De centrale vraag van het trajectoverleg: wat is nodig thuis, op het 

kindercentrum en/of op school? In het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) staan doelen en afspraken. 

(Het POPje bij de kindercentra).  

 

Team Toegang Jeugd, informatie voor ouders 
Als ouder(s) wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich goed ontwikkelt en gezond en 
veilig opgroeit. Als ouder heeft u hier de regie op: u bent in de eerste plaats zelf verantwoordelijk 
om uw kind groot te brengen. De gemeente ondersteunt met voorzieningen in de wijk, zoals 
buurt- en sportvoorzieningen, welzijnswerkers, pedagogisch medewerkers en 
jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. 
Soms lukt het even niet op eigen kracht. Dan kunt u terecht bij een medewerker van Team 
Toegang Jeugd Deventer. U geeft aan waar het niet lekker loopt en wat u wilt veranderen. De 
toegangsmedewerker kijkt samen met u wat er nodig is om weer verder te kunnen. Soms zijn 1 of 
2 gesprekken al voldoende. We kijken eerst wat u zelf kunt doen, en of er hulp is van familie of 
vrienden. Het liefst organiseren we samen met u lichte hulp in uw eigen omgeving. 
 
Als het nodig is, kunnen we doorverwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Dit noemen we 
specialistische jeugdhulp. De gemeente heeft bij ruim 190 aanbieders jeugdhulp ingekocht. Dit 
heet Zorg in Natura (ZIN). Als de jeugdige of zijn ouders voldoen aan de voorwaarden van een 
persoons gebonden budget (zie artikel 8.1.1 van de Jeugdwet), kan in specifieke zorgvragen een 



pgb toegekend worden. Om te bepalen of u recht heeft op een jeugdhulpvoorziening, maakt de 
gemeente gebruik van de Beleidsregels gebruikelijke hulp Jeugdwet, (pdf, 290 KB). 
 
Onze toegangsmedewerkers zijn deskundig in het bepalen van de zorg die nodig is. U beslist zelf of 
u hulp wilt van ons. De hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We helpen u bij het vinden van de 
meest passende hulp of ondersteuning en rekenen erop dat u wilt meewerken aan een oplossing 
die bij uw gezin past. 
 
Wij kijken altijd of er sprake is van een veilige situatie. Als daar zorgen over zijn, dan bespreken we 
dit met u en uw kind. Als het nodig is ondernemen we verdere actie. We streven er naar dat hulp 
tijdelijk is. Alles is er op gericht dat u zelf weer helemaal verder kunt met het prettig en veilig laten 
opgroeien van uw kind. Hoe minder hulp van buitenaf, des te beter. 
 

 


