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 Beleids- en uitvoeringsplan samenwerking Passende kinderopvang 
 Arnhem en Kentalis Audiologisch centrum en Vroegbehandeling 
 
 
In het kader van de aansluiting van de expertise van Kentalis aan passende kinderopvang in Arnhem 
heeft een aantal keer overleg plaatsgevonden. Hierbij is een afvaardiging van de coaches passende 
kinderopvang, de gemeente Arnhem,  het audiologisch centrum en de vroegbehandeling van Kentalis 
aanwezig geweest. Dit document vormt een weerslag van het overleg en de gemaakte afspraken. 
 
 

1. Onderzoek bij het Audiologisch Centrum van Kentalis 
Wanneer een kind wordt doorverwezen naar Kentalis vindt onderzoek plaats bij het 
Audiologisch Centrum. In principe bestaat de basisdiagnostiek uit een intake, 
gehoorscreening en logopedisch onderzoek. Indien het kind de kinderopvang bezoekt vult de 
kinderopvang een vragenlijst in (zie bijlage 1 ).  
In de meeste situaties volgt, nadat het kind is besproken in het multidisciplinair team, een 
advies aan ouders en verwijzer (= vaak CB arts) richting eerste lijn logopedie en VVE 
kinderopvang voor het kind (zie bijlage 2 en 3). Kentalis sluit dan het traject met ouders af. 
Bij verwijzing naar logopedie wordt na een paar maanden nog contact met ouders 
opgenomen of dit inderdaad in gang is gezet. 
Wanneer al bij aanmelding of na de basisdiagnostiek blijkt dat er reden is tot meer zorg 
rondom de ontwikkeling van het kind kan het zijn dat de intake plaatsvindt bij een 
gedragskundige. Naast de intake, het gehooronderzoek en het logopedisch onderzoek die al 
zijn uitgevoerd, vindt dan tevens een psychologisch onderzoek door een orthopedagoog/GZ-
psycholoog plaats. Dit zijn kinderen die zouden kunnen worden doorverwezen worden naar 
specialistische zorg (vroegbehandeling van Kentalis, Driestroom, entrea lindenhout etc.). Er is 
dan duidelijk meer aan de hand. 
Op het moment van advies kan worden afgewogen of in plaats van doorverwijzing naar de 
tweede lijn passende kinderopvang tot de mogelijkheden behoort. In dit kader kan onder 
andere het team ambulante begeleiding passende kinderopvang, bestaande uit 
jeugdzorgwerkers van Driestroom, Kentalis en entrea lindenhout, worden ingezet binnen de 
kinderopvang. 
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Passende kinderopvang kan tevens een tussenoplossing zijn voor die situaties waarin sprake 
is van acceptatieproblematiek bij ouders of in wachttijd voor plaatsing van het kind in de 
tweede lijn. 
Het is wenselijk dat de kinderopvang waar het kind (vooralsnog) verblijft op de hoogte is van 
het adviesrapport van Kentalis zodat voor het kind passende kinderopvang geboden kan 
worden.  
Indien gewenst kan met toestemming van ouders overleg plaatsvinden tussen Kentalis en de 
kinderopvang om af te stemmen wat het kind nodig heeft binnen de kinderopvang. Initiatief 
hiertoe kan zowel vanuit Kentalis als vanuit de kinderopvang worden genomen. 
 
Over het algemeen ziet Kentalis Audiologisch Centrum vaker jonge kinderen (2 jaar). Dit 
hangt samen met de ‘Richtlijn Taalontwikkeling’ van het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ). Hierin wordt voorgeschreven dat een kind bij een onvoldoende score 
op de leeftijd van 2 jaar doorverwezen dient te worden naar een audiologisch centrum voor 
gehoorscreening (zie bijlage 4).  
 
De ervaring is dat kinderen soms laat worden aangemeld. Dit heeft te maken met het feit dat 
het soms tijd kost om ouders te motiveren nader onderzoek te laten doen bij hun kind. 
 
Afspraken in samenwerking 
 
Audiologisch centrum: 

➢ Voor de jonge kinderen in Arnhem betrekt Kentalis Audiologisch Centrum bij het 
formuleren van het advies actief de mogelijkheid van passende kinderopvang voor 
het kind 

➢ Kentalis Audiologisch Centrum motiveert ouders het onderzoeksrapport te delen 
met de kinderopvang zodat zij passende kinderopvang kunnen bieden voor hun kind 

➢ Eventueel vraagt Kentalis Audiologisch Centrum ouders toestemming om het 
onderzoeksrapport naar de kinderopvang te sturen 

➢ Indien in het belang van het kind kan Kentalis met toestemming van ouders contact 
zoeken met de kinderopvang ten behoeve van een passende begeleiding van het 
kind binnen de kinderopvang. 

➢ Contactpersoon vanuit het audiologisch centrum voor afstemming en samenwerking 
is Merle Wevers m.wevers@kentalis.nl 

 
 Kinderopvang: 

➢ De kinderopvang motiveert ouders om het onderzoeksrapport van Kentalis 
Audiologisch Centrum met hun te delen in het kader van het bieden van passende 
kinderopvang voor hun kind 

➢ Als de kinderopvang wil overleggen over het onderzoeksrapport en een passende 
begeleiding van het kind binnen de kinderopvang, verloopt dat in principe via ouders. 
Met toestemming van ouders kan de kinderopvang ook zelf contact zoeken met 
Kentalis. 

➢ Contactpersoon vanuit passende kinderopvang Arnhem voor afstemming en 
samenwerking is Henriëtte van Winden hvanwinden@op-weg.com  

 
  

2. Combinatie vroegbehandeling Kentalis en kinderopvang 
 Wanneer naar aanleiding van onderzoek vroeg-behandeling 0-5 jaar is geïndiceerd wordt het 
 kind geplaatst in een tweedaagse of driedaagse groep. De tweedaagse groep is voor kinderen 
 met taalproductieproblematiek, de driedaagse groep is voor kinderen met problematiek op 
 het gebied van taalproductie en taalbegrip. 

mailto:m.wevers@kentalis.nl
mailto:hvanwinden@op-weg.com
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 De vroegbehandeling duurt 9 maanden met eventueel een verlengingsperiode. Het traject 
 ziet er als volgt uit: 
 1e fase:  6-7 weken observatieperiode met aansluitend een multidisciplinair  
   overleg met ouders 
 2e fase:  3 maanden doelen vaststellen en vroegbehandeling. Aansluitend een  
   taalonderzoek en een multidisciplinair overleg met ouders  
 3e fase:  tot 9 maanden voortzetting vroegbehandeling en schoolkeuze met  
   aansluitend een adviesgesprek met ouders 
 Na iedere fase wordt een handelingsplan geschreven met evaluatie doelen en worden de 
 taaltesten opnieuw afgenomen. Ouders kunnen voor het multidisciplinair overleg 
 iemand van de kinderopvang (of school) uitnodigen. 
 
 De pedagogisch behandelaar van het kind is zeven keer inzetbaar binnen de kinderopvang. 
 Interne  afspraak bij Kentalis is dat in de 1e fase door de pedagogisch behandelaar contact 
 wordt gelegd met de kinderopvang (pedagogisch medewerker/coach passende 
 kinderopvang) in het kader van transfer van behandeling. In dit eerste afstemmingsmoment 
 worden onder andere de volgende zaken besproken: 

➢ Kan de lijn van begeleiding vanuit de vroegbehandeling worden voortgezet binnen de 
kinderopvang 

➢ Zo nee, goed dat duidelijk is wat wel en niet haalbaar is binnen de kinderopvang. 
Hiermee dient voor ogen te worden gehouden dat binnen de kinderopvang gewerkt 
wordt met groepen van 8 kinderen en één pedagogisch medewerker of 16 kinderen 
en twee pedagogisch medewerkers. Dit is een andere situatie dan bij de 
vroegbehandeling (7/8 kinderen en twee pedagogisch medewerkers) 

➢ Zo ja, wie is daarvoor nodig (pedagogisch medewerker, ambulant begeleider 
passende kinderopvang, pedagogisch behandelaar Kentalis) 

➢ Zo ja, op welke wijze wordt de samenwerking rondom het kind vorm gegeven 
➢ Zo ja, wat is daarvoor nodig (praktische adviezen) 
➢ Wat is het effect van de vroegbehandeling op de ontwikkeling en het gedrag van het 

kind in een andere situatie, de kinderopvang 
 Het gaat vooral om maatwerk waarbij verschillende varianten denkbaar zijn: 

➢ De pedagogisch behandelaar adviseert op afstand de pedagogisch medewerker, de 
coach passende kinderopvang, de te betrekken of betrokken ambulant begeleider 
passende kinderopvang (beperking van het aantal gezichten in de kinderopvang) 

➢ De pedagogisch behandelaar komt één of meerdere keren in de groep (coaching on 
the job). 

 Voor de kinderopvang zijn de contactgegevens van de pedagogisch behandelaar en de vroeg-
 behandelingsgroep van belang. 
 Voor de vroegbehandelingsgroep zijn de contactgegevens van de pedagogisch medewerker, 
 de coach passende kinderopvang en de kinderopvanglocatie van belang. 
 Het advies voor schoolkeuze ligt bij de vroegbehandeling. Altijd en zeker bij 
 acceptatieproblematiek van ouders is het wenselijk dat de vroegbehandeling en de 
 kinderopvang samen goed optrekken. Aanwezigheid van de kinderopvang bij het 
 adviesgesprek is in dit opzicht helpend (één lijn). 
 Vanuit St. Pas zijn schoolcontactwerkers als tolk (Turks, Marokkaans, Arabisch, Berbers, 
 Somalisch) beschikbaar voor ouders die de Nederlandse taal minder goed beheersen (zie 
 bijlage 5). Daarnaast zijn de logopedistes van St. Pas beschikbaar voor informatie (zie bijlage 
 6). 
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Afspraken in samenwerking 
 
Vroegbehandeling: 

➢ In de eerste fase van vroegbehandeling neemt de pedagogisch behandelaar met 
toestemming van ouders contact op met de pedagogisch medewerker of coach 
passende kinderopvang van de kinderopvang in het kader van transfer 

➢ Kentalis stimuleert ouders om de contactgegevens van de vroegbehandelingsgroep  
aan de kinderopvang door te geven 

➢ Na iedere fase van vroegbehandeling stimuleert Kentalis ouders om een 
afgevaardigde van de kinderopvang deel te laten nemen aan het multidisciplinair 
overleg/adviesgesprek 

➢ Na iedere fase van vroegbehandeling stimuleert Kentalis ouders het 
onderzoeksrapport te delen met de kinderopvang en/of vraagt ouders toestemming 
om het onderzoeksrapport aan de kinderopvang te mogen sturen (bijv. bij weinig 
taalvaardige ouders) 

 
 Kinderopvang: 

➢ De kinderopvang zoekt indien gewenst met toestemming van ouders actief contact 
met de pedagogisch behandelaar van de vroegbehandeling 

➢ De kinderopvang stimuleert ouders de contactgegevens van de locatie en de 
pedagogisch medewerker met de pedagogisch behandelaar te delen 

➢ De kinderopvang vraagt actief  bij ouders na wanneer een multidisciplinair overleg bij 
de vroegbehandeling plaatsvindt en stelt voor hieraan deel te nemen 

➢ De kinderopvang vraagt actief aan ouders om het onderzoeksrapport met de 
kinderopvang te delen 

➢ In het voortraject voor plaatsing van het kind binnen de vroegbehandeling stemt de 
kinderopvang onderling af wie welke rol neemt in afstemming met de pedagogisch 
behandelaar van Kentalis. 

 
 

3. Vervoer naar de vroegbehandeling 
De vroegbehandeling stimuleert ouders om zelf hun kind te brengen en te halen. Indien dit 
niet lukt dienen zij zelf de taxi naar de vroegbehandeling te regelen. Dit wordt vergoed door 
de zorgverzekering bij een minimaal aantal kilometers. De ouderbegeleider kan ouders 
ondersteunen bij het invullen van de papieren hiertoe. 
Regelmatig blijkt dat ouders van kinderen uit Arnhem niet voor vergoeding in aanmerking 
komen in verband met de afstand. Dan kan het voor sommige ouders lastig zijn om vervoer 
te organiseren. De wijkcoach is dan de aangewezen persoon om met ouders te kijken hoe zij 
dit kunnen regelen. In de praktijk kost dit veel tijd en kan het kind vaak helaas pas later 
binnen de vroegbehandeling starten. 
 
Afspraken in samenwerking 
 
Audiologisch centrum: 

➢ Het audiologisch centrum kaart het punt van vervoer al aan wanneer de indicatie 
vroegbehandeling wordt afgegeven 

➢ De vroegbehandeling stimuleert ouders contact te zoeken met het wijkteam 
 
 Kinderopvang: 

➢ De kinderopvang stimuleert ouders contact te zoeken met het wijkteam 
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4. Wachttijd voor plaatsing vroegbehandeling en kinderopvang 
 Indien een indicatie voor vroegbehandeling is afgegeven en er nog geen plaats is, komt het 
 kind op de wachtlijst. In de wachtlijst periode is het mogelijk dat er vanuit Kentalis  
 begeleiding wordt gestart in het gezin door de logopediste. Daarnaast kunnen ouders 
 deelnemen aan een oudercursus (psycho-educatie, Nederlands met gebaren, Hanen-cursus). 
 Binnen de kinderopvang kan in de wachtlijst periode ambulante begeleiding passende 
 kinderopvang worden ingezet. De pedagogisch behandelaar van Kentalis kan voor de transfer 
 zorgen als er al logopedie vanuit Kentalis wordt ingezet. 
 

Afspraken in samenwerking 
 
Vroegbehandeling: 

➢ Kentalis stimuleert ouders om de contactgegevens van de pedagogisch behandelaar 
aan de kinderopvang door te geven 

 
  
 Kinderopvang: 

➢ De kinderopvang biedt passende kinderopvang met inzet van de beschikbare 
mogelijkheden. 

➢ Indien gewenst neemt de kinderopvang, met toestemming van ouders, contact op 
met de behandelaar van de vroegbehandeling 

 
 

5. Nazorg binnen de kinderopvang na beëindiging vroegbehandeling  
Wanneer de vroegbehandeling bij Kentalis wordt afgesloten en het kind nog in de 
kinderopvang verblijft is overdracht van belang. In dit opzicht is het wederom van belang dat 
de kinderopvang bij het laatste gesprek binnen de vroegbehandeling aanwezig is. Er zijn 
verschillende situaties denkbaar: 

➢ Er is geen sprake van een taalontwikkelingsstoornis, de behandeling is afgesloten en 
het kind kan zich in de kinderopvang zonder extra ondersteuning verder ontwikkelen 

➢ Het kind heeft nog extra ondersteuning nodig. De ambulant begeleider passende 
kinderopvang kan hiertoe worden ingevlogen. Indien er nog sessies vanuit de 
pedagogisch behandelaar beschikbaar zijn kunnen deze worden ingezet waarbij in 
onderlinge afstemming wordt gekeken op welke wijze (zie 2). 

➢ Het kind wordt doorverwezen naar een andere instantie (Leo Kannerhuis, Karakter, 
entrea lindenhout etc.). Kentalis houdt de regie totdat het kind op zijn plek zit. Met 
de kinderopvang wordt in overdracht afgestemd welke ondersteuning op de groep 
nodig is en hoe deze geboden kan worden (zie 2) 

 
Afspraken in samenwerking 
 
Vroegbehandeling: 

➢ De vroegbehandeling stimuleert ouders om een afgevaardigde van de kinderopvang 
deel te laten nemen aan het afsluitende gesprek in het kader van overdracht 

 
 Kinderopvang: 

➢ De kinderopvang vraagt actief  bij ouders na wanneer het afsluitende gesprek bij de 
vroegbehandeling plaatsvindt en stelt voor hieraan deel te nemen in het kader van 
overdracht 
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6. Kinderen van 4 jaar en vroegbehandeling 
Met enige regelmaat doet zich de situatie voor, dat een kind de leeftijd van 4 jaar heeft, 
geplaatst is binnen de vroegbehandeling van Kentalis en de wens bestaat de kinderopvang te 
continueren. Het gaat hierbij om 4-jarigen die nog niet aan school toe zijn. De gesubsidieerde 
kinderopvang is voor 0-4 jarigen en stopt als mogelijkheid op de leeftijd van 4 jaar. In deze 
situatie is de route via Passend Wijs om te kijken welke combinatie/arrangementen met 
school naast de vroegbehandeling haalbaar zijn.  

 
 
  

 

Bijlagen: 

 
1. Vragenlijst kinderdagverblijf/peuterspeelzaal Audiologisch Centrum 

 
2. Overzicht VVE -locaties Arnhem zie de link naar de site van St. Pas 

https://www.stichtingpas.nl/publicaties/overzicht-vve-locaties-2020/ 
 

3. Brochure Toeleiding VVE Arnhem ‘Peuters die spelen leren voor later’ 
 

4. Richtlijn Taalontwikkeling (pagina 40-41) 
 

5. Schoolcontactwerkers zie de link naar de site van St. Pas. 
https://www.stichtingpas.nl/schoolcontactwerk/  

 
6. https://www.stichtingpas.nl/logopedie/ 
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