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Inleiding 
Ska Kinderopvang wil passende kinderopvang bieden voor álle kinderen van 0 - 14 jaar in Amersfoort. 
Wij zorgen er samen met ouders voor dat we de ontwikkeling en het welbevinden van het  kind goed 
begeleiden. Wij vanuit onze professionele rol en de ouder van het kind. Voor veel kinderen loopt de 
ontwikkeling volgens verwachting. Maar soms maken wij of de ouder ons zorgen over die ontwikkeling of 
over het gedrag van het kind. 
  
Doel van het stappenplan: 
Soms heeft een kind heeft specifieke begeleiding en ondersteuning nodig. Om dit zorgvuldig te kunnen 
doen werken we volgens een stappenplan “zorg over een kind”. Hier staan de stappen die gezet kunnen 
gaan worden beschreven, zodat de ouder weet wat deze kan verwachten. 
Deze werkinstructie is bedoeld om zo goed mogelijk met deze zorg om te gaan, zowel in de benadering van 
het kind, de samenwerking met je collega’s als de samenwerking met ouders. De stappen die je volgt zijn in 
verschillende fasen en kunnen meerdere keren herhaald worden. Bovendien kan het traject tussentijds 
worden beëindigd als zowel ouders als jullie als team geen zorgen meer hebben. 
  
Wanneer praat je met ouders? 
Als je uit je dagelijkse observaties zorg hebt over het gedrag of de ontwikkeling van een kind, deel je die 
altijd met ouders; dus bij de dagelijkse overdracht. De onderlinge samenwerking en vertrouwen is immers 
belangrijk. Naast de informele gesprekjes die iedere medewerker heeft, voert de mentor formele 
gesprekken met de ouders. Bij die gesprekken bespreek je zoveel mogelijk waarneembaar gedrag van het 
kind en benoem je ook positieve observaties. Je maakt hiervan aantekeningen in de kindnotities: wat je ziet 
is wat je opschrijft. Je kunt gebruik maken van het observatiesysteem Welbevinden of Kijk op Ontwikkeling 
(gebruik ook de aandachtspuntenlijst bij de Kijkpunten (zie Kwaliteitshandboek). 
  
De stappen: 
  
Stap 0: Er zijn zorgen over het kind 
Er zijn zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van een kind bij jou op de groep. Als pedagogisch 
medewerker zie je deze signalen vaak het eerst. Dit kan op de volgende manieren: 

•         pedagogisch werkers maken zich zorgen en geven een signaal 
•         ouders maken zich zorgen en geven een signaal 
•         je wordt benaderd door een externe organisatie (bijvoorbeeld, consultatiebureau, wijkteam, 

veilig thuis) die zich zorgen maakt en een signaal geeft. 
Wat doe je? (pedagogisch medewerker) 

•        Neem altijd alle signalen serieus en probeer deze zo objectief mogelijk (= waarneembaar gedrag) 
op te schrijven in het ouderportaal door een interne melding bij het kind. 

•        Zorg dat je de mentor van het kind op de hoogte brengt van de signalen die jij of anderen hebben 
gezien. De mentor is verantwoordelijk voor de juiste registratie van de signalen, het op de hoogte 
houden van de collega’s en de inzet van stap 1, stappenplan zorg over een kind. 
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Stap 1: Signalen in kaart brengen 

•         De mentor verzamelt alle signalen die zijn binnen gekomen, dit door een check te doen bij de 
interne meldingen van het betreffende kind en door te kijken of er signalen staan in 
het kinddossier. Maak hierbij gebruik van de verslagen vanuit het instrument Welbevinden, Kijk op 
ontwikkeling. Bij ontbrekende gegevens maak je alsnog gebruik van deze instrumenten. 

•         De mentor checkt alle verzamelde signalen. Zijn er signalen van kindermishandeling. Gebruik 
hiervoor de lijst signalen kindermishandeling. Indien er signalen zijn die duiden op 
kindermishandeling wordt direct de meldcode kindermishandeling ingezet en volg je de stappen 
daarin. 

•         Indien er geen signalen zijn die duiden op kindermishandeling zet de mentor stap 2 in van het 
stappenplan zorg over een kind. 

 
  
Stap 2: Verhelderen 

•         De mentor van het kind gaat de signalen bespreken met collega’s, waarbij er een aantal vragen 
gesteld kunnen worden: 

o   Zijn er al eerder signalen geweest over de ontwikkeling of het gedrag van het kind? 
o   Van wie komen de signalen? 
o   Zijn er meer collega’s die zich zorgen maken over het kind? Zo ja, waarover gaan deze 

zorgen? 
•         De mentor checkt of alle mogelijke bovenstaande zorgen / signalen zijn vermeld in het 

kinddossier en bekijkt of deze zorgen / signalen ook al (eerder) zijn besproken met de ouders. 
•         De mentor maakt een afspraak voor een gesprek met de ouders van het kind en deelt daarin de 

zorgen of signalen die er zijn. De bedoeling van dit gesprek is om een verdere verheldering van de 
zorgen in kaart te brengen. Dus zoveel mogelijk informatie halen bij ouders door het stellen van 
open vragen. De mentor geeft aan het einde van het gesprek bij ouders aan een gespreksverslag te 
maken, dat ook aan de ouders wordt uitgereikt. Daarnaast geeft de mentor aan dat er altijd een 
overleg plaats zal vinden tussen de pedagogisch specialist en de mentor om te kijken of alle zorgen 
en signalen goed in beeld zijn gebracht. De mentor maakt een afspraak voor een nieuw gesprek 
met de ouders over 2- 3 weken. 

•         De mentor zet stap 3 in van het stappenplan zorg over een kind. 
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Stap 3: Overleg met deskundige 
De mentor maakt een afspraak met de pedagogisch specialist om te kijken of alle informatie helder is, op 
de juiste wijze is geregistreerd en om te kijken welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Indien 
er na dit gesprek vanuit de pw-er en specialist geen verdere zorgen zijn worden de volgende stappen 
ondernomen: 

•         Mentor bespreekt met ouders dat wij geen zorgen zien over de ontwikkeling / gedrag van het 
kind. Checkt of ouders dat ook zo zien. Maakt daarvan een kort verslagje in het kinddossier. 

•         Zijn de signalen vanuit een externe organisatie dan zorgt de mentor dat deze op de hoogte 
worden gebracht van de uitgevoerde stappen. 

•         Indien ouders aangeven wel blijvende zorg te hebben worden de stappen 1, 2 en 3 nogmaals 
herhaald door de mentor. Levert dit geen nieuwe informatie op, dan verwijst de mentor ouders 
door naar een passende instantie. Voor een passende instantie kan de mentor advies inwinnen bij 
de pedagogisch specialist of de orthopedagoog van Ska (Joke Spruit: j.spruit@ska.nl tel: 06-19-41 
11 53) 

•         Indien er na dit gesprek vanuit de pw-er en specialist zorgen zijn worden de volgende stappen 
ondernomen: 

•         De specialist zet stap 4 in van het Stappenplan zorg over een kind 

 
Stap 4: Inzet stappenplan zorg over een kind: de handelfase 

•          Specialist informeert de regiomanager over de inzet van het Stappenplan zorg over een kind. En 
maakt en kort verslagje van de aanleiding en welke stappen zij nu willen zetten. 

•          De specialist en de mentor maken een afspraak met de ouders van het kind om aan te geven dat 
we een stappenplan “Zorg over een kind” willen gaan inzetten. Tijdens dit gesprek geeft de 
specialist bij ouders aan waarom we een stappenplan inzetten, hoe het stappenplan werkt en reikt 
dit stappenplan ook uit aan ouders. In deze fase doorlopen we, in goed overleg met de ouders, alle 
stappen. Bespreek met ouders wat je wil ondernemen en stem dit af met ouders. Besluit dan 
samen wat je gaat doen. Maak een verslag van het gesprek. Gebruik hiervoor het formulier 
‘gespreksverslag ouder’ maak vervolg afspraken met ouders om resultaten te bespreken en te 
volgen. 

mailto:j.spruit@ska.nl
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•          De specialist draagt er zorg voor dat er een, door de ouders en specialist getekend, stappenplan 
in het kinddossier komt. De mentor zorgt ervoor dat alle teamleden geïnformeerd zijn over de 
afspraken in het stappenplan (tijdens het dagelijks overleg, kindbespreking). 

•          Blijf steeds volgen wat er gebeurt en of de uitgezette acties werken en haalbaar zijn 
•          Eventueel kan in deze fase gebruik gemaakt worden van externe instanties. Dit altijd met 

toestemming van ouders. 
•          Blijkt uit dit gesprek dat ouders de signalen niet herkennen of niet willen meewerken aan de 

inzet van het stappenplan, dan volgt er een ‘rustperiode’ van 3 weken. 
•          Alle medewerkers op de groep noteren in die 3 weken alle signalen / zorgen. 
•          Na 3 weken zet de specialist opnieuw stap 4 in. Blijven de zorgen en willen ouders niet 

meewerken aan de inzet van het stappenplan dan kan worden overgegaan tot eenzijdige 
beëindiging van het opvangcontract met de ouder. De regiomanager maakt hiervoor een afspraak 
met de ouders. 

•          De regiomanager zorgt dat er een verslag komt van dit gesprek, dat ter afsluiting bij het 
kinddossier van het kind wordt gevoegd. Daarnaast verzorgt de regiomanager de verdere 
communicatie met de andere afdelingen om de beëindiging van het contract in werking te stellen. 

  
Aandachtspunt: Als een kind (afhankelijk van de leeftijd, meestal oudere bso leeftijd) weet heeft van de 
gesprekken met ouders en de zorg (of wanneer het dit zelf heeft gemeld) kan gekozen worden om ook een 
gesprek met het kind te hebben. Doel van het gesprek is ondersteunen van ouders , uitleg geven over de 
situatie en samen een plan te maken over de te nemen stappen. Deze stap zit verwerkt in het stappenplan 
en wordt besproken met ouders. 

 
  
Volg PDCA : 
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Stap 5: Er blijven zorgen: evaluatie 

•         Als blijkt dat na de inzet van het stappenplan er zorgen blijven, zorgt de pedagogisch specialist 
voor een extra analysemoment in deze fase. Zijn alle stappen in het stappenplan goed doorlopen? 
Is er externe hulp ingeschakeld? Zijn alle adviezen vanuit de externe hulp opgevolgd? Indien niet 
alle stappen goed zijn doorlopen zorgt de specialist ervoor dat dit alsnog gebeurt. 

•         Zijn alle stappen wel goed doorlopen dan zorgt de specialist dat stap 6 van het stappenplan zorg 
over een kind ingezet wordt. 

  

 
  
Stap 6: Beëindiging stappenplan / evaluatie 
In alle fases kan de inzet van het stappenplan worden beëindigd, enerzijds omdat er geen zorgen meer zijn 
en/of de juiste hulp is ingeschakeld, anderzijds omdat de opvang is beëindigd. 

•         De specialist maakt in de evaluatiefase een afspraak met de regiomanager waarbij wordt 
gekeken naar de stappen die zijn doorlopen en de zorgen die er nu nog zijn. Belangrijkste vraag 
daarbij is, kunnen wij het kind voldoende ondersteuning bieden bij de ontwikkeling op een van 
onze vestigingen en is die aanpak mogelijk in groepsverband? Als wij dit kunnen zal de inzet van het 
stappenplan worden beëindigd 

•         De specialist bespreekt dit ook met ouders en vraagt tevens aan ouders hoe ze de inzet van het 
stappenplan hebben ervaren. Van dit gesprek maakt de specialist een verslag dat ter afsluiting bij 
het kinddossier wordt gevoegd. 
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•         Kunnen wij het kind onvoldoende ondersteuning bieden of is de aanpak niet mogelijk in 
groepsverband, dan wordt het contract eenzijdig door Ska kinderopvang beëindigd. De 
regiomanager maakt hierover een afspraak voor een gesprek met de ouders. De regiomanager 
zorgt dat er een verslag komt van dit gesprek, dat ter afsluiting bij het kinddossier van het kind 
wordt gevoegd. Daarnaast verzorgt de regiomanager de verdere communicatie met de andere 
afdelingen om de beëindiging van het contract in werking te stellen.  

  

 
  
Verwijsindex / inzet meldcode 
Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan een zorgmelding gedaan worden in de Verwijsindex. Dit doet de 
regiomanager. Tijdens de inzet van het stappenplan ‘Zorg over een kind’ kan er op elk moment voor 
gekozen worden om de ’Meldcode kindermishandeling’ in te zetten. 
  
Privacy 
Een open communicatie met ouders is het uitgangspunt. Indien ouders dit wensen moeten zij altijd in de 
gelegenheid worden gesteld inzage te krijgen in het kinddosier van hun kind. Bij het maken van verslagen 
en vullen van het kinddossier schrijf je alles zo op, dat ouders dit ook kunnen lezen en tegelijkertijd helder 
wordt omschreven wat de zorg is. 
Bij contact met een jeugdhulpverleningsinstantie geldt: 

 In verband met de bescherming van de privacy van het kind en de ouders worden de ouders altijd 
op de hoogte gebracht van alle communicatie, die plaatsvindt tussen de kinderopvang en een 
jeugdhulpverleningsinstantie als het specifieke vragen betreft die gericht zijn op de diagnostiek, 
aanpak en begeleiding van het individuele kind. Alleen werkaantekeningen die slechts voor de 
beroepskracht zelf zijn bedoeld, hoeven niet openbaar gemaakt te worden. 

 Betreft het vragen op het gebied van de algemene groepsaanpak / groepsinrichting of ter 
bevestiging van eigen aanpak of werkwijze van de pedagogisch werker, dan kan consultatie ook op 
anonieme basis plaatsvinden.  

 


