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Voorwoord
Het boekje, dat u zojuist heeft opengeslagen, gaat over kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand binnen de zorg en het onderwijs. Het biedt u, als partner 
binnen de netwerken in de regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland en Noordkop, 
inzicht in de betekenis en meerwaarde die Integrale Vroeghulp u en de ouders van 
deze kinderen kan bieden. 

Samen met ouders aan tafel
Sinds 2001 ondersteunt, begeleidt en adviseert Integrale Vroeghulp Noord-Holland 
Noord ouders met jonge kinderen met een complexe vraag rond de ontwikkeling. In 
2008 nam de regio Noord-Holland Noord deel aan het tweejarige landelijke project 
Vroeg Voortdurend Integraal. Tot dat moment richtte Integrale Vroeghulp zich op 
kinderen van nul tot vier jaar. Dankzij het project is de doelgroepleeftijd verhoogd 
naar zeven jaar. Daardoor kwam voor ons het onderwijs nadrukkelijker in beeld. 
We zitten nu samen met het onderwijs en ouders aan tafel. Dat leidt tot een positieve 
samenwerking, waar ouders en kinderen blijvend van profiteren.

Doelgroep en werkwijze
Integrale Vroeghulp richt zich op kinderen van nul tot zeven jaar met een 
(vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand, waarbij zowel thuis als op school 
problemen ontstaan en nog geen duidelijk traject in gang is gezet. Voor deze kinderen 
kan de multidisciplinaire werkwijze van Integrale Vroeghulp meerwaarde hebben. 
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Binnen de methodiek Integrale Vroeghulp staat de betrokkenheid van ouders centraal. 
Hun vraag is leidend voor het proces. Een consulent Integrale Vroeghulp brengt 
samen met hen de hulpvraag en ontwikkeling van het kind in beeld, begeleidt hen 
naar de bespreking in het kernteam en ondersteunt hen vervolgens op basis van 
een begrijpelijk adviesplan bij het vinden van passende zorg of onderwijs voor hun 
kind. Voor ouders kan dit een confronterend proces zijn. Daarom is het belangrijk dat 
zij hierin goed worden ondersteund door de consulent. Alle partners van Integrale 
Vroeghulp werken vanuit de eigen organisatie en leveren specifieke deskundigheid. 

Praten met elkaar
Ouders worden voor de kernteambespreking uitgenodigd. Dat spreekt velen aan. We 
praten niet over hen, maar met hen. Het beeld van hun kind is vaak diffuus. Ouders 
kunnen hun zorgen over de ontwikkeling van hun kind delen en krijgen ondersteuning. 
Dat doen we door een integrale aanpak en door zoveel mogelijk disciplines aan tafel 
te krijgen. Het kernteam kan afhankelijk van de problematiek van het kind en de vraag 
van ouders dus verschillen van samenstelling, maar bestaat altijd uit de coördinator, 
een gedragswetenschapper en een consulent Integrale Vroeghulp. 

De meerwaarde van Integrale Vroeghulp ligt niet alleen in de multidisciplinaire manier 
van werken en de rol van ouders, maar is ook sterk gericht op vroege signalering, 
zodat een kind tijdig de ondersteuning krijgt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
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School eerder in beeld
Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Een goede school hoort daarbij. Veel ouders 
hebben daar voor het vierde jaar al vragen over. Samen met het onderwijs vinden we 
dat kinderen op een goede manier naar de juiste plek in het onderwijs moeten worden 
geleid. Vroegtijdige betrokkenheid van het onderwijs is dus heel zinvol. Zo kunnen 
we tijdig inschatten wat een kind in die fase van zijn leven extra nodig heeft en welke 
school dat het best kan bieden.
Samen met ouders kijken we waar hun kind het best tot zijn recht komt. Soms kan 
een reguliere school zich daardoor tijdig voorbereiden op de komst van een speciaal 
kind. Soms blijkt het Speciaal Basisonderwijs of het clusteronderwijs toch beter aan te 
sluiten op de behoeften. 

Een sterke keten
Hoe beter de schakels van onze ketens op elkaar aansluiten, hoe groter de kans dat 
we ook kinderen met een ontwikkelingsprobleem een doorlopende lijn kunnen bieden. 
Die wens heb ik gelukkig niet alleen. Ik hoor dit ook van onze ketenpartners in zowel 
zorg als onderwijs. Het is daarom belangrijk elkaar te blijven ontmoeten en ons samen 
sterk te maken. We willen allemaal voorkomen dat ouders van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. Door de verbreding van onze samenwerking met het onderwijs 
kunnen we van elkaars deskundigheid profiteren. Voor kinderen tot vier jaar komt deze 
meerwaarde bijvoorbeeld tot uitdrukking bij het maken van een goede schoolkeus. 
Voor schoolgaande kinderen vormt de samenwerking vooral een aanvulling op 
bestaande zorgroutes. 5



Specifieke kinderen met een onduidelijk beeld kunnen door een Zorg Advies Team of 
Intern Begeleider naar Integrale Vroeghulp worden doorverwezen. 
In dit boek zijn twee verhalen opgenomen die illustreren hoe de samenwerking tussen 
de ketenpartners van Integrale Vroeghulp kan verlopen. 

Lidwien Kukler – Strik, Coördinator Integrale Vroeghulp

Voor informatie, advies en aanmelding
Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind en u wilt hierover 
(anoniem) overleggen of een kind aanmelden, kunt u altijd vrijblijvend contact 
opnemen met de coördinator Integrale Vroeghulp. Integrale Vroeghulp kijkt graag 
samen met u, de ouders en andere betrokkenen bij het gezin wat dit kind nodig heeft 
en hoe het dat kan krijgen.  6



Medewerker kinderopvang/ 

peuterspeelzaal: “Integrale 

Vroeghulp is voor ons een prettig 

algemeen punt met gebundelde 

deskundigheid. We kunnen een 

ouder met vertrouwen daar naartoe 

doorverwijzen.”

Consulent Integrale Vroeghulp: 

“Integrale Vroeghulp is 

laagdrempelig voor ouders. Het 

langdurige persoonlijke contact met 

één consulent biedt zowel ouders 

als instanties een aanspreekpunt  

die de regie bewaakt en alles bij 

elkaar houdt. Ik sta náást ouders 

als een constante factor en heb 

geen eigen bemoeienis met het kind 

zelf.” 

Samen naar school: Rick 
Rick geeft een oorverdovende schreeuw en bonkt met beide vuisten op de muur. 
Plotseling is het stil. Rick bedekt zijn ogen met zijn handen en draait zich langzaam 
om. Met een strakke blik loopt hij naar de andere kant van de ruimte, waar een kist 
met blokken staat. Rick sorteert alle blokken op kleur. Dat doet hij vaak en daar is hij 
bijzonder goed in. Als hij klaar is, begint hij opnieuw. De andere peuters bemoeien zich 
niet met Rick. Ze hebben geleerd dat dit zinloos is. Rick speelt het liefst alleen of soms 
met Joerie. Naast elkaar bouwen ze dan huizen en torens van duplo. Praten doen ze 
dan nauwelijks. Rick kan ook niet zo goed praten. Hij kan bouwen als de beste, maar 
laat niet zien dat hij daar trots op is. 

Signalen oppikken
De peuterleidsters maken zich al een tijdje zorgen om Rick. Zijn gedrag wijkt af en ze 
zien weinig ontwikkeling. Hij reageert niet of anders dan andere kinderen op hen en 
kan uit het niets heel boos worden. Eén van zijn juffen is zelfs een beetje bang voor 
hem. De laatste keer dat ze hem aansprak, stopte hij zijn vingers in zijn oren en begon 
met zijn voeten te stampen. Juf Janneke besluit zijn moeder uit te nodigen voor een 
gesprek. 
Moeder Femke is ongerust door het telefoontje. Rick lijkt sinds het overlijden van zijn 
vader nog meer gesloten dan hij al was. Thuis heeft ze weinig last van hem. Hij gaat 
gewoon zijn eigen gang en zit graag achter de computer. Daarop is hij al handiger dan 
zij zelf. Het komt hard aan als Janneke over het gedrag van Rick vertelt. Ze weet dat 
hij achterloopt met praten en dat hij wat houterig beweegt, maar hij heeft ook zoveel 
meegemaakt. Ze weet niet of hij nog aan zijn vader denkt en of hij verdriet heeft. 7
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Medewerker kinderopvang: 

“Integrale Vroeghulp werkt voor 

ons twee kanten op. Enerzijds 

kunnen wij ouders doorverwijzen 

naar Integrale Vroeghulp als 

de problemen te groot of te 

specifieke zijn. Wij kunnen 

observeren en signaleren, maar 

niet diagnosticeren. Binnen SKOA 

bieden we ook specifieke opvang, 

waar kinderen extra worden 

gestimuleerd. Voor Integrale 

Vroeghulp is het soms interessant 

om ouders voor dit aanbod naar ons 

te verwijzen. Helaas is dit het enige 

aanbod in de regio.”

Hij praat er in ieder geval nooit over. Janneke zegt dat Rick mogelijk niet goed kan 
verwoorden wat hem bezighoudt.

Een emotioneel besluit
In de auto denkt Femke na over het gesprek. Wat een verschil tussen thuis en de 
peuterspeelzaal. Ze kijkt in de binnenspiegel en ziet Rick naar buiten staren. “Gaat 
het, Rick?” Rick sluit zijn ogen en doet of hij slaapt. Hij heeft duidelijk geen behoefte 
aan contact. Femke zoekt een plaatsje om te parkeren. Tranen stromen over haar 
wangen. Hoe moet het nu verder? Janneke heeft voorgesteld Integrale Vroeghulp 
in te schakelen. Dan kunnen de vragen rond Rick vanuit diverse disciplines worden 
bekeken. Misschien geen gek idee. Rick is bijna vier en dat betekent de overgang 
naar de basisschool. Kan hij dat wel? Femke pakt haar mobiele telefoon en toetst het 
nummer van Integrale Vroeghulp in.

Niet alleen
Voor de deur staat een vriendelijke vrouw. Renate van Dijk, consulent Integrale 
Vroeghulp, stelt zich voor en Femke heeft direct een positieve indruk van haar. Het 
intakegesprek verloopt prettig. Femke begrijpt dat zij de beslissingen neemt, gesteund 
door Renate en de deskundigen van Integrale Vroeghulp. Renate vertelt wat Integrale 
Vroeghulp precies inhoudt. “Wij zijn er voor ouders met jonge kinderen die een 
probleem hebben in de ontwikkeling. Hoe vroeger wij die kinderen zien, hoe meer we 
voor ze kunnen doen. Wij kijken met jou mee wat Rick nodig heeft en wat er mogelijk 
is. Dat doen we altijd vanuit verschillende invalshoeken.
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Consulent Integrale Vroeghulp: 

“Op basis van de gesprekken 

maak ik een observatieverslag 

en een verslag ‘beeld- en 

vraagverduidelijking’. Dit brengt 

in beeld hoe ouders aankijken 

tegen de ontwikkeling van het kind 

vanaf de zwangerschap tot nu. Ik 

neem dit door met ouders, vraag 

of ze het herkennen en vraag om 

aanvullingen. Daarna volgt het 

kernteam, waar multidisciplinair 

wordt gekeken naar het vraagstuk 

van de ouders. Hieruit volgt een 

plan van aanpak, dat iedereen 

ontvangt. Dat geeft iedereen 

duidelijkheid over de gemaakte 

afspraken en richting aan het 

vervolgtraject.”

We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een gedragsdeskundige, een 
kinderfysiotherapeut of een kinderlogopedist. En ik blijf naast je staan en kijk met 
je mee. Je wordt overal bij betrokken en natuurlijk beslis jij wat we uiteindelijk gaan 
doen. Het gaat om jouw kind.” Femke raakt geëmotioneerd. Er zijn mensen die haar 
zorgen delen, die met haar mee willen kijken, haar ondersteunen en kunnen uitzoeken 
wat voor Rick het beste is. Ze staat niet meer alleen. 

Meer inzicht krijgen
Psycholoog Peter zit achter in het klasje van de peuterspeelzaal. Een paar peuters 
komen nieuwsgierig naar hem toe, maar Rick blijft ver uit zijn buurt. Peter observeert 
Rick en alles wat de kleine jongen onderneemt. Soms schrijft hij wat op. Als het 
onrustiger wordt, begint Rick met zijn hoofd tegen de muur te bonken. Peter gebaart 
zijn juffen niet in te grijpen. Laat het maar even gebeuren. Rick moet even zijn 
spanning kwijt. Om twaalf uur weet hij genoeg om zijn observatie uit te werken. Peter 
stelt voor om het niveau van Rick te testen. Femke reageert positief: “Misschien 
ontdekt u dat het niet aan zijn intelligentie ligt.” De psycholoog glimlacht en geeft aan 
dat hij net als zij nieuwsgierig is naar het niveau van Rick en dat hij inderdaad graag 
wil weten of zijn intelligentie past bij de dingen die hij laat zien. Kort daarop vindt de 
test plaats. Rick heeft er duidelijk plezier in.



Coördinator samenwerkingsverband 

primair onderwijs: “Zeker als 

ouders een reguliere basisschool 

overwegen, is het verstandig 

om de Intern Begeleider van de 

school in een vroegtijdig stadium 

uit te nodigen. Wanneer de vraag 

van het kind gecompliceerder is, 

kan direct worden aangesloten 

bij het Zorg Advies Team van het 

samenwerkingsverband.” 

Intern Begeleider: “De meerwaarde 

van de samenwerking met Integrale 

Vroeghulp is dat het onderwijs nu 

niet als paard achter de wagen 

wordt gespannen. We kijken samen 

van tevoren naar wat een kind nodig 

heeft en of school dat kan bieden. 

Dat is de juiste insteek, want ieder 

kind moet op een fijne manier naar 

school kunnen gaan.“

Iemand die naast je staat
Na nog twee gesprekken, stelt Renate aan Femke voor om Rick in het kernteam van 
Integrale Vroeghulp te bespreken. Ze legt uit dat zij daar samen met Femke naartoe 
gaat. Het is een groep deskundigen die adviseren welke stappen goed zijn voor Rick.

Het kernteam is dit keer aangevuld met de peuterjuf, een logopedist en een 
fysiotherapeut. Ook de intern begeleidster van de nabijgelegen basisschool is 
aangeschoven. De coördinator Integrale Vroeghulp nodigt moeder Femke uit als 
eerste haar verhaal te doen. Er wordt goed naar haar geluisterd. Daarna vertelt de 
psycholoog over de testuitkomst. Rick blijkt een normale intelligentie te hebben. 
Verbaal loopt hij wat achter, maar uitvoerend is hij zelfs erg begaafd. Waar dit verschil 
toe leidt is nog moeilijk te voorspellen, maar hij zou gewoon naar de basisschool 
moeten kunnen. De peuterjuf heeft twijfels. “Je hebt gezien hoe het er bij ons 
aan toe gaat. Ik vraag me af hoe dat op de reguliere basisschool moet.” De intern 
begeleidster heeft zich goed voorbereid. “Ik heb hier in ons team en met de kleuterjuf 
over gesproken en zij zien het zitten. De juf beschouwt werken met speciale kinderen 
als Rick als een uitdaging. Bovendien kan zij heel goed structureren en kinderen 
stimuleren.” De logopediste ziet goede mogelijkheden om Rick met zijn spraak-taal 
verder te helpen. Al die mensen die met Femke meedenken geven Femke kracht.
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Drie jaar later
Groep drie van basisschool St. Adelbertus zit aan de rekenles. Rick zit op een rustig 
plekje in de klas en werkt geconcentreerd aan zijn extra opdrachten. Met de computer 
is hij handiger dan de juf. Hij speelt niet veel met andere kinderen, maar trekt zich 
ook niet meer zo terug. Als hij achter de computer zit, drommen de anderen soms om 
hem heen. Hij wordt bewonderd. Dat vindt Rick wel eng, maar het geeft hem ook een 
trots gevoel. De school krijgt voor Rick een extra budget, een zogenaamd Rugzakje, 
waardoor Rick drie keer per week door een ambulant begeleider vanuit het Speciaal 
Onderwijs wordt begeleid. Naar die momenten kijkt Rick steeds weer uit. De Intern 
Begeleider zorgt dat de zorg zijn hele schoolcarrière gestroomlijnd wordt en blijft.
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Coördinator samenwerkingsverband 

primair onderwijs: “Het is erg 

belangrijk dat signalen op tijd bij de 

intern begeleider terecht komen. Dit 

kan bijvoorbeeld door middel van 

overdrachtsformulieren. Op basis 

daarvan kan de Intern Begeleider 

inschatten of het interne zorgteam 

ingeschakeld moet worden of dat 

het direct kan worden voorgelegd 

aan het Zorgadviesteam (ZAT).

Bij complexe problematiek en 

een diffuus beeld kan de Intern 

Begeleider direct contact zoeken 

met Integrale Vroeghulp. Dit is niet 

alleen zinvol voor een aanmelding, 

maar ook om vooroverleg te 

kunnen voeren. Het is immers niet 

wenselijk dat ouders van het kastje 

naar de muur worden gestuurd. Het 

voordeel van de samenwerking is 

dat we elkaars expertise in kunnen 

zetten waar mogelijk.”
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Op haar plekje: Cindy
In de keuken staat een grote pot pindakaas op het aanrecht. Cindy kan er net bij. Ze 
laat haar handje heerlijk in de bruine smurrie verdwijnen om het vervolgens aan de 
deur van de koelkast af te vegen. Opnieuw verdwijnt haar hand in de pot, net zolang 
tot hij leeg is. Cindy bekijkt haar kunstwerk, likt haar handen af en loopt onverstoord 
naar de huiskamer. Haar moeder Lisa loopt met een dweiltje door de kamer. Ze speurt 
naar zaken die een sopje verlangen. Het restant van de pindakaas smeert Cindy rustig 
aan de donkere leren bank. Als Lisa dat ziet, slaakt ze een diepe zucht. Cindy kijkt snel 
naar buiten. Als Lisa de koelkast ziet, is ze de wanhoop nabij. 

Een moeilijke start
Cindy is drie jaar geleden op Curaçao geboren. Haar vader Andrew had daar een goede 
baan bij een oliemaatschappij. Het was een spannende bevalling. De navelstreng zat 
om haar hals, waardoor Cindy een tekort aan zuurstof had. Ze groeide echter als kool. 
Als baby zat ze het liefst in haar box met de oren van haar knuffelkonijn in haar mond. 
Ze leek tevreden, maar reageerde nauwelijks op haar ouders of grote broer John. Ze 
was nog geen jaar oud toen ze al wankelend door de kamer de muren vol smeerde 
met haar ontlasting of andere smeerbare dingen. Als Cindy twee is, vertrekt het gezin 
gedesillusioneerd naar Nederland. Andrew is ontslagen en hoopt hier aan de slag te 
komen. Dat blijkt moeilijker dan gedacht.

Moeilijk contact
Cindy komt niet graag bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (het voormalige 
consultatiebureau). Dan wordt er weer zo aan haar gerommeld. 15
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Jeugdverpleegkundige GGD: 

“Het is een heel proces om te zien 

en te erkennen dat er iets met je 

kind is. Ouders moeten ook wennen 

aan het idee dat er misschien iets 

is met hun kind. Vervolgens is het 

vaak een lange weg die ouders 

afleggen voor er duidelijkheid 

is over de daadwerkelijke 

problematiek. Ik ben blij dat het 

aanbod van Integrale Vroeghulp 

laagdrempelig en multidisciplinair 

is. Ze komen bij ouders thuis 

en kijken vanuit meerdere 

perspectieven naar het kind.”

Ze houdt haar drinkfles met speen stevig vast. Jeugdverpleegkundige Annelies vraagt 
Cindy´s moeder hoe het nu gaat met praten. Het antwoord is niet positief. “Cindy 
zegt alleen nog wat losse woordjes, zelfs geen kleine zinnetjes”, antwoordt Lisa. “Ze 
is erg druk en maakt alles in huis vies. Ik waarschuw haar niet eens meer, want dat 
helpt toch niet. Mijn man interesseert het niet zo. Hij zegt dat het wel over gaat als ze 
ouder wordt, maar daar geloof ik niet meer in.” Annelies kijkt in de prachtige bruine 
ogen van Cindy, maar het meisje draait snel haar hoofd om. Ze vindt het zorgelijk. Er 
zit geen vooruitgang in, integendeel. “Cindy lijkt lichamelijk helemaal gezond, maar 
ik ben ongerust over haar ontwikkeling. Wat vind je zelf?” Er blinken tranen in Lisa’s 
ogen. “Ik weet het zelf ook niet meer. Op de peuterspeelzaal weten de juffen ook geen 
raad. Als het niet snel verbetert, moet ze daar weg. Soms bijt ze andere kinderen en 
flink hard, hoor.” Annelies stelt voor contact op te nemen met Integrale Vroeghulp. 
Daar kunnen ze Lisa en Cindy helpen om meer duidelijkheid en ondersteuning te 
krijgen. 

Integrale Vroeghulp
Nadat Lisa heeft gebeld met de coördinator Integrale Vroeghulp, komt consulent 
Franka op huisbezoek. Lisa heeft hemel en aarde bewogen om haar man thuis te 
houden en het is gelukt. Door alle zorgen is hij meer in het café dan thuis. Voor deze 
gelegenheid heeft hij zelfs een schoon overhemd aangetrokken. In het begin is het 
aftasten. Andrew is bang dat Cindy gedwongen ergens opgenomen wordt en wil 
weten wie bepaalt wat er met haar gebeurt. Het ijs is gebroken als broer John even 
binnenloopt.
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Hij geeft Franka een hand en zegt: “Zo, dus u gaat mijn zusje beter maken.” Franka 
geeft rustig op alle vragen antwoord. Cindy zit er bij met haar knuffelkonijn in haar 
mond en haar blik ver weg. Ze begrijpt dat het om haar gaat en loopt na een kwartier 
de kamer uit om stilletjes met de jam in de keuken een nieuwe ravage aan te richten. 
Als Lisa nog eens koffie gaat inschenken, komt ze huilend terug de kamer in. Voor 
Franka is duidelijk dat deze ouders hulp nodig hebben, en snel.

Een plan voor de toekomst
In de twee daarop volgende gesprekken helpt Franka de hulpvraag van Cindy´s ouders 
te verduidelijken. Lisa en Andrew willen vooral een plan voor de toekomst. “Ik hoop 
zo dat Cindy normaal kan opgroeien”, zegt Lisa. “Ik wil haar zien spelen met andere 
kinderen en dat ze later naar de school in de buurt kan.”

Daarop gaan Franka en psycholoog Peter bij Cindy op de peuterspeelzaal kijken. 
Ze zien een Cindy die niet met haar kwast, maar met haar handen wil verven. Ze 
verscheurt af en toe haar papier, maar toont soms ook belangstelling voor het 
schilderwerk van de anderen. De peuterleidster loopt constant achter haar aan. “Het 
is echt een handenbindertje”, verzucht ze.

Een integrale blik
Franka leest nog een keer de stukken door. Vandaag is de kernteambespreking. Dat 
betekent dat samen met ouders wordt gekeken wat zij en Cindy nodig hebben. Lisa 
komt helaas alleen. 19

Consulent Integrale Vroeghulp: 

“Als je je zorgen maakt om je kind, 

is het fijn als anderen naar je 

luisteren en mee kijken of de zorgen 

terecht zijn. Veel ouders worden 

geconfronteerd met onzekerheid. 

Integrale Vroeghulp biedt steun en 

bevestiging.” 



Coördinator Integrale Vroeghulp: 

“Omdat jonge kinderen nog 

volop in ontwikkeling zijn, is de 

beeldvorming soms lastig, maar 

Integrale Vroeghulp kan wel kijken 

naar wat het kind nu nodig heeft 

om voldoende gestimuleerd te 

worden. Wat zo belangrijk is, is dat 

kinderen op deze jonge leeftijd nog 

zo ontvankelijk zijn om door middel 

van de aangereikte ondersteuning 

te ontwikkelen en te leren.

Omdat Cindy een paar keer iets onverstaanbaars heeft gemompeld meent Andrew dat 
ze vooruit gaat en geen hulp meer nodig heeft. In vertrouwen vertelt Lisa aan Franka 
dat hij haar heeft geprobeerd tegen te houden om te komen. “Dat heb ik niet gepikt. 
Ik heb gezegd dat ik met Cindy vertrek als hij me niet liet gaan. Hij is bang om toe 
te geven dat hij zijn kind niet goed kan opvoeden, maar wat mij betreft is dit de dag 
waarop we nieuwe stappen gaan zetten.”

Samen met Lisa schuift Franka aan bij het kernteam. Aan tafel zit de juf van de 
peuterspeelzaal, de coördinator Integrale Vroeghulp, de psycholoog, een logopedist en 
een fysiotherapeut. Er was ook een kinderarts uitgenodigd, maar die was verhinderd. 
Op basis van Cindy’s dossier heeft zij de coördinator laten weten dat ze hun zorgen 
deelt en stelt een gehooronderzoek bij de KNO-arts voor. Soms is het stellen van een 
diagnose een kwestie van wegstrepen van wat het niet is. De psycholoog beaamt dit. 
“Cindy vertoont moeilijk te duiden gedrag. Ze maakt alles vies en sluit zich af voor de 
buitenwereld. Ook al zegt ze niets, ik heb wel het idee dat ze je verstaat en misschien 
ook begrijpt. Tegelijkertijd zie ik haar toenadering zoeken. Met haar broer heeft ze 
zeker een vorm van contact. Ze kruipt zelfs bij hem op schoot.” 

De logopediste wil nog een tijdje met Cindy oefenen. Gezamenlijk stelt het kernteam 
vast dat er nog niet genoeg duidelijk is. Cindy moet langer worden geobserveerd om 
beter zicht op haar ontwikkeling te krijgen. Dan komen de problemen duidelijker in 
beeld. In een Centrum voor Daghulp kan Cindy langere tijd goed worden gevolgd, 
wordt zij behandeld en kunnen er meer onderzoeken worden gedaan.20



Haar ouders mogen daar ook dagdelen bij zijn, zodat ze beter leren met 
bepaalde situaties om te gaan. Daarnaast mogen ze rekenen op de steun van de 
ouderbegeleiding. In de periode bij het centrum kunnen er plannen voor de toekomst 
worden gemaakt en ontstaat er beter zicht op de school waar Cindy het best naartoe 
kan als ze vier is. Lisa krijgt in dat uur veel te verwerken en het is best slikken. Ze 
vertrouwt op het oordeel van de teamleden en stemt in. In een latere reactie aan de 
consulent zegt moeder dat ze het zo fijn vindt dat de vraag goed werd opgepakt en het 
traject naar de hulpverlening goed verliep. “De uitkomst van de kernteambespreking 
en de uiteindelijke onderzoeken was heel confronterend, maar het was heel fijn om 
daarin ondersteund te worden door iemand die naast je staat.”

Drie jaar later 
Cindy loopt over het schoolplein van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. 
Ze zingt. Vaak staat ze alleen in een hoekje, met haar trouwe knuffelkonijn in haar 
mond. Sinds kort is er een meisje waar ze mee speelt. Als ze verstoppertje doen, 
hebben ze reuze lol, en vergeet Cindy bijna hoe moeilijk het voor haar is om met 
andere kinderen te praten. Ze lacht en kijkt naar de zon.

Coördinator samenwerkingsverband 

primair onderwijs: “Het verdriet bij 

ouders van een kind dat vastloopt, 

is zo groot. En dat terwijl je ouders 

tijdig op het goede spoor kan zetten. 

Iedere ouder wil een kind dat zich 

gezond en evenwichtig ontwikkelt 

en het liefst in een gewone setting, 

maar ze willen altijd het beste 

voor hun kind: soms is dat elders 

beter te realiseren. Dat is geen 

kwestie van onwil. Alle leerkrachten 

willen niets liever dan een kind zo 

goed mogelijk helpen. Soms heeft 

een kind meer nodig dan binnen 

een reguliere setting kan worden 

geboden.”
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Colofon
Dit boek is een uitgave van Integrale Vroeghulp Noord-Holland Noord ter afsluiting van 
de regionale pilot Vroeg Voortdurend Integraal. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij 
een financiële bijdrage uit het landelijke Transitieprogramma voor de Langdurige 
Zorg van het ministerie van VWS. Integrale Vroeghulp Noord Holland Noord was in de 
periode 2008 – 2010 één van de elf regio’s die deelnamen aan het transitieexperiment 
Vroeg Voortdurend Integraal. 

Met dank aan
Voor dit boekje zijn verschillende partners uit de zorg en het onderwijs gevraagd naar 
hun reactie en visie op de samenwerking binnen en met Integrale Vroeghulp. Hartelijk 
dank voor het delen van jullie ervaringen: 

Christien Bruin Coördinator, Samenwerkingsverband De Streek (WSNS) 
Erna Crezee  Jeugdverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg, GGD Hollands 

Noorden
Judith Groot Consulent Integrale Vroeghulp
Anneke Tanja Intern Begeleider, Openbare Basisschool De Vlieger Alkmaar
Sara van Twuijver   Beleidsmedewerker Kwetsbare kinderen, Stichting 

Kinderopvang Alkmaar (SKOA) 
Lidwien Kukler-Strik Coördinator Integrale Vroeghulp
Mirabel Staubach  Coördinator Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De 

Basis en Heerhugowaard
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Projectleiding:
Simone Botman  Projectleider Vroeg, Voortdurend en Integraal regio Noord-Holland 

Noord

Interviews en redactie
Karin de Roos Schriftelijk, Bureau voor Tekst & Uitleg

Casussen
In dit boekje staan twee verhalen waarbij Integrale Vroeghulp een rol heeft kunnen 
vervullen. Rick en Cindy bestaan niet echt, maar hun ervaringen (en die van hun 
ouders) staan model voor de ervaringen van de tientallen kinderen die sinds 2001 door 
Integrale Vroeghulp zijn begeleid naar passende zorg en onderwijs.

Tekst:   Cor van Vuren 
Adviseur informatievoorziening MEE Noordwest-Holland

Inhoud:  Sandra Grooteman Consulent Integrale Vroeghulp
 Yvonne Beets Consulent Integrale Vroeghulp
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