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Het	  grote	  verschil	  tussen	  de	  oude	  en	  de	  nieuwe	  werkwijze	  van	  de	  Jeugdwet	  is	  
dat	  de	  professionals	  zelf	  de	  specialistische	  hulp	  ervoor	  u	  bij	  halen.	  Samen	  met	  
het	  gezin,	  het	  netwerk	  en	  de	  jeugdprofessional	  wordt	  gekeken	  welke	  zorg	  
passend	  en	  noodzakelijk	  is	  en	  waar	  nodig	  specialistische	  zorg	  ingevlogen	  
wordt.	  Deze	  hulp	  wordt,	  indien	  mogelijk,	  bij	  uw	  thuis	  geleverd.	  Sommige	  
specialistische	  hulp	  is	  zo	  beperkt	  aanwezig	  dat	  u	  samen	  met	  de	  
jeugdprofessional	  naar	  de	  specialistische	  hulp	  toe	  gaat.	  	  

Wat	  te	  doen?	  
Stel,	  uw	  zoontje	  van	  ruim	  drie	  jaar	  gaat	  al	  vier	  dagdelen	  naar	  de	  
peuterspeelzaal	  omdat	  de	  ontwikkeling	  enigszins	  achterblijft	  en	  de	  leidsters	  
geven	  aan	  met	  de	  handen	  in	  het	  haar	  te	  zitten.	  Volgens	  de	  leidsters	  wil	  uw	  
zoontje	  niet	  luisteren	  en	  ze	  vragen	  zich	  af	  of	  hij	  wel	  klaar	  is	  voor	  het	  
basisonderwijs.	  Binnenkort	  wordt	  hij	  vier	  en	  ook	  u	  wil	  graag	  een	  goede	  plek	  
voor	  hem	  vinden.	  U	  ervaart	  het	  gedrag	  van	  uw	  zoontje	  niet	  als	  zorgwekkend	  
maar	  u	  wil	  graag	  een	  goede	  keuze	  maken	  over	  het	  onderwijs.	  	  

Het	  eerste	  gesprek	  
U	  besluit	  om	  het	  aan	  te	  geven	  bij	  het	  consultatiebureau.	  Het	  wordt	  diezelfde	  
week	  nog	  besproken	  in	  het	  jeugdteam	  of	  sociaal	  (wijk)team.	  Er	  komen	  een	  of	  
twee	  jeugdprofessionals	  van	  het	  team	  bij	  u	  op	  gesprek.	  In	  dat	  gesprek	  wordt	  
de	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind	  in	  kaart	  gebracht	  van	  baby	  tot	  nu.	  Waar	  liggen	  
de	  kwaliteiten	  en	  waar	  maakt	  u	  zich	  zorgen	  over?	  Het	  blijkt	  dat	  de	  zorg	  vooral	  
bij	  de	  peuterspeelzaal	  ligt.	  Er	  wordt	  afgesproken	  dat	  het	  tweede	  gesprek	  op	  
de	  peuterspeelzaal	  plaatsvindt,	  met	  een	  van	  de	  jeugdprofessionals	  erbij.	  	  

Het	  tweede	  gesprek	  
Op	  de	  peuterspeelzaal	  geven	  de	  leidsters	  aan	  niet	  meer	  te	  weten	  hoe	  om	  te	  
gaan	  met	  het	  gedrag	  van	  uw	  zoontje.	  Hij	  komt	  vier	  dagdelen	  in	  de	  week	  en	  
normaal	  gesproken	  zou	  je	  dan	  wel	  wat	  vooruitgang	  willen	  zien,	  in	  zijn	  
ontwikkeling	  maar	  ook	  in	  gedrag.	  In	  dit	  gesprek	  komt	  naar	  voren	  dat	  u	  toch	  
wel	  situaties	  van	  thuis	  herkent.	  U	  heeft	  daar	  een	  bepaalde	  aanpak	  voor	  
gekozen	  maar	  op	  de	  peuterspeelzaal	  blijkt	  dat	  lastiger	  in	  praktijk	  te	  brengen.	  
De	  aandacht	  moet	  verdeeld	  worden	  over	  meerdere	  kinderen.	  De	  leidsters	  
vinden	  het	  tevens	  heel	  moeilijk	  om	  aan	  te	  geven	  welk	  soort	  onderwijs	  
passend	  zou	  zijn.	  	  

	  

Specialistische	  hulp	  
In	  overleg	  met	  u	  bespreken	  de	  jeugdprofessionals	  het	  met	  hun	  collega’s.	  
Tijdens	  die	  bespreking	  wordt	  er	  geconcludeerd	  dat	  er	  meer	  zorg	  nodig	  is,	  dan	  
dat	  het	  jeugdteam	  aan	  expertise	  in	  huis	  heeft.	  Het	  besluit	  is	  om	  specialistische	  
hulp	  aan	  te	  vragen.	  Een	  van	  de	  mogelijkheden	  is	  het	  medisch	  
kinderdagverblijf.	  Dat	  is	  voor	  kinderen	  van	  0-‐7	  jaar	  die	  achterlopen	  in	  hun	  
ontwikkeling	  en	  of	  emotionele	  en	  gedragsproblemen	  hebben.	  Dit	  wordt	  ook	  
wel	  een	  dagbehandeling	  genoemd.	  De	  kinderen	  worden	  dan	  in	  een	  groep	  
geobserveerd.	  Is	  uw	  kind	  nog	  een	  baby	  dan	  gaat	  de	  moeder	  vaak	  mee,	  omdat	  
men	  wil	  bekijken	  hoe	  de	  interactie	  tussen	  de	  moeder	  en	  het	  kind	  verloopt.	  	  	  

Ambulant	  
Het	  kan	  zijn	  dat	  u	  deze	  vorm	  van	  specialistische	  hulp	  niet	  wilt.	  U	  staat	  erop	  
dat	  uw	  kind	  in	  zijn	  veilige	  en	  vertrouwde	  omgeving	  blijft.	  In	  dat	  geval	  is	  het	  
mogelijk	  dat	  een	  hulpverlener	  van	  het	  Medische	  Kinderdagverblijf	  op	  de	  
peuterspeelzaal	  komt	  kijken.	  Ambulante	  zorg	  noemen	  we	  dat.	  Uw	  kind	  wordt	  
een	  aantal	  dagen	  in	  zijn	  thuisomgeving	  geobserveerd.	  Daarnaast	  vindt	  er	  een	  
observatie	  op	  de	  peuterspeelzaal	  plaats.	  Er	  worden	  één	  op	  één	  spelcontacten	  
met	  het	  kind	  gedaan.	  Om	  te	  kijken	  hoe	  hij	  reageert,	  en	  of	  hij	  zich	  kan	  
concentreren.	  Zodat	  een	  duidelijk	  en	  objectief	  beeld	  ontstaat.	  Voor	  zowel	  de	  
leidsters	  van	  de	  peuterspeelzaal	  als	  u	  zelf	  levert	  dit	  een	  direct	  voordeel	  op:	  er	  
worden	  handvatten	  gegeven	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  bepaald	  gedrag.	  	  

Onderzoek	  
Het	  kan	  zijn	  dat	  er	  daarna	  nog	  vervolgonderzoek	  nodig	  is.	  Dat	  is	  helemaal	  
afhankelijk	  van	  de	  observaties	  van	  de	  hulpverleners.	  Met	  daarbij	  de	  
kanttekening	  dat	  kinderen	  tot	  vier	  jaar	  wel	  erg	  jong	  zijn	  om	  onderzoek	  te	  
doen.	  Het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  u	  wordt	  geadviseerd	  om	  uw	  kind	  iets	  langer	  op	  de	  
peuterspeelzaal	  te	  houden.	  De	  gespecialiseerde	  hulpverleners	  brengen	  dan	  de	  
kennis	  over	  aan	  de	  leidsters	  waarmee	  zij	  krachtiger	  gemaakt	  worden.	  	  

Meerdere	  mogelijkheden	  
Er	  zijn	  dus	  verschillende	  mogelijkheden	  als	  het	  om	  specialistische	  hulp	  gaat.	  
Op	  locatie	  en	  bij	  u	  thuis.	  Uw	  contactpersoon	  zoekt	  naar	  iemand	  met	  de	  juiste	  
expertise.	  Altijd	  in	  overleg	  met	  u!	  Waar	  of	  door	  wie	  u	  ook	  geholpen	  wordt,	  de	  
jeugdprofessional	  van	  het	  gezin	  blijft	  altijd	  betrokken	  als	  aanspreekpunt.	  Dit	  
is	  in	  feite	  de	  kern	  van	  de	  aanpak	  ‘één	  gezin,	  één	  plan,	  één	  regisseur’.	  Zo	  wordt	  
de	  hulpverlening	  beter	  op	  elkaar	  afgestemd.	  	  


