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Het team Jonge Kind van EPOS            

bestaat uit een groep ambulant          

begeleiders die kleuters binnen het    

samenwerkingsverband op school      

begeleidt met het doel hun ontwikkeling 

extra te stimuleren.  
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Ambulant begeleiders: 

   José Reehuis 

Irma Roelofs 

   Yvonne Schuiling 

   Alvera Tielbeke 
 

Adviseur ambulant begeleiders Team Jonge Kind 

NVO Orthopedagoog Generalist 

   Wilma Stoverinck  
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Wat doet het Team Jonge Kind? 

Meestal ontwikkelt een kind zich vanzelf door hem 

in  contact te brengen met een leerrijke omgeving.  

Soms is het nodig een kind extra te stimuleren. Dit 

gebeurt gaandeweg een schooldag door de leer-

kracht, of door een begeleider die op school werk-

zaam is. Een enkele keer blijkt echter dat een kind 

zich ondanks de extra stimulans onvoldoende ont-

wikkelt en is het goed gedurende een periode extra 

begeleiding in te zetten. Het Expertisecentrum Pas-

send Onderwijs Salland kent dan de mogelijkheid 

het team jonge kind in te schakelen. Het team is 

gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen 

met compelexe begeleidingsvragen en bestaat uit 

ambulant begeleiders die wekelijks een of meer-

malen op de basisschool komen om met het kind 

gericht aan afgesproken doelen te werken.  

Uitgangspunten 

Bij de begeleiding gaat het team jonge kind uit van 

de natuurlijke ontwikkeling van kleuters. Jonge 

kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Door 

middel van spelen ontdekken kinderen de wereld 

en krijgen ze inzicht in gebeurtenissen en situaties. 

Ze ervaren de wereld in hun spel. Bij het stimuleren 

van de ontwikkeling van de kinderen is voor het 

team jonge kind spel het uitgangspunt. Aan de 

hand van themakisten en prentenboeken maken 

kinderen zich spelenderwijs kennis en vaardighe-

den eigen en wordt de ontwikkeling gestimuleerd. 

Dit gebeurt aanvankelijk door de ambulant begelei-

der met de leerling alleen en soms met een groepje 

kinderen. Gaandeweg de begeleiding wordt het 

geleerde steeds meer in de klas en op de speel-

plaats geïntegreerd en kan het meer overgaan naar 

indirecte begeleiding en ondersteuning van de 

leerkracht. Indien nodig is er overleg met externe 

begeleiders, zoals de logopedist, de fysiotherapeut 

en de schoolarts.  Gaat een kind naar groep 3 van 

de basisschool, dan wordt deze overgang indien 

noodzakelijk nog begeleid door het team jonge 

kind tot december van dat schooljaar.  

Het Team Jonge Kind van Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland 

Voor inschakeling Team Jonge Kind 

Alvorens een team jonge kind wordt ingeschakeld is op school, 

meestal na overleg met de adviseur leerlingenzorg die aan de 

school verbonden is, al doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling 

van een kleuter. Als bij de evaluatie duidelijk wordt dat de bege-

leiding onvoldoende heeft opgeleverd kan in overleg met de advi-

seur leerlingenzorg een aanvraag voor begeleiding door het team  

jonge kind worden ingediend bij het Zorgplatform. Hier wordt aan 

de hand van de ingestuurde gegevens gekeken of aan de criteria 

wordt voldaan om begeleiding toe te kennen. 

 

Criteria 

De begeleiding door het team jonge kind kan worden toegekend 

als: 

 de school de leerling al begeleid heeft en als gebleken is dat 
er extra begeleiding nodig is. 

 De verwachting is dat de extra begeleiding  de ontwikkeling 
zo zal stimuleren dat de leerling zich verder zal ontwikkelen. 

 De leerling nog minimaal een jaar in de kleutergroep zit.  

 

Als de begeleiding is toegekend 

Als de begeleiding door het team jonge kind wordt toegekend, 

wordt door de adviseur van het team jonge kind aan de hand van 

de ingestuurde gegevens en na observatie op school een be-

schrijving gemaakt van de onderwijsbehoeften van de leerling. De 

begeleider van het team jonge kind observeert de leerling even-

eens. Hierna wordt het concept handelingsplan opgesteld, waar-

bij een voorstel wordt gedaan voor de begeleiding. Dit hande-

lingsplan wordt  door de adviseur en de begeleider van het team 

jonge kind met school en ouders besproken. 

  

 

Samenwerking school, ouders en am-
bulant begeleider 

Om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen is een goede samenwerking tussen school, ouders en 

het team jonge kind van belang. Vaardigheden en kennis wor-

den spelenderwijs aangeleerd en geoefend, waarbij het kind 

het geleerde steeds meer toepast in verschillende situaties. 

Zowel de ambulant begeleider van het team jonge kind, als de 

school en de ouders hebben taken bij het stimuleren van de 

ontwikkeling van het kind. Deze taken worden In het hande-

lingsplan beschreven.  De voortgang wordt elke acht à tien 

weken  geëvalueerd. Hierbij zijn de ambulant begeleider van 

het team jonge kind, de school en de ouders aanwezig.  Er 

worden dan nieuwe afspraken gemaakt voor het vervolg. Mo-

gelijk worden daarbij de doelen aangepast. Ook kan in enkele 

gevallen, in overleg met ouders/verzorgers en school, aanvul-

lend  didactisch of psychologisch onderzoek worden afgeno-

men.  Het team jonge kind maakt soms gebruik van videobeel-

den, voor interne besprekingen.  
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