
 

 Kiekeboe Kind Alert!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vroegtijdig signaleren  

Een betere start kun je ze niet geven! 

 

 

  



 

Kiekeboe Kind Alert!  
 

 
Achtergrond info  
Kinderopvangcentra willen kinderen die door hun gedrag opvallen sneller de juiste ondersteuning 
geven. Is dat nodig? Ja. Nog steeds reageren we - ook op de kinderopvang - vaak te laat op signalen 
van kinderen. De ontwikkeling van (jonge) kinderen gaat snel. Kinderen die klem zitten of kansen 
onbenut laten, lopen snel vast. In hun spel, in hun leven en in de ontwikkeling van hun talenten.  
 
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Dit kunnen kinderen zijn met bijvoorbeeld 
zindelijkheidsproblemen, een spraak- en taalachterstand, een motorische achterstand of - stoornis, 
gedragsstoornis, eetproblemen etc..  

Speciaal voor deze kinderen hebben wij Kiekeboe Kind Alert opgericht.  

Wij accepteren en respecteren ieder kind met zijn eigen, unieke ontwikkeling. We bieden een veilige 

en vertrouwde omgeving en binnen deze omgeving wordt elk kind bij zijn ontwikkeling ondersteund 

en begeleidt. 

 

Wat is Kiekeboe Kind Alert ?  

Binnen Kiekeboe is er een Kiekeboe Kind Alert team actief. Van iedere locatie nemen er één 

à twee pedagogisch medewerkers deel aan dit team. Dit zijn pedagogisch medewerkers welke extra 
zijn of worden opgeleid in het signaleren, observeren en begeleiden van bijzondere kinderen.  
De Kind Alert leden weten welke wegen zij kunnen bewandelen. Zij ondersteunen de pedagogisch 
medewerkers op de vestiging.  
Wanneer een pedagogisch medewerker bij u aangeeft dat zij zorg heeft om uw kind(je), doet zij dit 
met de allerbeste bedoelingen. Zij wil graag haar zorg met u delen, naar u uitspreken.  
In nauw overleg met u wordt bepaald of er stappen ondernomen moeten worden en zo ja, welke.  
 
Wanneer is een kind een bijzonder kind?  
 Als een leidster op basis van bepaalde kenmerken bemerkt dat een kind anders is dan andere 
kinderen.  

 Als u zelf bemerkt dat uw kind anders is dan andere kinderen.  
 

Kiekeboe Kind Alert helpt u zoeken naar een oplossing of geeft advies!  

Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inschakelen van een logopedist (op uw verzoek). Zij zal op 
locatie uw kind komen observeren.  
Wanneer u het idee heeft dat uw kind achterloopt in de ontwikkeling of een gedragsstoornis heeft, 

kunnen wij uw kind laten observeren (op locatie). Het is per gemeente verschillend hoe dit geregeld 

is. Via sociaal team of CJG. 

Maar het kan ook betekenen dat wij bijvoorbeeld extra gaan letten (in overleg met uw logopedist) op 

de spraak/taal ontwikkeling en uw kind helpen stimuleren. 

 

  



 

Kiekeboe Kind Alert is er voor zowel ouders als pedagogisch medewerkers. 

 
Ouders kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld:  
 Mijn kind(je) is anders, bij wie kan ik terecht?  

 Mijn kind heeft vermoedelijk een taalachterstand, is mijn vermoeden terecht?  

 Is onze opvoeding/ aanpak de juiste?  

 Ik zit niet op één lijn met de pedagogisch medewerkers van de groep van mijn kind, hoe kunnen    
we dit oplossen?  

 Etc.  
 
Pedagogisch medewerkers kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld:  
 Hulp bij observeren  

 Is mijn zorg terecht?  

 Is er misschien sprake van kindermishandeling?  

 Ondersteuning/ pedagogische begeleiding bij bepaalde kinderen  

 Ik maak mij zorgen om het pedagogisch functioneren van mijn collega  

 Etc.  
 

Kiekeboe Kind Alert: het tijdig signaleren van problemen met als doel preventieve 

maatregelen in de ontwikkeling van deze kinderen te kunnen aanbieden (doorgaande leerlijn). 

Stappenplan:  
1. Kind valt op, is bijzonder, anders dan andere kinderen (signalerende functie PWers). 
2. Ouders worden ingelicht / Kind wordt ingebracht bij Kind Alert (locatie niveau), advies 

inwinnen. 
3. Kind wordt op de volglijst gezet (dit kan actief: plan van aanpak/ passief: ontwikkeling/ 

gedrag kind bewaken).  
4. Indien nodig wordt het kind bij Kiekeboe gestimuleerd in zijn ontwikkeling (tutoring).  
5. Indien nodig en in overleg met ouders wordt er externe hulp ingeschakeld (Sociaal Team, 

CJG, logopedist, consultatiebureau, Opstapje, Integrale vroeghulp, etc.).  
6. Warme overdracht naar de basisschool.  

 

  



 

Algemeen coördinator Kiekeboe Kind Alert :  

Linda van den Brink 06-51472160 linda@kiekeboe.info  

De Kind Alert leden per vestiging: 

BisonKasteel BSO Ellen de Goede 

BoefjesKasteel BSO Janneke Bogaerts 

BunderbosKasteel KDV Anne Poelakker-Roubos 

BunderbosKasteel BSO  

DrakenKasteel BSO Roy Sinai 

DroomKasteel KDV  

KabouterKasteel KDV  

KidzKasteel BSO Priscila van Ginkel 

KleineKasteel KDV Sabine van den Brink 

KroostKasteel BSO Tanya Coenraats 

KunstKasteel KDV/BSO Dominique Koch 

LuchtKasteel KDV Lisette Snoek 

MagischeKasteel BSO  

RegenboogKasteel KDV Janneke Meijer en Leonie van Vliet 

PinkeltjeKasteel KDV Irene Bijl en Annemieke Thijs 

PiratenKasteel BSO Jeannette den Hollander 

PostduivenKasteel BSO Marjon Koonings  

SpeelKasteel KDV Stephany van de Toorn 

SprookjesKasteel KDV Claudia Willems en Nicole vd Brink 

WonderKasteel BSO Leonie van Vliet 

WoudKasteel BSO Ellen de Goede 

ZandKasteel PSZ Evelyn Evers 

 

 

 

 

 

Wanneer een kind een gezond lichaam heeft,  

dat hem desondanks niet gehoorzaamt.  

Goede ogen heeft,  

maar niet op dezelfde wijze kan zien als anderen.  

Goed kan horen,  

maar niet op dezelfde wijze verstaat als anderen.  

Wanneer een kind kan praten,  

maar niet durft te vertellen.  

Kan dit kind niemand vertellen wat zijn  

moeilijkheden zijn,  

en komt het hem voor dat hij altijd in het ongelijke is.  

Niemand ziet aan hem dat hij anders is.  

Daarom verwacht iedereen dat hij zich als de andere zal gedragen. 

mailto:linda@kiekeboe.info

