KIN DE RO PVAN G

PLU S
Kinderopvang Plus is bedoeld voor kinderen
(0-6 jaar) binnen de kinderopvang en in de
thuissituatie die net iets meer zorg en aandacht
vragen wat betreft hun ontwikkeling,
gedrag en/of opvoeding.

Voor wie is Kinderopvang Plus?
Kinderopvang Plus richt zich op de opvoedingstaken en begeleidingsvragen van ouders
en pedagogisch medewerkers. De ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.
Kernpunten zijn o.a. het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het
benutten en versterken van het eigen sociale netwerk. Dit geldt voor zowel de thuissituatie
waarin de kinderen opgroeien als voor de opvanglocatie waar het kind verblijft. Door
Kinderopvang Plus in een vroeg stadium in te zetten, kunnen problemen tijdig worden
aangepakt en ontstaat er een beter beeld van het kind en wat het nodig heeft om zich goed
te kunnen ontwikkelen.

IE JA A R
“A N N E IS D R
G N IE T ”
E N P R A AT N O

“IK KRI JG MIJ N KIN D NIE T
NAA R BED ”

“MAR TIJN MAAK T
GEEN CONTACT MET
ANDE RE KIND EREN ”

Werkwijze
Aanmelding gebeurt door de ouders of door een pedagogisch medewerker in overleg
met de ouders. Na een kennismakingsgesprek volgt een observatieperiode, waarna een
plan van aanpak gemaakt wordt. De ambulant begeleider bezoekt wekelijks het kind in de
groep of thuis en onderhoudt contact met de pedagogisch medewerkers en ouders. Indien
gewenst ondersteunt de ambulant begeleider bij de opvoeding thuis. Ook is het mogelijk
om een eenmalig consult aan te vragen.
De deelname aan Kinderopvang Plus eindigt wanneer de doelen bereikt zijn.
Als het kind meer baat heeft bij een andere voorziening, dan zal Kinderopvang Plus
ondersteunen en doorverwijzen. Kinderopvang Plus werkt samen met partners die
betrokken zijn bij kinderen van 0-6 jaar, zoals het Sociaal Wijkteam, Jeugdgezondheidszorg
en het audiologisch centrum. Op verzoek van ouders kan er een overdracht naar de
basisschool plaatsvinden. Er zijn geen kosten verbonden aan Kinderopvang Plus.

Online opvoedadvies

Sinds 2016 kunnen ouders van kinderen van 0 tot 6 jaar hun opvoedvragen ook per chat
stellen aan een medewerker van Kinderopvang Plus of het Sociaal Wijkteam.
www.traverswelzijn.nl/diensten/online-opvoedadvies

Voor meer informatie of aanmelden

038-455 55 95 | kinderopvangplus@travers.nl
www.traverswelzijn.nl/diensten/kinderopvang-plus

