Indiceren van VVE kinderen door de JGZ, samenwerkingsafspraken Maasgouw
Algemeen


VVE contactpersoon voor de gemeente Maasgouw: Petra Tegelbeckers.



Contactpersoon voor de peutergroepen/KDV Petra Tegelbeckers en Manon Steinschuld: verpleegkundigen JGZ.



Jeugdarts 0-4 jaar Elly Kuiper, jeugdarts 4-12 jaar Ine Bonnemaijer



Logopediste GGD: Manon Meuwissen



Begroot aantal VVE-kinderen: 25-30 per jaar



Contactpersoon VVE (voorschoolse voorzieningen): alle kindercentra in de gemeente hebben een coördinator.
(zie lijst kindcentra met peutergroep met VVE- begeleiding)

Belangrijk is de toeleiding van VVE kinderen naar een peutergroep met een VVE aanbod om een sluitende aanpak te hebben.
Wanneer
Voor wie
Wat
Actie
1

2

PGOA 14 mnd

Doelgroep

Geven van



Het toekomstig bezoeken van een peutergroep komt tijdens dit consult aan bod.

kinderen VVE

voorinformatie



Zo nodig, bij duidelijke indicatoren ouders informeren over mogelijkheden VVE-traject.

waarbij de



Registreren bij de weging (Samen Starten) dat bij consult 18 mnd VVE-indicatie besproken dient te worden.

indicatie



Toeleiden naar een voorschools aanbod met een VVE peuteraanbod.

duidelijk is



Eventueel al folder VVE meegeven met een VVE peuteraanbod

PGOV 18 mnd of

Doelgroep

Formeel



VVE indicatie vaststellen ( arts + verpleegkundige, vpk).

PGOA 2 jr

kinderen VVE

Indiceren voor



VVE indicatie en aanmeldprocedure bespreken met ouders.

VVE



Informeren over de inhoud van VVE en motiveren voor deelname; leaflet/informatiefolders VVE in
Maasgouw.
Doel: wat houdt het VVE-programma in, aantal dagdelen, coördinator van het kindcentrum, financiële
regeling, bijkomende verplichting. (VVE thuis, ouderinformatiebijeenkomsten).
De feitelijke spelregels worden door de coördinator van de peutergroep uitgelegd aan ouders, bij het
intakegesprek voor peuteraanbod ;



VVE - indicatieformulier invullen en koppelen aan het kinddossier en opslaan op de p-schijf (team
Maasgouw)



Registreren van de VVE-indicatie in Kidos bij de subactie aanmelding/verwijzing.



De ETM score van een VVE geïndiceerd kind minimaal op 2 zetten bij cognitief. (of hoger)



Actie opvolging verwijzing aanmaken in het kind dossier.
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Wanneer

Voor wie

Wat

Actie

In overleg ouder,

Ouders en

VVE-indicatie



afhankelijk de

kind

definitief

denktijd ouders

In een telefonisch contact met ouders kan een VVE-indicatie definitief vastgesteld worden als er bv meer
duidelijk is waar en wanneer een kind de peutergroep gaat bezoeken.

vaststellen



De VVE-indicatie zoals in stap 2 benoemd, kan dan ook hier gekoppeld worden aan het dossier. (intern)

Kind is een



Als een ouder niet of onvoldoende gemotiveerd is vindt er een intern zorgoverleg (IZO) plaats tussen de arts

nodig hebben
4

na

Op indicatie

PGOV 18 mnd / 2

VVE-kind en

jr

ouders zijn

en vpk en wordt de casus besproken.


Vervolgens wordt een plan van aanpak door JGZ team opgesteld.

(nog) niet

onderzoek op indicatie binnen 3 maanden (arts)

gemotiveerd

en/of huisbezoek binnen 3 maanden (vpk)
en/of bespreking in het lokale netwerkoverleg bij toestemming va ouders.
en/of inzet medewerkers kindcentrum met VVE peuteraanbod.


VVE-indicatieformulier invullen, ook als ouders besluiten dat ze (nog niet) willen. Zo mogelijk op naam, als
ouders geen toestemming geven anoniem (alleen persoonsnummer DD-JGZ vermelden). Daarop duidelijk
vermelden dat het een VVE-doelgroepkind betreft, maar geen aanmelding.



Afspraken over voortgang noteren op het formulier en bij de subactie deelname Voorschoolse voorzieningen



Als een kind geplaatst is dan geeft de contactpersoon peutergroep een signaal, mailtje of telefoontje naar de
contactpersoon van JGZ.



Aan de hand van het signaal stuurt het JGZ-team het indicatieformulier naar de betreffende peutergroep.



Komt er geen signaal bij JGZ aan, dan wordt weer contact opgenomen met de desbetreffende ouder.



Eventueel (IZO) plannen.
Nota bene: ouders die later alsnog besluiten om gebruik te maken van VVE, kunnen versneld een VVEindicatie krijgen middels overleg contactpersoon JGZ en coördinator van een van de kindcentra met VVE
aanbod.

5

maandelijks

VVE-

100% kinderen

doelgroep

in beeld houden

kinderen



Verpleegkundigen: alle indicatieformulieren staan op de interne p-schijf van de GGD, welke alleen
toegankelijk is voor medewerkers van het betreffende KJGZ team i.v.m. AVG. (wordt nog nagevraagd)



JGZ (RvB) Maandelijks een uitdraai maken uit het DD-JGZ van alle aangemelde kinderen en doormailen
naar contactpersoon JGZ. (nog navragen)

GGD Limburg Noord, JGZ / indicatietraject doelgroepkinderen VVE Maasgouw update 3 maart 2020 team JGZ Maasgouw

2/3

6

Wanneer

Voor wie

Wat

Actie

Doorlopend

VVE-

Afstemming



proces

doelgroep

aanmeld

kinderen

procedure met

uiterlijk 20 maanden, Zie ook 7)


coördinatoren
kindcentrum

7

Op indicatie, na

Instromers

inverhuizing

Bereik en van

Leaflet/informatiefolders zijn beschikbaar op JGZ locatie. In deze folder staan de contactgegevens van de
peutergroep/KDV.



Ouders eventueel attenderen op elektronische aanmeldprocedure ( zoals website)



Aanmeldformulieren kindcentra met VVE peuterprogramma zijn beschikbaar via L-schijf/teammap (??)



Alle inwonende kinderen bij een leeftijd van 0-4 jaar krijgen een vestigingshuisbezoek.

inverhuizende
kinderen

Termijnen waarop kinderen zich bij voorkeur aangemeld dienen te hebben In gemeente: zo mogelijk direct,

Voorschoolse voorzieningen komen tijdens dit huisbezoek aan bod.


Behoort het kind tot de VVE-doelgroep en is de inverhuizer het eerst bekend bij JGZ: vestigingshuisbezoek
en indicering alsnog regelen; zie verder bij 2 en 4



Is het kind het eerst bekend bij kindcentrum en lijkt het een VVE-kind: coördinator van het kindcentrum
neemt contact op met contactpersoon JGZ om alsnog een VVE indicatie in gang te zetten. Dan ook
vestigingshuisbezoek brengen en/of consult bij arts plannen i.v.m. ontwikkeling en formele VVE-indicering

8

9



Op indicatie, na

(nog) niet

Kind wat na

plaatsing op

onderkende

plaatsing

psz/kdv

VVE-

peutergroep

doelgroep

toch VVE-kind

kinderen

is



Indien VVE-doelgroep kind alsnog de indicatie regelen

VVE

Follow-up van



Periodiek (3-maandelijks) contact peutergroep-JGZ verpleegkundige. Dit kan face-to-face of telefonisch.

doelgroepkind

VVE

eren

doelgroepkinder

Periodiek

Coördinator van kindcentrum neemt contact op met contactpersoon JGZ om alsnog een VVE indicatie te
overwegen en in gang te zetten.



JGZ medewerker plant IZO met arts/vpk en bespreekt plan van aanpak. Huisbezoek op indicatie en/of
consult bij arts plannen in verband met ontwikkeling en VVE-indicering

Doel: afstemming en zonodig kindbespreking.


en

Indien er geen periodieke inloopcontacten zijn en/of tussen de structurele contacten door: op indicatie
contact (face-to-face, telefonisch, e-mail)



Geïndiceerde VVE-kinderen die niet op deze PG/KDV-en zitten worden door JGZ regulier dan wel conform
maatwerk gemonitord

10

11

Start

Ter bespreking

Tijdens het 3.6

basisonderwijs

met ouders en

en/of 3.9

kind

overleg

Logopedist



Afweging maken of afspraak arts/vpk 20/30 min noodzakelijk is binnen 6-12 maanden na starten
basisonderwijs i.o.m. ouders.



Aanvulling Manon
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