
                              

 
Zorg op maat  
Onze hulpverlening sluit aan op de hulpvraag van ouders en is gericht  op bijvoorbeeld opvoedvragen 
van ouders, vragen met betrekking tot het algehele functioneren van hun kind (oa. taal/spraak, 
motoriek, sociaal-emotioneel  functioneren, (voor)schoolse vaardigheden).  
 
Onze gespecialiseerde hulp wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van het kind ingezet, dus 
thuis, op de kinderopvang of school. Bij ‘t Kabouterhuis staan het kind en het gezin centraal en dat 
betekent zorg op maat. Elk kind  en elk gezin is anders. Om die reden hebben wij dan ook een 
gevarieerd aanbod. 
 
Aanbod vanuit onze locatie Uithoorn 
- Onderzoek en diagnostiek 
- Hulp thuis en/of kinderopvang/school 
- Behandeling in de groep 
- Therapie 
- Trainingen 
- IMH team  
 
 

Onderzoek en diagnostiek 
Consultatie & Advies 
Voor vragen en/of overleg over het jonge kind kunt u contact opnemen met een medewerker van 
het intaketeam. In een gesprek denken we mee over wat aansluit bij de hulpvraag en wat de 
mogelijkheden van ‘t Kabouterhuis hierin zijn.  ’t Kabouterhuis kan bij een jong kind met problemen 
observeren in het gezin, op de kinderopvang of op school. Vervolgens zetten we ondersteuning op 
maat  in.  
 
Diagnostiek 
MOC ’t Kabouterhuis heeft een ambulant diagnostiektraject, de “uitzoekmodule”.  Met de inzet van 
dit programma wordt in 10-12 weken brede diagnostiek verricht. Aan de hand van de 
onderzoeksvragen kunnen de volgende disciplines worden ingezet: kinderpsychiater, kinderarts, 
kinderverpleegkundige, logopedist, kinderfysiotherapeut, GZ-psycholoog,  gedragswetenschapper, 
gezinsbegeleider en orthopedagogisch medewerker. 
 
Voor procesdiagnostiek en observatievragen kan het kind ook in een deeltijddagbehandelingsgroep  
geplaatst worden.  

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) ’t Kabouterhuis is gespecialiseerd in het jonge kind (0 t/m 7 

jaar). Vanuit acht  locaties in Amsterdam, Amstelveen,  Uithoorn  en Hoofddorp diagnosticeren, 

behandelen en begeleiden we jonge kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen én hun gezin. 
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Hulp thuis en/of op kinderopvang/school 
Hulp thuis (ambulante gezinsbehandeling/-begeleiding)  
De gezinsbegeleidster begeleidt de ouders in het omgaan met dit specifieke kind, hiervoor worden 
vele methodieken ingezet zoals Triple P, video home training,  ondersteunende gesprekken t.a.v.  
(gedeeld) ouderschap, psycho-educatie en ondersteuning bij het versterken van het netwerk. 
 
Hulp thuis en op kinderopvang/opvang/ school (contextueel) 
Veelal is er sprake van een combinatie van ambulante hulp thuis en op school/kinderopvang. Deze 
contextgerichte hulp is gericht op kinderen binnen de kinderopvang en in de onderbouw van de 
basisschool. Kinderen die zich problematisch ontwikkelen of gedragsproblemen vertonen in de 
groep. De hulp bieden we zoveel mogelijk op maat aan, afhankelijk van de hulpvraag van het gezin. 
 
Hulp op kinderopvang en school  
- Alert(4)You: staat voor coaching op de groep en is een succesvolle en effectieve interventie. 

Professionals van ‘t Kabouterhuis begeleiden pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en 
brengen tijd door in de groep. Zij leren de medewerkers in de opvang hoe zij kinderen herkennen 
die extra ondersteuning nodig hebben. 

- Okidos is gericht op de ondersteuning van leid(st)ers en leerkrachten van kinderen binnen de 
kinderopvang, peuterspeelzaal en de kleutergroepen van het basisonderwijs. 

 
 

Behandeling in de groep  
We hebben op onze locatie in Uithoorn in de Brede School Legmeer de volgende groepen: 
Kinderen tot 4 jaar 
Een groep voor kinderen onder de vier jaar (4- groep Eend). Een kind in deze leeftijdsgroep komt  
twee dagen per week  naar de groep. Op de andere dagen bieden we hulp thuis en begeleiding op 
het kinderdagverblijf/ voorschool. Zo wordt  gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van het kind. 
 
Kinderen van 3,5 tot 7 jaar  
In de diagnostiek, observatie- en trainingsgroep (DOT groep Tijgers) komen kinderen een dag in de 
week gedurende 6 maanden. Er is een intensieve samenwerking met ouders en het onderwijs waarin 
alle betrokken worden begeleid en geadviseerd in de omgang met het kind. 
 
Kinderen van 4 tot 7 jaar 
Er is ook een behandelgroep (4+ groep Konijn) voor kinderen in de leeftijd vier tot zeven jaar. Een 
kind in deze leeftijdsgroep komt twee dagen naar de groep. Op de andere dagen bieden we hulp 
thuis en begeleiding op school. Zo wordt  gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van het kind. 
 
 

Therapie  
MOC ’t Kabouterhuis heeft voor kinderen verschillende therapieën, zoals: 
- Therapie om kinderen met autisme te motiveren en communicatie te verbeteren (PRT) 
- Therapie voor het verwerken van trauma of verlies (EMDR) 
- Ouder-kind therapie (bijvoorbeeld Theraplay) 
- Speltherapie 
- Fysiotherapie 
- Logopedie 
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Trainingen 
Stop 4-7 
Dit  trainingsprogramma is voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar, die thuis en/of op school 
gedragsproblemen laten zien. De training wordt gegeven aan het kind, de ouders, de leerkrachten en 
eventueel andere betrokkenen, zodat overal  dezelfde aanpak gehanteerd wordt.  
 
Rupsenclub  
De Rupsenclub is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 4 tot 7 jaar die wat extra 
oefening kunnen gebruiken in contact met andere kinderen. Die weerbaarder kunnen worden of wat 
meer vertrouwen nodig hebben in zichzelf en in de omgang met andere kinderen. 
 
Psycho-educatiegroep  ASS  
Een groep voor ouders van kinderen bij wie sprake is van een autisme spectrum stoornis.  
 
Trainingen  aan leerkrachten 
We bieden sociale vaardigheidstraining aan leerkrachten in het (speciaal) onderwijs.  
 
 

IMH Team (regio overstijgend aanbod) 
(Huil) baby interventie  
Kortdurende begeleiding thuis van 8 tot 10 weken voor gezinnen met een baby tussen 0 en 12 
maanden die veel huilt en/of moeilijk eet of slaapt. 
 
Ambulante begeleiding 
Observatie van het gedrag van het jonge kind en hun ouders in hun eigen leefomgeving. Er wordt 
gekeken naar het stressniveau en de intuïtie van ouders. De ouder-kind interacties worden gevolgd 
evenals de relatie die zij samen opbouwen door de tijd heen.  
 
Ouder-kindbehandeling 
Hulp bij het verwerken van een trauma, problemen bij hechting en het vinden van ritme in het 
dagelijks leven van het jonge kind.                               

 Samenwerken en doorverwijzen  

Bij vragen, zorgen over een kind/gezin of voor aanvullende informatie kunt u op werkdagen contact opnemen 

met het intaketeam. 

E-mail:  aanmeldingenuithoorn@kabouterhuis.nl 

Telefoon: 0297 – 810 060  

Hulp kan ingezet worden via een verwijzing van een arts of via een rechtstreekse beschikking vanuit de 

gemeente. In een aanmeldgesprek met ouders wordt besproken wat de hulpvraag van ouders  is en welk 

zorgaanbod van ‘t Kabouterhuis nodig is om deze vraag te helpen oplossen.  

Voor nadere informatie:  www.kabouterhuis.nl  


