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MOC ’t Kabouterhuis biedt specialisti-
sche zorg aan gezinnen met jonge kin-
deren. De hulp is op de eerste plaats 
gericht op de sociale en emotionele 
ontwikkeling van het jonge kind (0 t/m 
7 jaar). Gewerkt wordt vanuit de visie 
‘Kind in Context’. Dit is een geïntegreer-
de werkwijze waarbij het kind wordt 
onderzocht, behandeld en begeleid in 
de omgeving waarin het opgroeit. 
Gewoon bij de kinderopvang, op de 
peuterspeelzaal of de kleuterschool in 
de buurt dus. Een sterke professionali-
sering van het ‘voorveld’ is voor het 
welslagen van de gekozen werkwijze 
een vereiste. Op deze manier zijn even-
tuele problemen snel te herkennen en 
kan er tijdig worden ingegrepen. 

Scholing en ondersteuning
In iedere groep zitten wel kinderen die 
opvallen. Daarbij is het soms niet dui-

delijk wat er met en voor deze kinde-
ren kan worden gedaan. Waar voor-
heen dan vooral werd doorverwezen 
naar de specialistische hulp elders, 
wordt nu gekeken in hoeverre een kind 
op de vertrouwde plek kan blijven en 
welke extra hulp daar nodig is. 

Het vroegtijdig herkennen van moge-
lijke problemen staat voorop om ver-
ergering van bijvoorbeeld een ontwik-
kelingsachterstand, psychosociale en/
of emotionele problemen te voorko-
men. Daarom is het van belang dat 
professionals in de kinderopvang wor-
den geschoold en ondersteund in het 
herkennen van mogelijke problemen. 
MOC ’t Kabouterhuis ondersteunt 
daarbij door het coachen op een 
groep of het begeleiden van een indi-
vidueel kind, maar ook leren zij pro-
fessionals met trainingen om te signa-

leren en zelf bepaalde interventies te 
doen. Belangrijk onderdeel van de 
trainingen is het houden van gesprek-
ken met ouders: hoe bespreek je het 
opvallende gedrag van hun kind?

Kennis en expertise
Een voorbeeld van ondersteuning door 
MOC ’t Kabouterhuis is OKIDO, een 
samenwerkingsverband van verschil-
lende specialistische instellingen 
gericht op kinderen in de reguliere 
dagopvang. OKIDO is 24 jaar geleden 
in Amsterdam opgezet om de kinderen 
met ontwikkelingsproblemen, gedrags-
problemen of een beperking de kans 
te geven om in de eigen omgeving op 
een kinderdagverblijf, voorschool of 
peuterspeelzaal op te trekken met leef-
tijdsgenootjes. De gespecialiseerde 
professionals binnen het OKIDO-
samenwerkingsverband vormen een 

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang spelen een steeds belangrijker rol in het  

(h)erkennen van problemen bij jonge kinderen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van vroe-

ge interventies en het doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg. Dit vraagt om het overdra-

gen van kennis en vaardigheden vanuit de specialistische zorg. MOC ’t Kabouterhuis in de 

regio Amsterdam is één van de instellingen die hierin voorziet.
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Bijvoorbeeld: DC: 0 – 5™ training – ZeroToThree 
www.rino.nl/061 | 26, 27 en 28 oktober

Wilde u altijd al meer weten over de door ZeroToThree 
ontwikkelde DC: 0 – 5™ training? Dan is dit uw kans.  Drs. 
Guy Couturier, IMH specialist en een van de weinigen die 
deze training mag geven, maakt u wegwijs in de materie. 
Leer alles over de specifieke factoren die een rol spelen in de 
ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders. En maak 
kennis met een begrippenkader waarmee u deze factoren 
kunt ordenen. 

Infant Mental Health 
tweejarige specialistische opleiding 0 - 5 jaar 
www.rino.nl/980 | start 23 maart 2018

Rechten van het Kind 
lezingencyclus voor gedragswetenschappers en juristen 
www.rino.nl/748 | start 3 oktober

FloorPlay informatiebijeenkomst voor ouders  
wat kan FloorPlay voor u en uw kind betekenen? 
www.rino.nl/778 | najaar 2017 

DSM-5 bij kinderen en jeugdigen 
kindspecifieke diagnoses en context 
www.rino.nl/528 | 31 oktober, 14 en 28 november

Spel en FloorPlay 
observeren van interactief spelgedrag 
www.rino.nl/150 | 3, 17 november en 8 december

Ouders coachen in FloorPlay 
via spel contact leggen met jonge kinderen met 
ontwikkelingsproblemen 
www.rino.nl/776 | 11 en 18 december

FloorPlay Introductie 
kinderen die speciale aandacht nodig hebben
Volg eerst online module en dan praktijkdag
www.rino.nl/499 | online module
www.rino.nl/500 | praktijkdag: 12 december

Systeemopstellingen op tafel 
screenings- en intakegesprekken 
m.b.v duplo- en ander materiaal 
www.rino.nl/741 | voorjaar 2018

 

Kom je ook nazomeren? 
www.rino.nl/nazomeren | najaar 2017 

Een greep uit ons aanbod IMH

               Bekijk het volledige aanbod op het gebied van Infant Mental Health op : www.rino.nl/IMH

Meer opleiding en inspiratie

stevig netwerk, waarbij veel kennis en 
ervaring is opgebouwd omtrent het 
samengaan van kwetsbare kinderen 
binnen een reguliere setting. 

Het begeleidingsaanbod bestaat ener-
zijds uit deskundigheidsbevordering 
van de medewerkers op het kinder-
centrum, anderzijds gaat het om de 
stimulering en begeleiding van een 
individueel kind. De ondersteuning 
wordt gedurende een langere periode 
met een afgesproken frequentie gebo-
den. Indien nodig, wordt samenge-
werkt met de Ouder-KindTeams in de 
stad. Afgelopen jaar maakten 370 kin-
deren gebruik van de diensten van 
OKIDO. Dit grote aantal komt mede 
doordat de gemeente Amsterdam het 
project heeft omarmd en subsidie 
heeft verleend. 

Ook in de regio Haarlemmermeer en 
Amstelmeerlanden biedt MOC ’t 

Kabouterhuis ondersteuning aan kin-
deropvang en scholen. Dat is anders 
georganiseerd en heet daar OKIDOS, 
maar het doel is hetzelfde: observe-
ren, meekijken en begeleiden/coa-
chen van leidsters en leerkrachten bij 
de aanpak van het kind.

Signalering en advisering 
OKIDO heeft naast het kindgerichte 
ondersteuningsaanbod ook een kort-
durende variant (Alert4You). Hierbij 
ligt de nadruk op het consulteren van 
een orthopedagogisch professional 
door de groepsleiding bij vragen of 
zorgen omtrent de ontwikkeling van 
een kind. De professional heeft hierbij 
een informatieve en coachende rol 
richting de groepsleiding. 

Kinderen die Opvallen 
MOC ’t Kabouterhuis geeft verder de 
meerdaagse training Kinderen die 
Opvallen (KDO) aan professionals in 

de kinderopvang. Deze trainingen zijn 
vooral bedoeld om de medewerkers 
te leren om opvallend gedrag van 
jonge kinderen te signaleren en hier-
mee adequaat om te gaan. 
Deelnemers leren bovendien om het 
gedrag van de kinderen op een goede 
manier bespreekbaar te maken met 
ouders. KDO bestaat uit een basistrai-
ning, een training voor leidinggeven-
den, een verdiepingstraining Gedrag 
op de Groep en een verdiepingstrai-
ning Gesprekken met Ouders. De 
vraag naar KDO-trainingen is groot en 
deelnemers zijn zeer enthousiast over 
deze training. 
 
Kijk voor meer informatie over Okido 
op www.okidohelpt.nl en voor meer 
informatie over de KDO trainingen op 
www.kabouterhuis.nl.
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