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De intern begeleider kinderopvang 

 

Intern begeleider kinderopvang 

KluppluZ (onderdeel van Korein Groep) biedt speciale opvang en extra begeleiding aan kinderen. De 

KluppluZ heeft verschillende diensten: 

 Twee groepen buitenschoolse opvang met extra begeleiding; 

 Plusopvang of SMI (sociaal medische indicatie) binnen de reguliere kinderopvang.    

 

In 2013 ontstond door de huidige landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen op het sociaal domein de 

behoefte om dit aanbod uit te breiden. KluppluZ heeft hiervoor de samenwerking met de gemeente 

Eindhoven gezocht. Hierbij is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 We willen de mogelijkheid voor kinderen om in hun eigen omgeving opgevangen te worden 

versterken.  

 We willen de reguliere opvang voor alle kinderen toegankelijk te houden.  

 We willen de expertise van pedagogisch medewerkers vergroten en op die manier  

voorkomen dat er een zwaardere vorm van begeleiding nodig is. 

 We willen de kans op integratie van kinderopvang en primair onderwijs vergroten. 

 We willen ons meer gaan richten op preventieve begeleiding van kinderen. 

 We willen lichte opvoedingsondersteuning bieden aan ouders (mede gezien de ontwikkelingen 

binnen de Transitie Jeugdzorg). 

Dit heeft geleid tot een nieuwe functie binnen de KluppluZ:  de intern begeleider kinderopvang. De 

intern begeleider kinderopvang biedt twee vormen van dienstverlening:  

 

Lichte pedagogische ondersteuning                                                                                                                  

De intern begeleider kinderopvang biedt het kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ondersteuning tijdens 

de kinderopvang of bij een gastouder thuis. Zij begeleidt het kind en biedt coaching on the job aan de 

pedagogisch medewerker of de gastouder en – indien gewenst - aan de ouder thuis. 

 

Lichte opvoedingsondersteuning                                                                                                                 

Naast de licht pedagogische ondersteuning biedt de intern begeleider kinderopvang lichte 

opvoedingsondersteuning. Dit betekent dat hij of zij lichte opvoedingsvragen van ouders beantwoord 

(persoonlijk, per mail of tijdens een spreekuur). Daarnaast geeft de intern begeleider 4 keer per jaar 

een bijeenkomst voor ouders van het Kinderplein over een opvoedkundig thema welke hij of zij zelf 

voorbereidt. In overleg met de gebiedsmanager kunnen ook ouders van het basisonderwijs deze 

bijeenkomst bijwonen. Daarnaast zoekt de intern begeleider kinderopvang afstemming met de intern 

begeleider van het basisonderwijs.       

 

De intern begeleiders kinderopvang  van KluppluZ zijn per 01-02-2014 gestart in de gemeente 

Eindhoven. 
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Intern begeleider kinderopvang en democratisch burgerschap 

De intern begeleider kinderopvang is een mooi voorbeeld van democratisch burgerschap en sluit 

nauw aan op alle 4 de pijlers. Hieronder een aantal voorbeelden: 

 

 Samen…meedoen: alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang. De intern begeleider 

kinderopvang geeft coaching on the job aan pedagogisch medewerkers als zij een hulpvraag 

over de ontwikkeling en het gedrag van een kind heeft. 

 

 Samen…verantwoordelijk: de intern begeleider legt in het belang van het kind verbindingen 

met ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, de intern begeleider van school en 

eventuele hulpverleners. 

 

 Samen…conflicten oplossen:  is het gedrag van een kind moeilijk te hanteren voor 

pedagogisch medewerkers op de groep of delen ouders de zorg over een kind niet met de 

pedagogisch medewerkers? De intern begeleider kinderopvang ondersteunt bij het vinden en 

uitvoeren van een passende oplossing.  

 

 Samen….omgaan met verschillen: de intern begeleider kinderopvang vergroot de expertise 

van pedagogisch medewerkers, zodat zij op een goede manier kunnen omgaan met diversiteit 

op de groep. 

 


