
Samenwerkingsovereenkomst WE 
Centrum Jeugd en Gezin (GGD/Jeugdgezondheidszorg), Voorschoolse voorzieningen en 

Basisonderwijs Zeeuws-Vlaanderen 

Inleiding 
In het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden is het van belang 
kinderen die risico lopen op een achterstand zo vroeg mogelijk te laten deelnemen aan 
voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie is een onderdeel van Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (WE). WE zet in op het bevorderen van taal, rekenen, sociaal-emotionele en 
motorische ontwikkeling. Het aanbod aan voorschoolse educatie is er, maar tot nu toe maken 
niet alle WE-doelgroepkinderen gebruik van dit aanbod. Om die reden hebben het Centrum 
voor Jeugd en gezin (Jeugdgezondheidszorg 0 — 4 jarigen), de voorschoolse voorzieningen, 
het basisonderwijs en de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen besloten om afspraken met elkaar 
te maken om de toeleiding tot de voorschoolse sector (met een specifiek WE-aanbod) en de 
doorgaande lijn voorschool— vroegschool/basisonderwijs te bevorderen. 

Vroegtijdige toeleiding tot het onderwijs start bij de voorschoolse voorzieningl. Om deze 
toeleiding te stimuleren, is de inzet van en samenwerking nodig tussen het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG —JGZ 0-4 jarigen), de voorschoolse voorzieningen en het primair 
onderwijs. Hierbij is vooral sprake van overleg tussen de betrokken organisaties, waarbij de 
ouders toestemming geven voor informatieoverdracht. Door uitwisseling van deze informatie 
wordt de toeleiding tot de voorschoolse voorzieningen evenals de doorgaande lijn naar het 
basisonderwijs bevorderd, en daarmee de ontwikkelings- en ontplooiingskansen van de 
kinderen. Deze doelstelling wordt onderschreven door de betrokken samenwerkingspartners. De 
uit te wisselen informatie dient toereikend, ter zake doende en niet bovenmatig te zijn. De taken 
hierin van de diverse partijen zijn hieronder verder uitgewerkt. Afspraken die specifiek gelden 
voor een enkele gemeente (Sluis, Terneuzen of Hulst) zijn opgenomen in de bijlage bij deze 
samenwerkingsovereenkomst. 

Doelgroepdefinitie2  
Doelgroepkinderen worden in het kader van de WE als volgt gedefinieerd: 
"Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot eind groep 2 (basisonderwijs) die het risico lopen een 
achterstand te ontwikkelen op het gebied van spraak/taal, rekenen,motoriek en/of op het 
sociaal-emotionele vlak of al een achterstand hebben opgelopen. Doelgroepkinderen worden 
zowel door de JGZ, de voorschoolse voorzieningen als de leerkracht basisonderwijs 
gesignaleerd op basis van vooraf bepaalde signaleringssystemen". 

Inhoudelijke afspraken 
De diverse partijen hebben m.b.t. het bereik van de peuters de volgende afspraken gemaakt. 

Centrum Jeugd & Gezin ( Jeugdgezondheidszorg (jgz) 0-4 jaar). 

1 Tijdens het 1e  huisbezoek 10 — 14 dagen informeert de jgz-verpleegkundige naar het 
opleidingsniveau van de ouders, om aan de hand hiervan te bepalen of er sprake is van 
een gewicht conform de nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs (gepubliceerd CFI 
april 2008); 

1  Voorschoolse voorziening: Locaties van peuterspeelzalen, peutergroepen of kinderdagverblijven die participeren in 
het gemeentelijk WE-beleid. 

2  In de Gemeente Hulst kan een kind ook op basis van het leerlingengewicht behoren tot de doelgroep VVE 



2. De jgz-verpleegkundige vraagt aandacht voor de voorschoolse voorzieningen tijdens het 
18 maanden contactmoment. Tijdens dit bezoek wordt structureel verwezen naar de 
voorschoolse voorziening. De jgz-verpleegkundige gebruikt hierbij het in de betreffende 
gemeente gehanteerde wervingsmateriaal. 

3. De jgz-verpleegkundige legt tijdens het 18 maanden contactmoment uit wat het belang is 
van de voorschoolse voorzieningen. De jgz-verpleegkundige vraagt hier met name 
aandacht voor: 

• Het sociale groepsproces binnen de voorschoolse voorziening: samen leven, 
samen spelen; 

• de spelenderwijze ontwikkeling, met extra aandacht en ruimte waar nodig: 
• Financiële ondersteuning voor gezinnen met een minimum inkomen is 

mogelijk, informatie hierover kan via de gemeente of de voorschoolse 
voorzieningen worden verstrekt. 

4. De jgz-verpleegkundige bepaalt bij alle Zeeuws-Vlaamse kinderen op de leeftijd van 18 
maanden met behulp van de Vragenlijst Onvervulde Behoeften en 
Opvoedondersteuning Zorg- en Risicotaxatie Zeeland (VOBO-Z — landelijk bekend als 
de SPARK-methode) of een kind een laag, verhoogd of hoog risico loopt op opgroei- en 
opvoedproblemen. Kinderen met een verhoogd of hoog risico krijgen het advies de 
voorschoolse voorziening tenminste 10 uur te bezoeken (zie indicatie 
doelgroepbepaling). Dit advies wordt schriftelijk vastgelegd, samen met de toestemming 
van ouders om informatie uit te wisselen tussen JGZ — voorschoolse voorziening — 
basisonderwijs en meegegeven met de ouder (bijlage 1), met het verzoek dit mee te 
nemen naar de voorschoolse voorziening. 
Bij twijfel over de spraak- /taal ontwikkeling of taalachterstand kan de jgz-logopedist 
ingeschakeld worden voor nader onderzoek of toeleiding naar gespecialiseerde zorg. 
De jgz-verpleegkundige volgt de kinderen die een advies/indicatie voor extra dagdelen 
WE hebben ontvangen en aangeven hier geen gebruik van te willen maken op, door 
middel van een Onderzoek Op Indicatie (001 telefonisch of face to face) op 21, 24 of 28 
maanden. Tijdens de opvolging bespreekt de jgz-verpleegkundige met de ouders/ 
verzorgers de reden waarom een kind geen gebruik maakt van de voorschoolse 
voorziening en probeert deze alsnog tot deelname te stimuleren. Indien uit het gesprek 
blijkt dat ouders/ verzorgers hier nog steeds niet voor openstaan bekijkt de jgz-
verpleegkundige hoe het vervolgtraject verder wordt opgepakt. Hoe en op welke leeftijd 
de opvolging moet plaats vinden is afhankelijk van de professionele inschatting van de 
jgz-verpleegkundige (eventueel wordt de casus anoniem besproken in het Multi 
Disciplinair Overleg CJG/Porthos). 

5. De jgz-verpleegkundige noteert in het dossier of het kind gebruik maakt van een 
voorschoolse voorziening. En of er sprake is van een WE-doelgroepkind. 

6. De jgz-verpleegkundige en de voorschoolse voorzieningen bieden twijfelaars die een 
WE-doelgroepkind hebben de mogelijkheid van een kijkmoment op de voorschoolse 
voorziening. 

7. Indien er een kerngroepoverleg / clusteroverleg is tussen de scholen en de voorschoolse 
voorzieningen, sluit jgz-verpleegkundige aan op uitnodiging van de coordinator van het 
betreffende overleg. 

8. Tweemaal per jaar wordt geïnventariseerd 	bij de jgz-verpleegkundige hoeveel 
doelgroepkinderen er op 2 en 3 jarige leeftijd nog in een volgpad zitten en wat daarvoor 
redenen zouden zijn. De jgz-verpleegkundige signaleert ook trends (bijv. motieven, of 
wijken/kernen waar toeleiding niet lukt). De jgz-verpleegkundige signaleert deze 
gegevens bij de jgz-regiomanager. Deze neemt vervolgens contact op met de 
verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar. 



9. De jgz-verpleegkundige geeft de voorschoolse voorzieningen advies en consultatie bij 
vragen op het gebied van zorg en ontwikkeling in het algemeen en voor het specifieke 
doelgroepkind. De jgz-verpleegkundige en voorschoolse voorzieningen wisselen 
informatie uit, rekening houdend met privacyregelingen. 

De Voorschoolse voorzieningen. 
1. De voorschoolse voorzieningen moeten ingeschreven zijn in het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en zijn geregistreerd voor Voor- en 
Vroegschoolse Educatie. 

2. De voorschoolse voorziening vraagt bij het intakegesprek om het door de jgz-
verpleegkundige afgegeven indicatieformulier, waarop de ouder toestemming heeft 
gegeven voor uitwisseling van gegevens. 

3. De voorschoolse voorzieningen die in het LRKP geregistreerd zijn voor WE bieden aan 
doelgroepkinderen een WE-aanbod voor tenminste 10 uur per week aan, verspreid over 
tenminste 3 dagen. 

4. De doelgroepkinderen die een erkend voorschools programma aangeboden krijgen 
worden door de voorschoolse voorziening gevolgd in hun ontwikkeling aan de hand van 
de registratiemethode KIJK-peuters. Deze registratie wordt tenminste drie maal tijdens 
de peuterperiode afgenomen (bij aanvang deelname, na 1 jaar deelname en voor een 
derde maal voor de overgang naar het basisonderwijs). 

5. Als in de voorschoolse voorziening de indruk bestaat dat een niet-doelgroepkind een 
ontwikkelingsachterstand heeft, wordt een registratie KIJK-peuters gedaan. Als uit deze 
registratie blijkt dat een kind meer dan een half jaar achterstand heeft op 
spraak/taalgebied of drie of meer andere gebieden, dan wordt hierover na 
akkoordbevinding van de ouders een consultatie bij de jgz-verpleegkundige gedaan om 
te bepalen of sprake is van een WE-doelgroepkind. De jgz-verpleegkundige kan ervoor 
kiezen om de jgz-logopedist te consulteren om te bepalen of het kind behoort tot de 
doelgroep. 

6. Doelgroepkinderen krijgen voorrang op niet-doelgroepkinderen bij plaatsing. 
7. De coordinator van het kerngroepoverleg / clusteroverleg (indien van toepassing) neemt 

het initiatief voor een overleg, minimaal 2 x per jaar. JGZ schuift hierbij op uitnodiging 
aan. 

8. De voorschoolse voorziening verplicht zich tot een warme overdracht van het 
doelgroepkind aan het basisonderwijs. Minimaal te verstrekken gegevens zijn: het 
programma dat is gevolgd, de duur van dit programma en de KIJK-registratie. 

Het Basisonderwijs. 
1. Het basisonderwijs maakt tijd vrij voor overdracht van doelgroepkinderen door de 

voorschoolse voorzieningen. Houders van voorschoolse voorzieningen en 
basisonderwijs verplichten zich tot het maken van afspraken over de wijze van warme 
overdracht en de inhoud hiervan. Minimaal te verstrekken gegevens zijn: het 
programma dat is gevolgd, de duur van dit programma en de KIJK-registratie. 

2. Het basisonderwijs neemt deel aan het kerngroepoverleg / clusteroverleg (indien van 
toepassing) welke in een wijk of kern wordt georganiseerd. 

3. Over de monitoring van vroegschoolse educatie in het basisonderwijs, zullen nadere 
afspraken worden gemaakt met de gemeente. 

4. Tijdens het intakegesprek op de basisschool wordt de gezinssituatie nagevraagd en 
worden mogelijke jongere broertjes en zusjes toe geleid naar de voorschoolse 
voorziening. 



Doelgroepdefiniëring, een toelichting 

Toelichting: 
• Loslaten gewichtenregeling voorschoolse periode: 

Volgens deze definitie zijn kinderen tot de leeftijd eind groep 2 niet automatisch 
doelgroepkinderen, ook al zouden zij dat zijn volgens de gewichtenregeling, zoals 
gehanteerd bij inschrijving in het basisonderwijs. Er dient een relatie te zijn met de 
kansen op een minder goede start in het basisonderwijs. Zo vallen bijvoorbeeld kinderen 
met een indicatie voor een medisch kinderdagverblijf (MKD) of kinderen waarbij als 
enige risico overgewicht wordt gesignaleerd niet onder de definitie. 
Ongeacht dat de gewichtenregeling wordt losgelaten wordt de afspraak met de JGZ en 
de voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang) gehandhaafd 
dat zij bij de inschrijving, naast de risico's die de onderbouwing zijn van de indicatie tot 
doelgroepkind, noteren of deze kinderen al dan niet binnen de gewichtenregeling 
zouden vallen. Zo wordt inzichtelijk hoe de verhouding is tussen kinderen met een risico 
op ontwikkelingsachterstand versus gewichtenkinderen en kan daarmee een inschatting 
worden gemaakt of de middelen vanuit het rijk toereikend zijn. 

• Vooraf bepaalde signaleringssystemen: 
Door de jgz-verpleegkundige wordt hiervoor de Vragenlijst Onvervulde Behoeften en 
Opvoedingsondersteuning Zorg- en Risicotaxatie Zeeland (VOBO-Z) gehanteerd, 
landelijk bekend als de SPARK. Deze wordt ingevuld bij het 18-maanden-
contactmoment. Bij latere contacten kan het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek 
toereikend zijn, indien nodig aangevuld met de Snel-Taallijst. 
De voorschoolse voorzieningen hanteren de registratie KIJK!-peuters 

Privacy 
In het kader van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens moeten ouders/verzorgers 
ervan op de hoogte zijn indien over hun peuter gesproken wordt met derden. Als geen 
toestemming wordt gegeven door de ouders/verzorgers of deze niet is gevraagd, kan de peuter 
niet worden besproken in overleg tussen de voorschoolse voorziening, de jgz-verpleegkundige 
en het basisonderwijs en kan geen 10 uur WE worden aangeboden. 

Voor het uitwisselen van informatie worden de privacyregelingen van de GGD-jgz, de 
voorschoolse voorziening en het basisonderwijs gehanteerd. Uitgangspunten zijn: 

1. Voor elk kind regelen dat er overleg tussen de GGD-jgz, de voorschoolse voorzieningen 
en het basisonderwijs kan plaatsvinden in het kader van toeleiding, doorgaande lijn en 
warme overdracht op het gebied van WE. Ouders/verzorgers geven hiervoor 
toestemming op het indicatieformulier WE. Dit wordt door de jgz-verpleegkundige 
persoonlijk met hen besproken. 

2. Bij signalering van specifieke problematiek (problematiek die met deelname aan WE 
alleen niet afdoende wordt opgepakt/beantwoord) moet deze eerst met de ouders 
/verzorgers worden besproken. Hierbij wordt aangegeven, dat de benodigde informatie 
wordt uitgewisseld tussen de jgz-verpleegkundige, de voorschoolse voorzieningen en 
het basisonderwijs met de andersoortige in te zetten of te consulteren zorg-
/hulpverlening. Voor die uitwisseling met niet-samenwerkingspartners wordt expliciet 
toestemming gevraagd. 



Monitoren 
Om te kunnen bepalen wat het bereik is onder de doelgroepkinderen van WE en zicht te 
kunnen krijgen op de mogelijke effectiviteit is het nodig om een aantal gegevens vast te leggen 
en te bundelen. Het gaat hierbij (per gemeente en per jaar) in eerste instantie om: 

• Aantal peuters per gemeente (2 en 3 jaar); 
• Hoeveel peuters zijn bereikt door de JGZ bij het 18 maanden - contactmoment 
• Hoeveel peuters er door de JGZ zijn aangemerkt als doelgroeppeuter; 
• Hoeveel peuters er door de voorschool zijn aangemerkt als doélgroeppeuter; 
• Hoeveel peuters er uiteindelijk zijn aangekomen bij de voorschoolse voorzieningen; 
• Hoeveel doelgroeppeuters uiteindelijk zijn aangekomen bij de voorschoolse 

voorzieningen. 

De GGD-jgz zal zorg dragen voor het monitoren van deze gegevens. 

Evaluatie 
Afgesproken is de overeenkomst na een jaar te evalueren en te bezien of deze voldoet aan 
hetgeen nagestreefd wordt en er voldoende rekening wordt gehouden met nieuwe 
ontwikkelingen (zoals die van passend onderwijs). 

Bijlagen: 
1. Specifieke bepalingen per Zeeuws-Vlaamse gemeente; 
2. Verwijzing voor aanvullende uren/ extra dagdelen Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(WE) peuterspeelzaal/kinderopvang; 
3. Aanspreekpunt JGZ per wijk; 
4. Processchema verhoging doelgroepbereik. 
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Bijlage 1: Specifieke bepalingen per gemeente. 

1.1. Gemeente Terneuzen 

Algemeen 
De wijze waarop wij uitvoering geven aan peuterspeelzaalwerk en WE is door de 
gemeenteraad vastgesteld in de 'Notitie peuterspeelzaalwerkbeleid en beleid voorschoolse 
educatie 2010 — 2013' en het mede door gemeente, voorschoolse voorzieningen en 
schoolbesturen vastgestelde 'plan van aanpak voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente 
Terneuzen 2011 —2013'. 

Binnen de gemeente Terneuzen wordt 'Iedereen Telt Mee' (ITM) uitgevoerd. ITM is een 
gezinsstimuleringsprogramma, dat aansluit op de gebruikte WE-programma's en het 
thematisch werken op de voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen. Het doel van het ITM 
is het stimuleren van de Nederlandse taal en lichte opvoedingsondersteuning. ITM doelgroep 
peuters/kleuters zijn kinderen van ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen 
omdat ze (Nederlanders) van buitenlandse afkomst zijn of over een laag opleidingsniveau 
beschikken. Uit landelijk onderzoek is gebleken, dat gezinsgerichte programma's een positief 
effect op de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Dit effect wordt versterkt wanneer 
gezins- en centrumgerichte programma's worden gecombineerd. ITM wordt in de gemeente 
Terneuzen uitgevoerd door Stichting Jeugd Jongerenwerk. 

Gedifferentieerde aanpak van WE 
In de gemeente Terneuzen is gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van WE. Afhankelijk 
van het aantal doelgroepkinderen kan door voorschoolse voorzieningen gekozen worden voor 
basisparticipatie, of intensieve participatie. Voorschoolse voorzieningen en basisscholen werken 
samen in clusters. 

Basisparticipatie 

Locaties die kiezen voor deze vorm van participatie voldoen aan de volgende criteria: 
Voorschoolse voorzieningen: 

• Observeren en registreren de ontwikkeling van doelgroepkinderen m.b.v. Kijk! Peuters. 
Dit gebeurt minimaal 3 maal in de peuterperiode. 

• Werken structureel (volgens invoeringsafspraken) met het WE-programma 'Uk en Puk' 
of Puk en Ko' dan wel 'Sporen'. 

• Zorgen voor een 'warme overdracht' van ontwikkelingsgegevens van doelgroepkinderen 
aan de ontvangende basisschool. 

• Investeren in het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen, zoals is afgesproken 
in deze 

• Voeren minimaal 2x per jaar overleg met samenwerkende basisscholen over onderlinge 
afstemming en doorgaande lijn. 

Basisscholen: 
• Observeren en registreren de ontwikkeling van (minimaal) doelgroep leerlingen m.b.v. 

Kijk! 1-2, of een ander genormeerd registratiesysteem. 
• Hebben, voor de start in groep 1, overleg over de actuele ontwikkeling van 

doelgroepkinderen met pedagogisch medewerker. 
• Realiseren planmatige ontwikkelingsstimulering voor (doelgroep)leerlingen, volgens 

eisen van de onderwijsinspectie. 



• Investeren in het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen, zoals is afgesproken 
in deze "Samenwerkingsovereenkomst WE'. 

• Voeren minimaal 2x per jaar overleg met samenwerkende voorschoolse voorzieningen 
over onderlinge afstemming en doorgaande lijn. 

Samenwerkende locaties hebben onderlinge afspraken vastgelegd in een eenvoudig 
samenwerkingsdocument, wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

Intensieve participatie 
Locaties die kiezen voor deze vorm van participatie voldoen, naast de criteria voor 
basisparticipatie, aan de volgende criteria. 
Voorschoolse voorzieningen: 

• Pedagogisch medewerkers hebben kennis van en zijn vaardig in effectieve stimulering 
van taalontwikkeling. 

• Realiseren planmatige ontwikkelingsstimulering voor hele groep, kleine groep en 
individuele (doelgroep)kinderen. Actuele ontwikkeling van kinderen en de SLO-doelen 
zijn hierbij uitgangspunt. 

• Werken, indien nodig, met plannen van aanpak voor individuele kinderen en bespreken 
dit bij de 'warme overdracht' met de ontvangende basisschool. 

• Voeren actief ouderbeleid, gericht op ontwikkelingsstimulering thuis. 
• Voeren structureel inhoudelijk overleg met samenwerkende basisscholen, gericht op: 

inhoudelijke doorgaande lijnen en inhoudelijke resultaatafspraken en afstemming zorg. 

Basisscholen: 
• Leerkrachten groep 1 en 2 hebben kennis van en zijn vaardig in effectieve stimulering 

van taalontwikkeling. 
• Realiseren planmatige ontwikkelingsstimulering voor hele groep, kleine groep en 

individuele (doelgroep)kinderen. Actuele ontwikkeling van kinderen en de SLO-doelen 
zijn hierbij uitgangspunt. 

• Werken, indien nodig, met plannen van aanpak voor individuele kinderen en sluiten aan 
bij de onderwijsbehoeften van kinderen vanuit de voorschoolse voorziening. 

• Voeren actief ouderbeleid, gericht op ontwikkelingsstimulering thuis. 
• Voeren structureel inhoudelijk overleg met samenwerkende voorschoolse voorziening, 

gericht op: inhoudelijke doorgaande lijnen en inhoudelijke resultaatafspraken en 
afstemming zorg. 

Samenwerkende 	locaties 	hebben 	onderlinge 	afspraken 	vastgelegd 	in 	een 
samenwerkingsdocument, wat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

Specifieke toevoegingen Terneuzen op het convenant 

Centrum Jeugd & Gezin ( Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar) 
Punt 4: Wanneer er sprake is van een grote taalachterstand, kan JGZ besluiten om ITM in te 
schakelen. JGZ en ITM maken onderling nadere afspraken over de criteria die gelden voor 
doorverwijzing 	en 	monitoren 	hoeveel 	kinderen 	zijn 	doorverwezen. 

Punt 6: In de gemeente Terneuzen kan naast een kijkmoment ook een huisbezoek worden 
uitgevoerd door een medewerker van Iedereen Telt Mee. JGZ schakelt hiertoe ITM in, indien 
sprake is van een doelgroepkind. Het aanbod voor een persoonlijk gesprek vindt plaats, nadat 



het kind 2 jaar is geworden. Bij voorkeur rond 2,5 jaar, maar dit is ook afhankelijk van de 
opvolging door JGZ (contactmoment). 

De voorschoolse voorzieningen 
Afhankelijk van de wijze van participatie (zie hierboven: basis- of intensief-) binnen de 
voorschoolse voorziening of de basisschool, worden verdergaande afspraken gemaakt over 
toeleiding en overdracht binnen de WE-clusters. 

1. 2. Gemeente Sluis 

In de gemeente Sluis is door het college de uitvoering van WE vastgelegd middels het 
beleidsplan WE. Dit plan wordt jaarlijks uitgewerkt door middel van activiteitenplannen WE. In 
het beleidsplan is het volgende opgenomen. 

De gemeente Sluis stelt de volgende voorwaarden aan voorschoolse instellingen die vermeld 
zullen worden als WE locatie: 

• Deelname Lokaal Educatieve agenda; 
• Deelname aan doorgaande lijn activiteiten: 

• kerngroep overleg 3 keer per jaar; 
• uitwisseling scholen en andere deelnemers; 
• KIJK! registratie van alle kinderen en overdracht aan scholen; 
• ondertekenen samenwerkingsovereenkomst VVE. 

• Uitvoeren van het jaarlijks activiteitenplan VVE; 
• Aanbod van dagelijkse WE activiteiten aan peuters, opgenomen in het pedagogisch 

werkplan en dagindeling; 
• Werken met Puk en Ko of Uk en Puk; 
• Werken met taallijn WE; 
• Deelname aan scholingsactiviteiten KIJK!, Puk en Ko / Uk en Puk, Taallijn WE; 
• Deelname aan de jaarlijkse evaluatie activiteitenplan WE; 
• Deelname jaarlijkse provinciale monitor. 

Voor de vroegschoolse instellingen geldt: 
• Deelname Lokaal Educatieve agenda; 
• Deelname aan doorgaande lijn activiteiten; 
• Kerngroep overleg 3 keer per jaar; 
• Uitwisseling scholen en andere deelnemers; 
• KIJK! registratie; 
• Uitvoeren jaarlijks WE activiteitenplan; 
• WE activiteiten zijn opgenomen in het schoolwerkplan; 
• Deelname aan scholingsactiviteiten WE; 
• Deelname aan de jaarlijkse evaluatie; 
• Deelname jaarlijkse provinciale monitor. 

Omschrijving doelgroepkinderen. 
Naast de omschrijving in de samenwerkingsovereenkomst hecht de gemeente Sluis er belang 
aan om ook de kinderen die thuis een andere taal dan het Nederlands als thuistaal of 
moedertaal hebben direct aan te wijzen als doelgroepkind. 
Kinderen die in de voorschoolse voorziening een achterstand van 6 maanden of meer in de 
taal,- spraak,- de sociaal- emotionele ontwikkeling of meerdere andere ontwikkelingsgebieden 



vertonen kunnen direct, zonder tussenkomst van JGZ, aangewezen worden als doelgroepkind 
door de pedagogische medewerkers. Deze kinderen worden wel gemeld bij deJGZ. 

Deelname aan meedere dagdelen WE wordt niet bekostigd voor ouders die gebruik maken van 
kinderopvangtoeslag. 

1.3. Gemeente Hulst 

Algemeen 
Voor zover onderdelen genoemd in de Samenwerkingsovereenkomst WE niet 
overeenstemmen met de hierna specifiek voor Hulst benoemde, dan gaan de hierna genoemde 
bepalingen of gevolgen ervan voor. 

Beleidsnota 'Sterker Verder' 
In de gemeente Hulst werd door de Gemeenteraad op 28 juni 2012 de beleidsnota 'Sterker 
Verder — beleidsnota Peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2012-2014' 
vastgesteld. Vanuit de missie "Iedereen doet mee!" wordt hiermee aangegeven, dat alle partijen 
— het kind, de ouders, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, het basisonderwijs, het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente — er een aandeel in hebben, om er voor te zorgen 
dat ieder kind optimale kansen krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten. 
Dit vraagt om een inspanning van alle partijen op hun eigen deskundigheid en 
verantwoordelijkheid én een samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen. 

Het WE-doelgroepkind wordt voor de gemeente Hulst bepaald op: 
• het kind heeft een feitelijke weging van 0,3 of 1,2 conform de nieuwe gewichtenregeling 

basisonderwijs (gepubliceerd door het CFI april 2008) en/of; 
• het kind wordt door het CJG doorverwezen naar de voorschoolse voorziening 

(kinderopvang of peuterspeelzaal) op basis van een indicatie dat er extra aandacht 
nodig is vanwege risico's in de ontwikkeling cq. het oplopen van een 
ontwikkelingsachterstand. 

Om de missie te kunnen volbrengen zijn er een aantal maatregelen benoemd voor de komende 
beleidsperiode: 

1. De voorschoolse voorziening moet zijn opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en daarbij een vermelding van het aanbod 
van VVE hebben. 

2. Een toelatingsbeleid voor de deelname aan Voorschoolse Educatie in de voorschoolse 
voorziening en een minimale instroomleeftijd van 2 jaar. 

3. Het werken met een erkend WE-programma in de voorschoolse voorziening en de 
invoering van een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in het peuterspeelzaalwerk. 

4. De verplichting aan de voorschoolse voorziening ^ om zelf passend 
(bij)scholingsprogramma op te stellen om de deskundigheid op Voorschoolse Educatie 
te borgen. 

5. De beperking van de maximale ouderbijdrage in het peuterspeelzaalwerk en de 
kinderopvang bij deelname aan Voorschoolse Educatie van een doelgroepkind. 

6. De gemeentelijke financiering van de inzet van een 2e gekwalificeerde pedagogisch 
medewerker in het peuterspeelzaalwerk. Dit voor zover de groep na overleg werd 
aangeduid als WE-groep. 

7. Om de aansluiting tussen de voorschoolse voorziening en het basisonderwijs goed te 
laten verlopen, is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt tussen deze 
samenwerkingspartners. 



8. Het regelen van de 'warme overdracht' van een doelgroepkind en dit te faciliteren door 
de gemeente. 

Om de uitvoering van de maatregelen 5, 6 en 8 mogelijk te maken bestaat er voor de 
voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs de mogelijkheid om een waarderingssubsidie 
te verkrijgen bij de gemeente op grond van de subsidiebeleidsregel 2 WE (hierbij moet worden 
opgemerkt dat een subsidie ter uitvoering van maatregel 6 alleen beschikbaar is voor de 
peuterspeelzaalorganisatie). 



centrum voor 
jeugd en gezin 
Zeeuws-Vlaanderen 

Bijlage 2: Verwijzing voor aanvullende uren/ extra dagdelen Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (WE) peuterspeelzaal/kinderopvang (doorhalen indien niet van toepassing) 

Naam Kind: 

Adres: 

Geboortedatum: 

Naam Jeugdverpleegkundige: 

Reden verwijzing: 
U Stimulering spraak/taal ontwikkeling 
O Introductie Nederlandse taal 
• Opvoedingsondersteuning 
O Stimulering sociale ontwikkeling 
O Stimulering motorische ontwikkeling 
U Anders n.1. 

Raadpleging GGD logopedist 	ja/nee 

Opmerkingen/Toelichting 

Voorwaarden deelname aanvullende uren/dagdeel in kader van WE beleid. 

Met de samenwerkende partijen (jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en 
primair onderwijs) vindt er vanuit het WE beleid onderlinge afstemming plaats rondom de 
opvolging van de ontwikkeling van uw kind. Binnen de voorschools voorzieningen en het primair 
onderwijs wordt de uitvoering van het WE-programma vastgelegd in een kindvolgsysteem. 
Indien U als ouder/verzorger gebruik wenst te maken van aanvullende uren/dagdeel 
peuterspeelzaal/kinderopvang voor uw kind, dan onderschrijft u dit WE programma en de 
samenwerkingsafspraken. Bij deze afstemming worden alleen gegevens uitgewisseld die van 
belang zijn voor de opvolging van de ontwikkeling van uw kind en daarmee de doorgaande 
zorglijn. 

Datum, plaats 
	

Handtekening ouder, verzorger, 

Datum, plaats 
	

Handtekening jeugdverpleegkundige 



Regiomanager 
Gerda van Bambost 

Procescoördinator 
Jeanne Esser 

Conny de Bruyn, Margot de Blaeij 
Secretariaat 

Sasja de Bruijn, Stanny de Dobbelaere, Ester Meulenberg 
Jeugdartsassistente 

Arlette Christiaens (logopedist) 
Spraak-taal 

Ingrid Everaard, Liesbeth Hagenaars (jeugdverpleegkundigen VO) 
Voortgezet Onderwijs 

Nicolle Verstraeten, Sandra de Wandel 
Opvoedspreekuur 

Woonkernen/ wijken: Othene, Binnenstad en Java 

Eimert Branderhorst, Peter Cuppen, Anastasia Neeteson, Karolien van 

Puyenbroeck, Marianne van der Valk Jeugdartsen 0-19 jr 

Sarina Dekker, Jacqueline Kint, Carolien Lauwers, Mayke Roodzant, 

Anjes Schuttkowski, Marloes Strobbe, Ester van de Vijver, Isabelle van 
de Vrede, Sandra de Wandel, Annemiek Ypnna 

Jeugdverpleegkundigen 0-12 jaar 

Petra de Block, Monique van den Bulck, Janny de Caluwe, Jenny 

Mornout, Ester Prins, Yvonne Vervaeck CB-assistenten 

CB locatie de Tijman 

Woonkernen/ wijken: : Lievenspolder, Noordpolder, Triniteit, Oude Vaart en Serlippenspolder 

CB locatie de Kameleon 

Peter Cuppen (jeugdarts) 

Sarina Dekker, Marloes Strobbe, Sandra de Wandel 
(jeugdverpleegkundigen) 

Petra de Block, Monique van den Bulck (cb assistente) 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Peter Cuppen (jeugdarts) 

Ester Meulenberg (jeugdartsassistente) 

De Kameleon, CBS Prins Willem van Oranje (Sarina Dekker, Sandra de 

Wandel jeugdverpleegkundigen) 

CBS de Oude Vaart (Marloes Strobbe, jeugdverpleegkundige) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Marianne van der Valk (jeugdarts) 

Ester van de Vijver, Isabelle van de Vrede, Mayke Roodzant 

(jeugdverpleegkundigen) 

Jenny Mornout, Ester Prins (cb assistenten) 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Eimert Branderhorst, Peter Cuppen (jeugdartsen) 

Stanny de Dobbelaere (jeugdartsassistente) 

OBS Piramide (Isabelle van de Vrede, jeugdverpleegkundige) 

RKBS Op de Hoogte, OBS Zuidlandschool, CBS De Parel, 

OBS De Irisschool (Mayke Roodzant, jeugdverpleegkundige) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 



Woonkernen/ wijken: Katspolder, Zuidpolder, Oudelandse Hoeve, Zuiderpark, Zeldenrust, 
St Annapo der, Driewegen, Spui I 	' 	 ' 

CB locatie de Stelle 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Peter Cuppen (jeugdarts) 

Anjes Schuttkowski, Annemiek Ypnna (jeugdverpleegkundigen) 
Petra de Block (cb assistente) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr -12 jr) 
jeugdverpleegkundige) 

 

Peter Cuppen (jeugdarts) 

Stanny de Dobbelaere (jeugdartsassistente) 

CBS De Stelle, R.K. De Zeemeeuw, OBS de Meerpaal (Annemiek Ypma, 

RKBS De Geule, CBS Aangeenbrugschool (Anjes Schuttkowski, 
jeugdverpleegkundige) 

CBS De Hille (Marloes Strobbe, jeugdverpleegkundige) 

Woonkernen/ wijken: Sas van Gent, Westdorpe 

CB locatie Sas van Gent 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Anastasia Neeteson (cb arts) 

Mayke Roodzant, Isabelle van de Vrede (jeugdverpleegkundigen) 
Lily van de Berg (cb assistente) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Eimert Branderhorst (jeugdarts) 

Ester Meulenberg (jeugdartsassistente) 

OBS Frederik Hendrik, RKBS De Sasse Vaart (Isabelle van de Vrede, 
jeugdverpleegkundige) 

RKBS De Kreeke (Mayke Roodzant, jeugdverpleegkundige) 

Woonkernen/ wijken: Sluiskil 

CB locatie 	Sluiskil 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Anastasia Neeteson (cb arts) 

Trix Ayoub, Sarina Dekker (jeugdverpleegkundige) 
Lily van de Berg (cb assistente) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Eimert Branderhorst (jeugdarts) 

Ester Meulenberg (jeugdartsassistente) 

RKBS St Antonius, OBS de Vrije Vlucht (Sarina Dekker, Trix Ayoub, 
jeugdverpleegkundigen) 

RKBS Oranje Nassau (Marloes Strobbe, jeugdverpleegkundige) 

Woonkernen 	wijken: Philippine, Biervliet 

CB locatie Philippine 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Anastasia Neeteson (CB-arts) 

Monique de Paauw (jeugdarts) 

Trix Ayoub, Sara Ende (jeugdverpleegkundigen) 

Jacqueline Engelaar, Jenny Mornout (CB-assistenten) 

Basisonderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Monique de Pauw (jeugdarts) 

Ester Meulenberg (jeugdartsassistente) 

OBS De Stelle, de Zeester (Trix Ayoub, jeugdverpleegkundige) 
't Geuzenest (Sara Ende, jeugdverpleegkundigen) 



Woonkern Hoek 

CB locatie De Tijman 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Marianne van der Valk (jeugdarts) 

Isabelle van de Vrede (jeugdverpleegkundige) 

Ester van de Vijver (jeugdverpleegkundige) 

Jenny Mornout (CB-assistente) 

Basisonderwijs (vanaf 3,9-12 jr) 
Eimert Branderhorst (jeugdarts) 
Ester Meulenberg (jeugdartsassistente) 

Op Weg, 't Kompas (Ester van de Vijver) 

Woonkernen/wijken: Axel/Zuiddorpe/Overslag 

CB locatie Axel 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Karolien van Puyenbroeck (jeugdarts) 

Carolien Lauwers, Jacqueline Kint (jeugdverpleegkundigen) 

Janny de Caluwé (cb assistente) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Karolien Puyenbroeck (jeugdarts) 

Sasja de Bruijn (jeugdartsassistente) 

OBS Pr Marijke, PCBS de Warande, RKBS Canisius (Carolien Lauwers, 

jeugdverpleegkundige) 
RKBS Antonius, GBS de Sterrenpracht (Jacqueline Kint, 

jeugdverpleegkundige) 

Woonkern/wijk Koewacht 

CB locatie Brede school de Vlaswiek Koewacht 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Karolien van Puyenbroeck (jeugdarts)) 

Carolien Lauwers, Jacqueline Kint (jeugdverpleegkundigen) 

Monique van den Bulck (cb assistente) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 
Karolien Puyenbroeck (jeugdarts) 
Sasja de Bruijn (jeugdartsassistente) 

RKBS De Vlaswiek (Carolien Lauwers, jeugdverpleegkundige) 

Woonkernen Zaamslag 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Karolien van Puyenbroeck (jeugdarts) 

Jacqueline Kint (jeugdverpleegkundige) 

Yvonne Vervaeck (cb assistente) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 
Karolien van Puyenbroeck (jeugdarts) 

Sasja de Bruijn (jeugdartsassistente) 

CBS De Torenberg (Jacqueline Kint, jeugdverpleegkundige) 

PSZ/KOV 

Terneuzen Binnenstad, Othene en Java 
De Binnenstappertjes, Juultje 
De Wipwap 

lsabelle van de Vrede (jeugdverpleegkundige) 

Mayke Roodzant (jeugdverpleegkundige) 

Terneuzen Lievenspolder, Noordpolder, Triniteit, Oude Vaart en 
Serlippenspolder 
De Kameleon, de Wipwap, het Kootertje 

Oude Vaart 
Juultje Zuidland 

Sarina Dekker & Sandra de Wandel (jeugdverpleegkundigen) 

Marloes Strobbe (jeugdverpleegkundige) 

Mayke Roodzant (jeugdverpleegkundige) 

Terneuzen Katspolder, Zuidpolder, Oudelandse Hoeve, 
Zuiderpark, Zeldenrust, St Annapolder, Driewegen, Spui 
Bruintje Beer 

Juultje de Stelle 
Villa de Bengels 

Anjes Schuttkowski (jeugdverpleegkundige) 

Annemieke Ypma (jeugdverpleegkundige) 

Anjes Schuttkowski en Annemieke Ypma (jeugdverpleegkundigen) 



Kinderplein 

Reformatorische PSZ 
Anjes Schuttkowski en Annemieke Ypma (jeugdverpleegkundigen) 
Anjes Schuttkowski en Annennieke Ypma (jeugdverpleegkundigen) 

Sas van Gent, Westdorpe 

't Kreekeltje, 011eke Bolleke 
't Zonnehuisje, 't Hummelhonk, Okidoki 

Mayke Roodzant (jeugdverpleegkundige) 
Isabelle van de Vrede (jeugdverpleegkundige) 

Sluiskil 

De Harlekijn, up en Janneke, de Kindercaroussel Sarina Dekker (jeugdverpleegkundige) 
Philippine, Biervliet 

Dikkie Dik, Kiddo's 

Juultje II, Rupsje Nooitgenoeg, het Kootertje 
Sara Ende (jeugdverpleegkundige) 

Trix Ayoub (jeugdverpleegkundige) 
Hoek 

Duimelotje Ester van de Vijver (jeugdverpleegkundige) 
Axel, Zuiddorpe, Overslag 

Alles Kidz, de Kleine Draak, Juultje Axel, Ukkepuk Carolien Lauwers en Jacqueline Kint (jeugdverpleegkundigen) 
Koewacht 

De Speelweide, de Vlasschoeffies Carolien Lauwers en Jacqueline Kint (jeugdverpleegkundigen) 
Terneuzen Buitengebied 
Juultje Zaamslag Jacqueline Kint (jeugdverpleegkundige) 



Kathleen Hansen (jeugdarts) 

Ellen van Acker, Nancy Roelands, Lia de Theye (jeugdverpleegkundige) 
Annelies Leeraert, Yvonne Vervaeck (cb assistentes) 

Consultatiebureau 0-3 jaar) 

Kathleen Hansen (jeugdarts) 

Sasja de Bruijn (jeugdartsassistente) 

RKBS Nobelhorst, RKBS Moerschans, PBS De Ark, RKBS St Willibrordus, 

OBS Reynaert (Nancy Roelands, jeugdverpleegkundige) 

RKBS St Bernardus, RKBS ter Doest, RKBS St Jozef (Ellen van Acker, 
jeugdverpleegkundige) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Hilde Bastiaens (jeugdarts) 

Bea Boone (jeugdverpleegkundige) 

Monique van den Bulck (cb assistente) 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Hilde Bastiaens (jeugdarts) 

Sasja de Bruijn (jeugdartsassistente) 

OBS Sandeschool, RKBS ter Duinen, RKBS de Oostvogel (Bea Boone, 

jeugdverpleegkundige) 

RKBS St Jozef, RKBS de Schakel, RKBS ter Vliet ( 	 
jeugdverpleegkundige) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Kathleen Hansen (jeugdarts) 

Margot de Nijs (jeugdverpleegkundige) 

Monique van den Bulck (cb assistente) 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Kathleen Hansen (jeugdarts) 

Sasja de Bruijn (jeugdartsassistente) 

De Heidepoort, RKBS Inghelosenberghe (Margot de Nijs, 
jeugdverpleegkundige) 

Basis onderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Regiomanager 
Gerda van Bannbost 

Procescoördinator 
Jeanne Esser 

Conny de Bruyn, Margot de Blaeij 
Secretariaat 

Hilde Bastiaens, Kathleen Hansen 
Jeugdartsen 0-19 jaar 

Jeugdartsassistenten 
Sasja de Bruijn 

Ellen van Acker, Bea Boone, Margot de Nijs, Nancy Roelands, Lia de 
Theye, Jeugdverpleegkundigen 0-12 jaar 

Monique van den Bulck, Annelies Leeraert, Yvonne Vervaeck 
CB-assistenten 

Arlette Christiaens (logopediste) Spraak taal 

Voortgezet onderwijs Anouk d'Hondt (jeugdverpleegkundige VO) 

Sandra de Wandel, Nicolle Verstraeten Opvoedspreekuur 

Woonkernen/wijken Hulst, Clinge, Graauw, Nieuw Namen 

CB locatie Hulst MSC 

Woonkernen/wijken: Kloosterzande, Lamswaarde, Hengstdijk, Vogelwaarde, Terhole 

CB locatie Kloosterzande 

Woonkernen/wijken: Sint Jansteen, Heikant 

CB locatie Sint Jansteen 



Hulst, Clinge, Graauw, Nieuw Namen 

Joepie de Poepie, Kleine Deugniet, kindervilla Reyntje, 
De Ark 

KC Mannaleen, de Speelhoek, de Tivoli 

St Bernardus, Ter Doest, St Jozef 

Nancy Roelands (jeugdverpleegkundige) 

Lia de Theye (jeugdverpleegkundige) 

Ellen van Acker (jeugdverpleegkundige) 

Kloosterzande, Lamswaarde, Hengstdijk, Vogelwaarde, Terhole 

't Poppeke, ter Duinen, Kiekeboe, Vogelnest, Pinkeltje 
Bea Boone (jeugdverpleegkundige) 

St lansteen en Heikant 

Pinkeltje Margot de Nijs (jeugdverpleegkundige) 



Gerda van Bambost 

Jeanne Esser 

Conny de Bruyn, Margot de Blaeij 

Monique de Paauw, Vanessa Verschuere 

Jeugdverpleegkundigen 0-12 jaar 
Suzie Dekker, Marina de Dobbelaere, Sara Ende, Veronique Hol 

Christa Haers 

Woonkernen Breskens, Groede, Schoondijke, Hoofdplaat 

Jacqueline Engelaar, Jenny Mornout 
Cb assistenten 

Arlette Christiaens (logopedist) enkel op aanvraag PSZ/KDV 
Spraak-taal 

Ingrid Everaard (jeugdverpleegkundige VO) 
Voortgezet onderwijs 

Sara Ende 
opvoedspree kuur 

CB locatie De Burcht 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Vanessa Verschuere (jeugdarts) 

Suzie Dekker, Veronique Hol (jeugdverpleegkundige) 

Jacqueline Engelaar (cb assistente) 

Basisonderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Vanessa Verschuere (jeugdarts) 
Christa Haers (jeugdartsassistente) 

OBS Pr Irene, St Petrus/de Wegwijzer (Veronique Hol, 
jeugdverpleegkundige) 

OBS Breskens, CBS/RKBS De Golfbreker, Meerstromenschool (Suzie 
Dekker, jeugdverpleegkundige) 

RKBS De Hoge Plaat (Sara Ende, jeugdverpleegkundige) 

Woonkernen Sluis, Cadzand, Nieuwvliet, Retranchement 

CB locatie MFC De Keure 

Consultatiebureau 0-3 jaar 
Vanessa Verschuere (jeugdarts) 

Suzie Dekker, Veronique Hol (jeugdverpleegkundige) 

Jacqueline Engelaar (cb assistente) 

Basisonderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Vanessa Verschuere (jeugdarts) 

Christa Haers (jeugdartsassistente) 

OBS Johan Willem Friso, Openbare Basisschool, OBS Oranje Nassau, 

RKBS Sint Jan, OBS J.H. van Dale ( ...... ?..., jeugdverpleegkundige) 

Woonkernen: Oostburg, ljzendijke, Zuidzande, INaterlandkerkje, Aardenburg, Eede 

CB locatie De Trage! 

Consultatiebureau 0-3 jaar 

Monique de Paauw (jeugdarts) 

Sara Ende, Marina de Dobbelaere, Veronique Hol 

(jeugdverpleegkundigen) 

Jenny Mornout (cb assistente) 

Basisonderwijs (vanaf 3,9 jr-12 jr) 

Monique de Paauw (jeugdarts) 

Christa Haers (jeugdartsassistente) 

OBS De Berenburcht, CNS De Drieklank, RKBS St Bavo, Europaschool, 

(Sara Ende, jeugdverpleegkundige) 

OBS De Schuttershoek, RKBS Molenbolwerk (Veronique Hol, 



jeugdverpleegkundige) 

OBS Vorsternnan van Oyen, RKBS Op Dreef, RKBS St Josef (Marina de 
Dobbelaere, jeugdverpleegkundige) 

PSZ/KDV met VVE 

Oostburg KIDz, Pimpampoentje, De kleine Beer Sara Ende (jeugdverpleegkundige) 

ljzendijke, Zeker zo leuk, 't Gabbertje Veronique Hol (jeugdverpleegkundige) 

Aardenburg, de Opkikker, de Bengelbak Marina de Dobbelaere (jeugdverpleegkundige) 

Eelde, het Vangnetje Marina de Dobbelaere (jeugdverpleegkundige) 

Schoondijke Klein Duimpje Veronique Hol (jeugdverpleegkundige) 

Sluis Pinokkio, de Kabouterhut Marina de Dobbelaere (jeugdverpleegkundige) 

Cadzand het Springtij Marina de Dobbelaere (jeugdverpleegkundige) 

Nieuwvliet het Zandkasteel Suzie Dekker (jeugdverpleegkundige) 

Groede de Schavuitjes Suzie Dekker (jeugdverpleegkundige) 

Breskens Duizendpoot, de Strandjutters, de 
Schippertjes/het Scheepsruim, de Kreukeltjes 

Suzie Dekker (jeugdverpleegkundige) 



Locatie, adres, namen, telefoonnummers en e-mailadres van 

medewerkers 

GGD JGZ / CJG Stadhuisplein 3 4531 GZ Terneuzen 

Gerda van Bambost regiomanager 06-51662885 gerda.vanbambost@ggdzeeland.n1 

Jeanne Esser procescoördinator 06-48250179 ieanne.esser@ggdzeeland.n1 

Margot de Blaeij secretaresse 06-30999407 secretariaat-igz-terneuzen@ggdzeeland.n1 

Conny de Bruyn secretaresse 06-30998157 secretariaat-igz-terneuzen@ggdzeeland.n1 

Ellen van Acker jeugdverpleegkundige 06-50449663 ellen.vanacker@ggdzeeland.n1 

Trix Ayoub jeugdverpleegkundige 06-30999088 trix.ayoub@ggdzeeland.n1 

Hilde Bastiaens jeugdarts 06-83905589 hilde.bastiaens@ggdzeeland.n1 

Bea Boone jeugdverpleegkundige 06-30997723 bea.boone@ggdzeeland.n1 

Eimert Branderhorst jeugdarts 06-51663140 eimert.branderhorst@ggdzeeland.n1 

Sasja de Bruijn jeugdartsassistente 06-30997718 sasia.debruiin@ggdzeeland.n1 

Arlette Christiaens logopediste 06-27030321 arlette.christiaens@ggdzeeland.n1 

Peter Cuppen jeugdarts 06-50819255 peter.cuppen@ggdzeeland.n1 

Suzie Dekker jeugdverpleegkundige 06-30999121 suzie.dekker@ggdzeeland.n1 

Sarina Dekker jeugdverpleegkundige 06-30999070 sarina.dekker@ggdzeeland.n1 

Stanny de Dobbelaere jeugdartsassistente 06-83331608 stanny.dedobbelaere@ggdzeeland.n1 

Marina de Dobbelaere jeugdverpleegkundige 06-30997721 marina.dedobbelaere@ggdzeeland.n1 

Sara Ende jeugdverpleegkundige 06-30997720 sara.ende@ggdzeeland.n1 

Ingrid Everaard jeugdverpleegkundige VO 06-27032376 ingrid.everaard@ggdzeeland.ril 

Christa Haers jeugdartsassistente 06-30997719 christa.haers@ggdzeeland.n1 

Liesbeth Hagenaars jeugdverpleegkundige VO 06-27032316 liesbeth.hagenaars@ggdzeeland.n1 

Kathleen Hansen jeugdarts 06-21503731 kathleen.hansen@ggdzeeland.n1 

Veronique Hol jeugdverpleegkundige 06-30997714 veronique.hol@ggdzeeland.n1 

Anouk d'Hondt jeugdverpleegkundige VO 06-27031804 anouk.dhondt@ggdzeeland.n1 

Jacqueline Kint jeugdverpleegkundige 06-30999408 jacqueline.kint@ggdzeeland.n1 

Carolien Lauwers jeugdverpleegkundige 06-30996970 carolien.lauwers@ggdzeeland.n1 

Anneke Marijne jeugdverpleegkundige 06-27031036 anneke.mariine@ggdzeeland.n1 

Ester Meulenberg jeugdartsassistente 06-30998195 ester.meulenberg@ggdzeeland.n1 

Anastasia Neeteson CB-arts 06-30999098 anastasia.neeteson@ggdzeeland.n1  



Margot de Nijs jeugdverpleegkundige 06-57310901 margot.deniis@ggdzeeland.n1 

Monique de Paauw jeugdarts 06-10230281 monique.depaauw@ggdzeeland.n1 

Karolien v Puyenbroeck jeugdarts 06-51662372 karolien.vanpuyenbroeck@ggdzeeland.n1 

Nancy Roelands jeugdverpleegkundige 06-30997731 nancy.roelands@ggdzeeland.n1 

Mayke Roodzant jeugdverpleegkundige 06-30997733 mayke.roodzant@ggdzeeland.n1 

Anjes Schuttkowski jeugdverpleegkundige 06-30998197 anies.schuttkowski@ggdzeeland.n1 

Marloes Strobbe jeugdverpleegkundige 06-57310902 marloes.strobbe@ggdzeeland.n1 

Lia de Theije jeugdverpleegkundige 06-30999040 lia.detheije@ggdzeeland.n1 

Marianne van der Valk jeugdarts 06-83331614 marianne.vandervalk@ggdzeeland.n1 

Vanessa Verschuere jeugdarts 06-52460862 vanessa.verschuere@ggdzeeland.n1 

Nicolle Verstraeten opvoedspreekuur 06-27031796 nicolle.verstraeten@ggdzeeland.n1 

Ester van de Vijver jeugdverpleegkundige 06-30997717 ester.vandeviiver@ggdzeeland.n1 

Isabelle van de Vrede jeugdverpleegkundige 06-30999060 isabelle.vandevrede@ggdzeeland.n1 

Sandra de Wandel opvoedspreekuur 06-83331371 sandra.dewandel@ggdzeeland.n1 

Annemieke Yprina jeugdverpleegkundige 06-30997713 annemieke.Ypma@ggdzeeland.n1 

Heeft men dringend een medewerker nodig en is hij/zij op dat moment niet bereikbaar, dan kan er contact opgenomen 
worden met het secretariaat in Terneuzen via telefoonnummer 06-30999407 of 06-30998157. Het secretariaat beheert 
de agenda's van de medewerkers. Ook kan er via de (voicemail) gsm van de desbetreffende medewerker een boodschap 
ingesproken worden met de vraag om zelf contact op te nemen. 
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