
 

De Boshoeve 

Informatiebrochure extra 

zorgmogelijkheden  

 

 

 

 
  



Informatieboekje over de speciale zorg binnen de Boshoeve 

 
document: 
Informatieboekje zorg 
binnen de Boshoeve 

Ingangsdatum: 1-1-2019 Verzie: 2 pagina’s 2 van 7 

Aan dit informatieboekje kunnen geen rechten worden ontleend 

Beste Ouder/ Verzorger 

 

Hartelijk welkom bij de Boshoeve! Door middel van dit informatieboekje wil ik u op de hoogte 

brengen van belangrijke wetenswaardigheden over de extra zorgmogelijkheden in de Boshoeve. 
Dit boekje beschrijft hoe de begeleiding en zorg voor kinderen is geregeld en welke belangrijke 

methodes, regels en principes hieraan ten grondslag liggen. Wij informeren u graag over het 

bijzondere zorgaanbod binnen de Boshoeve.  

De Boshoeve heeft een bijzonder gewoon concept. Wij vinden in de Boshoeve dat ieder kind welkom 

is, ieder kind “ kind” moet kunnen zijn. De Boshoeve is een kindercentrum waarbinnen zowel 

verpleegkundige zorg als ontwikkelingsgerichte zorg aanwezig is om deze in te zetten daar waar 

nodig. Maar de sociale integratie, het spelen en omgaan met elkaar, is de belangrijkste “therapie” 

binnen de Boshoeve. Dit is veelal nog heel bijzonder maar voor het team en voor de kinderen in de 

Boshoeve heel gewoon.  

Dit boekje geeft informatie over de wijze van inrichten van zorg, wijze van inkoop van zorg en de 

(on)mogelijkheden binnen de Boshoeve. Informatie over de reguliere opvang, algemene 

beleidszaken en de pedagogiek vindt u op de website van de Boshoeve. Deze informatie geldt voor 

zowel de reguliere opvang als voor de kinderen met een extra zorgvraag.  

 

Praktische Informatie 

De Boshoeve   Het Boshuisje 

Bosstraat 28   Bosstraat 30 

2153 AJ Nieuw Vennep  2153AN Nieuw Vennep 

Kantoor: 0620409133  0651680636 

Zorgtelefoon: 0630684241 

www.kinderdagverblijfdeboshoeve.nl 

 

Openingstijden: 

Kinderdagverblijf:  7.15-18.15 

BSO:   Tot 18.15 (in de schoolvakanties vanaf 7.15).  

 

Directeur van de Boshoeve is Eva Toele. evatoele@bijdeboshoeve.nl  

Vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u stellen aan de leidinggevende van de Boshoeve en 

Boshuisje: Wendy Kwast. Wendykwast@bijdeboshoeve.nl 

Indien u vragen heeft over de facturatie of het ruilen van dagen dan kunt u mailen naar Lydia: 

lydiaangenent@bijdeboshoeve.nl 

Indien u vragen heeft over de financiering van de extra zorg binnen de Boshoeve dan kunt u mailen 

naar Jolanda: Jolandaloader@bijdeboshoeve.nl 

 

Kinderopvang de Boshoeve is een geregistreerde zorgaanbieder van de gemeente Haarlemmermeer 

en een geregistreerd verpleegkundig kinderdagverblijf. De Boshoeve valt onder de WTZi (wet 

toezicht zorginstellingen).  

 

 

http://www.kinderdagverblijfdeboshoeve.nl/
mailto:evatoele@bijdeboshoeve.nl
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De zorg binnen de Boshoeve 

 

De basis voor de ontwikkeling van de zorg ligt in de zorgvraag van uw kind. Tijdens de rondleiding en 

eerste kennismakingsgesprek wordt besproken of de Boshoeve de zorg kan bieden en of u deze 

passend vindt voor uw kind. In de Boshoeve staat naast een pedagogisch team een zorgteam klaar 

om zorg en begeleiding te bieden daar waar nodig.  

Het zorgteam 

Het zorgteam van de Boshoeve bestaat uit  HBO en MBO (kinder) verpleegkundigen,  een 

orthopedagoog, een communicatiedeskundige, verschillende pedagogen en pedagogisch 

medewerkers. Het team wordt wekelijks ondersteund door een fysiotherapeut, een 

muziektherapeut, ergotherapeut, logopedist en een klinisch ontwikkelingspsycholoog. De 

begeleiding en verzorging van de kinderen wordt enkel en alleen geboden door gediplomeerd en 

deskundig personeel. 

Verpleegkundige zorg wordt geboden door de BIG  geregistreerde verpleegkundigen die 1 keer per 

jaar de vakbekwaamheidstraining volgen voor voorbehouden handelingen. In het protocol 

Voorbehouden handelingen wordt aangegeven welke voorbehouden handelingen op de Boshoeve 

uitgevoerd kunnen worden en welke niet. Daarnaast volgen een aantal begeleiders jaarlijks de 

training voor risicovolle handelingen. Zij voeren de risicovolle handelingen ( in nabijheid van een 

verpleegkundige) uit en voeren indien nodig de tweede controle bij medicijntoediening uit. De 

orthopedagoog en HBO geschoolde medewerkers zijn ingeschreven in het SKJ. 

De regelwerk voor de start van de opvang  

Na het kennismakingsgesprek worden enkele stappen ondernomen om de zorg zo goed mogelijk te 

regelen. In eerste instantie wordt met u besproken welke indicatie moet worden geregeld om de 

extra zorg te financieren. In het hoofdstuk indicatie en financiering wordt hier dieper op ingegaan. 

Mogelijk is een beschikking nodig of moet er een zorgovereenkomst worden getekend alvorens de 

zorg te kunnen starten. Tevens worden afspraken gemaakt over de informatie-uitwisseling met de 

behandelend arts en/of betrokken hulpverlenersinstanties om de zorg binnen de Boshoeve goed aan 

te sluiten op hetgeen reeds bekend is of elders wordt geboden. Zodra dit geregeld is, kan de opvang 

en de zorg starten.  

Ieder kind heeft een eigen mentor. Hij/zij is het vaste aanspreekpunt, voert de gesprekken met u als 

ouder en observeert uw kind. Maandelijks heeft de mentor een “kind bespreking” onder leiding van 

de orthopedagoog en de betrokken disciplines in de Boshoeve om de zorg te beoordelen op kwaliteit 

en effectiviteit. Indien nodig wordt de begeleiding aangepast, geïntensiveerd of wordt een extra 

begeleidingsvorm aangeboden. De mentor is verantwoordelijk voor de geboden zorg binnen de 

Boshoeve. Maar het hele zorgteam staat om uw kind heen om een totaalpakket aan zorg te bieden 

waar uw kind behoefte aan heeft. 

De start van de opvang 

Voor de start van de zorg en begeleiding vindt het anamnese gesprek plaats met de mentor van uw 

kind. In dit gesprek wordt de zorgvraag, de wensen en behoeftes van u en uw kind uitgebreid 

doorgesproken. Evenals mogelijke risicosignalering welke de aandacht van het zorgteam moet 
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hebben. Dit is de basis voor de zorg en hulp die wij in de Boshoeve willen bieden aan uw kind. 

Naast de informatie uit de anamnese wordt de informatie vanuit de observaties over welbevinden 

en ontwikkeling gebruikt in het zorgplan. De mentor observeert gedurende een periode uw kind 

om de persoonlijke doelen op te stellen en methodisch te werken. Bovendien kan de 

orthopedagoog van de Boshoeve worden ingeschakeld om bijvoorbeeld een ontwikkelingstest af 

te nemen voor extra informatie over de ontwikkeling. Een ontwikkelingstest kan ook dienen om 

de effectiviteit van de begeleiding en zorg op de Boshoeve te meten. Halfjaarlijks wordt het 

zorgplan met u geëvalueerd en geactualiseerd. Bij kinderen die alleen tijdens vakantie of 

naschoolse opvang aanwezig zijn, wordt jaarlijks een evaluatiegesprek gehouden.  

De begeleiding, welke beschreven staat in het zorgplan, is ingebed in de zorgmethodiek van de 

Boshoeve. De verschillende methodes in de zorgmethodiek geven duidelijke richtlijnen en 

handvatten in de vormgeving van de begeleiding.  

De zorgmethodiek binnen de Boshoeve is de BOS methodiek: Betrokken, Ontwikkeling en Samen: 

De BOS methodiek is gebaseerd op: 

1. De sociale integratie en de inclusieve gedachte 

2. De samenwerking en verbondenheid met ouders 

3. Het belang van welbevinden en ontwikkeling van het kind 

4. Het vertrouwen van het kind en de interactie met het kind 

Ad1. De Boshoeve is een kindercentrum waar kinderen in eerste plaats kind mogen en kunnen 

zijn. Er is zowel reguliere opvang als gespecialiseerde dagopvang mogelijk. Extra en professionele 

begeleiding op de groepen en/of individueel maakt dat kinderen met extra zorgbehoeften zo veel 

mogelijk opgroeien tussen hun leeftijdsgenootjes op de reguliere groepen. Een inclusief aanbod in 

de dagopvang en naschoolse opvang heeft voordelen voor kinderen met, maar ook zonder specifieke 

zorgbehoeften. Door de inclusieve dagopvang vanaf het eerste levensjaar jaar te realiseren, kan via 

vroeg signalering en het versterken van het pedagogisch klimaat een dreigend achterstand eerder 

worden opgemerkt en aangepakt. Bovendien wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de 

kinderen versterkt. 
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Ad2. De samenwerking en het werken vanuit een bondgenootschap met de ouder(s)/ verzorger(s) is 

een belangrijke basis in het slagen van het methodisch werken binnen de Boshoeve. Ouder(s) zijn de 

meest veilige en vertrouwde personen in het leven van het jonge kind. Het methodisch werken is dan 

ook het meest effectief indien ouders nauw betrokken zijn bij de begeleiding en zorg binnen de 

Boshoeve. Het over en weer uitwisselen van informatie en het afstemmen van elkaars wijze in 

handelen vergroot de effectiviteit van de geboden hulp en zorg.  

Ad3. De basis om tot ontwikkeling te komen is het welbevinden van het kind. Het kind moet zich 

eerst vertrouwd en veilig voelen alvorens tot ontwikkeling te komen. Een belangrijk onderwerp in de 

observaties is dan ook de zeven gedragskenmerken waaruit blijkt dat een kind zich “wel bevindt”. 

Wanneer het welbevinden van een kind gewaarborgd is en een kind zich vertrouwd en veilig voelt 

binnen de Boshoeve, wordt er doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Indien een 

regulier ontwikkelingsschema te grofmazig is voor het kind, wordt gebruik gemaakt van het Kleine 

Stapjesprogramma. Dit is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma op alle gebieden van de 

ontwikkeling 

Ad 4. In de Boshoeve wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste medewerkers op de groepen. Vaste 

en vertrouwde gezichten bieden en het kind de mogelijkheid zich te kunnen hechten. In de Boshoeve 

wordt gewerkt met de methodiek Floor Play waarbinnen het plezier in de interactie en het in contact 

komen met het kind centraal staat.   

Vervolg en afronden van de opvang 

Op het kinderdagverblijf zijn kinderen aanwezig in de leeftijd van 0-4 jaar. Ook met u wordt rond de 

leeftijd van 4 jaar besproken of de zorg nog passend is voor uw kind en adviseren in mogelijke 

vervolgstappen. Kinderen stromen door naar het (speciaal) onderwijs of naar een ander dagcentrum. 

Soms sluit de zorg wel aan op de behoefte en ontwikkeling van het kind en blijft het kind langer op 

de Boshoeve. Wij denken graag met u mee en gebruiken hierbij de expertise binnen het zorgteam 

om tot een goed advies te komen.  

Samenwerking met andere hulpverleners 

De basisvisie van de Boshoeve is de sociale integratie, het mee mogen en kunnen doen in de 

maatschappij. U als ouder (s) kiest voor uw kind deze vorm van dagopvang omdat u vindt dat deze 

dagopvang en zorg het beste past bij uw kind. Maar het is mogelijk dat de Boshoeve niet kan voldoen 

in alle zorgvragen van het kind. Tijdens de intake wordt besproken welke vormen van zorg en 

begeleiding geboden kan worden. Hierin wordt tevens de samenwerking gezocht met andere 

zorginstellingen die reeds zijn aangesloten of betrokken moeten worden om behandelingen neer te 

leggen bij de zorginstantie die het meest gespecialiseerd is in die verantwoordelijkheid. In 

overlegmomenten met hulpverleners van andere zorginstellingen, wordt uw aanwezigheid zeer op 

prijs gesteld.  
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De indicatie en financiering van de geboden zorg.  
Er zijn verschillende vormen van indicatiestelling en financiering van de geboden zorg. Mogelijk heeft 

uw kind reeds een indicatie en is de vorm van financiering duidelijk. Indien dit niet het geval is, zal 

Eva Toele u meer vertellen over de wijze van indicatiestelling en financieringsmogelijkheden.  

Er zijn grofweg drie vormen van financiering: 

Jeugdwet: kinderen die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. 

Wet Langdurige zorg (WLZ): Kinderen die  vier jaar of ouder zijn en die altijd in de directe nabijheid 

continu toezicht nodig hebben 

Verpleegkundige dagopvang: Kinderen die een verpleegkundige zorgvraag hebben. 

Jeugdwet 

Gemeente Haarlemmermeer heeft een contract met de Boshoeve voor het leveren van begeleiding 

groep en begeleiding individueel en Persoonlijke verzorging. Begeleiding Groep betekent dat een 

zorgverlener maximaal 4 kinderen begeleidt. Begeleiding Individueel kent een 1 op 1 of 1 op 2 

situatie. Persoonlijke Verzorging geldt voor de bovengebruikelijke zorg in lichamelijke verzorging en 

zelfredzaamheid. Heeft uw kind nog geen zorgindicatie en woont u in Noord Holland dan kan deze 

zorg wordt geleverd nadat een Jeugdwet zorgindicatie is gesteld. Deze indicatie kan, speciaal voor 

zorg vanuit de Boshoeve, worden aangevraagd via de website van de gemeente waarna een 

persoonlijk gesprek met de indicatiesteller van de gemeente volgt. De zorgkosten van de Boshoeve 

worden in dit geval rechtstreeks door de Boshoeve aan de gemeente gefactureerd. Dit principe van 

zorgfinanciering heet Zorg In Natura. Ouders van kinderen uit andere gemeenten,  kunnen ook zorg 

inkopen bij de Boshoeve maar dan op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of een 

individueel raamovereenkomst per kind bij de betreffende gemeente. Vanaf 1 januari 2020 heeft de 

Boshoeve ook een contract met de gemeente Rijnland om zorg vanuit de jeugdwet in Zin aan te  

bieden.  

Wet Langdurige Zorg 

De zorg vanuit de WLZ wordt altijd vanuit een PGB gefinancierd. In de aanvraag van een PGB voor de 

zorg op de Boshoeve, kunt u advies en begeleiding ontvangen van Jolanda. Daarnaast maken we voor 

de start van de opvang afspraken omtrent de geboden zorg en de kosten van deze zorg gemaakt. 

Deze worden vastgelegd in een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Advies en 

begeleidingsgesprekken voor een PGB worden door de Boshoeve betaald indien de geregelde 

financiering van de zorg daadwerkelijk voor de Boshoeve is.  

Verpleegkundige dagopvang 

De verpleegkundige zorg wordt betaald vanuit de ziektekostenverzekeraar waarbij u bent 

aangesloten. De Boshoeve heeft een contract oa met het Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid en DWS. 

Indien u bij deze zorgverzekeraar bent aangesloten, wordt de verpleegkundige zorg in ZIN vorm 

betaald. Vooraf wordt door een onafhankelijke verpleegkundige de zorg geïndiceerd om intensieve 

kindzorg via de zorgverzekeraar in te kopen.  
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De (on)mogelijkheden in zorg 

De Boshoeve heeft als uitgangspunt dat de sociale integratie een meerwaarde heeft in het 

welbevinden en ontwikkeling van het kind. Kinderen met psychiatrische problemen en/of ernstige 

gedragsproblemen, hebben veelal baat bij structuur en rust. De sociale integratie is voor hen geen 

meerwaarde waardoor de Boshoeve niet de juiste zorg kan bieden.  

 

De Boshoeve een vast team aan medewerkers en maakt geen gebruik                                                                                                                                                                   

van uitzendkrachten. 

Vertrouwen en hechting zijn zeer belangrijk in de begeleiding.  

In de Boshoeve zijn dagelijks zijn minimaal 1 en gewoonlijk   

2 verpleegkundigen aanwezig. Bij aanwezigheid van  

2 verpleegkundigen is verpleegkundige zorg en toezicht  

mogelijk tussen 7:15 en 18:15. Maar een verpleegkundige kan door ziekte of vakantie afwezig zijn. 

Het is niet altijd mogelijk om dan 2 verpleegkundigen in te zetten. De verpleegkundige zorg en 

toezicht kan dan alleen geboden worden tijdens de werktijden van de eerste verpleegkundige. Een 

verpleegkundigen mag maximaal 9 uren werken. U wordt op de hoogte gebracht indien er verkorte 

opvangtijden gelden.  

Het vaste zorgteam kent hetzelfde voordeel van vaste en vertrouwde medewerkers. Afwezigheid van 

zorgverleners wordt opgevangen door de inzet van andere zorgverleners uit het team. Veelal kan de 

afwezigheid zo goed en verantwoord worden opgevangen. Indien dit niet het geval is, wordt er met u 

overlegd voor een passende oplossing. 

 

In de Boshoeve is veel lichamelijke en verpleegkundige zorg mogelijk. Hierdoor is een kind welkom 

wanneer het medicijnen nodig heeft of andere extra zorg. Maar in de Boshoeve gelden geen 

uitzonderingen op regels over het omgaan met ziekte. Kinderen mogen bijvoorbeeld niet worden 

gebracht met koorts en de zorgverlener zal u bellen indien uw kind gedurende de dag koorts 

ontwikkelt. Ook in het omgaan met kinderziektes gelden dezelfde regels als voor de kinderen van de 

reguliere opvang.  

 

De Boshoeve heeft verpleegkundige materialen in huis in geval van nood. Een AED, een 

uitzuigapparaat en saturatiemeter zijn onder andere aanwezig. Persoonlijke verpleegkundige 

materialen als een voedingspomp of nieuwe sondes dienen zelf mee genomen te worden.  

 

De Boshoeve biedt een unieke vorm van begeleiding en zorg waar in verbondenheid met u als ouder, 

de zorg om uw kind heen wordt gevormd. Maar zo dat uw kind gewoon kind kan en mag zijn. Indien 

u vragen heeft of meer informatie wilt hebben, schroom niet om het kantoor binnen te lopen, te 

bellen of te mailen.       

 

Hartelijke groeten namens het hele zorgteam 

Eva Toele 


