Multi Disciplinair Overleg
Jonge Kind

Multidisciplinair Overleg Jonge Kind (MDO)
Waarom wordt uw kind aangemeld bij het MDO?
Een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts heeft geadviseerd om uw kind aan te melden bij het MDO. Er kunnen vragen zijn op
het gebied van de emotionele, sociale of intellectuele ontwikkeling van uw kind.
Het kan ook zijn dat er vragen zijn over de overgang naar het (passend) onderwijs. Sommige kinderen
hebben (tijdelijk) iets extra’s nodig. In het MDO wordt, in samenspraak met u, gekeken wat de beste
oplossing is. Samen met u wordt het aanmeldformulier ingevuld om uw kind in het MDO te bespreken.
Wat is het en wie zitten er aan tafel?
Het MDO is een maandelijks overleg waarin jonge kinderen (van 0 tot 4 jaar) worden besproken omdat bijvoorbeeld ouders vragen of zorgen hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden. Om zo
goed mogelijk de juiste en meest laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden, is het goed om dit
met verschillende mensen te bespreken die ieder vanuit hun kennis, kunde en mogelijkheden mee
kunnen denken. Dat zijn bijvoorbeeld:
 Een jeugdverpleegkundige van het CJG Barneveld;
 Een contactpersoon van het Samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei;
 Een gedragsdeskundige van het CJG Barneveld;
 Een gespreksvoerder Jeugd van de gemeente Barneveld.
Wat willen we bereiken? Wat is ons doel?
We willen ervoor zorgen dat we zo vroeg mogelijk ondersteuning kunnen bieden als u vragen of zorgen hebt over de ontwikkeling van uw kind. We bespreken uw kind in alle vertrouwelijkheid en kijken
vanuit de expertise en mogelijkheden van de contactpersonen die aanwezig zijn wat zij kunnen betekenen voor uw kind. Het gaat immers om zijn of haar welzijn.
Wat spreken we met u af?
We vragen van tevoren altijd uw toestemming om uw kind tijdens dit MDO te mogen bespreken. We
stellen het zelfs erg op prijs als u tijdens het overleg aanwezig bent en met ons meedenkt over wat –
ook in úw ogen – de beste oplossing zou kunnen zijn. Mocht dat om een of andere reden niet lukken,
dan krijgt u altijd een terugkoppeling van wat tijdens het MDO is besproken en afgesproken. U hoeft
niet bang te zijn dat er dingen worden besloten waar u geen weet van hebt.
Wat zijn mogelijke uitkomsten van een MDO?
Een uitkomst zou kunnen zijn dat we met elkaar afspreken dat uw kind extra ondersteuning of begeleiding krijgt op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Het kan ook zijn dat we samen vinden
dat een gedragsdeskundige of andere professional een keer meekijkt als uw kind op de groep van de
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf aanwezig is. Soms kunnen we besluiten dat u een uitnodiging krijgt voor een gesprek met een gespreksvoerder Jeugd van de gemeente om u extra ondersteuning te kunnen bieden waarvoor een beschikking nodig is.
Voor alles geldt dat niets zonder uw toestemming gebeurt. Wij proberen om alles samen met u en in
overleg met u te doen. Want wij willen graag – net als u – dat het goed gaat met uw kind. En daarom
trekken wij graag samen met u op.

