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BinK jonge kind 
 

Behandeling in de klas voor jonge kinderen in de (pre)kleuterklas 

 

Centrum Jonge Kind UC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen met een (vermoeden van) kinder-
psychiatrische stoornis  hebben vaak moeite om goed 
te functioneren op een regulier kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal of op school. De ontwikkeling kan 
hierdoor stagneren.  
BinK is een innovatief aanbod om de begeleiders, 
leerkrachten en ouders van deze kinderen 
behandeling in de groep aan te bieden.  
De behandeling richt zich op het stimuleren van de 
ontwikkeling van het kind binnen de opvang of 
school. 
 
Voor wie is BINK jonge kind?  
BINK is voor kinderen tot 6 jaar met: 

 een (aanwijzing voor een) kinderpsychiatrische 
stoornis;  

 een (dreigende) ontwikkelingsstagnatie op het 
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of in de eerste 
twee groepen van het basisonderwijs. 

 
Wat is het doel van BINK jonge kind? 
Hoewel het behandelplan volledig persoonlijk wordt 
opgesteld, zijn er enkele basismodellen ontwikkeld 
voor de ontwikkeling van kinderen met ASS, ADHD, 
internaliserende en externaliserende problematiek. 
Deze zijn gericht op:  

 Psycho-educatie  

 Adviezen over aanpassingen op het 
kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de klas 

 Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Praktische handvatten bij gedragsproblemen  

 
Hoe ziet de behandeling eruit?  
We hebben 3 vormen van behandeling: 
1.  Observatie en advies 
Deze vorm bestaat uit 2 observaties op locatie, waarna 
een adviesgesprek met de BinK-behandelaar,  
medewerkers van de locatie en ouders wordt gepland. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  Regulier 
Hierbij start de behandeling  ook met twee observaties 
op locatie. Daarna volgt er een startgesprek met de 
BinK-behandelaar, ouders, leerkracht/ pedagogisch 
medewerker en eventueel intern begeleider. In dit 
gesprek worden de hulpvragen verhelderd en een 
behandelplan opgesteld. 
Vervolgens vinden er zes behandelcontacten in de klas 
plaats gedurende een periode van 4 tot 8 weken. 
Hierna volgt een evaluatie bij Karakter met alle 
betrokkenen. De behandeling wordt afgesloten met 
nog enkele vervolgafspraken.  
De BINK-behandelaar werkt onder supervisie van een 
coördinerend behandelaar van Karakter. Ook is er 
regelmatig overleg met de betrokken kinder- en 
jeugdpsychiater.  
 
3. Bink Plus 
Indien geïndiceerd kan er gedurende het reguliere 
traject gekozen worden voor een aanvullend traject 
waarin samen met het kind gewerkt wordt aan een 
specifieke vaardigheid. 

 
Naast bovenstaande vormen bieden we ook een 
combinatie behandeling van Bink en IPG, voor kinderen 
die zowel thuis als in het tweede milieu  vastlopen. 
 
Vragen? 
Neem contact op via jongekindUC@karakter.com 

  Informatie   
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