
Webinar Jeugdhulp in school
Praktijkvoorbeelden Uniek en Onderwijs met 

specialistische jeugdzorg Amersfoort

16 september 2021



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
De vierde online bijeenkomst Jeugdhulp in school

• Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Op afstand: Chaja Deen (NJi), Evelien van den Broek (SPO) en Marlies Peters (SPO)

Gasten

• Conny Wijnands (Youké) en Hilda Visser (swv de Eem)

• Joy Bijleveld (expertisecentrum Uniek)

• Ruimte voor interactie via de chatfunctie en groepsgesprekken



Programma

• 13.00 - 13.05 Welkom en nieuwe opzet van de groep

• 13.05 – 13.45 Presentatie praktijkvoorbeeld Conny Wijnands van Youké

en Hilda Visser van swv De Eem

• 13.45 – 13.50 Korte pauze 

• 13.50 – 14.30 Presentatie praktijkvoorbeeld Joy Bijleveld van Expertisecentrum Uniek

• 14.30 – 14.35 Toelichting groepsgesprekken (incl. korte pauze)

• 14.35 – 15.30 Groepsgesprekken



Opzet – vanaf heden
Primaire behoefte: informeren, in gesprek met elkaar en elkaar vinden (ook buiten de 
bijeenkomsten)

• Een lossere vorm gekoppeld aan het plenaire thema (op basis van gedeelde leervragen)

• Meer nadruk op het plenaire deel: informatie en praktijkvoorbeelden

• Groepsgesprek is vooral napraten: uitwisseling, zelf de eigen leervraag meenemen 

• Facilitering van tussentijds onderling contact middels de inrichting van een Microsoft 
Teamskanaal: 
1) delen van contactgegevens
2) tussentijds vragenstellen aan collega’s
3) het delen van documenten /informatie
4) het zelf organiseren van tussentijdse contactmomenten (een op een of kleinere groepen)



Conny Wijnands & Hilda Visser





Start 2014-2015

Samenwerkingsagenda 

Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd

Regio Eemland 



Breed spectrum 
aanbieders



Een uitdagende opdracht 

• Ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs jeugdhulparrangementen 

• Om kwaliteit van specialistische zorg binnen het onderwijs te 
verbeteren en 

• Daarnaast te komen tot een meer efficiënte en eenduidige wijze van 
organisatie en bekostiging. 



Leidende principes

• Een passende onderwijsplek is beschikbaar; zo dicht mogelijk bij huis.

• Hulp op school en thuis is op elkaar afgestemd en gericht op 
preventie. 

• Integraal arrangeren wanneer meer ondersteuning nodig is in de 
ontwikkeling, zodat hulp thuis, op school en omgeving op elkaar is 
afgestemd. 

• Specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn opgenomen in 
een ontwikkelingsperspectiefplan en zorgplan voor de langere 
termijn. 



3 
Perspectieven

• Onderwijs: 

Brigitta Gadella, directeur bestuurder 
SWV de Eem

• Jeugdhulp:

Jeannette Vader,  programma manager 
BSA Jeugdhulp

• Gemeenten:

Sonja Strijk, senior beleidsregisseur 
sociaal domein gemeente Amersfoort





Uitgangspunt van OSJ

• Gecombineerde inzet van jeugdhulp en onderwijs

• Vormgeven van een samenhangende aanpak voor school vrije tijd en 
thuis 

• Gericht op onderwijsdeelname 

• Ondersteuningsbehoefte van de leerling/doelgroep 

(bron: NJI)



Kern OSJ

Vaste specialistische jeugdhulpverleners zijn in de school aanwezig  en 
bieden jeugdhulp zonder dat hiervoor een verwijzing nodig is. 

De specialistische jeugdhulpverlener staat niet los, maar werkt nauw 
samen met het onderwijs(zorg)team. 

Het uitgangspunt is dat door vraaggericht te werken een passend 
antwoord gezocht wordt op hulpvragen en ondersteuningsbehoeften
van leerling en school waarbij er een transfer is met de thuissituatie.

Dit is maatwerk.



Inventarisatie 
en duiden 
van de 
vragen



Voorwaarden OSJ 

• OSJ is co-creatie van onderwijs, gemeente en jeugdhulpaanbieder.

• OSJ start op pilotbasis op verschillende scholen in Regio Amersfoort. 

• Monitoring van opbrengsten vindt plaats. 

• Ondersteuningsvraag van school is leidend en dusdanig dat 
specialistische jeugdhulp noodzakelijk is om schooluitval te 
voorkomen.

• Aan de hand van de hulpvraag wordt bepaald welke expertise van uit 
BSA Jeugdhulp nodig is en welke jeugdhulp-specialist de OSJ gaat  
uitvoeren. 

• Alle ondersteuning wordt geboden zonder individuele beschikking.



Voorbeeld 
casus school



Opbrengsten voor jeugdige en ouder

• Ouderbetrokkenheid is vergroot, 
afstand tot de school is verkleind.

• Doorgaande leerlijn voor de jeugdigen

• Laagdrempelige aanwezigheid en 
bereikbaarheid OSJ voor ouders

• Meer jeugdigen en gezinnen krijgen 
sneller passende hulp

• Jeugdigen staan meer in hun kracht.



Opbrengsten voor professionals

• Scholen benutten de kennis van de 
zorgprofessionals verbonden aan de OSJ

• Eerder signaleren van problematiek

• Geïntegreerde teams jeugdhulp-onderwijs 
binnen de school zorgen voor verbinding 
en een brede blik op het systeem

• Betere samenwerking met andere 
betrokken hulpverleners



Data

• Een daling van schoolverzuim van 
jeugdigen door de inzet van OSJ binnen de 
school.

• Een daling van de individuele 
beschikkingen voor specialistische 
jeugdhulp (Eemland) in aantal en euro’s.

• Afname van vrijstellingen.



Praktijk



Een dag uit 
het leven 
van..





De ouder

“Laten we hopen dat de 
samenwerking tussen jeugdzorg 
en onderwijs meer 
vanzelfsprekend wordt in de 
toekomst.”





Expertisecentrum Uniek 

Verbinding onderwijs en multidisciplinaire teams, 
waaronder jeugdhulp

Joy Bijleveld, 16-9-2021



Achtergrond
• Afgestudeerd in ontwikkelings- en klinische psychologie
• Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / SKJ
• Snijvlak onderwijs en jeugdhulp

Onderwijs
• Schoolpsycholoog
• Zorgcoördinator 
• Toelaatbaarheidscommissie / commissie van deskundigen
• Onderwijs en Beleidsadviseur SWV

Zorg
• Gespecialiseerd ambulant hulpverlener
• Forensisch psycholoog 
• Regiebehandelaar



Wie zijn wij?
• Kinder- en Jeugdpsychologie

• Gespecialiseerde jeugdhulp / Basis GGZ
• Dyslexie behandeling
• Speltherapie

• Fysiotherapie
• Logopedie
• Trainers
• Remedial teaching 

Multidisciplinair
In het onderwijs
Handelings-, opbrengst- en perspectiefgericht



Gespecialiseerde jeugdhulp

• Ondersteuningsvraag in de context
• Kennis van de onderwijscontext
• Integraal waar nodig
• Zo mogelijk in de school, korte lijn
• Handelingsgericht; onderwijs en ondersteuningsbehoefte van 

de leerling, docent en ouders 
• Afstemmen op het OPP
• Leerkracht versterkend
• Gezamenlijke evaluatie en voortgang



Uitdaging

Preventief werken 

➢ Na verwijzing
➢ In school, op populatiebekostiging / volume



Voorbeelden

Ekin, VO

Prikkelbaar darm 
syndroom, 
verwijzingkinderarts

Ravi, PO

Overbeweeglijk en 
concentratieproblemen





Uitgaan van kracht en ondersteuningsbehoefte



Cyclisch werken in school





Procesdiagnostiek en eventuele
behandeling:

Gericht op het sterker en vaardiger maken
van het kind en sterker en vaardiger maken
van de omgeving (ouders en school).
• Zelfvertrouwen (Comet)
• Omgaan met (faal)angst, piekeren
• Weerbaarheid (Rots en Water)
• Emotie regulatie
• Leren plannen en organiseren
• Ontspannen en stilzitten
• Executieve functies (Beter bij de les)
• Sociale competentie en sociale vaardigheid
• Verwerken
• Psycho-educatie





Voorbeelden

Ekin, VO
Prikkelbaar darm 
syndroom
Reactie op stress
Verzuim  
In afstemming met school

Ravi, PO
Overbeweeglijk en 
concentratieproblemen
Diagnostiek 
Handelingsadviezen
Speltherapie 
Gezamenlijke evalutie



Vragen?



Wanneer een kinderfysiotherapeut?

Bij ondersteuningsvragen op motorisch gebied: 

• Normaal versus niet normaal
(onderscheid maken dus afwijkend en jonge motoriek/te weinig 
aanbod)

• Schoolse vaardigheden 
• Zelfstandigheid
• Bewegen

• Eventuele gevolgen voor de ontwikkeling



Logopedie

Wanneer is een vraag aan de logopediste geïndiceerd?

Bij problemen / ondersteuningsvragen op het gebied 
van: 

• Spraak
• Taal
• Adem/stem
• Mondmotoriek
• Communicatie & slikken = logopedie



Wanneer Kinderpsychologie?

Bij problemen, ondersteuningsvragen op het gebied van:

• Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen 
(dyscalculie), begrijpend lezen, intelligentie, én:

• Het welbevinden op school, motivatieproblemen
• De aandacht (concentratie, impulsiviteit), werkhouding 

en motivatie
• Sociale contacten (problemen in de contacten en 

relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of 
leerkrachten of docenten)

• Emotionele problemen, zoals somberheid, gebrek aan 
zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid

• Psychosomatische klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, 
misselijkheid, vermoeidheid.



Diagnostiek: psychologisch onderzoek

Kind
Ouders
School

Advies
Handelingsgericht



Behandeling
Gericht op het sterker en vaardiger maken
van het kind.
Gericht op het sterker en vaardiger maken
van de omgeving (ouders en school).
• Zelfvertrouwen (Comet)
• Omgaan met (faal)angst, piekeren
• Weerbaarheid (Rots en Water)
• Emotie regulatie
• Leren plannen en organiseren
• Ontspannen en stilzitten
• Executieve functies (Beter bij de les)
• Sociale competentie en sociale vaardigheid
• Verwerken
• Psycho-educatie



• Bij hardnekkkige lees- en spellingproblemen
protocol in school (IB). 

• Aanmelding verloopt via de poortwachter.
• Ouders melden aan.
• Dyslexie-onderzoek
• Als ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) wordt

vastgesteld, dan start daarna de behandeling.
• Wekelijks 45 minuten op school, 4 keer 15 minuten

thuis oefenen met computerprogramma.

Dyslexie (EED):



• Doel: via eigen kracht verder helpen
• Vorm van psychotherapie 3-12 jaar
• Spel als middel
• Bij ingrijpende gebeurtenissen en psychische 

problemen
• Minder bedreigend door spel; vrij uiten van 

gedachten en gevoelens

Speltherapie



• Logopedie en fysiotherapie via zorgverzekeraar

• Psychologisch onderzoek en behandeling 
- via verwijzing (CJG coach, huisarts, kinderarts)
- via populatiebekostiging i.s.m. SWV / gemeente

• RT en training soms op verwijzing of subsidie

• Particulier is mogelijk

Vergoeding



Groepsgesprekken en pauze

• In de bevestigingsmail (van 9/9) staan de Teamslinks naar de groepsgesprekken:

• In gesprek met Youké en swv de Eem (subgroep 1)

• In gesprek met Expertisecentrum Uniek (subgroep 2)

• Eigen ontwikkelvraag of casus bespreken (subgroep 3)

• Na afloop wordt alle informatie via Teams gedeeld

Veel succes met het gesprek en tot de volgende keer!


