
 

 
 
 

Casus voor de methodische casusbespreking op 3 december 2019 

Casus Sarah, 15 jaar 

Sarah en haar gezin 

Sarah is 15. Ze zit in het 3e leerjaar VMBO kader. Haar ouders zijn 3 jaar geleden gescheiden, beiden hebben gezag. Sarah woont 

met haar zusje bij haar moeder. Om de twee weken gaan de zusjes een lang weekend naar hun vader. Ze heeft een broer (17 jr, 

woont bij vader, komt regelmatig bij moeder binnenvallen, zit op een andere VO school) en een zusje (11 jaar, groep 8). Sarah 

kan het niet goed vinden met haar broer. Hij bemoeit zich te veel met haar en met wie ze omgaat. Sarah heeft op de basisschool 

veel geturnd. Ze is hiermee gestopt toen ze naar het VO ging.  

Moeder is van Nederlandse en vader van Egyptische komaf. Ouders hebben een verstoorde relatie en communiceren via de 

WhatsApp. Ze komen wel samen naar afspraken op school. Vader werkt in de ICT. Moeder staat voor de klas (PO). Moeder vindt 

dat vader veel te streng is. 

 

Schoolsituatie 

Sarah is met een TL/Havo-advies gestart op het VO. Ze is als enige van haar basisschoolklas naar deze VO-school gegaan. In het 1e 

half jaar van de brugklas klaagt Sarah veel over buikpijn en hoofdpijn en is regelmatig afwezig. Moeder meldt haar dan ziek en 

wijt de buikpijn aan menstruatieklachten. 

Sarah laat op school een teruggetrokken houding zien. Ze valt niet op, zegt niet veel. Heeft weinig aansluiting met de klasgenoten. 

Staat in de pauzes veel alleen en is vergroeid met haar telefoon. Ze heeft wel buiten school een vriendenkring. Ze heeft geen 

sport, club of vaste vrijetijdsbesteding.  

In de 2e helft van leerjaar 2 valt Sarah op bij de docenten. Haar cijfers kelderen en haar teruggetrokken gedrag gaat opvallen. Het 

verzuim neemt toe. 

 

Actuele situatie (december 2019) 

Sarah is in het 3e leerjaar van TL overgestapt naar VMBO kader. Nog steeds sprake van verzuim. Ze laat steeds opstandiger gedrag 

op school zien. Ouders zitten niet op één lijn. School loopt vast met Sarah en willen haar in de CLEO plaatsen om zicht te krijgen 

op de ondersteuningsbehoeften. Sarah en vader willen dit niet, moeder wil wel plaatsing bij de CLEO. Er is sprake van een 

patstelling. Hoe nu verder? 
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Tijdlijn Gebeurtenis Toelichting Vraag 
Algemeen: beantwoord de 
hoofdvraag in elke fase. 

Sept 2017  Start brugklas TL Meisje is wat stil, maar verder weinig 
bijzonders. 
Regelmatig afwezig vanwege buikpijn en 
hoofdpijn. Moeder wijt dit aan 
menstruatieklachten. 

Is er in deze fase al een rol 
weggelegd voor de mentor?  

Nov 2018 Periodieke screening 
door de GGD 

School heeft geen informatie van de GGD 
ontvangen n.a.v. de screening. Mogelijk was 
hier geen aanleiding voor. 
 

Hoe zie je de rol van de GGD en de 
afstemming met school? 

Febr 2019 Gesprek met ouders, 
Sarah, OCO, mentor 

Verzuim valt op: 3 keer 1 wk ziek geweest 
(juni 2018, sept 2018, okt 2018) en tussendoor 
uren afwezig.  
Cijfers zijn gekelderd. 
Moeder geeft aan dat Sarah pech heeft gehad 
met twee griepjes achter elkaar. Sarah zegt 
school niet leuk te vinden. Ze kan zich niet tot 
werken zetten. Dit geeft haar spanning. 
Contact van Sarah met moeder is goed. 
Mentor hoort van Sarah dat ze de klas niet leuk 
vindt (‘zijn kinderachtig’), thuis veel ruzie is 
met haar broer: hij controleert met wie ze 
omgaat.  
Besluit: inzet van J&G VO en moeder gaat 
helpen met het huiswerk. 
 

 
Is er in deze fase een rol voor de 
jeugdarts/jeugdverpleegkundige en 
de LPA? 
 
Wat is de rol van ouders in deze 
fase? 
 
Hoe hoog acht je de urgentie van 
samenwerking in deze fase: 
Laag – midden – hoog? 
 

April 2019 Intern Zorg Overleg Besluit in het IZO: er wordt een MDO gepland 
om de zorgen met ouders en Sarah te 
bespreken. 
 

 

April 2019 MDO met ouders, 
Sarah, OCO, J&G 
coach VO 

Gaat niet goed met Sarah: ze staat 7 
onvoldoendes. 
Het lukt moeder niet om Sarah thuis te 
motiveren voor het schoolwerk. 
Besluit MDO: inzet van trajectbegeleiding voor 
extra ondersteuning. En aanvullend IQ-
onderzoek (door school ingezet) om te kijken 
welk niveau passend is bij Sarah. 
J&G VO heeft redelijk contact met Sarah. 
I.o.m. ouders heeft J&G VO een beschikking 
aangevraagd voor ambulante hulp in de 
thuissituatie. Er is spanning tussen de 
verschillende gezinsleden en moeder wil 
ondersteuning om Sarah in beweging te 
krijgen. 
Hulp kan niet meteen starten vanwege een 
wachtlijst. 

 
 
 
Is er in deze fase een rol voor de 
consulent?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulp kan niet meteen starten. Zijn 
er nog andere mogelijkheden voor 
ondersteuning? 

Begin mei 
2019 

Uitslag IQ onderzoek Uitslag intelligentie-onderzoek is passend bij 
TL-niveau.  
 

 

Juni 2019 MDO met ouders, 
Sarah, OCO en TB, 
J&G VO 

Verzuim is afgenomen. Sarah heeft wel gebruik 
gemaakt van de TB. Ze maakt een gespannen 
indruk. TB ziet dat Sarah haar best doet, maar 
is snel afgeleid, stopt wanneer het niet 
meteen lukt en wil weinig kwijt wat haar 
bezighoudt. De cijfers zijn niet voldoende voor 
een overgang naar 3 TL.  
Advies school: overgang naar 3 kader. Vader is 
het niet eens met het advies en vindt dat 
school en moeder te weinig hebben gedaan. 
Moeder is wel akkoord: ‘Sarah heeft ruimte 
nodig en minder spanning. Hormooncyclus 
speelt een rol. Spanning heeft hier invloed op’.  

 

Aug 2019 Ambulante 
hulpverlening start 

  

Sept 2019 Overgang naar 3 jr 
VMBO-kader 

Sarah maakt deels gebruik van de TB.  
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Okt 2019 OCO meldt 
afwezigheid in DUO 

Sarah heeft slechte start gemaakt in de nieuwe 
klas. Verzuim neemt toe: in de eerste 4 weken 
circa 16 uur verzuim geregistreerd. 
 

Aan welke inzet van de kernpartners 
zou Sarah wat hebben op dit 
moment? 

Okt 2019 Intern Zorgoverleg J&G VO kan geen contact meer krijgen met 
Sarah om te monitoren of hulp voldoende van 
de grond komt. 
Mentor van de klas is uitgevallen wegens 
ziekte. 
Sarah staat voor alle vakken voldoende. 
Wanneer er een toets is, is ze aanwezig. De 
zorgen houden aan. Besluit: MDO 

 

Okt 2019 MDO met ouders, TB, 
OCO, leerplicht, J&G 
VO, consulent 

Sarah is niet verschenen bij het MDO: ‘het 
boeit haar niet’. 
Docenten hebben weinig contact en grip. Als 
Sarah aangesproken wordt, wordt ze boos en 
loopt weg. 
Moeder zegt de grip kwijt te raken en maakt 
zich zorgen. Ze weet niet wat er in het hoofd 
van haar dochter omgaat. Sarah heeft steeds 
vaker thuis een grote mond. Moeder meldt dat 
hulpverlening in augustus is gestart, maar na 2 
gesprekken weer afgesloten, omdat er geen 
hulpvraag was. 
Nu wil moeder dat Sarah onderzocht wordt. 
Vader vindt onderzoek niet nodig. Vindt het 
gewoon pubergedrag. School en moeder 
moeten strenger zijn. 
Mogelijkheid van CLEO wordt besproken. 

 
Welke rol hebben de verschillende 
deelnemers bij het MDO? 
Zijn er professionals die je mist? 
 
 
 
 
 
 
Hoe hoog acht je de urgentie van 
samenwerking in deze fase: 
Laag – midden – hoog? 
 
 
 

Dec 2019 MDO 
voortgangsbespreking 

Moeder is akkoord met CLEO-plaatsing. 
Sarah wil niet, is boos op moeder en school en 
loopt na 15 min het MDO uit. Vader overweegt 
Sarah van school te halen en haar elders aan te 
melden. 
School ziet een ongelukkig meisje, die wel 
capaciteiten heeft, maar het komt er niet uit. 
School, LPA en J&G delen de zorgen. 
Ouders niet op één lijn. 
J&G VO vindt dat hulpverlening noodzakelijk 
is. 

 
 
Wie of wat heb je nodig om deze 
situatie vlot te trekken? 

 

 

OPDRACHT 

 
Hoofdvraag: 

Hoe kijk je naar je eigen rol in elke fase van het proces en wat verwacht je van de andere professies? 

Welke mogelijkheden heb je en hoe zie je de afstemming met elkaar? 

 

1. Loop de tijdlijn door en plak geeltjes  op de tijdlijn waarop je het anders had gedaan, waar andere acties ingezet hadden 

kunnen worden of waar er een kans gemist is. Dit doet iedereen voor zichzelf. 

Loop nu de tijdlijn met je tafelgenoten door en bespreek waar je geeltjes voor staan. Gebruik de vragen uit de laatste 

kolom om het gesprek met elkaar aan te gaan. 

       Tijd: 45 minuten 

 

2. Hoe creëer je ruimte voor ouders en Sarah binnen het proces en blijf je sturen op educatief partnerschap? Hoe verhoudt 

dit zich met de rol van ouders als hulpvrager? 

              Tijd: 20 minuten 

 

3. Zijn er momenten geweest waarop de veiligheid in het geding was en er meer drang/dwang nodig was naar jouw opinie 

(Beschermtafel, Veilig Thuis)? Bespreek met je tafelgenoten waarom wel of waarom niet. 
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4. Hoe monitor je een traject als deze en wie monitort het? Waar ligt de verantwoordelijkheid? Wie heeft op welk moment 

de regie; of is dit steeds dezelfde persoon? 

Wat zijn voor jullie de werkzame factoren voor effectief samenwerken? Maak een top 3. 

Tijd: 15 minuten 

 

 
Plenair 

Plenair worden de werkzame factoren voor effectief samenwerken besproken en andere discussiepunten die naar voren zijn 

gekomen in de verschillende groepen. 

 
 


