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De ONZE-aanpak in vogelvlucht 
 

 

 

 

Coördinatie: PPO Rotterdam (samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs). 

Begeleiding en monitoring: Onderzoeksbureau Oberon 

 

De aanpak op elke school wordt gevolgd aan de hand van dit monitorschema:  

 

In het monitoren van de aanpak wordt gebruikgemaakt van: 

➢ Halfjaarlijkse voortgangsgesprekken met de ONZE-teams* op school; 

➢ Digitale sessies op functieniveau voor uitwisseling tussen de scholen; 

➢ Online enquêtes voor alle betrokkenen; 

➢ Beknopt plan van aanpak per school (twee keer per jaar bijgesteld); 

➢ Beschikbare data en kengetallen van de scholen en PPO Rotterdam.  

 

Zie ook onze flyer (2020), startrapportage (2020) en tussenrapportage (2021) over de ONZE-aanpak. 

 

*Hoe zien de ONZE-teams eruit? 

Eén van de uitgangspunten van de ONZE-aanpak is dat de regie bij de scholen ligt. De precieze samenstelling van het ONZE-team 

verschilt zodoende per school. Op alle scholen zitten in elk geval de schoolleider, (een) intern begeleider(s) en de 

gedragswetenschapper in dit team.  De gedragswetenschappers — die (in dienst van PPO Rotterdam) deel uitmaken van de 

schoolorganisatie — werken op alle scholen nauw samen met de schoolleiding en intern begeleider(s). Op de meeste scholen zetten zij 

samen de lijnen uit voor de ontwikkeling van de ONZE-aanpak. Ook vervullen alle gedragswetenschappers sinds het schooljaar 2020-

2021 de rol van schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Daarnaast zijn op zes van de zeven scholen twee 

of meer onderwijszorgassistenten — ONZE-assistenten — aan de schoolorganisatie toegevoegd. Sommige scholen zetten assistenten 

in met een zorgachtergrond en andere scholen kiezen voor assistenten met kennis en ervaring in het (speciaal) onderwijs. De ONZE-

assistenten zijn veelal gekoppeld aan bepaalde groepen: de onder-, midden- of bovenbouw. Ze bieden ondersteuning aan individuele of 

kleine groepjes leerlingen op verschillende gebieden, in de klas en daarbuiten. Op een aantal scholen gebeurt dit in een hiervoor speciaal 

ingerichte ruimte: “de huiskamer”. Eén school heeft ervoor gekozen een gecombineerde functie van schoolmaatschappelijk 

werker/wijkteammedewerker in te richten.  

 

 

Zeven basisscholen verspreid over Rotterdam werken vijf jaar 

lang (2019-2024) aan de ontwikkeling van een nieuwe aanpak, 

gericht op de aansluiting tussen onderwijs en zorg. De essentie 

daarvan is dat ze hun team versterken met een 

gedragswetenschapper en extra capaciteit op het gebied van 

zorg, meestal in de vorm van onderwijszorgassistenten.  

 

 

Elke school bepaalt zelf hoe de ONZE-aanpak vorm krijgt en 

welke school specifieke doelen ze willen behalen.  

Deze vallen binnen een aantal overkoepelende doelen:  

➢ Een sterke school met een sterk team; 

➢ De ontwikkeling nieuwe werkroutines onderwijs-zorg; 

➢ Goede verbindingen met externe zorgpartners; 

➢ Optimale schoolloopbanen, gelukkige kinderen en tevreden 

ouders.  

 

 

https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/12/ONZE-aanpak-infosheet-A4.pdf
https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/02/Startrapport-ONZE-aanpak-Schooljaar-2019-2020.pdf
https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/02/Tussenrapportage-ONZE-aanpak-Schooljaar-2020-2021.pdf


 

Hoe staan de scholen ervoor na twee jaar ONZE-aanpak? 

 

*Het verschil tussen de twee schooljaren is significant: het verschil berust niet op toeval. 

Output: Sterke school & Sterk team 

Op een aantal indicatoren zien we een positieve beweging. Veel 

betrokkenen zien meerwaarde van de ONZE-aanpak voor de school, 

kinderen en ouders. Wat valt op?  

In de perceptie van de betrokkenen:  

➢ Leerkrachten voelen zich door de extra capaciteit en expertise 

gesteund op gebied van zorg.   

➢ Meer rust in de school en in de klassen: minder verstoringen 

door incidenten of moeilijk te hanteren gedrag.  

➢ Scholen vinden dat ze beter inspelen op behoeften van kinderen 

en meer zorg op maat bieden.  

➢ De ervaren werkdruk en werkplezier zijn onveranderd. Volgens 

betrokkenen speelt corona hierin ook een rol. 

➢ Niet méér tijd voor kerntaken. Hierin speelt het lerarentekort 

ook een rol. 

 

“Wat ik vooral heel prettig vind, zijn de mensen IN de school. Ze kunnen je meteen 
ondersteunen als er een vraag is. Ze zien [de vraag] dan ook beter dan wanneer ze 

één uur komen observeren” (leerkracht). 
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Zorg aanbieden die nodig is*

In hoeverre kunnen jullie op school...

19-20 20-21

“Het tempo waarin de ondersteuning van de grond komt, is 
hoger en dat maakt zowel het team op school als ouders blij” 

(intern begeleider).  

Proces: Werkroutine onderwijs-zorg 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de 

interne en externe werkroutine. Aan beide is de 

afgelopen twee jaar met succes gewerkt.  

De interne werkroutine is versterkt en verfijnd. 

Hierdoor is de werkroutine nu gestructureerder dan 

voorheen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van 

de focus wat betreft het type problematiek: van 

externaliserende naar meer internaliserende 

problemen bij leerlingen en van curatief naar 

preventief werken.  

Daarbij zien we tempoverschillen tussen scholen. Die 

hangen onder andere samen met de basis met  

de zorgstructuur in de scholen en de stabiliteit  

in het team. Naarmate de basis sterker staat en 

het personele verloop minder is, ontwikkelt de  

ONZE-aanpak zich sneller en kan preventief  

werken ook eerder worden opgepakt. 

 

De externe werkroutine betreft samenwerking met 

onder andere Schoolmaatschappelijk werk, Veilig 

Thuis en het Wijkteam. Voorbeelden van 

veranderingen zijn een vaste contactpersoon bij 

Veilig Thuis of  

inbedding van het Wijkteam in de  

schoolorganisatie. 

Hierover kunnen nog geen conclusies worden getrokken.  
Dit zijn resultaten die pas op de langere termijn zichtbaar worden.  

 

Blik vooruit: jaar 3 met de ONZE-aanpak (schooljaar 2021-2022) 

De ONZE-scholen willen verder werken aan:  

➢ Doorontwikkelen van de interne werkroutine: versterken, verduidelijken, verfijnen;  

➢ Verder bouwen aan de samenwerking met externe zorgpartners; 

➢ Leerkrachten meer betrekken in de werkroutine van de ONZE-aanpak; 

➢ Professionalisering: versterken van vaardigheden van de leerkrachten en ONZE-assistenten; 

➢ Ouders meer betrekken bij de ONZE-aanpak; 

➢ Inzet van NPO-middelen om de extra expertise en capaciteit in school nog verder uit te breiden.  

 

“Het zou verrijkend zijn als de 
assistenten kinderen ook meer 

begeleiden bij het proces IN de klas” 
(leerkracht). 
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...binnen de school* ...met externe zorgpartners*

Hoe waardeer je de samenwerking...

19-20 20-21

Outcome: ontwikkelingskansen voor leerlingen  


