Nieuw in het basisonderwijs in Nederland:

“Passend onderwijs, passende zorg”,
De Eendragt, Wormer
“Bij passend onderwijs hoort passende zorg”
De Eendragt geeft hieraan op vernieuwende en praktische manier vorm. Zij heeft de
samenwerking gezocht met de praktijk van Kinder- en Jeugdpsycholoog Erik van Bruggen.
Hieruit is het idee van “passend onderwijs, passende zorg” ontstaan.
Kenmerken:
 Grote nadruk op driehoek ouders-kind-school
 Laagdrempelig
 Op school
 Snel
 Kortdurend
 Preventief
 Licht curatief

“Passend onderwijs, passende zorg” heeft zes onderdelen:
Thematische Ouderavond
 thema “grenzen stellen, zin en onzin”
 discussie
 presentatie project “passend onderwijs, passende zorg”
 ouders informeren, drempelverlagend
Psychologisch inloopspreekuur.
 Voor ouders en leerkrachten
 Vertrouwelijk
 Op school
 Preventief en licht curatief
 Voor simpele opvoedingsvragen
 Ook voor het kind
 Bereikbaarheid
 laagdrempeligheid.
 praktisch
Cursus “Opvoeden, ja natuurlijk”
 kleine groepen ouders , 4 avonden van 2 uur
 Voor alledaagse problemen
 delen van ervaringen
 leren van elkaar.
 voorlichting over de ontwikkeling van kinderen en over opvoeding.
 Belangrijke opvoedingstechnieken
 op school gegeven (in een dus bekende en vertrouwde omgeving)
Korte lijn naar eerste lijn
 Meer hulp en ondersteuning nodig? Verwijzing via huisarts naar Erik van Bruggen,
Kinder- en Jeugdpsycholoog.
 Vergoeding via de AWBZ (meestal 8 gesprekken)
 Behandeling zal plaatsvinden na schooltijd en op school
Voor leerkrachten
 Ondersteuning bij dreigende en vastlopende situaties in de klas
 Werkwijze afhankelijk van problematiek; observatie, analyse, video,
interactieanalyse….., etc
Teamscholing op maat
 deskundigheidsbevordering leerkrachten
 Voorbeelden: aanpak zorgleerlingen en lastig gedrag, corrigeren, analyseren van
interactiepatronen (svib) , gesprekken met leerlingen en ouders, HGPD, etc)
Belang school:
 ondersteuning leerkrachten
 direct zichtbare hulp
 binnen school; korte lijn, herkenbaarheid, bereikbaarheid





Voorkomen escalatie (minder ‘last”)
Vergroten handelingsbekwaamheid
Profilering van de school (binnen het kader van “passend onderwijs”)

Belang ouders:
 Opvoedingsondersteuning
 Laagdrempelige hulp
 Dichtbij huis; bekende omgeving
 Preventie
 Vergroten opvoedingsvaardigheden
 Versterken band met school
Belang kind:
 Welbevinden van het kind
 Preventie van problemen, zowel op school, als thuis
 Vroegtijdige aanpak van problemen, voorkomen van ontwikkelingsproblemen
 Voorkomen van escalatie en uitval
 Meer afstemming tussen ouders en school helpen het kind zich beter te kunnen
ontwikkelen.
Meer informatie over het project “passend onderwijs, passende zorg”?
De Eendragt, Wormer
E. van Bruggen, GZ psycholoog.

