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Grip op hulpverlening in je school
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Doel?

“in deze workshop gaan we aan de slag met de manier 

waarop u als directeur hierop visie ontwikkelt. U leert dat u 

wel degelijk hoge verwachtingen mag hebben van 

hulpverleners en hoe u deze verwachtingen bespreekt met de 

hulpverleners en met de gemeente.”

En: vernieuwend en innoverend, anders dus..

En wat nog meer?



Wat is het vraagstuk?

Is niet zozeer: hoe werken onderwijs en jeugdhulp samen?

Maar hoe draagt jeugdhulp bij aan de brede onderwijsresultaten van 

het kind in (zo regulier mogelijk) onderwijs?

En dus ook, hoe draagt jeugdhulp bij aan de essentiële relaties in het 

onderwijs: ouder – leraar, ouder – kind en leraar - kind. 

Vanuit de gedachte: onderwijs gaat voort, jeugdhulp verdwijnt..



Hoe is dat bij u?

1. Dragen aanbieders bij aan het kind in 

onderwijs?

2. Zijn de brede onderwijsresultaten beter als 

er hulp wordt ingezet?

3. Merkt u dat de schooldoelen een belangrijke 

plek hebben in het behandelaanbod?

4. Evalueert u met aanbieders en de inkopers 

van de (jeugd)hulp?



Waarom nu op dit congres?

De leider is degene die in de hoogste boom klimt, 

de hele situatie overziet en roept: verkeerde 

jungle!





Transitie jeugdhulp

1. JGGZ vanuit de zorgverzekering naar gemeenten;

2. Jeugdhulp vanuit provincie naar gemeenten;

3. Dus nieuwe rol gemeenten: inkoop (OGOO?)

Afstemming is nog niet optimaal, 

er wordt te weinig afstemming 

gezocht tussen scholen/onderwijs

en gemeente.



“Maar wij willen gewoon lesgeven…”



‘scholen die ouders onder 

druk zetten, behandelaars 

die niet anders kunnen dan 

een pilletje voorschrijven, 

kinderen krijgen de rekening 

gepresenteerd’



Medicalisering

Proces:

1. Probleem wordt in medische taal besproken
2. Probleem wordt in een medisch framework betrokken
3. Probleem wordt op een medische manier behandeld



Medicalisering











Trudy Dehue

1. Overheid zet in op eigen kracht, zelfredzaamheid en excellentie

2. Mechanisme: het werkt om een zich een stoornis toe te eigenen 

(zie ook nieuwe gezondheidsbegrip)

3. Aangespoord door ronkende reclames van de farmacie en 

rolmodellen, boodschap: “je hoeft geen slachtoffer te zijn”

4. Nee, je kunt verantwoordelijkheid nemen voor wie je kennelijk 

bent

5. Dan ontkom je er niet aan om aan te kloppen bij zorgprofessionals



Foto uit het Parool



Reïficeren

Druk gedrag -> komt door ADHD

Korte Lengte -> komt door KL



Ongeveer 4,5 procent van alle kinderen 

tussen de 4 en 18 jaar kreeg in 2013 

een vorm van medicatie. In 2003 was dit 

nog 1 procent.



In 2015: 14 % van de kinderen in zorg (PO en VO)







En met de leraar?



Voordelen binnen jeugdhulp en j-ggz

Voordelen van de afgelopen periode:

1. Veel professionaliteit

2. Recht op zorg

3. Ontwikkeling van evidence based werken



Nadelen daarvan

Nadeel 1:

“De export uit het gewone leven decontextualiseert de hulp”

Oorzaken en oplossingen in de eigen context gaan vaak verloren

Nadeel 2: 

‘De professional neemt de verantwoordelijkheid voor de “genezing” over in plaats van 

de verantwoordelijkheid daarvoor bij ouders en kinderen zelf te leggen (clienten)

Vandaar oproep van Hermanns: “opvoeden en behandelen moeten 

geïntegreerd worden, daar waar het opvoeden ook daadwerkelijk 

plaatsvindt”



Terug naar de kern:

‘Linda steekt haar vinger op en laat merken dat ze het antwoord op je vraag 

weet. Kees hangt gapend over zijn tafel en Philip kijkt je met zijn grote 

vragende ogen aan. Wim krabt achter zijn oor en Willem zit achterstevoren op 

zijn stoel. Kim, waarvan je net van haar moeder begreep dat ze thuis vertelt 

dat ze gepest wordt, kijkt stil vooruit. In je linkerooghoek zie je Samira 

contact maken met Joost die aan de andere kant van de klas zit. Joost, 

waarvan ouders zich er bezorgd over maken dat hij misschien hoogbegaafd is. 

Ook Wim weet het antwoord en steekt zijn vinger op. Lucas wiebelt op zijn 

stoel: vast zijn medicatie vanmorgen niet gehad. Vlak voor je zit Pim, hij zit 

net sinds vorige maand in de klas en kan zijn draai nog niet helemaal vinden. 

Je denkt bij jezelf, wie zal ik vragen mij antwoord te geven op mijn vraag?’



Haring



Haring



verschillen tussen onderwijs en zorg



Gemiddelde score 

leerkrachten

Gemiddelde score intern 

begeleiders

Gemiddelde score 

directeuren

Preventief 

Deze hulpverlener heeft bijgedragen aan het 

verbeteren van de onderwijssituatie in mijn 

klas / op onze school.

4,2 7,0 6,0

Ik voelde mij, in mijn rol als leraar / intern 

begeleider / directeur, goed gehoord.

6,6 8,5 9,0

Deze hulpverlener heeft mijn probleem 

opgelost.

3,6 6,3 7,0

Curatief 

Deze hulpverlener heeft bijgedragen aan het 

verbeteren van de onderwijssituatie in mijn 

klas / op onze school.

5,3 7,8 5,0

Ik voelde mij, in mijn rol als leraar / intern 

begeleider / directeur, goed gehoord.

7,4 8,5 8,0

Deze hulpverlener heeft mijn probleem 

opgelost.

4,4 5,5 7,0



School is dus:

1. Wettelijk een belangrijke context;

2. Belangrijke context in ons 

samenlevingsideaal;

3. Belangrijke context voor ouders 

(ontwikkeling naar autonomie, op naar een 

grote toekomst);

4. Context waar kinderen groot deel van hun 

tijd doorbrengen;

5. Context die in zichzelf normaliseert en dé 

gewone context voor kinderen.



Waarom nu op dit congres?

De leider is degene die in de hoogste boom klimt, 

de hele situatie overziet en roept: verkeerde 

jungle!



Rol directeur

1. Zorg gewoon voor goed onderwijs;

2. Zet in op ouderbetrokkenheid;

3. Heb visie op dat wat je verwacht van 

externe partijen;

4. Overleg vanuit deze sterke visie met 

gemeente;

5. Communiceer verwachtingen aan 

zorgpartijen en natuurlijk intern.



Ontwikkel een visie op…

1. Wat en wanneer heb je iets vanuit de jeugdhulp nodig 

om de belofte van passend onderwijs waar te maken?

2. In welke gevallen heb je jeugdhulp uitdrukkelijk niet 

nodig?

3. Wat maakt jou tot een professionele 

samenwerkingspartner van de jeugdhulp?

4. Welke afspraken zou je willen maken?

5. Welke tijdstippen in de klas om te observeren? 

6. Hoeveel tijd wil je dat leraren schenken aan overleg 

en wanneer wil je dat?

7. Vind je kennismaking met alle individuele 

hulpverleners belangrijk?



Afspraken?

1. Over de aansluiting;

2. Over schooldoelen in behandelplannen;

3. Over evaluatie op niveau van behandeling 

en op niveau van instelling;

4. Behandelingen tijdens schooltijd;

5. Over het betrekken van ouders;

6. Over bijdragen aan schoolvisie en 

samenlevingsvisie.
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Ouderbetrokkenheid

≠

Oudertevredenheid
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Wat verwacht je eigenlijk vanuit de zorg? 

1. Dus niet: “wat heeft deze jongen”, maar “wat 

is er voor nodig om deze jongen onderwijs te 

bieden, AVI M4 te laten lezen enz.”

2. Welke soort hulpverleners heb je nodig?





Onderzoek naar ‘labels”

J. Hattie, 2015
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