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Jeugdhulp inde school: (g)een goed idee!

Inventarisatie

- Wat zou jou helpen?
- Wat zijn (on)mogelijkheden?

Huidige werkwijze

- OT-besprekingen (deelnemers/expertise?)
- AB vanuit het SWV 

Voor- en nadelen

Initiatieven 

- Interne gedragsspecialist
- Schoolmaatschappelijk werker
- Gedragswetenschapper

Gedragsspecialist

Een leerkracht die zich ontwikkelt tot de expert op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch klimaat.

Gedragsspecialist
* Informatie over de opleiding/expertise 
- Tweejarige post-HBO-opleiding 
- Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en praktijkoplossingen op het gebied van lastig gedrag, 
ernstig probleem gedrag en gedragsstoornissen.
- Doelen:
1. Leerkracht niveau: begeleiden en adviseren van leerkrachten bij individuele 
ondersteuningsvragen en vragen over het pedagogisch klimaat. 
2. Schoolniveau: ontwikkelingen volgen rond een veilig schoolklimaat en het schoolteam uitdagen 
om kennis en vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en pedagogisch 
klimaat te vergroten.
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Gedragsspecialist
* Praktijkvoorbeeld
- Marijke Jessen heeft zich afgelopen jaren, door het volgen van diverse opleidingen, gespecialiseerd 
tot gedragsspecialist. In de praktijk wil dat zeggen dat Marijke, in haar rol als gedragsspecialist, 
geconsulteerd kan worden.

- Marijke kan met de leerkracht meedenken, meekijken en advies geven, hoe om te gaan met 
kinderen in een klas, waarbij er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling op sociaal-emotioneel 
gebied en/of met vragen van de leerkracht op gebied van werkhouding en taakaanpak.

* Praktijkvoorbeeld (vervolg)
- Het doel van de inzet van Marijke is een beter beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van het 
kind, zodat de begeleiding van het kind kan worden aangescherpt.

De activiteiten van Marijke vinden alleen plaats met toestemming van ouders en in overleg met de 
leerkracht en de intern begeleider. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gehouden 
over de activiteiten en de voortgang van de begeleiding.

Gedragsspecialist

De SMW-er vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en 
(jeugd-)zorginstellingen en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling 
stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op 
die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn 
dat bijvoorbeeld leerkrachten en de (jeugdhulpverlening).

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
* Informatie over de opleiding en expertise
- HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).
- Specifieke kennis en expertise rondom leerlingen met een kwetsbaarheid of beperking op alle 
leeftijden en gebieden. Bv. ASS, ADHD, licht verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) of chronische aandoeningen.
- Kennis over actuele onderwerpen, zoals social media en weerbaarheid. 

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

* Informatie over de opleiding en expertise (vervolg)
- Uitgaan van de mogelijkheden van de leerling (en niet de onmogelijkheden van bv. een beperking), 
sterk gericht op de toekomst. Betrekken van alle leefgebieden en organiseren van steunpunten in 
het netwerk om de leerling heen, zodat iedereen mee werkt in het belang van de toekomst van de 
leerling. 
- Onafhankelijke positie ; kennen de actuele wet- en regelgeving en de sociale kaart goed

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
* Voorbeeld takenpakket
- Wekelijks overleg met de intern begeleider of zorg coördinator van de school.
- Ondersteuning van de leerkracht in het omgaan met probleemleerlingen.
- Zorgoverleg op school (1x keer per maand).
- Gesprekken met leerlingen
- Gesprekken met ouders/verzorgers op school of thuis
- Doorverwijzen naar hulpverlening
- Informatie-/themabijeenkomsten organiseren
- Leerlingen observeren in de klas
- Consultatie en advies voor onderwijsprofessionals

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)
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Hoe het schoolmaatschappelijk werk vorm wordt gegeven op een 
school is afhankelijk van de vraag en behoefte van de school. 
Schoolmaatschappelijk werk wordt binnen de kaders op maat 
aangeboden.

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

Gedragswetenschappers werkzaam in het onderwijs zijn 
wetenschappelijk en in de praktijk geschoolde experts als het gaat om 
de leerling en zijn omgeving. Vanuit hun specifieke expertise hebben zij 
als doel de ontwikkeling van de leerling en zijn omgeving te 
bevorderen. 

Gedragswetenschapper

* Informatie over de opleiding en expertise
- Academisch/ Academisch+ werk- en denkniveau (bv. NVO-Orthopedagoog-Generalist en Kinder- en 
Jeugdpsycholoog NIP) 
- Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden. 
- Kennis van gedragsproblemen en gedragsstoornissen. 
- Kennis van het jeugdzorgsysteem. 
- Ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek.
- Gaan uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die leerlingen hebben, brengen dit in 
kaart en houden daarbij rekening met de beperkingen.
- Kennis van de sociale kaart en de routes binnen jeugdzorg.

Gedragswetenschapper
* In de praktijk
- Directe begeleiding van kinderen (handelingsgericht).
- Waar nodig verrichten van psychodiagnostiek. 
- Begeleiding groepsprocessen.
- Coachen van leerkrachten (effectief leerkracht gedrag).
- Ondersteuning leerkrachten/IB-ers bij opstellen OPP en TLV.
- Begeleiding/ondersteuning ouders.
- Bijdragen aan onderwijsinnovatie en het optimaliseren van het schoolplan of 
schoolondersteuningsprofiel + het geven van cursussen aan leraren, directies en schoolteams, bv. 
HGW, ontwikkelingsstoornissen, klassenmanagement of pestbeleid.
- Bovenschools: meedenken aan het vormgeven van Passend onderwijs.

Gedragswetenschapper

* Voorbeeld van de mogelijke inzet van de gedragswetenschapper 

- Leerling
- Leerkracht en klas
- Ouders
- School
- Bovenschools

Gedragswetenschapper
Jelle Jolles, emeritus hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

‘De leerling is méér dan een consument van het onderwijs. Het gaat om ‘de persoon van de 
lerende’. Aandacht, concentratie en leermotivatie bepalen hoeveel van de leerstof bij de leerling 
binnenkomt en of deze effectief in het geheugen wordt opgeslagen of niet. Eerdere leer- en 
leefervaringen bepalen hoe hij aankijkt tegen leren, of hij nieuwsgierig is en zich inzet om nieuwe 
kennis te verwerven of zich er juist tegen afzet. Neuropsychologische vaardigheden rond planning 
en probleemoplossen, maar ook zelfinzicht en empathie, kunnen het verschil maken tussen een 
zware onvoldoende of een tien. Het zijn allemaal factoren die te maken hebben met de persoon van 
de lerende en diens eerdere leer- en leefervaringen. En al deze factoren liggen op het gebied van de 
gedragswetenschap.’

Gedragswetenschapper
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René Peeters, Landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking, jeugd, zorg en onderwijs

‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’, zo luidt de kernboodschap in het rapport ‘Mét 
andere ogen’ van René Peeters. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom 
dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel 
samenwerken.

Gedragswetenschapper
* Pilots in Nijmegen, Amstelveen (bv. 1 tot 2 dagdelen per week per school)

* Ervaringen:
- Vertrouwd gezicht binnen de school: laagdrempelig
- Snel handelen, maar ook breed blijven kijken (risico bij korte lijntjes)
- Afbakening met takenpakket SMW 

Gedragswetenschapper

* Ervaring van Titia Blankstijn in Nijmegen:
En, hebben jullie door deze werkwijze minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Of minder 
thuiszitters?
,,Keiharde resultaten hebben we nog niet. Tevreden ouders en tevreden mensen op de scholen 
zeggen mij op dit moment meer. Uit het feit dat de gemeente hier na afloop van de pilot mee door 
wilde gaan, kun je afleiden dat het ook voor hen een succes is. Het scheelt in ieder geval enorm in 
bureaucratie. Alleen bij grote zorg- of ondersteuningsvragen moet er nog een zorgindicatie of 
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Maar heel vaak zijn één of twee gesprekken al 
genoeg. Een beter voorbeeld van preventie kun je volgens mij niet krijgen.”

Gedragswetenschapper

- Gemeente betaalt en bepaalt… 
Let op identiteit medewerker (verschil tussen kennis hebben van onze identiteit of leven vanuit). 
Denk bv. aan vragen rondom rouwverwerking en echtscheiding.

- Goed contact met plaatselijke gemeente (CJG) is essentieel. Kom als school met voorstellen!

- Overleg met SWV: zoeken naar passende constructie.

Afsluitende opmerkingen


