(Vervolg van voorzijde)
WAT HEBBEN WE PRECIES VOOR OGEN?

toepassen van contextueel oplossingsgerichte interventies met inzet en gebruik van de hulpbronnen uit de directe omgeving van het kind en gezin. Het eigenaarschap

Een jeugdhulpverlener werkt in de eerste plaats voor

van de gewenste ontwikkeling ligt hierbij zoveel mogelijk

het kind en het bijbehorende gezin vanuit de doelstel-

bij het kind en gezin zelf. Uitgangspunten vanuit de Posi-

ling vroegsignalering en vroeginterventie. Verstoorde

tieve Gezondheid worden hierin toegepast.

Jeugdhulp

op de basisschool
Wilt u:

ontwikkelingen of verminderd welbevinden bij het
kind en het gezin worden vroegtijdig hersteld om er-

• goede en laagdrempelige samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?

gere problemen te voorkomen.

• (advies bij) effectieve inzet van jeugdhulp?

Vanuit de doelstelling vroegsignalering en vroeginterventie worden kortdurende trajecten (zes tot acht

• en daarbij uw IB-ers ontlasten?

gevalideerde interventies) aan het kind en of gezin
aangeboden. Indien mogelijk worden leerkrachten en
aanwezige professionals betrokken dan wel ondersteund in het handelen met kind en/of gezin om de

Neem dan eens contact met ons
op om te spreken over de inzet
van een jeugdhulpverlener op
uw basisschool. Een persoon
die de verbinder is tussen
uw school en de burgerlijke
gemeente. Een persoon die
uitgaat van dezelfde waarden
en normen als uw achterban.
Een persoon die wekelijks een
paar uur aanwezig is op de
basisschool en daardoor het
vertrouwde gezicht is voor
ouders en school.

transfer naar de klas en thuissituatie te maken.
Indien nodig worden kinderen en gezinnen direct
doorverwezen naar beschikkingszorg. De jeugdhulpverlener faciliteert en ondersteunt ouders hierin en
werkt samen met het sociaal wijkteam en de huisartsenpraktijken. Bij wachtlijsten of aansluitingsproblemen met beschikkingszorg wordt overbruggingszorg dan wel nazorg aangeboden.

WELKE ACTIVITEITEN VOERT DE JEUGDHULPVERLENER ZOAL UIT?

De precieze activiteiten worden in samenspraak
De interventies zijn gericht op het versterken van de

met school en gemeente vastgesteld. Doordat de

sociaal-emotionele en gedragsmatige ontwikkeling

gemeente de jeugdhulpverlener (voor het grootste

van het individuele kind. Kinderen met faalangst,

deel) bekostigt, zal het takenpakket van een jeugd-

emotie-regulatieproblemen, executieve problemen,

hulpverlener per gemeente verschillend zijn. Om

autistische trekken, ADHD-symptomen, regulering van

u een idee te geven waar u zoal aan kunt denken,

PTSS-kenmerken en tekorten in de sociale vaardigheid

noemen we onderstaande mogelijke activiteiten:

(regulier of bij hoogbegaafdheid) komen in aanmerking

• Deelname aan het ondersteuningsteam;

voor ondersteuning. Ook bij scheidingsproblematiek,

• Deelnemen aan lokale zorgnetwerk/sociale

seksueel misbruik, verlies van ouders, belaste ouders

kaart/zorgstructuur;

door specifieke leef- en werkomstandigheden of psy-

• Groepstraining op bepaalde onderwerpen;

chiatrische problematiek kan de jeugdhulpverlener een

• Teamtraining op bepaalde onderwerpen;

belangrijke rol vervullen bij de inzet en afstemming van

• Signalering en preventie;

de juiste hulp en ondersteuning van het kind.

• Begeleiding van leerlingen en ouders;
• Advies en consultatie leerkracht en

De werkwijze is normaliserend, niet medicaliserend
en is gebaseerd op het toepassen van gevalideerde
methoden volgens de NJI-richtlijnen, maar ook op het

intern begeleider;
• Waar nodig verwijzen naar andere vormen
van hulp;
• Monitoring van de inzet (preventief en curatief);
• In samenspraak met school de verbinding
maken met het kerkelijk netwerk.

WAT IS EEN JEUGDHULPVERLENER?
Een jeugdhulpverlener is een jeugd- en gezinsprofessional met SKJ-registratie, die elke week
op een basisschool aanwezig is en samenwerkt met kinderen, ouders en andere professionals zoals
intern begeleiders, onderwijsondersteuners, medewerkers van de GGD, medewerkers van de sociale
wijkteams, huisartsen en medewerkers van jeugdhulporganisaties.
WAAROM EEN JEUGDHULPVERLENER OP DE BASISSCHOOL?
Er is een sterke verwevenheid tussen onderwijs en opvoeding. Wanneer er in de thuissituatie zorgen zijn, zal dat in
veel gevallen merkbaar zijn op de basisschool. Wanneer er in bepaalde situaties tijdig kortdurende hulp geboden
wordt, kan in veel gevallen zwaardere zorg voorkomen worden. Ook kan er in bepaalde situaties door een juiste
interventie een plaatsing in het SBO/SO voorkomen worden, zodat het kind thuisnabij onderwijs kan blijven volgen.
Verder stuurt de overheid sterk aan op een nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, waarbij scholen
nu nog de mogelijkheid hebben deze samenwerking zelf in te vullen. Het is niet ondenkbaar dat de overheid op
scholen waar nog onvoldoende samenwerking is, via wetgeving hierop gaat sturen. (Lees verder op de achterzijde)

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over jeugdhulp op de basisschool,
neem dan contact op met dhr. A.G.J. van Berkum,
manager KOC Diensten afdeling Jeugd en gezin, 06-15358065.

www.kocdiensten.nu

Aan de binnenzijde vindt u ons aanbod ‘Jeugd & gezin’

Aanbod

Oudercursus ADHD

Jeugd & gezin

Wat betekent het nu precies dat
uw kind de diagnose ADHD heeft

De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten (uitgaande van
Stichting ds. G.H. Kerstencentrum) is landelijk werkzaam en biedt ambulante hulpverlening aan kinderen, jong-volwassenen en ouders. Wist u dat KOC Diensten verspreid
over het hele land contracten met gemeenten heeft om begeleiding, diagnostiek en
behandeling te bieden? De hulp is identiteitsgebonden, gebaseerd op Gods Woord en de
Drie Formulieren van Enigheid. KOC Diensten werkt nauw samen met school en kerk.
Hieronder treft u een greep uit ons aanbod aan.

gekregen? Welke invloed heeft het
op het dagelijks leven en hoe gaat u
als ouders daar mee om?
In deze cursus worden er diverse
aspecten van ADHD behandeld. Niet
alleen leert u omgaan met kinderen
met ADHD, maar u leert ook wat
ADHD precies inhoudt en wat ADHD

Ambulante hulpverlening / opvoedingsondersteuning

betekent voor het kind zelf.

Dat ouders nadenken over opvoeding is heel vanzelfsprekend. Het

Psycho-educatie
Diagnostiek (basis GGZ)
Waarom loopt mijn kind op
school vast? Pieter is zo druk,
hoort dat bij zijn leeftijd? Esther
maakt zo moeilijk contact; moet
ik me zorgen maken? Als de dag
anders verloopt, kan Gerben daar
nauwelijks mee omgaan; wat kan
ik daaraan doen? Hoe komt het

Duidelijkheid over de diagnose biedt mogelijkheden tot
psycho-educatie: uw kind, maar ook u als ouders en
andere gezinsleden leren wat ADHD/ADD inhoudt, hoe
de sterke en zwakke kanten bij uw kind met autisme
zichtbaar zijn, welke impact de angststoornis heeft op het
dagelijks leven, enz.
‘Dat psycho-educatie zo verhelderend kan zijn en ons hele
opmerking horen we regelmatig terug van onze cliënten.

kinderen zo vaak botst?

Orthopedagogen en (gz-)psychologen van KOC Diensten hebben
ruime ervaring in onderzoek
naar ADHD/ADD, autismespectrumstoornis (ASS), hechtingsproblematiek, angststoornis en
verstandelijke beperking.

vormen van jeugd- en volwassenzorg. KOC Diensten is een identiteitsgebonden instelling die landelijk werkt. Kenmerkend voor de
werkwijze is de term ‘thuisnabij’. De hulpverlening sluit aan bij de
mogelijkheden van uw eigen situatie. U krijgt hulp op basis van
een beschikking afgegeven door de burgerlijke gemeente. Neemt
u daarvoor contact op met uw huisarts of burgerlijke gemeente, of
informeer bij ons naar de aanmeldingsprocedure.

Vragen, zorgen, problemen in de opvoeding

Gastopvang

op het dagelijks leven en hoe gaat u
als ouders daar mee om?
In deze cursus worden er diverse

met ASS, maar u leert ook wat
ASS precies inhoudt en wat ASS
betekent voor het kind zelf.

ouders zelf weer even op adem komen. Ook andere omstandigheden

over uw kind. We denken met u mee op een breed

gastopvang (of pleegzorg) nodig is, zijn we gids bij het zoeken naar

terrein aan thema’s: uiten van gevoelens, weerbaarheid,

gepaste dienstverlening hiervoor. We hebben op dit gebied contacten

negatief denken over zichzelf en anderen, (faal)angst,

met andere (kerkelijke) organisaties.

sociale angst, verlatingsangst, dwangmatig gedrag,

Wilt u meer weten over een
van deze diensten of bent u
nieuwsgierig geworden naar

moeite met leren, dyslexie, dyscalculie, goed kunnen

onze andere diensten? Neem

Als je ouders gescheiden zijn…

ontwikkeling, planning en organisatie van huiswerk,

Slaap ik volgende week bij papa of bij mama? Houdt

taken, zelfredzaamheid, enz.

papa of mama nog wel van mij? Kinderen die te maken

Wanneer u vragen heeft of u wilt zich aanmelden voor

krijgen met echtscheiding, zitten vaak vol vragen.

Is uw dochter angstig, teruggetrokken,

diagnostiek, begeleiding of behandeling, stuurt u een

Ze voelen zich soms heen en weer geslingerd

somber; heeft uw zoon een negatief

mail naar toegang@koc.nu met vermelding van uw

tussen hun ouders en/of weten zich geen raad met

zelfbeeld of andere psychische

naam en telefoonnummer. U wordt dan binnen twee

hun gevoelens. KOC Diensten biedt kinderen van

problemen? Professionals van

werkdagen gebeld door een van de medewerkers van de

gescheiden ouders het programma ‘Als je ouders

KOC Diensten bieden kortdurende

Toegang, mevr. J. (Jannet) Herweijer, mevr. A. (Adrie) van

gescheiden zijn’ aan om deze kinderen te leren

behandeltrajecten, gericht op het

Rijswijk of mevr. G.M. (Marijke) Stigter.

omgaan met de gevolgen van de echtscheiding en

leren omgaan met deze problemen.

gekregen? Welke invloed heeft het

Misschien gaat het mis tussen de kinderen onderling of moet u als

eetproblematiek, ADHD/ ADD, autisme, seksuele

Behandeling (basis GGZ)

uw kind de diagnose ASS heeft

Dit kan nodig zijn als het thuis niet prettig loopt tussen u en uw kind.

kunnen ertoe leiden dat een gastgezin nodig is. Als blijkt dat

worden, sociale vaardigheden, slaapproblemen,

Wat betekent het nu precies dat

alleen leert u omgaan met kinderen

Neem contact met ons op als u vragen of zorgen hebt

leren/hoogbegaafdheid, omgaan met rouw, geplaagd

Oudercursus autisme

aspecten van ASS behandeld. Niet

Soms is het nodig dat uw kind een poosje bij iemand anders verblijft.

Diagnostiek is een zoektocht
rond het gedrag van uw kind.

ben op uw eigen gezinssituatie. KOC Diensten biedt verschillende

gezin handvatten biedt voor de toekomst!’ Een dergelijke

dat het tussen Willeke en andere

naar een verklaring voor vragen

kan zijn dat u specifieke opvoedvragen heeft die betrekking heb-

de verwerking ervan.

dan een kijkje op onze website.
Om op de hoogte te blijven
van studiedagen en actuele
ontwikkelingen op het gebied
van onderwijs en opvoeding,
kunt u zich op de website ook
inschrijven voor onze
maandelijkse nieuwsbrief!

www.kocdiensten.nu

