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Programma conferentie 

Passend verbinden jeugdhulp 
Datum:   Vrijdag 16 september 2016 
Locatie:   Driestar Hogeschool, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda 
 

8.45-9.10 Inloop met koffie 
   
9.10-9.20 Welkom, toelichting programma door Ernst van Vuuren, dagvoorzitter 
 
9.20-9.40 Meditatieve opening door ds. J. Joppe  
 
9.40-10.05 ‘Samen met gemeenten’  

Lezing: Identiteitsgebonden hulp in het licht van actuele ontwikkelingen door 
Geert Schipaanboord, beleidsmedewerker decentralisatie jeugd, VNG 

  

10.05-10.35 ‘Samen met scholen’ 
Forum: Kansen voor gemeenten en scholen aan de hand van casuïstiek 
Johan Flier, directeur-bestuurder Ref. Samenwerkingsverband VO, RefSVO 
Gert van Leeuwen, Raad van Bestuur Ref. Samenwerkingsverband PO, Berséba 
Wiechert Petersen, portefeuillehouder Passend Onderwijs Hoornbeeck College 

 
10.35-11.00 ‘Samen met kerken’ 
  Good practise: samenwerking school-kerk-gemeente  
  Jan de Waard, vertegenwoordiger Platform Kerken 
  Rein van de Garde, kerkenraadslid 
 
11.00-11.20 Pauze 
 
11.20-11.40 ‘Samen met christelijke instellingen’ 
  Interactieve ontmoeting over keuzevrijheid & samenwerking 
  Marian Ruitenberg, bestuurslid Samenwerking Christelijke Jeugdhulp 
 
11.40-12.05 ‘Samen in netwerken’ 

Causerie: Bouwen aan netwerken & werken aan inclusie 
Erik Dannenberg, senior adviseur BMC Groep 
 

12.05-12.25  ‘Samen aan tafel’ Mededelingen dagvoorzitter / bedanken sprekers 
  Toelichting middagprogramma, opening maaltijd door 

Gert van Roekel, regiomanager Berséba 
 
12.25-13.10   Lunch,     13.10-13.20 Afsluiten maaltijd in lokalen 

13.20-13.40   ‘Samen in de regio’: gesprek in regiogroepen / verdelen workshops 

13.40-14.30   ‘Samen leren’: in workshops 

14.30-15.00   ‘Samen werken in de regio: bespreken vervolgacties 

15.00  Afsluiting in de lokalen / hapje en drankje.  



Middagprogramma 

‘Samen in de regio & samen werken’ 
Datum:   Vrijdag 16 september 2016 

Locatie:   Driestar Hogeschool, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda 

 

13.10-13.20 Sluiten lunch en opening middagprogramma 
   
13.20-13.40 ‘Samen in de regio’  

Elke conferentiebezoeker neemt deel aan het gesprek per regio onder leiding van 
een raadslid of bestuurder uit die regio. Agenda: 

- Kennismaken 
- Inventariseren knelpunten, ontwikkelingen en actualiteiten 
- Keuze workshops met elkaar afstemmen 

 
13.40-14.30 ‘Samen leren in de workshops’  

Deelname aan de workshop naar keuze. Voor een korte beschrijving, zie achter deze 
agenda. Een overzicht: 

1. Inrichten OZA-groep: samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 
2. Onderwijs-deeltijdbehandeling: jeugdhulp in de school 
3. Overgang PO-VO: een risicomoment 
4. Jeugdwet, WLZ en onderwijs: grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp 
5. Huisvesting: In het kader van Passend Onderwijs 
6. Jeugdzorg in de school. 
7. Leerlingenvervoer: welke afspraken zijn mogelijk 
8. Thuiszitters: samenwerking tussen onderwijs en leerplicht 
9. Verslavingsproblematiek: verslaafd aan social media 
10. Stichting Kristal: zorg voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren 
11. School & Pastoraat: begeleiding op het gebied van kerk en geloof 
12. Schakelfunctionaris: tussen ZAT’s, gemeenten en zorginstellingen 

 
14.30-15.00 ‘Samen werken in de regio’  

In elke regiogroep vindt een korte terugkoppeling plaats: 
- Wat doen we ermee? 
- Wat spreken we af?  

  

15.00  Afsluiting in de groepen & hapje en drankje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BESCHRIJVING WORKSHOPS 
 
Workshop 1 : lokaal 105 
Inleider  : Mw. E.C. (Bep) Jansen en mw. A.M.H. (Anne Marie) Boon-Rozendaal 
Onderwerp : Inrichten OZA-groep: samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 
Inhoud  : Binnen de JRK (Jonge Risico Kinderen) groepen zijn steeds vaker kinderen die net  

wel of net geen onderwijs kunnen volgen omdat ze niet genoeg vaardigheden hebben. Ze zijn 
bijv. beweeglijk, impulsief, niet taakgericht, niet gericht op communicatie en kunnen hun 
emoties moeilijk herkennen en reguleren. Het onderwijsaanbod wordt zodanig aangepast dat 
het meer behandeling is dan onderwijs. De ouders van deze kinderen ervaren vaak dezelfde 
problematiek en krijgen thuis ouderbegeleiding.  
Rehoboth Onderwijs en zorg start met een groep voor kinderen van circa 4 tot 7 jaar met een 
Onderwijs-Zorg Arrangement, de OZA groep. De school doet dit in nauwe samenwerking met 
Youké; een regionale organisatie met veel kennis en kunde in het behandelen van (jonge) 
kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.  Dat betekent dat er binnen de groep onderwijs 
én behandeling gegeven wordt. Er zijn veel rustmomenten en er wordt systematisch gewerkt 
aan het gedrag. Daarom is er in de groep behalve een leerkracht ook een pedagogisch 
medewerker. Vanuit het onderwijs-zorgarrangement is er ook ouderbegeleiding. Er wordt op 
school en thuis aan dezelfde doelen gewerkt met dezelfde mensen vanuit onderwijs en zorg. 
Het wordt dus één kind, één gezin, één plan.  
Een onderwijs-zorgarrangement: Een plus voor kinderen, leerkrachten en ouders! 

Personalia : Bep Jansen is adjunct-directeur SBO en SO (cluster-4) bij Rehoboth Onderwijs&Zorg.  
  Anne Marie is interne begeleider bij Rehoboth Onderwijs&Zorg. 
 
Workshop 2 : lokaal 107 
Inleider  : Mw. A. (Annelies) van Pelt en dhr. J. (Jeroen) Besuijen 
Onderwerp : Onderwijs-deeltijdbehandeling: jeugdhulp in de school 
Inhoud : Soms hebben kinderen of jongeren problemen die te groot zijn om er zelf of met hulp van 

ouders uit te komen. Er is deskundige hulp nodig. Als gevolg van deze problemen is er vaak 
ook sprake van schooluitval. Een goede combinatie van zorg en onderwijs kan dan uitkomst 
bieden. Eleos en De Hoop ggz hebben voor deze jongeren in samenwerking met een aantal 
scholen van RefSVO een identiteitsgebonden deeltijdbehandeling  in combinatie met 
christelijk onderwijs opgezet in Dordrecht. In deze workshop wordt informatie gegeven over 
deze voorziening, waarbij tevens de verantwoordelijkheden vanuit de verschillende 
disciplines naar voren komt. 

Personalia : Annelies van Pelt is psycholoog en Jeroen Besuijen is teamleider kinder- en jeugdpsychiatrie. 
Beiden werken bij De Hoop ggz. 

 
Workshop 3 : lokaal 135 
Inleider  : Dhr. L.A.N. (Leonard) van Leeuwen en dhr. J. (Johan) Flier 
Onderwerp : Overgang PO-VO: een risicomoment 
Inhoud : Een zorgeloze overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is van groot 

belang in de schoolloopbaan van leerlingen. Zeker als het gaat om leerlingen met behoefte 
aan extra ondersteuning en/of leerlingen die aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Er 
zijn situaties die om afstemming vragen tussen onderwijs en gemeente. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als een leerling overgaat van speciaal naar regulier onderwijs en hij/zij maakt 
gebruik van leerlingenvervoer? In deze workshop, die de vorm heeft van ‘in gesprek gaan met 
elkaar’, wordt ingegaan op de rol van onderwijs en gemeente in de overgang van basis- naar 
voortgezet onderwijs. 

Personalia : Leonard van Leeuwen is regiomanager van Berséba, regio Noord-Oost, het landelijk 
reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs voor primair onderwijs. Johan Flier 
is directeur-bestuurder van het landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs voor 
voortgezet onderwijs (RefSVO). 

 
 
 



Workshop 4 : lokaal 202 
Inleider  : Mw. E. (Evelien) Verwijs en Franny ten Hove- Roubos 
Onderwerp : Jeugdwet, WLZ en onderwijs: grijs gebied tussen onderwijs en jeugdhulp 
Inhoud  : Inmiddels zijn er diverse handreikingen verschenen over het grijze gebied tussen  

onderwijs en jeugdhulp. Soms heeft een leerling begeleiding èn zorg nodig tijdens de 
onderwijsuren. Er is een stappenplan om passende zorg en ondersteuning tijdens 
onderwijstijd te bereiken. Onder de jeugdwet vallen ook de behandeling van psychische 
problemen en EED. De gemeente voert de jeugdwet uit en is verantwoordelijk voor het 
aanbod van jeugdhulp. Soms zijn kinderen door allerlei beperkingen aangewezen op 
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het lijkt allemaal zo duidelijk: 
ouders dienen een aanvraag in voor een individuele voorziening maar dan begint het pas! 
Evelien en Franny delen graag hun ervaringen tot nu toe en willen in een gesprek samen met 
u verkennen welke plus- en kluspunten er zijn.  

Personalia : Evelien en Franny zijn beiden schoolmaatschappelijk werker. Evelien is werkzaam bij 
Rehoboth Onderwijs&Zorg in Barneveld. Franny is praktijkhouder van Mutare en werkt als 
SMW-er op 8 scholen in de regio Midden.  

 
Workshop 5 : lokaal 208 
Inleider  : Dhr. N.B. (Nico) Postema 
Onderwerp : Huisvesting: In het kader van Passend Onderwijs 
Inhoud : Passend Onderwijs en huisvesting hebben alles met elkaar te maken. Daarbij kan gedacht 

worden aan afspraken over bijvoorbeeld het door de gemeente(n) beschikbaar stellen van 
een of meerdere lokalen ten behoeve van een voorziening van een school of 
samenwerkingsverband, of het investeren in de verbetering van de fysieke toegankelijkheid 
van schoolgebouwen. Tijdige bespreking tussen school en gemeente is van groot belang, o.a. 
in verband met de bekostigingsplafonds waar ook de gemeenten zich voor gesteld zien. 
Vanuit de ervaring wordt een kijkje gegeven in deze thematiek. 

Personalia : Nico Postema is directeur van de Calvijnschool in Ederveen. Deze school werkt met een 
aantal zorg-/kansklassen. 

 
Workshop 6 : lokaal 212 
Inleider  : Mw. H. (Helma) de Vries met personen uit de praktijk 
Onderwerp : Jeugdzorg in de school 
Inhoud  : Verschillende jongeren hebben behoefte aan tijdelijke begeleiding/behandeling vanuit een 

jeugdzorginstelling. Vaak gebeurt deze behandeling op de locatie van de zorgaanbieder. In de 
praktijk betekent dit, dat er relatief veel lesuitval plaatsvindt. Dit kan voorkomen worden door 
behandeling op de onderwijslocatie plaats te laten vinden. In deze workshop laten we u een 
aantal praktijkervaringen zien en willen we met u doorpraten over de (on)mogelijkheden van 
deze manier van werken. 

Personalia : De Vries is regiodirecteur bij Eleos, regio Midden-Nederland  
 
Workshop 7 : lokaal 214 
Inleider  : Mw. L. (Loes) Coppoolse 
Onderwerp : Leerlingenvervoer: werken met vervoersarrangementen 
Inhoud : Vervoer is in beweging: is het een bedreiging of kans? Dat hangt er maar van af hoe je het 

bekijkt. In Zeeland is vanuit het werkveld (SO/VSO/VO) meegedacht met gemeenten om 

‘passend vervoer’ voor elke leerling te realiseren. Zoals elke leerling een onderwijs-

begeleidingsbehoefte heeft, heeft ook iedere leerling een vervoers-begeleidingsbehoefte. 

Door deze in kaart te brengen en te combineren met het vervoersarrangement kan elke 

leerling op een ‘passende manier’ op school komen voor ‘passend onderwijs.’ Ouders spelen 

een belangrijke rol in het vervoer; samen nadenken over het vervoersperspectief brengt ook 

ouders in beweging! Benieuwd hoe dynamisch Zeeland is? Dan ben je welkom op deze 

workshop! 

Personalia : Loes Coppoolse is zorgcoordinator van het de Eben-Haezeschool Kapelle, een school voor 
Voortgezet Speciaal Onderwijs.  

 



Workshop 8 : lokaal 216 
Inleider  : Dhr. R. (Riemer) Poortstra 
Onderwerp : Thuiszitters: samenwerking tussen onderwijs en leerplicht  
Inhoud  : Het thema thuiszitters staat hoog op de politieke agenda en de Onderwijsinspectie  

vraagt gegevens op te leveren over deze groep. Het gezamenlijke doel is om alle kinderen en 
jongeren in beeld te hebben. Dat betekent ook jongeren die een vrijstelling van onderwijs 
hebben of jongeren die absoluut verzuimen. Vanuit het voorbereidend OOGO in de regio 
Eemland is een werkgroep gevormd die zich het afgelopen schooljaar bezig heeft gehouden 
met dit thema en hebben zij werkafspraken gemaakt. Zij hebben hiervoor een document 
opgesteld welke als basis dient voor genoemde regio. Het document “Thuiszitterspact regio 
Eemland” sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en trends en heeft geleid tot concrete 
werkafspraken rondom thuiszitters tussen de samenwerkingsverbanden, scholen en 
leerplicht. De inleider geeft graag deze werkafspraken aan u door, ze zijn voor iedereen 
bruikbaar! 

Personalia : Riemer Poortstra is directeur van het VO-samenwerkingsverband Eemland. 
 
Workshop 9 : lokaal 225 
Inleider  : Dhr. S. (Steven) Middelkoop 
Onderwerp : Verslavingsproblematiek: verslaafd aan social media 
Inhoud  : Yona is een community die werkt dankzij de kracht van samenwerking.  

Yona wil jongeren helpen die het gezond gebruik van internet lastig vinden. Bijvoorbeeld als 
internet een belemmering vormt om te leren, of afleidt van echte contacten in ‘real life’. Yona 
legt de verbinding tussen twee personen die elkaar vertrouwen en bereidt zijn om in gesprek 
te gaan over hun online gedrag. Van afschermen, naar vertrouwen delen. Samen kom je 
verder. Yona wil taboes doorbreken en een jongerenbeweging op gang brengen, voor 
jongeren en door jongeren.  
Na ronde tafelgesprekken met jongeren, docenten, hulpverleners en enkele IT-ondernemers 
werd de Yona Foundation opgericht. Deze beweging wordt gestuwd door jongeren, met als 
doel een denkomslag te creëren rondom het delen van internetgebruik. Hierbij zijn jongeren 
zelf ambassadeurs. Yona ondersteunt het opzetten van Yona-community’s op scholen en bij 
verenigingen. Wij geloven in transparantie, een verhaal dat we graag delen. Yona daagt 
bestuurders, ambtsdragers, ambtenaren en docenten uit om zich sterk te maken voor deze 
beweging. Zodat jongeren elkaar verder helpen. 

Personalia : Steven Middelkoop, Programma Manager van de Yona Foundation. 
 
Workshop 10 : lokaal 228 
Inleider  : Dhr. E. (Evert) Timmerman en mw. L. (Laura) Tromp-Margraf 
Onderwerp : Stichting Kristal: zorg voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren 
Inhoud  : Na meerdere brainstormsessies met mensen uit het onderwijs, de kerk, het  

bedrijfsleven en de zorg is Stichting Kristal in Zeeland (Kruiningen) opgericht. Stichting Kristal 
zet zich in voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren die als gevolg van psychosociale 
problematiek een veilige, reformatorische en gezonde leefomgeving nodig hebben. Soms is 
de thuissituatie verstoord, waardoor er een gevaar is voor ontwikkeling. Deze jongeren 
hebben een normale intelligentie en zijn tussen de 16 en 23 jaar. 
Sommige jongeren kunnen, om welke reden dan ook, niet langer thuis blijven wonen. Maar… 
waar is er plaats voor zo’n jongere? Een pleeggezin is niet altijd voor handen of de jongere is 
te oud voor een pleeggezin (ze zijn dan 18+). Een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-indicatie 
hebben deze jongeren vaak niet, een WAJONG evenmin, waardoor ze niet terecht kunnen bij 
bestaande zorgaanbieders. Sommige jongeren hebben al zoveel meegemaakt dat het beter is 
dat zij in een leefgroep wonen. Veelal zijn ze echter aangewezen op gastgezinnen of mensen 
in hun netwerk. Het is niet altijd gemakkelijk om hier een passende plaats te vinden. Kristal 
biedt hier een oplossing. 
Hoe leeft dit in der andere delen van land? Wat is er nodig om een dergelijk initiatief te 
starten? In deze workshop gaat u in gesprek met Evert Timmerman en Laura Tromp-Margraf. 

Personalia : Evert Timmerman, voorzitter van de stichting Kristal en Laura Tromp-Margraf, coördinator 
van de stichting. 

 



Workshop 11: lokaal 229 
Inleider  : Dhr. G. (Gerbrand) de Jong 
Onderwerp : School & pastoraat: begeleiding op het gebied van kerk en geloof 
Inhoud  : Op de scholen worden regelmatig pastorale vragen en problemen gesignaleerd.  

Gelukkig zijn er betrokken jongeren, maar helaas zijn er ook die vervreemd raken van het 
geloof en het kerkelijke leven en/ of de kerk dreigen te verlaten. Het vraagt in aantal gevallen 
om zorgvuldigheid om deze jongeren adequaat te begeleiden en weer in contact te brengen 
met de kerk. 
Het Hoornbeeck College heeft nagedacht over de verhouding school en pastoraat. Vragen op 
gebied van kerk kunnen worden besproken in godsdienstlessen en in de 
studieloopbaanbegeleiding. Wanneer er vragen blijven komen of er sprake is van een 
probleem, wordt de student gemotiveerd en gestimuleerd om contact te zoeken met het 
pastoraat uit de eigen kerkelijke gemeente. Als dat (nog) geen begaanbare weg is, zal de 
student worden doorverwezen naar het Ondersteuningsteam. De student kan ook zelf 
contact zoeken met deze begeleider. De begeleider bij problemen op gebied van kerk en 
geloof zal de student verder begeleiden. Deze begeleider is geen pastoraal werker, maar 
iemand die op deskundige wijze de jongere begeleid en waar mogelijk verwijst naar het 
pastoraat. 
Welke problemen komen we tegen? Wat is de werkwijze van andere scholen? Wat zijn 
ervaringen van kerken? Hoe kunnen we samen om de jongeren heen staan?  
Gerbrand de Jong, voorheen jeugdwerkadviseur, nu docent godsdienst op het Hoornbeeck 
College denkt met u mee in deze workshop. 

Personalia : Gerbrand de Jong is docent godsdienst aan het Hoornbeeck College 
 

Workshop 12 :Lokaal: Congreszaal 
Inleider  : Nog niet bekend 
Onderwerp : De schakelfunctionaris 
Inhoud  : De schakelfunctionaris schakelt tussen ZAT’s, gemeenten en zorginstellingen. Dit voorkomt 

veel onnodige ‘lussen’. Jongeren worden tijdig doorverwezen. De samenwerking tussen 
scholen, gemeenten en zorginstellingen verloopt soepel. 

Personalia : Nog niet bekend. 
  



Begane grond 

 
 
Eerste verdieping 

 
Tweede verdieping 

 


