
 

  

Zorg 0-13 jaar in nieuwe manier van werken 
 
Uitwerkingen bijeenkomst 1:  
Aanwezig: Titia, Janine, Misja 
 

Gezinsspecialist Laagdrempelig. Bijvoorbeeld een spreekuur. 
Brug naar het wijkteam. Informatievoorzienin vanuit het wijkteam 
intensiveren. Betere bekendmaking bij 0-4 jaar en samenwerking met IKC 
benadrukken.  
‘De leuke klas’ 

Jeugdverpleegkundige Geeft aanvulling op het groeidocument vanuit signalering in groep 2 en 7. 
Advies aan zorgteam.  
Meer in beeld, dichtbij school. 

Logopedie Meer uren beschikbaar. 
Toe naar één logopedist binnen IKC. 
Structureel overleg met andere disciplines en betere afstemming.  
Regie ligt bij zorgcoördinator. Afspraken en afstemming aansluiten bij 
didactiek op school.  

WSNS Vaste partner die adviseert op onderwijsgebied.  
Rechtstreeks contact vanuit leerkrachten moet ook mogelijk zijn. Regie 
ligt bij zorgcoördinator.  
Overlegmomenten zoals afgelopen maanden ingezet bevallen goed.  

Nieuwe functies Orthopedagoog -> coachende rol voor leerkrachten, complexe analyses 
leerlijnen, onderbouwen van de diagnoses met data. PAS OP VOOR TE 
VEEL DIAGNOSES! 

Ouderparticipatie Laagdrempelig advies rondom opvoedingsondersteuning.  
Inzet al op het jonge kind. Dus psz + groepen ½.  
Hulp bij invullen formulieren en praktische zaken.  
Faciliteren van voorzieningen. Denk aan computers, speluitleen, 
taalklassen en doorverwijzingsfuncties.  
Informatievoorziening mediagebruik, ‘afwijkende’ kinderen, citobeleid 
etc. 

Arrangementen Wij hebben minimale arrangementen. Hoe komt dit? Hoe kunnen we dit 
verder uitbouwen? 

Administratie Er zitten veel dubbelingen in de systemen (Rondom, 
onderwijstransparant en Parnassys).  
Parnassys gebruiken als database door externen. Verantwoordelijkheid 
voor vullen systeem ligt bij de leerkracht. Groeidocument is start oor 
leerlingaanmelding.  

Diverse Goede samenwerking vraagt om langdurige verbintenissen met de 
externe partners. Niet om de paar jaar wisselen.  
Om 0-4 jaar inzet te intensiveren moeten er tijdelijk meer uren 
beschikbaar komen. Zodra ‘de achterstand’ ingehaald is kan weer met het 
normale aantal uren uit worden gekomen.  

 
  



 

  

Uitwerkingen bijeenkomst 2:  
Aanwezig: Titia, Janine, Saskia, Misja 
 
Er zijn een aantal zaken duidelijk: 
- Orthopedagoog wordt benoemd binnen het IKC. Start met 1 dag in periode februari 2018 tot zomer 
en aansluitend vaste benoeming van 2 dagen.  
- Er is geen mogelijkheid, vanwege privacy, om elkaars administratieve systemen in te zien.  
- De extern aangesloten zorgpartners staan open voor aanpassingen, maar willen graag een concreet 
plan.  
 
We gaan een aanvraag schrijven om de volgende zaken te verantwoorden: 
- Waarom zijn er meer uren van de gezinsspecialist nodig? (tijd voor 39 problematieken en zitten nu 
al op 22, multiproblem neemt toe, betere vroegsignalering.  
- Waarom willen we langdurige verbintenissen met de extern aangesloten zorgpartners (Janine en 
Saskia) 
- Waarom hebben we een investeringssubisie nodig om een spreekuur op te starten.  
 
In het plan moeten i.i.g. terugkomen: 
- Wie voert regie 
- Wat doen we in een pilot 
- Wat is de rol van ‘anderen’ (Aan Zet) 
 
Tijdpad is als volgt: 

1. Janine vraagt informatie op bij IKC’s die een vergelijkbaar traject hebben gelopen 
2. Titia zoekt informatie op die de onderbouwing gaat vormen (aantal VVE kinderen, zij-

instromers, zorgzwaarte) 
3. Titia en Janine plannen met Misja een vervolgoverleg in om de notitie vorm te geven 
4. Misja schrijft de definitieve notitie 
5. Misja schrijft een breed overleg uit in januari  met de volgende partners: SWV, Minters, 

UN1EK, leerplicht, jeugdverpleegkundige, gemeente en zorgcoördinator. Tijdens dit breed 
overleg worden de plannen en notitie toegelicht en bespreken we wie welke regie voert.  

 
 
           


