Zorg en onderwijs hand in
hand
SLO Congres 13 en 14 november 2019

Programma
Welkom
Kennismakings
Samenwerking in Amersfoort
Vragen-panel
Pauze
Zorg in onderwijs, onderwijs in zorg
De regio-challenge
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Samenwerking Da Vinci Eemland
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Start ambulante zorg
Feniks Talent Junior

Olievlek

Wat doet Feniks
Talent Junior?
medewerkers FTJ

Gedrag

Werkwijze
Ontwikkel
modules

Activiteiten
Individuele
gesprekken

Leefgroep

Werkplaatsen

Leerondersteuning

Stom en saai

Wat doet Da Vinci
Eemland ?
Marjolein Kraal

Pauze

Stadia van (dys)functioneren
Toetsbaarheid

om kunnen gaan met belasting,
prestatiedruk en veranderingen

Schoolbaarheid

kunnen functioneren en leren in een klas
en met schoolse methoden

Leerbaarheid

nieuwsgierigheid hebben, openstaan voor
nieuwe zaken, zich ontwikkelen

Weerbaarheid

energie hebben, goede frustratietolerantie,
gezonde positie in peergroup

Leefbaarheid

zingeving, welbevinden, actief zijn,
zelfzorg (eten, drinken, wassen/kleden,
slapen)

Ondersteuningspyramide

Ondersteuningspyramide

Zorg

Onderwijs

Ontwikkeling

Categorieën begaafde leerlingen
A

De goed functionerende begaafde leerling

Toetsbaar

B

De begaafde leerling die specifieke aandacht nodig heeft

Toetsbaar

C

De begaafde leerling met extra uitdagingen

Schoolbaar

D

De begaafde leerling die veel ondersteuning nodig heeft

Schoolbaar/leerbaar

E

De begaafde leerling die dreigt vast te lopen

Leerbaar/weerbaar

F

De begaafde leerling die deels uitvalt

Weerbaar

G

De begaafde leerling die uitvalt op school

Weerbaar/leefbaar

H

De begaafde leerling die ‘uitvalt’ thuis

Leefbaar

Goed functionerende leerlingen

Type Aanduiding

Hoogste
Ondersteuning
niveau van
sOnderwijs
functioneren* behoefte
nodig:

Zorg nodig:

Maximale
Zorgzwaar benodigde
te
zorg/jaar

A

De goed
functionerende
begaafde leerling Toetsbaar

uitdaging,
omgaan met
begaafdheid

Regulier
onderwijs
(compacten en
Klein
verrijken in de Opvoedingsvoo (preventief)
klas, plusklas). rlichting.
.

voorlichting
over
begaafdheid
per gezin
(6-12 uur)

B

De begaafde
leerling die
specifieke
aandacht nodig
heeft

uitdaging,
omgaan met
begaafdheid,
studievaardighe
den.

Regulier
onderwijs
(compacten en
verrijken in de
klas, plusklas)
of evt. voltijds
HB onderwijs

20 uur
begeleiding/a
dvies en
voorlichting
per
kind/gezin.

Toetsbaar

Individuele
begeleiding/opv Klein
oedingsvoorlich (preventief)
ting
.

Leerlingen met extra uitdagingen

Type Aanduiding

C

D

Hoogste
Ondersteuning
niveau van
sOnderwijs
functioneren* behoefte
nodig:

De begaafde
leerling met extra
uitdagingen
Schoolbaar

De begaafde
leerling die veel
ondersteuning
nodig heeft

omgaan met
begaafdheid,
studievaardighe
den,sociaal-em
otionele
ontwikkeling.

Voltijds
HB-onderwijs of
evt. HB
plusgroep

omgaan met
begaafdheid,
sociaal-emotion
ele
ontwikkeling,
executieve
Schoolbaar/leer functies,
baar
HB-plusgroep.
welbevinden.

Zorg nodig:

Maximale
Zorgzwaar benodigde
te
zorg/jaar

Individuele
begeleiding,
opvoedingsond
ersteuning
Beperkt.

30 uur
indiv.begeleidi
ng per
kind/gezin.

Extra
groepsbegeleidi
ng.Opvoedings
ondersteuning Middel.

0,5 fte
groepsleider
in elke
HB-plusklas.

Leerlingen die vastlopen

Type Aanduiding

Hoogste
Ondersteuning
niveau van
sOnderwijs
functioneren* behoefte
nodig:

E

omgaan met
begaafdheid,
sociaal-emotion
ele
ontwikkeling,
De begaafde
executieve
leerling die dreigt Leerbaar/weerb functies,
vast te lopen
aar
HB-plusgroep.
welbevinden.

F

omgaan met
begaafdheid,
sociaal-emotion
ele
ontwikkeling,
executieve
HB-plusgroep
functies,
(deeltijd).
welbevinden.

De begaafde
leerling die deels
Weerbaar
uitvalt

Zorg nodig:

Maximale
Zorgzwaar benodigde
te
zorg/jaar

Extra
groepsbegeleidi
ng, individuele
begeleiding,opv
oedingsonderst
Middel.
euning

0,5 fte
groepsleider
in elke
HB-plusklas
en 40 uur
individuele
begeleiding
per
kind/gezin.

Leefgroep en
individuele
begeleiding,
opvoedingsond
ersteuning
Groot.
(deeltijd).

1-2 dagen per
week
groepsbegelei
ding en 60 uur
individuele
begeleiding.

Leerlingen die uitvallen

Type Aanduiding

Hoogste
Ondersteuning
niveau van
sOnderwijs
functioneren* behoefte
nodig:

Zorg nodig:

Maximale
Zorgzwaar benodigde
te
zorg/jaar

G

omgaan met
begaafdheid,
sociaal-emotion
ele
Leefgroep en
ontwikkeling,
individuele
De begaafde
executieve
begeleiding,
Leer-ondersteu opvoedingsond
leerling die uitvalt Weerbaar/leefb functies,
aar
ning op maat
Zeer groot.
op school
welbevinden.
ersteuning.

H

De begaafde
leerling die
‘uitvalt’ thuis

Leefbaar

welbevinden,
sociaal
emotionele
ontwikkeling

Volledige
opname of
Evt.
Klinische
klinische
Leer-ondersteu (dag)behandeli
dagbehandeli
ning op maat
ng.
Zeer groot. ng.

Pedagogische driehoek
Kind

Ontwikkeling

Opvoeding

Ouders

4 dagen per
week
groepsbegelei
ding, 120 uur
individuele
begeleiding.

Onderwijs

School

Samenwerkingsgedrag

De regio-challenge (A)
1. Voor welke doelgroep wil je zorg en onderwijs
samenbrengen?
2. Breng de problemen in kaart (bijv. demografie, tlv’s,
thuiszitters, uitval, zorgconsumptie)
3. Bepaal de urgentie!

= Elevator-pitch

De regio-challenge (B)
4. Breng het netwerk in kaart
5. Bepaal keypersons
Maak afspraken met de keypersons en deel jouw verhaal
(pitch!) en bevraag hen actief op hun ervaringen
Hoe ervaren jullie dit probleem?
1. Wat gebeurt er nu aan?
2. Werkt dit?
3. Waar is onderwijs en zorg nu niet dekkend? Wie vallen er buiten de boot?
4. Wat is jullie expertise en wat kunnen we voor elkaar betekenen?
5. Wilt u meedenken in een multidisciplinair committee met andere
organisaties? Of is dit committee er wellicht al en wilt u mij introduceren?

De regio-challenge (C)
6. Begin een pilot voor een (deel)probleem
7. Vul de piramides (basisondersteuning, lichte- en zware
ondersteuning)
8. Bepaal de regie en verzamel data

Dynamiek 10 bouwtips:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Focus: bepaal je doelgroep
Zoek: identificeer de spelers in het veld: zoek keypersons
Bewijs: creëer urgentie met ervaringen en cijfers
Schetst heldere scenario’s bij financiers
Denk groot: (global standards, local flavors): zorg, onderwijs maar ook
maatschappelijk veld (ondernemers, verenigingen, voorzieningen)
Luister: vertrouw op inzicht van professionals: luister!
Geen plasjes over andermans werk: deel jouw inzichten en doe geen
werk dubbel
Doe aan judo: gedoe komt er toch!
No ego: het grootste ego in de ruimte moet altijd het gezamenlijke doel
zijn
Werk naar regie: benoem gezamenlijk een regisseur of
regie-committee

Bronnen voor cijfers
●
●
●
●
●
●

Jaarverslag van samenwerkingsverband (via jouw regionale SWV op
te vragen)
Plannen in het kader van Landelijke Excellentieprojecten (via jouw
regionale SWV op te vragen)
Centraal Bureau voor de statistiek
www.cbs.nl
Onderwijs in Cijfers
https://www.onderwijsincijfers.nl/
Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
www.ihbv.nl
Nederlands Jeugdinstituut - kennisbank
https://www.nji.nl/nl/Kennis

Contactgegevens
Da Vinci Eemland- Marjolein kraal
Marjolein.Kraal@meerkring.nl

Feniks Talent Junior - Niek Oskam
Niek@fenikstalent.nl

SWV De Eem
www.swvdeeem.nl

Dynamiek - Arjan van Dijk
www.dynamiek.nl
arjan@dynamiek.nl

Dank voor uw
bezoek en uw
aandacht
Heeft u nog
vragen?

