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Vervlechten onderwijs-zorg Plein Midden 

Twente/Hengelo, onder andere:

2012 2019

• 1 zorgroute, inclusief zorg

• 1 zorgroute ook voorschools/IKC, EJK

• Halfjaarlijkse PMT/gemeente middagen

• Contactregisseurs

• Groepsinzet preventief/ jeugdhulp

• Ondersteuning brede gedragsaanpak (pbs, vreedzame school)

• Jeugdtafels ingericht, hoe lijn naar (voor)school?

• Volgende stap…



Werkwijze in het nieuws

https://www.youtube.com/watch?v=NES_w_zkyBY

https://www.youtube.com/watch?v=NES_w_zkyBY


Profiel gericht op 

Kinderen

Ouders

Leerkracht



Hoofdpunten uit het concept-profiel

• Taken
– Analyseren
– Begeleiden en behandelen psychische, gedragsproblemen en psycho-sociale

situaties
– Naast ouders staan
– Ondersteunen leerkracht

• Opleiding & competenties
– Hbo, SKJ/BIG
– Systeemgericht
– Uitvoeren kortdurende behandelingen
– Affiniteit met onderwijs
– Kennis van jeugdhulpverlening

• Kenmerkend
– In school, niet van school
– Kennis en vaardigheden staan voorop
– Bruggen kunnen slaan



Opzet project

• 4 pilotscholen vanaf voorjaar 2018
• 10 reguliere projectscholen 2019/2020 & 1 sbo + 1 so
• Keuze op basis van profiel geschikte professionals

– Opgesteld met het onderwijs
– Is er met de school een match?

• SZO-ers met achtergrond GGD, specialistische jeugdhulp (Jarabee) 
en jeugd GGZ (Mediant)

• Andere positionering JGZ/SMW/LOES op projectscholen
• Projectleider & SZO-coach via gemeente 
• Werkwijze in de school wordt op locaties met school ingericht en 

ontwikkeld
• Onderdeel Preventiebeleid gemeente Hengelo – speerpunt op 

vindplaatsen direct helpen en daarmee besparen



IKC de Akker

• 343 kinderen
• Brede, diverse populatie
• IKC met peuterspeelschool en kinderopvang
• VVE / schakelklas in school
• Vreedzame school SZO Elisabeth

IB Debbie





Verhalen uit de praktijk van 
Elisabeth en Debbie

Aan de slag met kinderen

Aan de slag met ouders

Aan de slag met 
leerkrachten

Verbinden met andere 
ondersteuning



Financiering 

• Financiering

– Verschuiving inzet ‘nieuw’ voor ‘oud’ waar het kan

– Intensivering die zich moet bewijzen: van 
gemiddeld 1 uur per week per school naar 4 uur 
per week per school, uit besparing op 
jeugdhulp/verwijzing onderwijs toekomstige 
financiering



Monitoring

• Monitoring door:  
– Registreren waar SZO-ers mee aan de slag gaan
– Tevredenheid ouders
– Ervaringen betrokkenen
– Relatie tot inzet middelen zorg onderwijs en inzet jeugdhulp

• Resultaten
– Tevredenheid 9,2 ouders, 8,7 scholen, 8,3 anderen
– Mn inzet op individuele ondersteuning (51%), daarna systeem 

(gezins)ondersteuning (43%) en minder vaak groeps
(klas)ondersteuning (6%)

– % jeugdhulp voor leerlingen van de reguliere basisscholen 7% - 18%
– Uitgaven jeugdhulp in 1 jaar €275.000 gemiddeld per basisschool
– Uitgaven onderwijszorg in 1 jaar gemiddeld ruim €100.000 per 

basisschool



Vervolg

• Verdere uitbreiding in overleg met 
schoolbesturen, streven 2020 – 2021 alle 
reguliere basisscholen /IKC’s in Hengelo

• Thema’s dit jaar: SZO op IKC, gevarieerde inzet 
per school, verbinding met 
samenwerkingspartners uitbouwen, direct 
inzetbare deskundigheid SZO-ers vergrootten

• Verdere uitwerking businesscase

Informatie: k.schellings@hengelo.nl en 
peter.breur@drschaepmanstichting.nl
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