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Met dank aan de Gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant  

die doormiddel van subsidie de pilot ZA(B)T op SBO Noorderlicht en  

de uitgave van  het boek 'Onderwijs met Zorg: de schakels verbonden'  

mogelijk hebben gemaakt.
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1. Introductie

In deze brochure laten wij u kennismaken met het zogenaamde 

Zorgadvies- en begeleidingsteam, het ZA(B)T. SBO Noorderlicht 

experimenteert met nauwe samenwerking tussen het Interne 

Zorgteam en externe zorgaanbieders. Vanuit het perspectief van 

de brede school integreert het team diverse vormen van hulp en 

zorg aan kinderen en hun gezinnen in het speciaal onderwijs.  

Hier kunt u lezen dat de wil van alle betrokkenen om creatief te zijn, 

verantwoordelijkheid te nemen en zeer doelgericht te werken een 

gezonde basis legt om complexe problemen aan te pakken.
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Zorg(en)kinderen en hun ouders

Kinderen hebben de toekomst. Daarom willen we goed voor 

ze zorgen. Ze veiligheid en geborgenheid bieden, zodat ze zich  

optimaal kunnen ontwikkelen. Ook als de omstandigheden niet 

rooskleurig zijn.

Pieter is een agressieve jongen. Hij schreeuwt en vraagt 

veel extra aandacht. In het regulier basisonderwijs was hij 

niet te handhaven. In groep 3 is hij op SBO Noorderlicht 

gekomen. Het is onduidelijk wat zijn gedrag veroorzaakt. 

Onderzoek toont aan dat hij niet verstandelijk beperkt is. 

Als Pieter boos is, bedreigt hij kinderen en personeel in 

ernstige mate. Verder onderzoek is gaande. De leerkracht 

merkt na een poosje dat Pieter vooral boos wordt als hij 

zich onterecht aangesproken voelt

Kinderen met een beperking of belemmering hebben het moeilijk 

in onze ingewikkelde samenleving. SBO Noorderlicht is een school 

met veel speciale kinderen. Zij zijn kwetsbaarder dan kinderen 

in het reguliere onderwijs. Doordat zij een verstandelijke beper-

king hebben. Of omdat zij moeizamer leren en ontwikkelen dan 

anderen. Voor hun ouders is het ook niet gemakkelijk. Hun kind 

ontwikkelt zich niet zoals verwacht. Ouders spannen zich tot het  

uiterste in om goed voor hun kinderen te zorgen. Zeker als hun  

kind het op de een of andere manier moeilijk heeft. 

Vaak is in het begin helemaal niet duidelijk wat eraan de hand 

is. De zoektocht naar een oorzaak is lang, soms moeizaam en 

brengt veel onzekerheid en verdriet met zich mee. En dan komt de  

confrontatie: mijn kind zal zich niet ontwikkelen zoals anderen. 

De acceptatie daarvan is een proces dat tijd vraagt. Tegelijker-
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tijd heeft het kind waarschijnlijk ook een speciale benadering en  

opvoeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Angela en Cindy zitten op SBO Noorderlicht. Zij zijn ver-

standelijk beperkt. Hun moeder is alleenstaand. Zij heeft 

twee andere kinderen en heeft het moeilijk. Zij belt op een 

goede dag naar school en smeekt om opvoedkundige en 

financiële ondersteuning.

Meervoudige problemen

Extra ingewikkeld wordt het als de ouders zelf zorgen hebben. 

Of meerdere kinderen met (verschillende) beperkingen.

Sahid komt vaak te laat op school. Hij is dan al ge-

stresst en van slag. Bij navraag blijkt dat zijn moeder  

alleenstaand is en werkt. Zij vertrekt om 07.00u van huis.  

Sahid moet dan voor zichzelf en zijn jongere broertje  

zorgen. Hij moet zijn broertje ook naar school brengen. 

Maar hij heeft een verstandelijke beperking en hij kan niet 

kloklezen. Afspraak is dat moeder Sahid belt om te zeggen 

dat hij moet vertrekken. Echter: moeder vergeet dat wel 

eens of belt te laat. Sahid raakt daarvan over zijn toeren. 

Hij kan dan niet helder meer denken en krijgt zijn opdracht 

niet voor elkaar.

Om de ouders bij te staan en de kinderen de beste kansen te  

bieden is hulp geboden. Een extra dimensie die we steeds vaker 

aantreffen is de culturele achtergrond van ouders en kinderen.  

Zoals bekend geeft een emigrantenpositie op zichzelf vaak al extra 

stress. Bij de kinderen is nog al eens sprake van een achterstand 

in de taalontwikkeling. Daarnaast zien we mogelijk oorlogserva-
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ringen, een sociaal-economische kwetsbaarheid en andere waar-

den en normen in het opvoedingspratroon dan het Nederlandse.  

Voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking of leer- en 

opvoedingsproblemen is de multiculturele gezinssituatie een grote  

opgave. Te meer ook omdat hun ouders niet altijd even zelfredzaam 

zijn en de weg naar adequate hulpverlening niet weten te vinden.

Twee kinderen uit hetzelfde gezin zitten op SBO Noorder-

licht. Zij zijn gespannen en moeilijk hanteerbaar. Zij zien  

er vaak moe en onverzorgd uit. Er is nauwelijks contact met 

de ouders. Zij reageren niet op schriftelijke uitnodigingen 

en ze hebben geen telefoon. De leerkracht gaat op huis 

bezoek. Dan blijkt dat het gezin veel zorgen heeft.  

Het gezin is oorlogsvluchteling. Vader is zwaar gehandi-

capt en kan niet spreken. Moeder moet werken om in het 

levensonderhoud te kunnen voorzien. Ze hebben weinig  

contacten en zijn niet bekend met de regels en gebrui-

ken in de Nederlandse samenleving. De kinderen zijn uit 

school meestal alleen thuis en moeten dan voor hun vader 

zorgen. Zij zijn hiertoe echter helemaal niet in staat.

SBO Noorderlicht wil kinderen niet alleen goed onderwijs  

bieden. Zij wil dat deze kinderen zich veilig en beschermd voelen  

en vertrouwen kunnen hebben in hun omgeving. Dat vraagt een  

integrale aanpak: onderwijs met zorg! 

De school als houvast

Het kind, de ouder, de leerkracht: ze staan midden in een  

krachtenveld van beperkingen en kansen. Leerkrachten zien 

het kind iedere dag. Zij krijgen over het algemeen gemakkelijk  
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contact met een ouder. De school is immers een vanzelfsprekende 

instantie voor kind en ouder. Een instantie met een lage drempel:  

het is logisch dat je contact hebt met school over je kind.  

Bovendien heeft de school een hoge betrouwbaarheid; je gelooft 

in het goede van de school. Voor sommige alleenstaande alloch-

tone ouders is het kind en de school wellicht het enige houvast 

in hun deelname aan de samenleving. De weg naar de hulpver- 

lening is hun onbekend. En als ze in aanraking komen met de  

hulpverlening is het moeilijk om hun eigen belangen te behartigen.  

De hulpverlening overkomt deze ouders nogal eens.

Langs vele lijnen

Tegelijk is er bij gezinnen die veel problemen hebben sprake van 

een veelheid aan hulpverlening en advies. Zo hebben zij bijvoor-

beeld contact met een kinderarts, het IMW, met MEE, de GGZ, 

Bureau Jeugdzorg, de Thuiszorg of Loket Vroeghulp. Daarnaast 

hebben ze vaak te maken met organisaties voor naschoolse  

opvang, dagbehandeling of logeeradressen. Iedere organisatie  

levert op zijn manier goede zorg-, hulp- en dienstverlening. 

Iedere organisatie heeft ook zijn eigen regels en beperkingen.  

En zoekt op zijn eigen manier contact en medewerking met de  

ouders. Dat vergt een goede afstemming en een gedegen overleg 

tussen de leerkrachten, hulpverleners van de school en de hulpver-

leners in het gezin. De ervaring leert dat het niet vanzelf goed gaat.  

Niet omdat men niet wil, maar omdat het moeilijk is om overzicht  

te krijgen over alle geboden hulp en omdat het niet duidelijk is  

wie ’de leiding’ heeft. Als ouders geen leiding geven, wie doet  

het dan wel?
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Het Zorg-, advies- en begeleidingsteam - ZA(B)T

SBO Noorderlicht, in 2008 ontstaan uit een fusie van de Bisschop 

Janssensschool en de Schans, kan bogen op een ruime erva-

ring met het verbeteren van de broodnodige afstemming tussen  

onderwijs en zorg. Al in 2004 werd een werkconferentie gehou-

den over de afstemming van zorg en onderwijs. Ook is er dan een 

regionale, interorganisationele werkgroep, met vertegenwoor- 

digers uit (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en jeugdgezondheids- 

zorg (zie bijlage 6: Wat vooraf ging). Intussen zijn een aantal  

pilotscholen in Midden-Brabant met steun van het Regionaal  

Beraad Gehandicaptenzorg, gestart met het uitwerken van ‘good  

practices’ in de samenwerking tussen onderwijs en zorg.  

Als één van de pilots start SBO Noorderlicht (in die fase Bisschop  

Janssensschool) met het ZA(B)T. We zijn blij te kunnen bericht-

en over het ZA(B)T, ook omdat het een zorgadvies- en begelei-

dingsteam is én een zorgadvies- en coördinatieteam. We buitelen 

nog wat over namen en afkortingen, maar de goede praktijk  

hebben we te pakken. Leerkrachten, ouders en externe part-

ners rapporteren positief. Speciaal basisonderwijs, speciale 

kinderen en een doodgewone aanpak. Zorg en onderwijs blijken,  

als schakels in de keten, goed te verbinden als de betrokkenen  

zich inzetten voor dit idee.

Deze brochure

Deze brochure beschrijft hoe het ZA(B)T van SBO Noorderlicht  

gegroeid is vanuit de behoefte van leerkrachten, hulpverleners 

en management van de school: hoe de kwaliteitsverbetering van 

de geboden hulp vanuit de praktijk vorm krijgt! Er is oog voor  

subjectieve tevredenheid van betrokkenen (kind, ouders, zorg-
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verleners, leerkrachten) maar ook voor de toegenomen efficiën-

tie. Een accent ligt op de zorgcoördinatie en de rol van de zorg- 

coördinator. We benadrukken daarbij dat eenduidige regievoe-

ring van groot belang is, vanuit het ZABT of anderszins (HCO-J, 

jeugdnetwerken, interventieteam huiselijk geweld), en een goe-

de communicatie tussen regievoerder en school een vereiste.  

Ter illustratie beschrijven we situaties uit de praktijk. U kunt 

uzelf dus een oordeel vormen. Tegelijkertijd hebben we – aan het 

eind van de brochure – aandacht voor dilemma’s en wensen voor 

de toekomst. Zodat we niet alleen de schakels verbinden, maar 

ze ook versterken. Het ZA(B)T  had niet tot stand kunnen komen  

zonder de medewerking van velen. Hierbij onze dank aan:

Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT)

J. van Gils: algemeen directeur 

SBO Noorderlicht 

Directie

N. Adema: directeur SBO Noorderlicht

A. vd Ven: adjunct-directeur SBO Noorderlicht

Th. Arts: adjunct-directeur SBO Noorderlicht, 

projectleider ZA(B)T 

Intern zorgteam

J. Smolders: IB-er

M. Leenders: orthopedagoge

H. Dirks: orthopedagoge

W. de Vries: schoolmaatschappelijk werkster

M. Vanhoof: schoolmaatschappelijk werkster

Th. Arts: voorzitter, adjunct-directeur

A. vd Ven: adjunct-directeur
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Zorg Advies en BegeleidingsTeam ZA(B)T

M. Vanhoof: schoolmaatschappelijk werker (SMW)

W. de Vries: schoolmaatschappelijk werker (SMW)

C. Gelden: consulent MEE

V. Welling: consulent MEE

W. van Sluysveld: casemanager Bureau Jeugdzorg

M. Lommers: coordinator jeugdnetwerken Instituut voor 

Maatschappelijk Werk Tilburg (IMW)

A. Bruynzeels: leerplichtambtenaar gemeente Tilburg

A. Djadoenath: schoolarts, GGD

M. Hartstra: secretaresse SBO Noorderlicht

Project ZA(B)T 

A. Willems: Manager Loket Vroeghulp, Kind en Jeugd, o.a. 

projectleider ´Afstemming zorg en onderwijs´ voor LVG Jeugd 

MiddenBrabant, projectleider Centrum Jeugd en Gezin Centraal

H. van Asten: project adviseur onderwijs MEE

H. Laarakker: auteur, extern consultant voor advies en coaching

F. Brinkman: auteur

Partner instellingen

M. Bastinck: directeur Bureau Jeugdzorg Tilburg (BJz)

M. Hesen: directeur MEE

H. Schut: directeur IMW

J. van Eyck: hoofd JGZ, GGD Zorg voor Brabant

J. Buitenhuis: directeur Kinderstad

J. Ressang: unithoofd GGZ

C. van Damme: sectorhoofd Kompaan

I. Vugs: directeur Amarant

M. van Gijsel, H. Heerkens: Orthopedagogisch Centrum Brabant 
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Weer Samen naar School (WSNS) 

Th. van Rijzewijk: directeur 

Gemeente

De heer H. Backx, wethouder cultuur en onderwijs

De heer R. Ahsmann, projectleider Centrum Jeugd en gezin

M. Knapen, beleidsambtenaar Centra Jeugd en Gezin

Provincie

Mevrouw B. van Haaften-Harkema: gedeputeerde Jeugd, 

Cultuur en Samenleving. 

De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en 

Maatschappelijke Zorg (PRVMZ)

Mevrouw M. Paes, directeur en mevrouw R. Sohier, 

beleidsmedewerker.

Nederlands Jeugdinstituut (NJI)

Dolf van Veen: hoofd NJI Onderwijs en Jeugdzorg

Veel plezier met het lezen van deze brochure.

Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar uw reactie. 

We ontvangen die graag!

SBO Noorderlicht

Theo Arts (adjunctdirecteur)

De Schans 135

5011 EN Tilburg

013 – 455 13 27
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2. Om welke problemen in de 
hulpverlening gaat het?

We zien het ZA(B)T als een oplossingsstrategie. De school hoort 

soms al bij aanmelding van kinderen dat er problemen zijn.  

Of leerkrachten signaleren problemen. In de klas en soms na huis-

bezoeken. Allochtone gezinnen met een beperkte kennis van de 

Nederlandse taal en cultuur, bijvoorbeeld, hebben vaak brede  

gezinsproblematiek. Het Interne Zorgteam pakt de signalen op 

en zet – altijd in overleg met de ouders - de hulpverlening in gang. 

Maar hulpverleners hebben regels waar ze zich aan moeten  

houden en ze hebben hun eigen professionele verantwoorde-

lijkheid. Het is soms moeilijk om de belangen van kind, ouders,  

school en hulpverlening bij elkaar te brengen. 
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Veel voorkomende afstemmingsproblemen

We geven hier een aantal voorbeelden van veel voorkomende  

problemen in de combinatie zorg en onderwijs. 

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) heeft vaak wel zicht 

op de problemen in de thuissituatie en krijgt bij gerichte 

inspanningen daartoe goed zicht op wie er wat aan doet. 

Dat kost veel tijd maar is de moeite waard. Veel moeilijker 

is het vervolgens om de zorg vanuit school en vanuit de 

zorgverlenende instellingen op elkaar af te stemmen. 

Er zijn veel personen betrokken en niemand heeft  

mandaat of ‘het laatste woord’.

De leerkracht wordt aangesproken door een ouder over 

een hulpverlener, maar de leerkracht weet niets over de 

aanwezigheid van die hulpverlener in het betreffende gezin. 

De leerkracht verwijst door naar het SMW. Het SMW 

probeert samen met de ouder om een gesprek met de 

betrokken hulpverlener te organiseren waarin het knelpunt 

kan worden opgelost. Is er dan bereidheid tot een open 

gesprek over ervaren knelpunten? 

Hulpverleners van buiten school krijgen geen helder 

beeld van wat er individueel met een kind aan de hand is,

ze focussen (logisch wellicht) meer op de ouders.

Ouders raken in de war van diverse hulpverleners met 

diverse doelen, werkwijzen en adviezen.

De school kampt met onduidelijkheden over de totale  

hulpverlening aan kind en gezin, de ouders en hun  
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kinderen ook, alsmede de betrokken hulpverleners van  

buiten de school. In deze onduidelijke situatie ontstaan 

gemakkelijk misverstanden.

Maatschappelijke inbedding

In de samenleving (bij zorgvragers, hulpverleners, politici en  

andere burgers) bestaat veel vraag naar betere afstemming 

van vraag en aanbod en een betere afstemming tussen voorzie- 

ningen voor hulp- en dienstverlening en de instellingen voor regu-

lier en speciaal (basis) onderwijs. Dit wordt alleen maar belang- 

rijker als bezuinigingen in de zorg worden doorgevoerd. Steeds  

meer zullen gezinnen met problemen afhankelijk worden van  

hulp uit het vrijwillige en informele netwerk. De professionele  

hulp is schaars. Als gevolg van de ontwikkelingen in de AWBZ  

zal deze hulp alleen maar nog schaarser worden. 

Dus zal die goed georganiseerd moeten zijn: effectief en  

efficiënt. Dat het niet altijd meevalt om dit te bereiken,  

zal duidelijk zijn. Dat het toch heel vaak lukt door de be-

reidwilligheid en betrokkenheid van alle organisaties en hun  

medewerkers, is een compliment waard! Niet voor niks dat SBO 

Noorderlicht haar ervaring wereldkundig wil maken in deze  

brochure: anderen kunnen dan immers de kunst een beetje  

afkijken. Zodat we op termijn de kinderen en ouders kunnen  

bieden wat ze nodig hebben.

Essenties van het ZA(B)T

Het ZA(B)T is geheel gebaseerd op praktijkgerichte ideeën en  

directe werkervaringen. We noemen hier enkele essenties van de 

ZA(B)T-succesformule. 
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Het ZA(B)T krijgt kinderen doorverwezen vanuit het Interne 

Zorgteam van de school. 

Ouders hebben bij intake van hun kind op SBO Noorderlicht 

toestemming gegeven om hun kind indien nodig te bespreken 

binnen het Intern Zorgteam of ZA(B)T.

SBO Noorderlicht heeft samenwerking met ouders hoog 

in het vaandel. De zorgen over een kind of over de situatie 

waarin het kind opgroeit, worden altijd met ouders gedeeld.  

Een lid van het Interne Zorgteam bespreekt met ouders wat 

de zorgen zijn en waar de knelpunten liggen. De mening en de  

mogelijkheden van de ouders worden expliciet meegenomen 

in het traject. 

Het ZA(B)T is een initiatief van en functioneert onder verant-

woordelijkheid van de SBO school. De regie ligt bij de school.

Het team is breed samengesteld zodat de problematiek van 

kinderen kan worden bekeken in relatie tot alle levensge- 

bieden en in de context van het hele gezin (multidisciplinair).

Het team wil de geboden hulp zodanig organiseren dat  

ouders met zo min mogelijk hulpverleners te maken krijgen.

Het team wijst een zorgcoördinator aan, zodat alle  

hulpverleners via de zorgcoördinator hun hulp op elkaar 

         kunnen afstemmen (één kind & gezin, één plan).

Het team profileert zich als een centraal punt waar niet  

alleen gekeken wordt wat een goed plan van aanpak zal  

zijn, maar waar de hulp en zorg meteen geregeld wordt –  

de B van ZA(B)T staat voor begeleiding.
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Het team gaat in gesprek met organisaties die zorg, hulp  

en diensten verlenen om specifieke afspraken te maken die  

bijdragen aan hoge kwaliteit maatwerk voor de kinderen en 

hun ouders (onderwijs/zorgarrangementen). 

Het regelen van begeleiding op korte termijn is een belang-

rijk element. De B van het ZA(B)T! De directe inzetbaarheid 

van gezinscoaches vanuit het IMW is één van de concrete 

instrument daartoe. Het snel regelen van naschoolse dag- 

behandeling op indicatie van Bureau Jeugdzorg is een 

ander voorbeeld. Het ZA(B)T zorgt ervoor dat de betrokken 

hulpverleners goed geïnformeerd zijn en snel aan de  

slag kunnen. 

Het ZA(B)T heeft een korte lijn met de doorzettingsmacht: 

waar kinken in de kabel van de hulpverlening komen maar 

toch directe hulp nodig is, heeft de voorzitter van het ZA(B)T 

in het uiterste geval langs een korte lijn toegang tot (de door-

zettingsmacht van) de wethouder van de gemeente Tilburg.

Gunstige effecten voor alle betrokkenen

In het werkveld komt men er steeds meer achter dat gerichte  

samenwerking niet alleen ten goede komt aan ouders en kinde-

ren (de cliënten), maar dat het ook gunstig uitwerkt op de tijds-

investering van hulpverleners. Extra overleg is aanvankelijk meer 

werk voor de teamleden. Zonder enige twijfel. Het is voor organi- 

saties ook nog erg zoeken hoe dit te verantwoorden binnen de  

eigen financieringssystematiek. Dat organisaties desondanks 

gemotiveerd zijn mee te werken, is een teken van vertrouwen 

dat we met elkaar hebben in deze aanpak. Waarschijnlijk omdat  
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iedereen ziet dat dit extra overleg op de langere termijn de kwali-

teit van ontwikkelen en leren verbetert én tijdswinst oplevert door 

het voorkomen van miscommunicatie en dubbel werk. Als hulp-

verleners merken dat ze in staat zijn om de problemen goed in 

kaart te krijgen, de ouders bereid vinden om mee te denken over 

oplossingen en de hulp goed op poten te zetten, dan is de tevre-

denheid bij alle partijen heel erg groot. Het gezin ervaart weer  

stabiliteit en het is helder voor hulpverleners wat ze moeten doen. 

Bovendien zorgt een goede zorgcoördinatie ervoor dat we tijdig 

signaleren wanneer er (weer) iets gebeurt waardoor ouders en  

kinderen uit balans raken.

Het ZA(B)T blijkt ook goed voor de leerkrachten. Het komt voor 

dat in een SBO-groep van zestien leerlingen er zeven uit een gezin  

komen met meervoudige problemen. Dat vraagt van een leer-

kracht extra zorg. Op de eerste plaats de opvang van de leerling en  

ouder, maar verder ook voor de contacten met onder meer hulpver-

lenende instanties, arts en naschoolse opvang. Om te zorgen dat 

de leerkracht zich vooral met het primaire onderwijsleerproces 

kan bezighouden, heeft SBO Noorderlicht het zogeheten Interne  

Zorgteam (ZT) en in aansluiting daarop het thans experimen-

tele ZA(B)T. Een goed geregelde zorg op schoolniveau is een zorg  

minder in de klas!

Aanpak

De aanpak van ZA(B)T kan als volgt worden samengevat:

het ZA(B)T is tenminste een maandelijks interorganisationeel 

en multidisciplinair overleg met vaste deelnemers;
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het overleg van het Interne Zorgteam is het vertrekpunt; 

heldere criteria voor aanmelding van kinderen en ouders  

bij het team;

gezamenlijke toewijzing van een cliëntsysteem aan een  

zorgcoördinator (een van de deelnemers);

een nauwkeurige afbakening van verantwoordelijkheden  

en taken;

een nauwgezette vastlegging van afspraken en rapportage 

van activiteiten en bevindingen;

snelle interventie;

tussentijdse evaluatie en eindevaluaties;

een transparante communicatiestructuur;

minder ‘ontsnappingsmogelijkheden’ voor alle betrokkenen.

Een uitspraak van één van de betrokkenen van het ZA(B)T maakt 

het totale effect duidelijk: “de mazen van het net worden letterlijk 

kleiner”. En daarmee wordt het vangnet voor kinderen steviger!
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3. Om welke zorgen gaat het?

Kenmerkend voor de kinderen en hun gezinnen die worden aan- 

gemeld bij het ZA(B)T, is dat er haast altijd sprake is van meervou-

dige probleemsituaties. Het kind heeft leer- en/of opvoedingsmoei-

lijkheden, de ouders hebben persoonlijke problematiek of prakti-

sche zorgen en er is bijvoorbeeld een klein of weinig effectief sociaal 

vangnet. Juist de combinatie van problemen die zich over verschil-

lende levensgebieden kan uitstrekken, pleit nadrukkelijk voor de  

inrichting van een ZA(B)T.
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Combinaties van problemen bij kinderen

Bij de aanmelding bij het Interne Zorgteam is veelal sprake van 

een (combinatie) van de volgende problemen:

stagnatie in ontwikkeling en/of leren;

gezondheidsproblematiek: een kind is veel ziek, veel  

afwezig, komt vermoeid over, valt af of komt snel aan,  

te weinig hygiëne (bijv. luizen of vuile kleding);

gedragsproblematiek: moeilijk te hanteren gedrag  

(druk, opstandig, sterk afleidbaar, teruggetrokken e.d.);

zorgen rond specifieke ontwikkelingsgebieden  

(bijv. rond sociaal-emotionele ontwikkeling);

gezinsproblematiek: factoren die in de nabije omgeving  

van het kind spelen en die de individuele problemen of stoor-

nissen versterken (bijv. armoede, opvoedingsvragen ouders, 

ruzie en geweld, gebrekkige taalbeheersing, psychische 

stoornissen, verslaving of beperkingen bij ouders).

Op elkaar inwerkende factoren

Bij complexe problemen hangen allerlei factoren met  

elkaar samen. Veel voorkomende factoren zijn:

intellectuele factoren: lage intelligentie, disharmonisch 

intelligentieprofiel;

cognitieve aspecten: problemen op het gebied van taal,  

motoriek, aandacht, geheugen, visuele en auditieve  

waarneming;
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sociaal-emotionele kenmerken: gebrekkige agressiere- 

gulatie, negatief zelfbeeld, hechtingsproblemen, faalangst,  

oppositioneel gedrag, autistiform gedrag en dergelijke;

opvoedings- en gezinsomstandigheden: sociaal-economi-

sche situatie, echtscheiding, criminaliteit, problemen  

door emigratie, geen of zeer beperkt sociaal netwerk  

en dergelijke.

Een tekort op het gebied van cognitieve functies kan direct een 

leerprobleem veroorzaken en indirect een sociaal emotioneel  

probleem. Stress door bijvoorbeeld werkloosheid in een gezin 

kan bestaande cognitieve problemen bij het kind aanmerkelijk  

versterken. Een allochtone ouder die matig Nederlands beheerst 

of weinig inzicht heeft in de Nederlandse samenleving, heeft  

weinig mogelijkheden het kind in de thuissituatie voldoende 

warmte en veiligheid te bieden. 

Het ZA(B)T heeft aandacht voor álle levensgebieden van het kind 

en de ouder/verzorger, zoals financiën, wonen, werken, vrije tijd, 

gezondheid, opvoeding, sociale relaties, zingeving, wet- en regel-

geving en zelfredzaamheid.

“Een onderwijszorgarrangement werkt pas écht als het 

BREED is…’’ Dat wil zeggen: hulp voor het hele gezin op 

alle levensgebieden. Hulp, zorg en dienstverlening in 

alle verschijningsvormen: zowel informeel, in het eigen  

netwerk van het gezin, als door voorliggende voorzien-

ingen en door geïndiceerde zorg.

Bij een zorgleerling gaat het om de vraag waarom dit kind met deze 
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mogelijkheden en beperkingen, uit dit gezin, in deze groep met 

deze leerkracht en deze medeleerlingen de gesignaleerde proble-

men heeft en hoe er met deze problemen omgegaan kan worden. 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag kijkt het Interne 

Zorgteam naar de specifieke kindkenmerken, maar ook naar  

kenmerken van de onderwijssituatie en de gezins/opvoedings- 

situatie. Tijdens de bespreking van het kind zoekt het team expliciet 

naar mogelijke positieve factoren, ook wel beschermende factoren  

genoemd. En die moeten óók buiten school worden gezocht  

en bevorderd.

Meervoudige hulpverlening

Als er sprake is van meervoudige, complexe problemen, dan  

komen er vaak meerdere hulpverleners in een gezin over de vloer. 

Soms voor andere gezinsleden dan het schoolgaande kind, soms 

voor het hele gezin. Veelal gaat het om hulp op verschillende  

terreinen. Een kind in een gezin met meervoudige problemen heeft, 

zeg maar, problemen in het kwadraat. Dat er meerdere hulpver-

leners in een gezin komen, wil nog niet zeggen dat het rendement 

toeneemt. 

Deze kinderen (en hun ouders/verzorgers) brengt de school in 

voor bespreking in het ZA(B)T. Niet alleen zijn kind en ouder vaak  

afhankelijk van de school en de hulpverlening, ook zijn hulpver-

leners voor de effectiviteit van hun werk op elkaar aangewezen! 

Redenen van aanmelding ZA(B)T

We zetten de redenen van aanmelding vanuit het Interne  

Zorgteam nog eens op een rij:
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Ouders komen niet op hun afspraak bij de SMW of staan niet 

toe dat de SMW op huisbezoek komt (er is een vermoeden dat 

zij geen zorg willen). 

Tijdens het eerste gesprek of in vervolggesprekken met  

ouders komen complexe vraagstukken naar boven  

(er is sprake van ‘multi-problem’).

In gesprek met ouders komen andere problemen op  

tafel in de omgeving van het kind en het gezin  

(de zgn. milieufactoren).

Als er ernstige zorgen zijn rond ontwikkeling en de ontwik- 

kelingsmogelijkheden van het kind (specifieke kindfactoren).

Aanvullend merken we op dat de deelnemende organisaties een 

kind of gezin ook aanmelden als:

uit eigen administratie blijkt dat mogelijk op school niet  

bekend is dat kind/gezin in zorg is genomen.

er in een andere vorm van overleg (bijv. Jeugdnetwerk) een  

gezin wordt genoemd en blijkt dat het kind op SBO Noorder-

licht zit.

De school en de regie

SBO Noorderlicht kiest ervoor om het overleg binnen de school zelf 

te organiseren en hulpverleners uit te nodigen binnen de school in 

het ZA(B)T mee te denken over een mogelijke aanpak. We menen 

dat het ZA(B)T een logisch voortvloeisel is van de visie van een 

school die expliciet het onderwijs aan én de zorg voor kinderen wil 
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combineren. Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg beschouwt dit 

als een kwaliteitskenmerk van de school. De kinderen verblijven 

een groot deel van de week op school en in de naschoolse opvang. 

Leerkrachten, het SMW en de interne begeleiding zien het kind 

voortdurend. Huisbezoeken zijn een extra waardevolle bron van 

informatie over de gezinssituatie. Anders dan bij de meeste hulp-

verlenende instanties zijn kinderen wettelijk verplicht om naar 

school te komen (en de ouders om ze te sturen). SBO Noorderlicht 

voert daarom de regie over het ZA(B)T, faciliteert de zorgcoör- 

dinatie, maar ziet de verantwoordelijkheid voor de hulpverlening en 

het ‘monitoren’ ervan als een gezamenlijke taak met de partners 

in het ZA(B)T – over de schotten en de muren tussen de betrokken 

organisaties heen. Betrokkenen bij een kind en gezin wensen voor 

honderd procent verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van 

de gezamenlijke opdracht en de daaruit voort vloeiende taken.

Casus ‘Samenhang’: de schakels verbonden…

Voor een kind met gedragsproblemen is naschoolse  

dagbehandeling geregeld. Dit heeft te weinig effect.  

Na hernieuwd onderzoek blijkt het kind een veel hoger IQ 

te hebben dan in een vorig onderzoek naar voren kwam.  

Op basis van het huidig vastgesteld IQ kan de dag- 

behandeling geen doorgang vinden: het kind valt buiten  

de doelgroep. De gedragsproblemen op school en thuis 

blijven echter bestaan. In de thuissituatie wordt het han-

teren van het kind steeds moeilijker met het ouder worden.  

De ouders kunnen niet voldoende structuur aan hun 

kind bieden. De ouders hebben hun kind nu alle dagen 

na schooltijd thuis. Dat is te zwaar voor hen. De andere  

kinderen in het gezin lijden er ook onder. Na bespre-
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king in het ZA(B)T wordt een gezinscoach ingezet.  

Dan wordt duidelijk dat het kind klem zit: op school komt 

de stress eruit die het kind thuis oploopt en thuis krijgt 

het kind zijn huiswerk niet voor elkaar door alle span-

ningen. Met behulp van de gezinscoach krijgt de SMW 

zicht op de problemen die van thuis ‘mee naar school  

komen’. De gezinscoach ziet welke problemen van school 

‘meegenomen worden naar huis’. In het ZA(B)T komen  

de lijnen bij elkaar: hulpverleners en SMW leggen de  

problemen op tafel, analyseren ze in samenhang en maken 

een samenhangend hulpplan waarbij de acties op school 

en de acties thuis op elkaar afgestemd zijn.
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4. Wie zitten er in het ZA(B)T?

Deelnemers aan de maandelijkse vergadering van het ZA(B)T zijn 

verbonden aan voorzieningen waar SMW in de praktijk veel mee 

te maken heeft. Het SMW vervult hierbij voor de leerkrachten een 

schakelfunctie: hoe beter de hulpverlening binnen en buiten school 

functioneert, hoe meer leerkrachten zich met onderwijs kunnen  

bezighouden en met het signaleren en doorgeven van problemen 

van kinderen en hun gezinnen.
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Teamsamenstelling

De deelnemers aan het ZA(B)T zijn werkzaam in zogenaamde  

voordeurorganisaties. Ze zitten allemaal in het traject vóór de  

indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg of CIZ en hebben dus  

preventief nog veel mogelijkheden. Van Bureau Jeugdzorg is 

een medewerker afgevaardigd die kan meedenken over de aan- 

sluiting van de voorliggende voorzieningen met Bureau Jeugdzorg.  

De deelnemende organisaties hebben allen de taak om op  

objectieve wijze vast te stellen waar de zorgbehoefte ligt van  

een kind en het gezin. Er zitten geen zorgaanbieders om de tafel.  

Zij worden bij de zorg betrokken nadat het ZA(B)T heeft vast- 

gesteld wat een geschikte route en aanpak kan zijn. Natuurlijk 

worden zorgaanbieders die al bij kind en gezin betrokken zijn  

wel geconsulteerd.

De volgende instellingen hebben zitting in het ZA(B)T van  

SBO Noorderlicht:

Instituut Maatschappelijk Werk (IMW): de coördinator van de 

twee jeugdnetwerken Tilburg-Noord;

Bureau Jeugdzorg Tilburg: één medewerker toegang;

Gemeente Tilburg: één leerplichtambtenaar;

MEE regio Tilburg: twee consulenten (afwisselend);

GGD Hart voor Brabant: vaste jeugdarts.

De ZA(B)T secretaresse
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Verder nemen de leden van het Interne Zorgteam deel aan  

het  ZA(B)T:

directielid/voorzitter;

de School Maatschappelijk Werkende (SMW: gedetacheerd  

op de school vanuit Bureau Speciaal Onderwijs, onderdeel 

van SSOT);

de orthopedagoog van SBO Noorderlicht (incidenteel).

IB-er

Vaste partners 

Het ZA(B)T bestaat vanuit school én externe instellingen uit 

vaste medewerkers. Voor het toegroeien naar een professio-

neel team, dat professioneel kan inspelen op steeds wisselende  

situaties, is dat een absolute voorwaarde. Daarnaast biedt het de 

deelnemende organisaties ook specifiek voordeel: de casussen  

worden gerichter verdeeld: een medewerker werkt in een beperkter 

(overzichtelijker) deel van de stad.

De jeugdarts is een inhoudelijke aanvulling voor het ZA(B)T.  

Hij kijkt met een biopsychosociale blik naar de problematiek en 

symptomen van het kind en geeft vanuit deze hoek extra aanvul-

lingen in het zoeken naar de beste mogelijkheden voor hulpver-

lening aan het kind en/of gezin. 

De leerplichtambtenaar werkt voor een afgebakend werkgebied 

waarbinnen de school valt. Zij geeft waardevolle informatie over 

de verzuimgeschiedenis van een kind. Ook kan zij in gesprek gaan 

met de ouders over het actuele verzuim van een kind. Zij kan  
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de bekende stok achter de deur zijn om ouders aan te sporen hun 

kind naar school te laten gaan.

De coördinator jeugdnetwerken checkt of gezinnen die op de 

agenda staan in het interne zorgteam of het ZA(B)T, ook in een 

ander casusoverleg besproken zijn of worden. Het betreft de  

volgende casusoverleggen: het HCO-J (hulpverleningscasusover-

leg jeugd), het JCO (justitieel casusoverleg), het casusoverleg hui-

selijk geweld en de 10 jeugdnetwerken. Dit om te voorkomen dat 

er op meer plaatsen een plan wordt gemaakt voor hetzelfde gezin. 

Afhankelijk van de betrokken en te betrekken instellingen en de 

aard van de problematiek vindt de coördinatie plaats in het ZA(B)

T, of elders in welk geval het ZA(B)T wordt geïnformeerd over de 

stand van zaken. Daarnaast vormt de jeugdnetwerk coördinator 

de schakel naar de hulpverlening van het IMW, m.n. het algemeen 

maatschappelijk werk en de gezinscoaching.

De medewerker van Bureau Jeugdzorg geeft informatie over 

de kans dat een kind beter geholpen kan worden als het een in- 

dicatie krijgt. Dit meedenken en adviseren is een belangrijke  

taak. Hoewel wachtlijsten niet omzeild kunnen worden, kan de 

medewerker van Bureau Jeugdzorg wel aangeven wat de meest  

efficiënte volgorde van acties is en welke dossiergegevens  

belangrijk zijn bij de screaning, zodat het proces van indicatie-

stelling snel doorlopen kan worden. 

Ook kan de medewerker contact leggen met hulpverleners van  

BJZ die mogelijk al betrokken zijn bij zusjes of broertjes van het  

ingebrachte kind. Zoals al eerder vermeld, wordt onderzocht 

in hoeverre het mogelijk is om indicatiestelling door BJZ via het 

ZA(B)T te realiseren. ! ! I
n 
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MEE Regio Tilburg kan bemiddelen bij het realiseren van een 

hulpaanbod voor zowel de ouders als de kinderen. Als een ver-

standelijke beperking aan de orde is, kan MEE Regio Tilburg de 

ondersteuning aan zowel het kind als de ouders coördineren.  

Tot het moment waarop een definitieve oplossing gevonden is,  

kan MEE Regio Tilburg kortdurende gezinsbegeleiding bieden.  

Er zijn mooie voorbeelden te noemen van situaties waarin MEE  

Regio Tilburg een enorm versnipperd aanbod aan kind en gezin 

heeft weten te stroomlijnen tot één arrangement geleverd door 

een minimum aantal hulpverleners. Tot voor kort had SBO Noor-

derlicht te maken met achttien verschillende medewerkers van  

MEE. Dit omdat eerder individuele cliëntvragen apart toegewezen  

werden aan een consulent, terwijl nu ‘vindplaatsgericht’ gewerkt 

wordt. Dat was erg omslachtig als het ging om de bespreking  

van kinderen in het interne Zorgteam en in het ZA(B)T. In 

overleg is besloten om te werken met een vaste vertegen- 

woordiging vanuit MEE: in plaats van achttien medewerkers die  

bij de kinderen betrokken waren, zijn er nu twee vaste mede- 

werkers in het ZA(B)T vertegenwoordigd.
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5. Hoe verloopt een aanmelding?

Met de invoering van het ZA(B)T kent de school een zorgstructuur 

in twee stappen. Het Interne Zorgteam komt wekelijks bij elkaar.  

Dit team bestaat uit het SMW, de adjunctdirecteur, de orthopeda-

goog en de intern begeleider. De teamleden bespreken of het gaat 

om zorgen die het team zelf aankan. Als het vooral gaat om het  

kind zelf en de ouders, kan het team heel veel. Het zorgteam kan  

ook lijnen leggen met de hulpverlening, onderzoek doen, in ge-

sprek gaan met ouders, een indicatiestelling opstarten enzovoort.  

Wanneer er zorgen en problemen zijn die de school overstijgen, 

wordt het kind (het cliëntsysteem) doorverwezen naar het ZA(B)T. 

Alle plannen worden besproken met de ouders.
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Aanmeldingsprocedure bij het ZA(B)T

Een kind en diens gezin (cliëntsysteem) kan door alle leden van het 

ZA(B)T worden aangemeld. Daarnaast kunnen externe organisatie, 

bijvoorbeeld GGZ en thuiszorgorganisatie Thebe, en ouders uit de 

wijk een aanmelding doen voor casusoverleg. Dit is in de praktijk 

van Noorderlicht overigens nog nauwelijks aan de orde geweest. 

Wel gebeurt het dat externe organisaties contact opnemen met 

het SMW en dat vanuit dat contact de SMW een kind inbrengt in 

het ZA(B)T.

De bespreking gebeurt altijd aan de hand van een standaard- 

formulier (zie bijlage 4: Aanmeldingsformulier. Op dit formulier 

wordt de belangrijkste informatie ten aanzien van het kind en  

gezin en de ondernomen acties samengevat. Het formulier  

bevat tevens de vraag die de inbrenger heeft aan de leden van het  

ZA(B)T. De inbrenger formuleert de vraag zo specifiek mogelijk en 

geeft daarbij aan wat de bedoeling is: informatie-uitwisseling, 

beeldvorming of besluitvorming over verdere aanpak. Indien mo-

gelijk benoemt de inbrenger van welke organisatie of discipline 

aanvullende expertise gewenst is.

Aanmeldingen van buitenaf worden voorbesproken met het  

interne Zorgteam, waarop het interne Zorgteam besluit of de  

casus in het ZA(B)T besproken gaat worden. Het secretariaat van 

het ZA(B)T nodigt in dat geval de ‘externe’ probleemhouder uit  

bij het casusoverleg.

Voorbereiding

Het aanmeldingsformulier wordt via de digitale route naar het  

secretariaat van het ZA(B)T gestuurd. Het secretariaat stelt met 
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de voorzitter de agenda samen. Dit wordt gedaan naar aanleiding 

van de notulen van de vorige vergadering en de binnengekomen 

formulieren. De cliënten komen op de volgende manier op de agen-

da: nieuwe casus, lopende casus, evaluatie van afgesloten casus.  

Op de agenda staan de namen en geboortedata van de te be- 

spreken kinderen. 

Een week voor de vergadering verspreidt het secretariaat de agen-

da aan de ZA(B)T-leden. Ze kunnen zich daardoor voorbereiden op 

de vergadering. In het geval van nieuwe casussen, kan iedereen 

binnen zijn eigen organisatie nagaan of dit kind of gezin bekend 

is. Degene die een formulier heeft ingevuld, bereidt zich voor door 

de meest actuele informatie te verzamelen. Dit kan betekenen 

dat er met andere ZA(B)T-leden per e-mail of telefoon voorover-

leg plaatsvindt. Bij een evaluatie van een casus bereidt de verant-

woordelijke zich voor door op zowel de inhoud als op het proces 

een mondeling samenvatting te kunnen geven.

Crises

Mocht een externe organisatie te maken hebben met een crisis-

situatie, dan wordt er contact opgenomen met het SMW of de 

voorzitter van het ZA(B)T. Op school volgt dan direct een netwerk-

bijeenkomst met de betrokken en/of noodzakelijke hulpverleners. 

Op deze manier kan zorg worden afgestemd. Tevens kijken we op 

welke manier we met elkaar kunnen zorgen dat de kinderen toch 

gewoon naar school blijven komen.

Casus ‘Korte lijnen’    

Twee kinderen uit eenzelfde buitenlands gezin baren de 

school veel zorgen. Het gaat niet goed met de kinderen. 
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Ze zien er niet goed uit, hebben ondefinieerbare gezond-

heidsklachten, zijn erg druk. Een gezinscoach wordt inge-

schakeld. Navraag bij de ouders brengt niets aan het licht. 

De gezinscoach komt er ook niet goed achter wat precies 

de oorzaak kan zijn van de symptomen van de kinderen.

De kinderen worden goed gevolgd door de leerkracht en de 

SMW. Ook worden de kinderen herhaaldelijk ingebracht in 

het ZA(B)T met de vraag op welke manier nog meer onder-

zocht kan worden wat er met de kinderen aan de hand kan 

zijn. Deelnemers aan het ZA(B)T zijn goed op de hoogte 

van de ernst van de zorgen. 

Na een aantal dagen schoolverzuim vertellen de kinde-

ren aan de gezinscoach dat een man uit de buurt ontucht 

met hen pleegt. Er wordt gelijk gehandeld! De gezins-

coach komt met moeder naar school. De school neemt het  

initiatief voor een netwerkoverleg. De deelnemers aan 

het ZA(B)T die op dit moment van belang zijn voor de  

situatie worden uitgenodigd en komen naar school om een 

plan van aanpak te maken. Omdat iedereen de situatie  

en elkaar kent, is het plan gauw gemaakt. 

Er kan snel een indicatie komen voor crisisopvang.  

Omdat de kinderen thuis een veilige haven hebben, is uit-

huisplaatsing niet nodig. Wel moeten de kinderen in hun 

vrije tijd een veilig onderkomen hebben waar ze kunnen 

buitenspelen zonder dreiging. Er wordt voor de kinderen 

naschoolse dagbehandeling geregeld met behulp van de 

indicatie voor crisisopvang. De oplossing is afdoende voor 

de kinderen en naar ieders tevredenheid: de kinderen 
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kunnen lekker spelen met leeftijdsgenootjes, moeder is 

er gerust op dat de kinderen veilig zijn, de hulpverleners 

hebben voorkomen dat de kinderen halsoverkop uit huis 

geplaatst werden. Meteen bij de bekendmaking is door 

een aangifte bij de politie ook het justitiële traject in gang 

gezet. 
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6. Welke zijn de fundamenten  
onder het ZA(B)T?

Als al aangestipt zijn er in het verleden, ook door SBO Noorder-

licht, aanzetten gedaan om onderwijs en de interne zorg en de 

externe zorg beter op elkaar af te stemmen. Een rode draad in 

dergelijke innovaties lijkt het permanente streven om instellings-

overstijgend of interorganisationeel te denken. De specifieke,  

meervoudige vragen van kind en gezin staan centraal – en niet 

het aanbod van de zorgaanbieders. We hebben bij SBO Noorder-

licht, samen met collega’s weer een belangrijke stap in de goede  

richting kunnen doen.
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Waarden

Het ZA(B)T is erop gericht om de ontwikkelingskansen van het 

kind te optimaliseren. Daarvoor gaan we uit van onderstaande  

waarden. 

Een optimale ontwikkeling is voorwaarde voor leren en  

daarmee aandachtspunt binnen de school.

Het belang van het kind overstijgt het belang van de ouders 

(Wet op de Jeugdzorg, ontleend aan de universele rechten 

van het kind).

De problematiek van het kind en het gezin staan centraal in  

de vraagstelling. Organisaties leveren zoveel als mogelijk 

maatwerk. 

Coördinatie van zorg dient te zorgen voor continuïteit en  

consistentie van geboden zorg, hulp en diensten.

De waarden betekenen dat de problematiek richtinggevend is 

voor de geleverde zorg, hulp en diensten. Als reeds aangestipt ligt  

niet langer het primaat bij het aanbod van de zorgaanbieders.  

Voor het samenstellen van het hulpaanbod formuleren we de  

onderstaande voorwaarden:

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (‘breed kijken’).

Expliciteren van doelen voor de hulpverlening (school, thuis, 

vrije tijd).

Verantwoordelijkheid voelen, nemen en dragen voor de  

afstemming van doelen en verleende zorg, hulp en diensten. 
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Zorgcoördinatie is een gemandateerde zaak: organisaties 

weten dat zorgcoördinatoren ‘extra’ werkzaamheden 

moeten verrichten.

Afspraken maken met een verplichtend karakter, met onder-

linge aanspreekbaarheid / afleggen van verantwoordelijheid.

Nadrukkelijk streven naar het behalen van resultaten op  

creatieve én op efficiënte wijze.

De waarden in uitvoering

Om het bovenstaande duidelijk te maken aan deelnemers van  

het ZA(B)T en aan de organisaties waarbij zij in dienst zijn,  

hebben we de uitwerking van bovenstaande (voor)waarden als 

volgt geconcretiseerd:

Dwars door procedures van organisaties kunnen en willen 

opereren.

Beperkingen begrijpen maar er geen genoegen mee nemen.

Creatief omgaan met middelen.

Over grenzen van organisaties heen kijken.

Bureaucratische regels kunnen passeren.

Het ZA(B)T is geen overlegstructuur of papieren document. Het is 

een op elkaar ingespeeld team van professionals, een multidis-

ciplinair netwerk van mensen uit onderwijs, jeugdhulpverlening, 

dienstverlening en zorg die één overkoepelend doel voor ogen 

hebben: het mét ouders en/of verzorgers realiseren van een zo 
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soepel mogelijk ontwikkelings- en onderwijsleertraject voor elke 

jeugdige die dat nodig heeft.

Casus ‘Continuïteit’

Een gezin heeft intensieve orthopedagogische gezins-

begeleiding (IOG) van OCB (=Orthopedagogisch Centrum 

Brabant) met een indicatie voor één van de kinderen.  

Dit kind heeft op de Bisschop Janssensschool gezeten: 

het is bekend op school en de school weet dat er hulp is in 

verband met de opvoeding van dit kind. 

Het zusje zit op dat moment op SBO Noorderlicht en gaat 

naar de reguliere naschoolse opvang. Twee jonge kinde-

ren uit het gezin zitten op dezelfde reguliere naschoolse  

opvang. Zij zitten op een reguliere basisschool. Het meis-

je laat op de naschoolse opvang steeds meer stressge-

drag zien. Het meisje wil uiteindelijk bij sluitingstijd niet 

meer naar huis. De begeleiders van de naschoolse opvang 

vermoeden dat ze wordt overvraagd en overleggen met 

school en met de ouders. Ouders willen het liefst dat de 

IOG-er ook ondersteuning biedt voor hun dochter. Ook de 

IOG-er vermoedt dat het meisje in de thuissituatie wordt 

overvraagd en wil wel ondersteuning bieden. Hiervoor 

moet een indicatie worden aangevraagd. Dat kost tijd.  

Tijdens dit proces loopt de indicatie voor de oudste zoon 

af. Daardoor dreigt er een gat te vallen in de geboden IOG. 

En wat erger is: het zou kunnen zijn dat het gezin te maken 

krijgt met een andere persoon die IOG gaat bieden voor  

de dochter. School brengt het kind in het ZA(B)T in en heeft 

daarna overleg met de IOG-er. Door snel handelen vanuit  
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het ZA(B)T is het mogelijk de indicatie voor het meisje rond  

te hebben vóórdat de indicatie voor de zoon afloopt.  

Daardoor kan dezelfde IOG-er in het gezin blijven. 

Kritische succesfactoren van het ZA(B)T

Wat maakt het ZA(B)T van SBO Noorderlicht nu tot een suc-

ces? Door de brochure heen kunt u al lezen op welke manier de  

samenwerkende organisaties binnen het ZA(B)T voor toegevoegde  

waarde zorgen. Hieronder voor de volledigheid een samenvatting.

Zorginhoudelijke succesfactoren

De leerling en de ouders staan centraal.

Maatwerk oplossingen zijn het doel.

Het aanbod volgt de vraag.

Deelnemers hebben dezelfde visie op het leveren van  

kwaliteit van zorg aan deze groep leerlingen en ouders.

De visie, missie, doelen, waarden en uitgangspunten van  

het ZA(B)T worden gedeeld.

Organisatorische succesfactoren

Hulp- en dienstverlenende organisaties komen bij elkaar op 

de locatie van de school.

Hulp- en dienstverlenende organisaties maken geld vrij  

(of organiseren extra financiële middelen) om de afgevaar-

digde medewerkers vrij te stellen voor hun ZA(B)T-tijd.
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Het ZA(B)T werkt met een onafhankelijke voorzitter en heeft 

secretariële ondersteuning.

Procedurele succesfactoren

Er zijn duidelijke afspraken met het management van de sa-

menwerkende organisaties over het werken met het ZA(B)T.

De kaders én vrijheidsgraden van het ZA(B)T zijn helder.

Methodische succesfactoren

Het ZA(B)T heeft een eenduidige overlegstructuur.

Het ZA(B)T werkt met methodische cliëntbesprekings- 

methodiek.

De voorzitter werkt pragmatisch en doelmatig.

Er worden eenduidige besluiten genomen.

Afspraken worden expliciet gemaakt en in verslag- 

legging opgenomen.

Professionele succesfactoren

Concurrentie of stammenstrijd speelt geen rol.

Deelnemers zijn bereid expertise te delen.

Deelnemers zijn in staat hulp aan anderen te vragen  

waar nodig.
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Deelnemers zijn in staat hun geplande acties en interventies 

op elkaar af te stemmen.

Deelnemers houden zich aan afspraken.

Deelnemers kunnen elkaar bevragen en aanspreken op  

hun werkwijze.

Uiteindelijk is het samenspel van deze factoren en de bereidheid 

om te allen tijde hierover in gesprek te blijven de belangrijkste  

motor voor het ZA(B)T.

Randvoorwaarden

Het werken met een ZA(B)T levert veel op voor de leerlingen,  

hun ouders, de docenten en begeleiders én de samenwerkende  

instellingen. Dat vraagt ook om investering. Investering van  

mensen én middelen.

Zowel SBO Noorderlicht als de samenwerkende organisaties  

hebben susidie van de gemeente gekregen om de pilot vorm te  

geven. Het volgende is met behulp van het subsidie gerealiseerd:

Een maandelijks overleg van twee uur van het ZA(B)T  

(voor deelnemers: zie hoofdstuk 4.)

Voorzitter van het ZA(B)T voor 8 uur per week.

Secretariële ondersteuning voor 8 uur per week.

Extra tijdsinvestering van de zorgcoördinator tijdens het  

traject: pm

Professionele ondersteuning: coaching van de voorzitter,  
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coaching on the job voor het ZA(B)T: 24 uur.

Advies en consultatie met betrekking tot opzet, structuur,  

visie en methodiek van het ZA(B)T: 36 uur.

Overleg van school met samenwerkende instellingen: 8 uur 

per week.

Voor de uitrol van de ZA(B)T werkwijze naar de andere scholen 

voor Speciaal (Basis) Onderwijs en Praktijkonderwijs in Midden-

Brabant is een masterplan ontwikkeld.
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7. Wie doet wat in het ZA(B)T?

De invoering en werking van het ZA(B)T wordt in hoge mate  

door de praktijk gevoed. Het werk is niet met een document of  

een stapel ander papier aangevangen, maar kristalliseert zich al  

werkendeweg uit. Deze wat organische benadering stoelt op de 

goede wil en hoge inzet van allen, binnen en buiten school: er  

met z’n allen aan gaan staan! Dit proces is nog niet ten einde  

(zie bijlage 1: Afspraken met andere organisaties) en daarom zijn  

er ook nog veel zaken niet vastgelegd. Wél is er in de praktijk  

consensus over taken, casusbespreking en terugkoppelingen.
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Drie hoofdtaken

Binnen het ZA(B)T worden leerlingen besproken waarbij sprake 

is van aanhoudende, meervoudige en of complexe problematiek.  

In dit overleg zijn drie hoofdtaken te onderscheiden. Deze taken 

zijn doorgaans ook meteen de stappen, de fasen, in de bespreking 

van een casus.

Informatie uitwisselen

De deelnemers aan het ZA(B)T wisselen de informatie uit die zij 

beschikbaar hebben over het kind. Daarbij is soms ook informa-

tie aan de orde over andere kinderen binnen het gezin, over de  

ouders of over de hele context waarbinnen het gezin leeft. Met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid – en in navolging van de geldende  

privacy-afspraken – proberen de deelnemers een compleet beeld 

te krijgen van de situatie van het gezin en de problemen die zij het 

hoofd moeten bieden. Op basis hiervan stellen de deelnemers  

vast of deze leerlingen en hun gezin zorg krijgen of nodig hebben 

vanuit de verschillende organisaties.

Probleemanalyse

De deelnemers aan het ZA(B)T maken vervolgens een zo volledig 

mogelijke probleemanalyse. Daarbij proberen zij helder onder-

scheid te maken tussen de problemen die voortkomen uit het kind 

en het gezin en de problemen die ontstaan doordat het moeilijk 

is om de benodigde hulp voor dit kind en het gezin te realise-

ren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hoeveelheid hulp die een  

gezin nodig heeft en de hoeveelheid hulpverleners die bij het gezin 

over de vloer komen en dus moeten afstemmen. Problemen in de  

afstemming zijn geen problemen van kind of gezin maar van  

hulpverleners onderling of van hiaten in de zorg.
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Plan van aanpak

De derde taak in de bespreking van het ZA(B)T is dat hulpverleners 

met elkaar bepalen welk plan van aanpak het beste past bij de  

geconstateerde problemen. Hierbij kijkt het ZA(B)T vanuit een 

breed ontwikkelingsperspectief expliciet naar oplossingen die 

zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften en mogelijk-

heden van het kind en het gezin. Als het plan van aanpak helder 

is, maakt het ZA(B)T concrete afspraken wie wat doet en wie de 

coördinatie van het geheel op zich neemt. Bij het inbrengen van 

een casus ligt de coördinatie veelal bij het SMW. 

Omdat de problematiek schooloverstijgend is, zoekt het ZA(B)T 

naar hulp en coördinatie buiten school. Ook coördinatie-afspra-

ken maakt het ZA(B)T op basis van praktische overwegingen.  

De ene keer ligt het voor de hand om de coördinatie toe te wijzen 

aan een organisatie die het leeuwendeel van de hulp zal organi-

seren. De andere keer ligt het meer voor de hand om de coördi-

natie in handen te geven van iemand die een langdurige relatie of 

goede vertrouwensband heeft met het gezin. Denk hierbij aan een  

consulent vanuit MEE, een gezinscoach of een gezinsvoogd.  

De zorgcoördinator stelt in samenspraak met andere betrokken 

hulpverleners (en op basis van de analyse van het probleem) vast 

óf en in welke mate de zorg gecoördineerd moet worden en brengt 

alle uitvoerend hulpverleners hiervan op de hoogte.

Structuur aanbrengen

Het ZA(B)T werkt met een vaste agenda. Daardoor ontstaat  

een overzichtelijke gespreksindeling waaraan iedere deelnemer 

kan zien hoe hij zich dient voor te bereiden.
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Nieuwe aanmeldingen

Bij de nieuwe aanmeldingen kan de inbrenger zelf aangeven waar 

het om gaat: 

informatie-uitwisseling door de deelnemers aan het ZA(B)T;

probleemanalyse;

beeldvorming over de problematiek;

besluitvorming over een plan van aanpak.

Lopende casussen

Bij lopende casussen geeft de inbrenger aan wat de bedoeling  

is van de bespreking. Wil hij/zij:

de andere deelnemers informeren over de stand van zaken?

een dilemma, knelpunt of vraagstuk met hen bespreken?

tussentijds evalueren of het plan van aanpak nog de goede 

weg is?

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats bij af te sluiten casussen. Dit zijn  

casussen die worden terugverwezen naar het Interne  Zorgteam.  

Redenen daarvoor kunnen zijn dat:

de zorg goed geregeld is.

de situatie voor het kind stabiel is.

de problemen voor dit moment voldoende zijn opgelost.
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het kind verhuisd is, vertrokken of verplaatst (met aandacht 

voor overdracht).

Bij alle punten is het de bedoeling dat de inbrenger zo duide-

lijk mogelijk via het bespreekformulier aangeeft wat de vraag 

is aan de deelnemers van het overleg en wat het doel is van de  

bespreking. Hoe specifieker de inbrenger kan aangeven wat hij/zij  

beoogt, hoe gemakkelijker het voor de andere deelnemers is om 

zich voor te bereiden.

Cliëntbespreking

Bij het bespreken van de kinderen maakt de voorzitter gebruik 

van een voorgestructureerd model voor casuïstiekbespreking.! 

Hierop zijn alle relevante items aangegeven die aan bod moe-

ten komen. Het helpt de voorzitter om de structuur te bewaken.  

Het helpt de deelnemers om niet af te dwalen. Het helpt allen om  

efficiënt te werken. 

Afspraken maken

Na deze stappen volgt het expliciteren wat de zorgcoördina-

tor gaat doen. Hierbij is het noodzakelijk dat bij iedere casus de  

volgende vier stappen worden benoemd:

Wat zijn de doelen waaraan de hulpverleners gaan werken?

Wat zijn de afspraken hierover met de zorgcoördinator?  

Hoe houdt hij/zij de vinger aan de pols?

Wat betekent dit voor de participanten van het ZA(B)T?
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Zonodig worden de afspraken in de tijd uitgezet en  

vastgelegd (terugrapportage).

Navolgbaarheid

Door deze vast omlijnde stappen wordt de hulpverlening ge-

concretiseerd en voornemens en plannen toetsbaar gemaakt.  

Alle participanten zijn zelf verantwoordelijk om informatie ten 

aanzien van een casus terug te koppelen naar hun eigen orga-

nisatie. Iedere organisatie heeft zijn eigen manier van verslag- 

legging van lopende casussen. 

De verwachte navolgbaarheid van de hulpverlening werkt ook 

in de continuïteit van de deelname aan het ZA(B)T. Mocht een  

hulpverlener ziek worden en zijn aanwezigheid is vereist op een 

ZA(B)T-overleg, dan zorgt de direct leidinggevende voor een  

vervanger. 

Als een organisatie een vaste medewerker van het ZA(B)T  

vervangt, dan vindt er in eerste instantie een interne overdracht 

plaats wat betreft casussen. Daarnaast neemt de ‘oude’ mede-

werker met de opvolger gezamenlijk deel aan een ZA(B)T-overleg. 

Op deze manier is ook de persoonlijke overdracht aan het ZA(B)T 

veilig gesteld. De nieuwe medewerker kan dan gelijk kennismaken 

met de teamleden. Daarnaast vindt er in ieder geval een aparte 

kennismakingsgesprek plaats met de school waarbij de voorzit-

ter uitleg geeft over de werkzaamheden rond het ZA(B)T en de  

interne zorgstructuur van de school.

Zo nodig zijn er nog aparte kennismakingsgesprekken met andere 

organisaties. De praktijk leert dat een nieuwe deelnemer middels ! H
et

 v
oe

rt
 in

 d
ez

e 
ve

rs
la

g-
le

gg
in

g 
te

 v
er

 o
m

 d
e 

m
et

ho
-

di
ek

en
 a

ls
 b

ijl
ag

e 
to

e 
te

 v
oe

ge
n.

 
D

ez
e 

m
et

ho
di

ek
en

 z
ijn

 o
p 

m
aa

t 
ge

m
aa

kt
 v

oo
r S

B
O

 N
oo

rd
er

lic
ht

 

en
 o

nt
le

en
d 

aa
n 

he
t h

oo
fd

st
uk

 
‘C

lië
nt

ge
ri

ch
t o

ve
rl

eg
’. 

U
it

: 
H

ar
ry

 H
en

dr
ix

, J
ac

qu
el

in
e 

 
K

on
in

gs
, J

ol
an

da
 D

oe
sb

ur
g 

&
 

M
ar

ijk
e 

de
 G

ro
ot

, 1
99

1.
  

Fu
nc

ti
on

el
e 

sa
m

en
w

er
ki

ng
, 

w
er

kb
oe

k 
vo

or
 s

am
en

w
er

k-
in

gs
ve

rb
an

de
n 

in
 d

e 
zo

rg
-

se
ct

or
, p

. 1
16

 –
 1

29
, N

el
is

se
n,

 
B

aa
rn

.



64
_

samenwerking de andere ZA(B)T-leden gaandeweg beter leert 

kennen. Ook met betrekking tot dit punt zal duidelijk zijn dat we 

te maken hebben met een groeimodel. In tijden van druk bezet-

te medewerkers en overspannen caseloads is het soms moeilijk 

voor organisaties om iemand vrij te roosteren voor het maande-

lijkse ZA(B)T overleg. De voorzitter van het ZA(B)T blijft hierover  

in gesprek met de betreffende organisaties.

Verantwoordelijkheid van het ZA(B)T

Wanneer het plan van aanpak is gerealiseerd en de zorgcoör- 

dinator aan de slag gaat, zorgt het ZA(B)T voor zogenaamde  

‘monitoring’: het tussentijds beoordelen of afspraken worden  

nagekomen en of deze ook leiden tot het gewenste resultaat.  

Hiertoe wordt het kind op van te voren afgesproken tijden opnieuw 

besproken in het ZA(B)T bij de lopende zaken. Het secretariaat van 

 het ZA(BT verzorgt dit. De voorzitter van het ZA(B)T is ook actief  

alert op tussentijdse signalen en brengt waar nodig het kind  

eerder weer in. Ook andere deelnemers van het ZA(B)T kunnen 

op basis van signalen tussentijds om een rapportage of evaluatie  

vragen. 

Waar de zorgcoördinator verantwoordelijk is voor het organise-

ren en regiseren van de benodigde hulp, zorg en diensten, is het  

ZA(B)T verantwoordelijk voor een goede zorgcoördinatie. De voor-

zitter van het ZA(B)T is te allen tijde aanspreekbaar voor de zorg-

coördinator als het niet lukt om het afgesproken plan van aanpak 

te realiseren. Ook betrokken hulpverleners kunnen via de SMW 

aan het ZA(B)T aangeven wanneer zij er samen met de zorgcoör-

dinator niet uit komen.
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8. Wie is en wat doet 
een zorgcoördinator?

Zoals we al aan hebben gegeven gebeurt de toewijzing van een  

zorgcoördinator op praktische gronden. In het ZA(B)T ontstaat 

consensus over wie het best het grootste aandeel in de hulpverle-

ning kan hebben of al heeft en wie al een vertrouwensrelatie met 

het gezin heeft of naar verwachting vrij gemakkelijk kan aangaan. 

In lopende zaken kan de SMW de zorgcoördinatie op zich nemen.  

In de praktijk van de LVG leerlingen of de SBO Noorderlicht blijkt de 

Consulent van MEE voor de hand te liggen om de zorgcoördinatie  

uit te voeren als er nieuwe hulp en zorg op touw gezet moet worden. 
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Uitvoering

Nadat het kind in het ZA(B)T is besproken en de zorgcoördinatie 

is toegewezen, gaat de zorgcoördinator aan de slag om de beno-

digde hulp, zorg en diensten te regelen. Hiertoe voert hij/zij de 

afspraken uit die in het ZA(B)T gemaakt zijn. Eventueel vraagt de  

zorgcoördinator informatie aan hulpverleners die niet bij het 

ZA(B)T aanwezig waren maar waarvan men wel graag hun visie,  

expertise of bijdrage wil meenemen. Afspraken in het ZA(B)T zijn 

gemaakt op het niveau van beoogde doelen. In overleg met ouders 

en met hulpverleners krijgt het hulpverleningsplan uiteindelijk zijn 

definitieve vorm. 

Afstemming met de ouders en het kind

In de regel heeft de zorgcoördinator zelf rechtstreeks contact met 

het kind en het gezin. De zorgcoördinator brengt verslag uit aan 

de ouders over de bespreking in het ZA(B)T en legt de afspraken 

uit het ZA(B)T aan hen voor. Ouders krijgen zo veel als mogelijk de 

kans om mee te denken en mee te bepalen hoe de zorg uiteinde-

lijk vorm krijgt. Uiteindelijk is van het grootste belang dat ouders 

overzicht krijgen over de hulp en zorg die hen geboden wordt en 

gemotiveerd meewerken aan het beoogde resultaat.

Eén zorgcoördinator

Er kan maar één persoon tegelijk de zorg coördineren. Als blijkt 

dat er tegelijkertijd een zorgcoördinator, een casemanager en een 

gezinscoach (of hulpverleners met andere benamingen) betrokken 

zijn bij het gezin, worden vanuit het ZA(B)T afspraken gemaakt over 

wie de zorgcoördinatie het beste op zich kan nemen. Als meer-

dere hulpverleners tegelijk vinden dat zij de zorgcoördinator zijn,  
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overleggen zij met het ZA(B)T wie zich terugtrekt als coördinator 

van de zorg. Wanneer er een zorgcoördinator komt die niet deel-

neemt aan het ZA(B)T, wordt afgesproken op welke manier en 

met welke frequentie hij/zij het ZA(B)T op de hoogte houdt van 

de hulpverlening. Op dit moment is het resultaat nog afhankelijk  

van de medewerking van alle betrokken coördinerende hulp-

verleners. Soms is dat best ingewikkeld. Tegenwoordig hebben 

bijna alle HBO-opgeleide professionals in hun taakomschrijving 

staan dat zij in staat moeten zijn de zorg te coördineren. Dat wil  

echter niet zeggen dat zij zorgcoördinatie altijd opvatten zoals het  

ZA(B)T dat doet.

Voor de toekomst is het noodzakelijk te formaliseren hoe de keuze 

van een zorgcoördinator tot stand komt en wat er dan verwacht 

wordt. Dan is het niet langer meer afhankelijk van de gemotiveer-

de bereidwilligheid van betrokken hulpverleners. Het registra-

tie- en signaleringssysteem Zorg voor Jeugd kan hier een bijdrage 

aan leveren: hoofdstuk 9 (Zorg voor Jeugd & Centrum voor Jeugd  

en Gezin).

Organiseren cliëntbesprekingen

De zorgcoördinator organiseert indien nodig multidisciplinair 

en interorganisationeel overleg tussen betrokken uitvoerende  

hulpverleners. Eventueel nodigt de zorgcoördinator hulpverleners 

uit die nog niet betrokken zijn. In de bespreking bepalen de hulp-

verleners de doelen en maken een plan van aanpak.

Ook hier worden ouders zoveel als mogelijk betrokken. Soms is 

het mogelijk om ouders bij een cliëntbespreking uit te nodigen. 

Zij hebben dan dezelfde informatie als hulpverleners en kunnen 
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achteraf gemakkelijker de afspraken met hen bespreken. Soms is 

het voor ouders echter belastend om bij een bespreking te zijn.  

Zeker wanneer hulpverleners tijd nodig hebben om op één lijn te  

komen, kan het zeer verwarrend zijn voor ouders. De zorgcoördi- 

nator besluit in samenspraak met de hulpverleners of en wanneer  

ouders bij een cliëntbespreking kunnen zijn. Wanneer ouders niet 

bij een cliëntbespreking worden uitgenodigd, koppelt de zorg- 

coördinator altijd terug aan de ouders wat is  besproken.

Coördinatie informatie-uitwisseling

De zorgcoördinator blijft via de ouders en de hulpverleners op 

de hoogte van het verloop van de hulpverlening. De zorgcoördi-

nator coördineert de informatie-uitwisseling tussen de betrok-

ken hulpverleners. De zorgcoördinator is dus de spin in het web.  

De zorgcoördinator informeert alle hulpverleners en wordt door  

hen geïnformeerd over alle belangrijke sleutelmomenten en/of  

wijzigingen in het plan van aanpak. 

Er is natuurlijk ook bilateraal overleg mogelijk tussen hulpver-

leners. Indien dit overleg echter resulteert in een verandering 

van het plan van aanpak of bijstelling van doelen, dient overleg  

plaats te vinden met de zorgcoördinator.

Toetsen van afspraken, aanspreken van betrokkenen

De zorgcoördinator toetst het nakomen van afspraken en maakt 

het niet nakomen van afspraken onderwerp van gesprek. Dit geldt 

zowel voor de afspraken met ouders als de afspraken met hulp-

verleners. Hiervoor zijn tactische gespreksvaardigheden nood- 

zakelijk. Het is niet de bedoeling dat de zorgcoördinator op-

drachten geeft. Het gaat om begrijpen van de keuzes van ouders 
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en hulpverleners en afstemmen van de geleverde zorg, hulp en  

diensten. Het is wel de bedoeling dat de zorgcoördinator de  

betrokken hulpverleners bevraagt op hun handelswijze en deze 

toetst aan de vastgestelde doelen en de behoeften van de ouders 

en het kind. Ook kan de zorgcoördinator vragen naar beweeg- 

redenen van hulpverleners om op een bepaalde manier te han-

delen en deze handelswijze spiegelen aan het plan van aanpak.  

Het is de taak van de zorgcoördinator om te signaleren waar en 

wanneer overleg tussen hulpverleners noodzakelijk is omdat de 

hulpverlening stokt of niet meer consistent is.

Casus ‘Coördinatie’

Een gezin heeft twee kinderen op SBO Noorderlicht.  

Zowel de ouders als de kinderen zijn verstandelijk beperkt. 

Er zijn op alle levensgebieden problemen in het gezin.  

De vele hulpverleners doen allemaal hun best maar  

krijgen niet echt grip op de situatie. Steeds opnieuw  

gebeurt er iets in het leven van de ouders waardoor de 

stabiliteit zoek is. Ouders zoeken steun bij de hulpver-

lener die ze op dat moment te pakken kunnen krijgen.  

Ook gaan ze vaak voor hetzelfde probleem te rade bij 

meerdere hulpverleners. Effect is dat zowel ouders als 

hulpverleners vreselijk in de war raken. Hulpverleners 

krijgen het idee dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden 

door ouders. Overleg tussen leidinggevenden is nood- 

zakelijk om de situatie te stabiliseren voor de hulpver- 

leners! Met te weinig effect.

Na anderhalf jaar wordt vanuit het ZA(B)T geconstateerd 

dat er iets heel drastisch moet veranderen. Kinderen 
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zitten in de knel en als er niet snel iets verandert, moet 

de stap genomen worden om een melding te maken bij 

de Raad voor de Kinderbescherming. Het ZA(B)T regelt 

een breed multidisciplinair overleg waarin zowel uitvoe-

rend hulpverleners, leidinggevenden als de Raad voor de  

Kinderbescherming participeren. SMW en de consulent 

van MEE zijn aanwezig vanuit het ZA(B)T. In een uitgebrei-

de bespreking wordt gewerkt aan gezamenlijke doelstel-

lingen en het toewijzen van een zorgcoördinator. De ta-

ken en verantwoordelijkheden worden duidelijk afge-

sproken. Te ondernemen acties worden tot op dag en tijd  

afgesproken en op elkaar afgestemd. Daarmee wordt de 

eerste nood gelenigd: hulpverlenende instellingen doen 

een gezamenlijke melding richting Raad voor de Kinder-

bescherming met het verzoek om een gezinsvoogd ter  

ondersteuning van de ouders. Allerminst met de bedoe-

ling om een uithuisplaatsing te realiseren: men consta-

teert dat samenwerking en coördinatie moet resulteren  

in stabiliteit in het gezin waardoor de kinderen thuis 

kunnen blijven wonen.

In een tweede overleg wordt gekeken wat de ouders wil-

len en hoe dat te bereiken is. Het grootste knelpunt voor  

ouders is de diversiteit aan hulpverleners waardoor ze 

iedere doordeweekse dag thuis moeten zijn voor bezoe-

ken van hulpverleners: soms wel drie verschillende op één 

dag. In een tweede multidisciplinair overleg onder leiding 

van de zorgcoördinator wordt gekeken hoe de gestelde 

doelen te realiseren zijn met zo min mogelijk hulpver-

leners. Diverse hulpverleningsorganisaties doen hierop 
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een aanbod. Ouders kiezen wat zij het prettigst vinden!  

Uiteindelijk blijkt het mogelijk te zijn om met twee  

hulpverleners alle hulpvragen te beantwoorden. De ge-

zamenlijke melding bij de Raad, ondersteund door de 

zorgcoördinator, resulteert in een snelle toewijzing van 

een gezinsvoogd. De zorgcoördinator zorgt voor een  

warme en geleidelijke overdracht van de zorgcoördina-

tie: de zorgcoördinator volgt de casus nog drie maanden.  

Er komt rust in het gezin doordat er nog maar twee hulp-

verleners over de vloer komen met wie alle dagelijkse  

vragen gedeeld kunnen worden. Het gezin blijkt tot veel 

meer in staat dan iedereen gedacht had!

Werken zonder toestemming ouders

De zorgcoördinator streeft naar samenwerking met het gezin en 

een gezamenlijke vaststelling van een plan van aanpak. In nood-

situaties neemt de zorgcoördinator verantwoording voor het  

opstarten van zorg óók als er (nog) geen overeenstemming met de 

ouders is. Dit kan volgens de Wet op de Privacy als de veiligheid 

van het kind in het geding is en op geen andere manier veiligheid 

geboden kan worden dan via de hulpverlening.

Concrete werkafspraken

Inmiddels gelden de volgende afspraken rond zorgcoördinatie.

Verantwoordelijkheid coördinatie

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de onderlinge  

coördinatie en afstemming van het totaal aan zorg, hulp en  

diensten. Hierbij is het noodzakelijk dat bij iedere casus, als  

reeds aangestipt, wordt benoemd:
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Wat zijn de doelen waaraan de hulpverleners gaan werken? 

In hoeverre zijn deze afgestemd met de ouders? Wat zijn de 

afspraken hierover met de zorgcoördinator? Hoe houdt hij/zij 

de vinger aan de pols? Hierbij is van belang dat hulpverleners 

vanuit hun eigen professionele verantwoordelijkheid zélf  

bepalen hóe zij aan de doelen werken. De zorgcoördinator 

toetst alleen óf de doelen worden gehaald.

Wat betekent dit concreet voor de participanten van het  

ZA(B)T? Welke informatie hebben zij tussentijds nodig om  

mee te kunnen beoordelen of de doelen worden behaald?

Wat is het tijdspad en wanneer komt het kind terug op de 

agenda van het ZA(B)T?

Melden wijzigingen

Indien het plan van aanpak niet uitpakt als bedacht, nemen  

de hulpverleners hierover zelf contact op met de zorgcoördinator. 

Dit gebeurt aan de hand van vier criteria:

Het hulpaanbod heeft niet het beoogde effect; er moet  

opnieuw gekeken worden naar doelen en aanpak.

Het hulpaanbod kan niet worden uitgevoerd omdat de  

omstandigheden in het gezin gewijzigd zijn; de behoeften en 

de bereidheid van de hulpvragers is veranderd.

Het afgesproken hulpaanbod kan niet gerealiseerd worden 

door de betreffende organisaties; hulpverleners constateren 

dat ze met elkaar niet de benodigde hulp kunnen bieden.

Hulpverleners merken dat een andere organisatie niet de  
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beoogde hulp biedt en kunnen daardoor zelf niet verder;  

er zijn knelpunten in de afstemming en samenwerking  

tussen hulpverleners.

Mandaat

De zorgcoördinator heeft van alle betrokken organisaties mandaat 

om met de hulpverleners in overleg te gaan en het plan van aanpak 

bij te stellen. Indien nodig roept de zorgcoördinator de uitvoerend 

hulpverleners bij elkaar voor een multidisciplinair overleg, waar-

na het plan wordt bijgesteld. Indien het niet lukt om het plan van  

aanpak bij te stellen – om wat voor reden dan ook – brengt de 

zorgcoördinator het kind opnieuw in in het ZA(B)T.

Geen bilaterale bijstellingen

In concreto betekenen bovenstaande afspraken dat iedere  

wijziging in het plan van aanpak via de zorgcoördinator verloopt.  

Het is niet toegestaan dat hulpverleners individueel of na bila-

teraal onderling overleg hun doelen en plan van aanpak wijzigen 

zonder medeweten van de zorgcoördinator. We gaven dit hiervoor 

al aan. Dit is zeer belangrijk om te voorkomen dat hulpverleners 

ongemerkt hun doelen dusdanig wijzigen dat het totale plan van 

aanpak niet meer consistent is.

Verslaglegging

Op gezette tijden – afgesproken in het ZA(B)T en afgestemd op de 

complexiteit van de problematiek van het kind – doet de zorgcoör-

dinator kort verslag van de lopende zaken in het ZA(B)T. De bedoe-

ling is om hierover zo efficiënt mogelijk te rapporteren. Doel van  

de inbreng is om alle deelnemers op de hoogte te houden.  
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Dilemma’s in het plan van aanpak moeten apart op de agenda  

gezet worden.

Afsluiting en overdracht

Als een situatie stabiel is, kan de zorg vanuit het ZA(B)T worden 

afgesloten en terugverwezen naar het Interne Zorgteam of de  

externe zorgcoördinator. Afgesproken wordt wie verantwoordelijk 

blijft voor de zorgcoördinatie: het Interne Zorgteam of de externe 

organisatie.

Overdracht als het kind SBO Noorderlicht verlaat

Wanneer het kind naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs V(S)O 

gaat, vindt een geformaliseerde overdracht plaats naar het V(S)O. 

De voorzitter van het ZA(B)T van SBO Noorderlicht blijft de situatie 

volgen als daar aanleiding voor is. Zo lang als noodzakelijk neemt 

de voorzitter zelf initiatief om te informeren bij het V(S)O hoe de 

situatie is en of het afgesproken traject de gewenste resultaten 

heeft. Wanneer het kind om een andere reden SBO Noorderlicht 

verlaat. bijvoorbeeld omdat het verhuist, draagt het ZA(B)T het 

kind over naar een andere school. Indien niet bekend is waar het 

kind naartoe is, probeert het ZA(B)T – eventueel via informele ka-

nalen – te achterhalen waar het kind verblijft en schakelt het in de 

nieuwe woonplaats hulpverlening in. 

Het zal duidelijk zijn dat het niet altijd lukt om het kind te achter-

halen. Soms verhuizen ouders naar het buitenland zonder daar-

van de school op de hoogte te brengen. Toch is het verrassend hoe 

vaak het ZA(B)T uiteindelijk toch weer hoort hoe het met het kind 

is. Waar nodig en mogelijk is de voorzitter actief in het informeren 

van nieuwe hulpverleners en scholen. Zelfs als dat na jaren is. 
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9. Zorg voor Jeugd & Centrum  
voor Jeugd en Gezin

Zorg voor Jeugd is een registratie en signaleringssysteem om  

problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren, hulpverleners  

beter te laten samenwerken en coördinatie van zorg in de keten van  

jeugdzorg te organiseren. Hoe gaat dat in zijn werk 
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Het informatiesysteem Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd is bedoeld om snel en efficiënt informatie uit 

te wisselen. Dat is belangrijk, want in de keten van jeugdzorg 

werkt een groot aantal instellingen samen die zich allemaal zeer  

verantwoordelijk voelen voor de problemen van of met jeugdigen.  

Een goede aanpak vergt optimale samenwerking, coördinatie,  

informatie-uitwisseling en afstemming. 

Dankzij Zorg voor Jeugd kunnen problemen bij kinderen en jonge-

ren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar vroegtijdig worden gesignaleerd. 

Het systeem maakt bovendien duidelijk welke instellingen betrok-

ken zijn bij een jeugdige. Daarnaast wordt in Zorg voor Jeugd de 

coördinatie van zorg in de keten georganiseerd. Dat wil zeggen 

dat er afspraken zijn vastgelegd over welke instelling de verant-

woordelijkheid draagt rondom de organisatie en uitvoering van  

het hulpaanbod aan een jeugdige.

Participanten in Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd wordt in alle gemeenten in Noord-Brabant  

ingevoerd. Alle organisaties die professioneel betrokken zijn bij 

jeugdigen, zoals Bureau Jeugdzorg, IMW, Thuiszorg en de GGD, 

sluiten aan op het systeem. Ook organisaties die vanuit een  

andere invalshoek betrokken zijn bij jeugdigen (bijv. onderwijs,  

welzijn, werk en inkomen, politie en justitie) kunnen worden aan-

gesloten. Zij geven alleen signalen af in het systeem. Op de website  

www.zorgvoorjeugd.nu kunt u per regio zien welke instellingen  

op Zorg voor Jeugd zijn aangesloten.

Relatie SBO Noorderlicht en Zorg voor Jeugd

Het ZA(B)T is een interorganisationeel en interdisciplinair team 
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van hulpverleners. Het werkt aan het realiseren van één plan van 

aanpak voor één gezin met zorgen en problemen. Daartoe streeft 

het optimale samenwerking en coördinatie na tussen hulpverle-

ningsorganisaties, dienstverleningsorganisaties en onderwijs. 

Op basis van gemotiveerde bereidwilligheid wordt zorg op maat 

gerealiseerd. Onderwijs en hulpverleningsorganisaties onder-

handelen over verdere stroomlijning van het aanbod. Zorgcoör-

dinatie is geregeld op basis van vrijwilligheid. Het ZA(B)T is op 

zoek naar manieren om de samenwerking en coördinatie te for-

maliseren. Daarmee zou voor de toekomst minder druk komen 

te liggen op de gemotiveerde bereidwilligheid van betrokkenen.  

Zorg voor Jeugd komt tegemoet aan die wens en kan het werk van het  

ZA(B)T ondersteunen. In Zorg voor Jeugd kunnen aangesloten  

partijen kinderen registreren. Zij kunnen hun zorgen kenbaar  

maken via het afgeven van signalen. Op die manier wordt voor  

betrokken hulpverleners snel inzichtelijk welke organisaties  

betrokken zijn bij het kind en hoe ernstig de zorgen zijn. Zorg 

voor Jeugd heeft de samenwerking geformaliseerd. Bovendien 

wijst het systeem de coördinatie automatisch toe aan een van  

de hulpverlenende organisaties. Dit gebeurt op basis van objectieve  

criteria. Natuurlijk kan op basis van de gegeven situatie gemoti-

veerd afgeweken worden van de keuze van het systeem. De aan-

gewezen coördinator draagt de coördinatie dan over aan een meer 

logische partij. De coördinator (Zorg voor Jeugd noemt het de  

ketencoördinator) kan algemene informatie over het hulpver- 

leningstraject bijhouden in het systeem. Deze informatie is zicht-

baar voor alle betrokken hulpverleners. 

Waar Zorg voor Jeugd registreert, signaleert en administratie  

bijhoudt, zet het ZA(B)T de hulp in gang. Het ZA(B)T zorg voor  
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continuïteit en samenhang. Eigenlijk is het ZA(B)T zijn tijd al voor-

uit. In vele gemeenten waar Zorg voor Jeugd wordt ingevoerd,  

zijn organisaties op zoek naar manieren om de zorg werkelijk te 

regelen en in gang te zetten. Het ZA(B)T heeft dit al gerealiseerd 

zonder de vereiste formaliteiten. Zorg voor Jeugd biedt dus onder-

steuning aan het goede werk dat het ZA(B)T al verricht.

De visie van de gemeente Tilburg op de relatie CJG en ZA(B)T 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Tilburg wil advies en 

hulp op maat bieden aan ouders en jongeren. En dit het liefst snel, 

laagdrempelig, goed en gecoördineerd. Tilburg is voorstander 

van het bundelen van opvoed- en opgroeihulp dichtbij ouders en  

jongeren, zodat zij snel en in hun eigen omgeving antwoord krij-

gen op hun informatie- en hulpvraag. Zodat vrijwilligers en pro-

fessionals, individueel of vanuit een netwerk, weten dat hun sig-

nalen worden opgepakt. Dus met toegang tot velerlei vormen van  

informatie, advies en hulp van licht naar zwaar. 

Om hiertoe te komen, gebeurt het opzetten en ontwikkelen 

van het CJG in Tilburg langs twee lijnen: het ontwikkelen van de  

‘frontoffice’ CJG en de werkprocessen daarachter: de ‘backoffice’.  

Onder de frontoffice wordt verstaan het gedeelte van de CJG-

organisatie dat zichtbaar en voelbaar is voor ouders, kinderen 

en jongeren. Concreet betekent dit een centrum waar ouders en  

jongeren kunnen binnenlopen met hun vragen en knelpunten.  

Zij kunnen daar terecht voor onderling contact en voor het  

stellen van hun vragen aan professionals. Waar nodig worden hun 

vragen verder doorgespeeld aan professionele organisaties die 

aanspreekbaar zijn en de benodigde hulp kunnen bieden. Dit is wat 

we bedoelen met backoffice: de organisaties die niet direct zicht-
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baar zijn maar wel zorg, hulp en diensten kunnen leveren. Ook 

het netwerk van casusoverleggen in de stad maakt deel uit van  

de backoffice: de casusoverleggen in het Veiligheidshuis (HCO-J, 

JCO en casusoverleg huiselijk geweld) en de 10 jeugdnetwerken.  

De ontwikkeling van bijvoorbeeld het ZA(B)T valt onder de backof-

fice. De pilot op SBO Noorderlicht is voor de gemeente dan ook 

een belangrijke pilot in de ontwikkelingen van de backoffice van 

het CJG. Enerzijds omdat via het ZA(B)T al snelle actie, advies en 

begeleiding voor de kinderen is te realiseren. Anderzijds omdat de 

ontwikkelingen en ervaringen van de pilot te gebruiken zijn voor 

de opzet van een dekkend netwerk van ZA(B)T in de stad. Dat was 

uiteraard voor de gemeente ook de belangrijkste drijfveer om te 

besluiten de pilot te subsidiëren.
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10. Wat brengt de 
nabije toekomst?

In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat de pilot niet op  

zichzelf staat. De ontwikkelingen in de onderwijs sector en de 

sector Zorg en Welzijn volgen elkaar snel op. Het is goed 

om de pilot in verband te brengen met die ontwikkelingen.

De pilot van SBO Noorderlicht is gestart met als doel om de  

resultaten breder te trekken. Zie hiervoor bijlage 6: Wat vooraf ging.  

In dit hoofdstuk willen we uitdrukkelijk kijken wat er kan vol-

gen. Het ZA(B)T is met recht een good practice te noemen.  

Zo goed, dat ook op andere scholen van Stichting Speciaal  

Onderwijs Tilburg een ZA(B)T gaat komen. Het is daarom belangrijk 

om aan te geven op welke wijze we verworvenheden kunnen vast- 

houden. Dus op welke manier we resultaten kunnen borgen 

eventueel breder trekken, zowel binnen onze school als daar  

buiten.
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Afspraken formaliseren

Allereerst is natuurlijk van belang om afspraken met samenwer-

kende organisaties te formaliseren. Het goede van het ZA(B)T is dat 

steeds op basis van praktijkervaringen gezocht wordt naar moge-

lijkheden om de hulpverlening sneller en beter te maken. Met MEE 

en met Bureau Jeugdzorg zijn al werkbare afspraken gemaakt,  

die overigens regelmatig geëvalueerd worden. Ook met andere  

organisaties zijn zulke formele afspraken van belang. Overleg 

daarover is gaande. Pas als de afspraken geformaliseerd zijn,  

overstijgt het ZA(B)T de status van pilot.

Financiering

Zoals in alle projecten en pilots geldt: de kosten gaan voor de baat. 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Tilburg en de Provincie  

de pilot gesubsidiëerd. Daarmee is de extra inspanning bekostigd  

die altijd nodig is om iets nieuws te ontwikkelen en uit te proberen.  

Het ZA(B)T blijft zich voorlopig nog doorontwikkelen. Ook blijven  

specifieke maatwerkoplossingen voor specifieke problemen van  

belang. Op dit moment leveren samenwerkende organisaties 

met  behulp van subsidie van de gemeente buitengewone zorg en  

diensten. Hoe (de extra inspanningen van) het ZA(B)T na afloop  

vande pilot gefinancierd gaan worden, is nog niet duidelijk. Dat de 

doelstellingen van het ZA(B)T met een herschikking van bestaan- 

de middelen voor een belangrijk deel binnen handbereik kunnen  

komen, is ook duidelijk.

Professionalisering van de samenwerking

In deze brochure is al aangegeven dat de deelnemers aan het 

ZA(B)T betrokken en gemotiveerde deelnemers zijn. Op basis 



86
_

van hun inzet en bereidwilligheid zijn mooie resultaten bereikt.  

Het is van belang die bereidwilligheid te koesteren. Tegelijkertijd 

dient de samenwerking geprofessionaliseerd te worden. We noe-

men daarbij de volgende aandachtspunten:

Hulpverleners laten het ZA(B)T in hun keuken kijken;  

zij dienen bereid te zijn aan anderen uit te leggen met  

welke interventies zij werken aan de afgesproken doelen.  

Deelnemers van het ZA(B)T moeten elkaar kunnen aan 

spreken wanneer dit niet het gewenste effect sorteert.

De betrokkenen denken met elkaar mee, ze weten het niet 

beter dan de ander maar staan voor een gezamenlijke taak. 

In die sfeer van openheid en solidariteit moet een team zich 

vormen. Ieder draagt bij waar hij verstand van heeft. Dat lukt 

binnen het huidige ZA(B)T goed. Het is belangrijk om expliciet 

te maken en vast te leggen hoe dat werkt, zodat anderen  

ervan kunnen leren.

De beste zorgcoördinator kiezen bij een casus is over de  

muren van de school heen denken, net zoals bij de andere  

instellingen moet gebeuren. Het betekent ook de juiste  

balans vinden tussen overzicht hebben op het geheel en los- 

laten wat de verantwoordelijkheid is van de zorgcoördinator  

en de voorzitter van het ZA(B)T. Soms valt dat niet mee.

Deskundigheidsbevordering

Het werken vanuit het ZA(B)T heeft inspanning gevergd van alle 

betrokken hulpverleners en dienstverleners. Opzet, structu-

rering, gezamenlijk formuleren van een visie, taakverdeling en  
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cliënten bespreken: in een interorganisationele setting vraagt het 

net iets anders dan in de eigen organisatie. Het ZA(B)T is aan een  

coachingstraject begonnen waarin op basis van ervaringen de 

werkwijze steeds wordt bijgesteld en toegespitst. Die coaching 

wordt gewaardeerd en nodig geacht. Structurering, aanleveren 

van methodieken voor casuïstiekbespreking, evaluatie en coa-

ching bij dilemma’s heeft het ZA(B)T in korte tijd een kwaliteits-

verbetering laten doormaken. Het is goed om op gezette tijden  

opnieuw de balans op te maken en de deskundigheid op het  

terrein van samenwerken actueel te houden.

Wensen voor de toekomst

Het ZA(B)T werkt voor kinderen en hun ouders. Stichting  

Speciaal Onderwijs Tilburg heeft een integrale kijk op de zorg  

voor risicojongeren. Dat betekent dat ook nagedacht wordt over  

manieren om het werk van het ZA(B)T desgewenst breder beschik-

baar te stellen. In de wijk, en in samenhang met de doorontwik-

keling van de jeugdnetwerken tot ZAT’s. We geven hieronder een 

aantal opties.

Het ZA(B)T als netwerk voor wijkgebonden onderwijszorg- 

arrangementen

SBO Noorderlicht heeft met het ZA(B)T inmiddels een hecht  

netwerk gecreëerd dat hulp voor kind en gezin bewerkstelligt, 

zo dicht mogelijk bij huis. Onderwijsmaatregelen en zorgarran-

gementen zijn geintegreerd, zodat er samenhang en continuïteit 

ontstaat voor het gezin. Er liggen afspraken met samenwerkende 

organisaties of de afspraken zijn in voorbereiding. In dit kader is 

het interessant om te kijken op welke wijze een ZA(B)T een bij- 
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drage kan leveren aan het realiseren van een centrale indicatie-

stelling zorg-onderwijs (CIZO) en een voorloper is van het realise-

ren van passend onderwijs.

Het ZA(B)T als vooruitgeschoven post van CJG.

SBO Noorderlicht ziet zichzelf als een ‘speciaalzaak in de wijk’, 

een plek waar kwetsbare jongeren een groot deel van de dag door-

brengen. Een plek waar zij houvast hebben en gemakkelijk één of 

meerdere personen in vertrouwen kunnen nemen. Een plek waar 

hun ouders gemakkelijk toegang hebben. En waar ze medewer-

kers aanklampen als het nodig is. Een ideale plek waar de beno-

digde zorg en hulpverlening voor hen geïnitieerd en geregeld kan  

worden. 

Casus ‘speciaalzaak in de wijk’

Om half 5 komt de SMW voor overleg naar de voorzitter 

van het ZA(B)T. Moeder van Kiram is geweest. Ze is in  

paniek, heeft geen geld en geen eten. Ze durft nergens om 

hulp te vragen alleen op school. De school zorgt ervoor dat 

voor deze dag de nood gelenigd is. Morgen gaat iemand 

met moeder naar de Voedselbank en schakelt Stichting  

Leergeld in. Het is fijn dat de school blijkbaar een lage 

drempel heeft.

Voor kinderen in het speciaal basisonderwijs en hun gezin-

nen biedt het ZA(B)T binnen de school met zijn wijkgebonden 

karakter een mogelijkheid voor integrale zorg met een men-

selijke maat. Vanuit die visie wil het ZA(B)T graag expertise en 

menskracht leveren aan CJG. Bureau Jeugdzorg, Instituut voor  

Maatschappelijk Werk en MEE maken deel uit van het wijkgebon-
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den CJG. Zij zijn ook vertegenwoordigd in het ZA(B)T en dit team  

levert dus feitelijk al de adviestaak en coördinatietaak van het  

CJG t.b.v. een groot deel van de leerlingen van SBO Noor-

derlicht en hun gezinnen. In die zin is het ZA(B)T al een back-

office van CJG, althans waar het de adviesfunctie en de  

coördinatiefunctie betreft. Interessant is om te kijken in hoe-

verre SBO Noorderlicht ook een vooruitgeschoven frontoffice kan  

bieden. Voor leerlingen van SBO Noorderlicht en hun ouders  

zal de schooldeur gedurende de schooljaren ook de voor-

deur van het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen zijn. Het is  

daarom zaak de toegankelijkheid van het CJG ook na onze  

voordeur goed te organiseren.

Verbreding van de doelgroep van het ZA(B)T

Het CJG heeft al een centrale locatie bij de GGD in Tilburg.  

De backoffice is echter nog niet uitgekristalliseerd. Er zijn plan-

nen voor het oprichten van Zorg Advies Teams in de wijken vanuit 

de formule CJG. Het model Noorderlicht kan hierin als voorbeeld 

dienen, omdat het bij uitstek de gedachte van één kind/gezin-één 

plan tot uitdrukking brengt. Vanuit een multidisciplinaire blik en 

in overleg met de ouders wordt een handelingsplan gemaakt met  

onderwijs- en zorgcomponenten. Hierbij kijkt men uitdrukkelijk 

naar talenten en mogelijkheden. Het bijzondere van deze good 

practice is dat ondersteuning meteen plaatsvindt door profes-

sionals die ook betrokken zijn bij het totstandkomen van het  

advies en de vervolgplannen. Dit voorkomt extra lagen; de ener-

gie stroomt meteen naar kind en gezin. Interessant is te kijken  

of het model SBO Noorderlicht een toepassing kan hebben op  

zorg voor kinderen in de voorschoolse leeftijd of voor kinderen in  
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het reguliere onderwijs. Of het ZA(B)T team in de toekomst  

hierin een rol zal spelen, valt nu nog niet te zeggen, maar is zeker 

de moeite van het overwegen waard.
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Bijlage 1 
Afspraken met andere 
organisaties

Afspraken met Bureau Jeugdzorg (BJz) (december 2008)

Als er in het ZA(B)T een kind besproken wordt waarvan men denkt 

dat het gebaat is bij hulp door BJz, wordt er contact gelegd met 

BJz. Wanneer blijkt dat de drempel naar BJz voor ouders erg hoog 

is, biedt BJz de mogelijkheid om op de locatie van Noorderlicht de 

screening/indicatie (fase nader onderzoek) uit te voeren.

Er vindt vooroverleg plaats tussen de medewerker van Noorder-

licht en de aanmelddienst van BJz. De aanmelddienst beoordeelt 

of het inderdaad een casuïstiek is die BJz betreft.

Er vindt eerst een aanmelding plaats bij de aanmelddienst van BJz 

(tel. 013-4620300 openingstijden 9.00-13.00). Dit kan een ouder 

doen of de medewerker van SBO Noorderlicht gezamenlijk met de 

ouder(s). De medewerker van SBO Noorderlicht benoemt dat het 

gaat over een screening/indicatie op locatie. De aanmelddienst 

regelt binnen vijf werkdagen (is het uitgangspunt van BJz) een  

afspraak op locatie met de desbetreffende medewerker van BJz. 

De medewerker BJz voert op locatie het gesprek, het meest wen-

selijk is dat de desbetreffende medewerker van SBO Noorderlicht 

hierbij aanwezig is.

Afspraken met MEE (december 2008)

Koppeling Interne Zorgteam/SMW, ZA(B)T en MEE: een casus 
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komt altijd eerst in het Interne Zorgteam en indien nodig daarna 

in het ZA(B)T. De medewerker van MEE licht de visie van MEE op 

het kortdurend en langdurend werken toe. SMW legt een casus 

altijd eerst voor aan één van de Consulenten kortdurende zorg. 

Deze kan dan ook mee kijken of een kortdurend of langdurig  

traject noodzakelijk is. Wanneer een Consulent is ingeschakeld  

via het Interne Zorgteam, kan over het algemeen meer ingezet 

worden op de empowerment van de cliënt(en). Indien de Consu-

lent wordt ingeschakeld vanuit het ZA(B)T is er meer behoefte aan  

coördinatie en sturing.

Het zou wenselijk zijn om een Consulent van MEE al bij een eer-

ste gesprek met ouders te kunnen uitnodigen om over de situatie 

mee te denken en advies te kunnen geven, en op die manier meer 

out-reachend te werken. Hierdoor kunnen de ouders laagdrem-

pelig kennismaken met MEE en op een voor hun bekend terrein  

vertrouwd raken met de Consulent. 

Wanneer school voor of tijdens het traject twijfelt of de ingezette 

zorg de juiste keus is (geweest), kunnen zij MEE vragen voor advies 

en deze alsnog bij de casus betrekken.

Afspraken met IMW

Vanuit IMW neemt een van de coördinatoren jeugdnetwerken deel 

aan de pilot ZABT. Zij draagt zorg voor de afstemming met de  

andere casusoverleggen (jeugdnetwerken, HCO-J, JCO en casus-

overleg huiselijk geweld) om te voorkomen dat voor dezelfde ge-

zinnen op meer plaatsen plannen worden gemaakt. Daarnaast kan 

zij doorleiden naar het hulpaanbod van het IMW. In 2008 neemt  

het IMW de benodigde ureninvestering voor eigen rekening.  
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Eind 2008 vindt evaluatie van de pilot plaats. Daarin wordt ook  

bezien of, en vanuit welke werksoort van het IMW er deelname 

wenselijk is, en hoe dit bekostigd gaat worden.

Afspraken met Veiligheidshuis

Per 01-01-09 is vanuit SSOT een vaste vertegenwoordiging in het 

Veiligheidshuis van de gemeente Tilburg gerealiseerd.

Wenselijke samenwerking tussen BJz en MEE

BJz heeft een vast contactpersoon voor cliënten die zich daar 

aanmelden en die te maken hebben met SBO Noorderlicht.  

De intake met de cliënt kan daardoor samen met het SMW op 

school plaatsvinden. Het zou daarnaast wenselijk zijn als MEE bij 

BJz één contactpersoon heeft die de indicaties kan verzorgen voor  

cliënten die niet binnen de AWBZ vallen. Dit onderwerp staat reeds 

op de agenda en komt op korte termijn aan bod.

Afbakening taken SMW en MEE

De scheiding van taken voor SMW en MEE lijkt helder. Er is geen 

overlap in taken en er vindt regelmatig onderlinge afstemming 

plaats. 

Verdere samenwerking tussen SBO Noorderlicht en MEE

SBO Noorderlicht moet haar kosten strikt bewaken. Dit betekent 

dat de school geen sova- en Tomtraining meer kan aanbieden.  

Binnenkort is er een gesprek met MEE om te bespreken of MEE dit 

in de toekomst kan gaan verzorgen.

Veel kinderen van SBO Noorderlicht stromen voor het VSO 

door naar het praktijkonderwijs het Praktijkcollege Tilburg. 
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Het is wenselijk dat MEE-consulenten dit traject daar verder  

kunnen volgen. Zolang er nog een hulpvraag is, blijft MEE immers  

betrokken bij een gezin. Wanneer dit niet het geval is maar zich 

weer een hulpvraag voor doet, zou er intern gekeken kunnen  

worden of dezelfde Consulent de vraag weer kan oppakken. 

De SMW van Noorderlicht is ook werkzaam op het Praktijkcollege 

Tilburg. Dit zorgt voor een doorgaande lijn op zorggebied.

Samenwerking tussen SBO Noorderlicht en Kinderstad

‘regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig’ 

Elk kind en of jongere in Tilburg e.o. heeft recht op geschikte 

naschoolse opvang ongeacht de achtergrond van het kind en de 

zorgvraag die er is. Voorkeur heeft om kinderen op te vangen in de 

reguliere kinderopvang. Dit kent echter ook zijn grenzen. Die grens 

wordt door twee factoren bepaald: type naschoolse opvang en  

actuele zorgbehoefte van het individuele kind. 

De vraag naar buitenschoolse opvang van ouders is de aanleiding 

geweest om voor de leerlingen van SBO Noorderlicht structureel 

‘Passende buitenschoolse opvang en behandeling’ beschikbaar 

te maken. Ook in het kader van passend onderwijs zochten we 

als school voor vooral de LVG kinderen een zo regulier en thuis-

nabije opvangmogelijkheid. Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg 

wilde zich tevens voorbereiden op de toepassing van de wet (Motie 

Aartsen / Bos) welke vermoedelijk in 2009 ook voor hen van kracht 

wordt. Volgens deze wet is iedere school verplicht om ouders  

naschoolse opvang aan te bieden. 
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In het kader van deze wensen en voornemens, vindt tussen  

september 2007 en juni 2009 een project plaats, gesubsidïeerd 

door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), 

met als centraal doel het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaar-

dig - zo mogelijk thuisnabije -  naschoolse opvang voor kinderen 

uit het speciaal basisonderwijs. In het kader van dit project loopt 

er een pilot tussen SBO Noorderlicht (speciaal basisonderwijs)  

en de nabij gelegen reguliere buitenschoolse opvang van Kinder-

stad, locatie de Flierefluiters. Doelgroep is in eerste instantie 

schoolkinderen van SBO Noorderlicht.

Onder de regie van Kinderstad werken we gezamenlijk aan een 

stelsel van BSO-voorzieningen, zo dicht mogelijk bij de plek waar 

de kinderen wonen (= thuisnabij) en zo regulier mogelijk. In eer-

ste instantie werkten we aan een Plus-variant van naschoolse  

opvang bij Kinderstad. Al gauw werd duidelijk dat samenwerking  

met andere aanbieders van naschoolse opvang en naschoolse  

behandeling tot een veel meer samenhangend en geïntegreerd 

onderwijs-zorg arrangement zou leiden. Zo werden ook Stichting  

Kompaan, Amarant, OCB en MEE betrokken. De samenwerking  

leidde tot 4 varianten waar kinderen en ouders gebruik van 

kunnen maken.

Buitenschoolse opvang regulier plus: thuisnabije opvang voor 1. 

kinderen van 4 tot 12 jaar uit het Speciaal Basisonderwijs, 

geïntegreerd in de reguliere naschoolse opvang. Deze vorm 

van opvang is gerealiseerd bij Kinderstad. De medewerkers 

van Kinderstad zijn extra geschoold om kinderen met een 

LVG achtergrond op te kunnen vangen.
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Buitenschoolse opvang speciaal: Over het algemeen verstaat 2. 

men onder dit begrip een kinderopvangvoorziening voor  

kinderen tussen de 4 -18 jaar met extra begeleidingsmoge-

lijkheden voor de zogehete kwetsbare kinderen. Het gaat 

hierbij vaak om een of meerdere problemen. Ontwikkelings-

problemen, sociaal-emotionele problemen en opvoedings-

problemen. Ook wordt doorgaans opvoedingsondersteuning 

aan ouders/verzorgers aangeboden. Dit gebeurt door  

Amarant, OCB, Kompaan en Prisma

Buitenschoolse dagbehandeling(naschoolse) dagbehadeling 3. 

voor schoolgaande en (tijdelijk) niet-schoolgaande kinderen 

met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, opvoedings-

problemen en hun ouders; er wordt een meer individuele 

inrichting van het hulpverleningstraject en individuele  

trainingen geboden. Dit wordt verzorgd door Kompaan  

en OCB. (geïndiceerd)

Buitenschoolse opvang plus:dit is thuisnabije opvang in 4. 

een aparte groep van naar speciaal basisonderwijs gaande 

kinderen van 4-12 jaar. Na schooltijd gevestigd in combinatie 

met een regulier naschoolse opvangvoorziening. Er is een 

pilot bij SBO Zonnesteen en SBO Westerwel. 

Momenteel is er een werkgroep waarin vertegenwoordigd zijn: 

SBO Noorderlicht, Kinderstad, MEE, OCB, Kompaan en Amarant 

volop bezig met de samenwerkingsvraagstukken.

Uitgebreide ervaringen met dit project zullen via Kinderstad  

beschikbaar komen. Hieronder geven we de grote lijnen en de  

extra inspanningen weer.
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Extra menskracht en deskundigheid

Met behulp van subsidie zijn medewerkers van Kinderstad  

geschoold om de extra zorg te bieden die kinderen uit het  

Speciaal Basisonderwijs nodig hebben. Daarnaast is subsidie  

aangewend om bij SBO Noorderlicht een contactpersoon aan te  

stellen specifiek voor het realiseren van passende naschoolse  

opvang. Deze functionaris begeleidt ouders bij het realiseren van 

passende naschoolse opvang en verzorgt de contacten tussen 

school en opvang. De contactpersoon heeft de volgende taken:

ouders ondersteunen bij het invullen en versturen van het 

aanmeldingsformulier;

tijdens het plaatsingsproces informatie verstrekken aan de 

naschoolse opvang;

namens de leerkracht de overdracht verzorgen tussen school 

en naschoolse opvang (persoonlijk en schriftelijk);

binnen SBO Noorderlicht met leerkrachten overleggen over 

de geplaatste kinderen;

namens de leerkracht contact onderhouden met de  

naschoolse opvang; minimaal 2 x per jaar overleggen met de 

mentor op de naschoolse opvang (telefonisch of persoonlijk).
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Bijlage 2 
Uitgangspunten bij  
interorganisationele  
zorgcoördinatie

Naast de taken en de uitvoering van zorgcoördinatie hechten we 

grote waarde aan een aantal uitgangspunten die door betrok-

kenen (ouders, hulpverleners, leidinggevenden) moeten worden  

onderschreven. Wanneer Zorg voor Jeugd wordt ingevoerd, zal 

een deel van de onderstaande uitgangspunten behouden blijven.  

Een aantal andere uitgangspunten worden geregeld door Zorg 

voor Jeugd. Zolang echter Zorg voor Jeugd nog geen gemeengoed 

is, gelden vanuit het ZA(B)T de volgende uitgangspunten.

Zorgcoördinatie is: 1. 

- voor de cliënt een recht; 

- niet exclusief van een specifieke aanbieder; 

 - voor betrokken professionals een plicht.

Zorgcoördinatie vraagt van hulpverleners de wil en de wens 2. 

tot samenwerking en afstemming.

Zorgcoördinatie vraagt mandatering en ondersteuning door 3. 

managers.

Zorgcoördinatie is niet voorbehouden aan een bepaalde  4. 

organisatie maar wordt bepaald door de aard van de  
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problematiek en de kennis en ervaring van betrokken  

hulpverleners.

Op basis van vertrouwensband, geschiedenis, aard van  5. 

de hoofdproblematiek kan de zorgcoördinatie worden  

toegewezen aan de meest voor de hand liggende partij.

Zorgcoördinatie vraagt om een heroriëntatie van doelen  6. 

en middelen bij organisaties.

Coördinatie van zorg vindt plaats zo lang als nodig is.7. 
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Bijlage 3 
Een aantal aspecten van  
het invoeringsproces

Het ZA(B)T is een project op proefondervindelijke basis. Werk- 

afspraken en voornemens ontstaan in de praktijk. Hier geven we 

een korte weergave van ondervindingen en leerpunten. 

Een eerste evaluatie !

In december 2008 is een evaluatie gehouden onder de deelnemers 

van het ZA(B)T. De deelnemers zijn positief over de constructie van 

het ZA(B)T en de gevolgde werkwijze. Het effect op de geboden 

hulpverlening is positief. De hulpverleners vinden dat:

het plan van aanpak meer samenhang vertoont.

de afstemming tussen hulpverleners toeneemt.

we beter in staat zijn maatwerk te leveren.

we sneller in staat zijn om tot goede hulpverlening te komen.

het overleg meerwaarde heeft voor de eigen organisatie.

Op een vier-punts schaal scoren alle hulpverleners op deze items 

een 3 of een 4. De voorzitter van het ZA(B)T krijgt lof voor de  

manier waarop hij het overleg structureert en leidt!
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Natuurlijk zijn er ook leerpunten

De inbreng via het bespreekformulier kan nog wat beter.  

Niet altijd is helemaal duidelijk waarom een kind wordt  

ingebracht en wat de inbrenger precies vraagt van de  

deelnemers. Ook is niet altijd duidelijk hoe de privacy van  

de ouders is gewaarborgd. 

Soms staan kinderen te lang op de agenda. Bespreking  

en/of terugrapportage gebeurt dan zonder aanleiding:  

dat kan effectiever.
 

Eén hulpverlener vindt ook dat de afstemming tussen de  

hulpverleners soms beter kan. 

Twee hulpverleners zijn niet bekend met de aangeleverde  

methodieken voor casuïstiekbespreking.

Deze punten vormen een uitdaging voor het ZA(B)T. Gezien de  

betrokkenheid van iedereen zal dat geen probleem zijn.

Gewenningsperikelen

Het sterk structurerende karakter van teamvergadering is soms 

wel even wennen. We geven een aantal voorbeelden.

Kort en duidelijk zijn over het probleem van het kind, de  

effecten hiervan en het probleem voor de school. De inbren-

ger geeft aan wat de vraagstelling is voor de deelnemers van 

het ZA(B)T. De vraag kan betrekking hebben op verschillende 

terreinen. Het is goed om onderscheid te maken tussen:

- een mogelijke diagnose / probleemstelling: hoe komen ! H
et

 g
eh

el
e 

ev
al

ua
ti

e-
ve

rs
la

g 
is

 b
es

ch
ik

ba
ar

 b
ij 

SB
O

 N
oo

rd
er

lic
ht

.



106
_

we erachter waarom dit kind dergelijke problemen heeft? 

Hierbij kijken naar kindfactoren en naar omgevings- 

factoren.

- een mogelijke aanpak: op welke terreinen moeten we 

ingrijpen om de kansen voor het kind te verbeteren?  

Gaat het alleen en vooral om het kind of ook om de  

opvoedingssituatie en de schoolsituatie?

- samenwerking tussen hulpverleners: hoe komen we er-

achter wie hier allemaal mee bezig is en wat er gebeurt?

- een mogelijke werkwijze: wie moet wat doen en op welke 

manier om de beschermende factoren te versterken en 

de bedreigende factoren te minimaliseren?

Efficiënt en binnen wettelijke kaders bespreken van de  

kinderen. Problemen van kinderen worden beoordeeld in  

hun context. De situatie van het kind en de leerkracht is 

soms complex en in ieder geval meervoudig: juist daarom 

wordt het besproken in het ZA(B)T. Het is dan verleidelijk  

om veel in details te treden over de problemen en de situatie 

van het kind. Tegelijkertijd moeten de privacyregels in acht 

genomen worden. De voorzitter is hier sturend in.

Concreet zijn in het maken en vastleggen van afspraken  

vergt discipline. Concreet zijn over aanpak, doelen, planning,  

volgorde, afstemming: het hoort er allemaal bij. Wat is de 

exacte vraag aan een instantie? Hoe ga je dat vragen?  

Wie moet dat dan doen? Welke informatie is nodig? Wanneer 

ga je dat vragen? Wat zijn andere zaken die eerst of daarna 

moeten? Wat kun je doen als het kind op de wachtlijst staat? 

Dergelijke concretiseringen vragen extra aandacht: ze vergen 
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een gedisciplineerd overleg, juist ook met de andere  

instanties. En een zorgvuldige rapportage.

De agenda efficiënt houden: cases die eigenlijk hamerstuk-

ken zijn, kunnen een gesprek opgang brengen dat eigenlijk  

overbodig is. Lopende zaken kunnen soms als mededeling op 

de agenda (ter informatie, niet ter bespreking). De voorzitter 

is er alert op. 

Zaken komen terug als de afgesproken hulp geen effect 

heeft. Dan moet het huidige plan bijgesteld worden of een 

nieuw plan gemaakt worden. Aanleiding kan tweeledig zijn:  

of het hulpverleningsplan werkt niet, heeft geen effect.  

Of het hulpverleningsplan wordt niet uitgevoerd naar de 

intenties die het had. Belangrijk is hierbij onderscheid te 

maken tussen problemen van cliënten en problemen van 

hulpverleners (en hun organisaties). We kunnen te snel  

geneigd zijn om naar cliënten te kijken die bijvoorbeeld  

ongemotiveerd lijken, en wat te weinig naar onszelf en  

onze collega’s als professionals.

Balans in informatie-uitwisseling

Het ZA(B)T staat of valt met een goede verwerving, bespreking en 

rapportage van informatie. Het is niet altijd even duidelijk wat nu 

precies het dilemma van de hulpverleners is of wat het belang-

rijkste probleem is dat moet worden besproken. De procedure  

verloopt nog niet altijd heel efficiënt. Het is een zoekproces wel-

ke informatie precies moet worden uitgewisseld tussen partijen.  

Te veel informatie is niet efficiënt. Te weinig informatie leidt tot 

misverstanden, dubbel werk of juist hiaten in de zorg.
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De ervaring leert dat het ZA(B)T heel nauw de vinger aan de pols 

houdt om bovenstaande situaties te voorkomen. Dat lukt goed 

maar kost soms veel tijd. Het is belangrijk om op termijn ook  

efficiënt te werk te gaan. Als de goede onderwerpen zijn  

besproken, de afspraken concreet en eenduidig zijn, er een goede 

planning is en een waterdichte afstemming, dan kan het ZA(B)T 

erop gaan vertrouwen dat er gebeurt wat nodig is. Hulpverleners, 

dienstverleners, onderwijspersoneel, de zorgcoördinator en voor-

zitter van het ZA(B)T weten elkaar dan te vinden als het nodig is. 

Als de hulpverlening loopt, kunnen zij ook vertrouwen op elkaars 

werk. Waar nu nog sprake is van ‘controle’ of gemaakte afspraken  

wel goed worden nageleefd, bereiken we dan de methodische  

‘monitoring’ door het ZA(B)T.
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Bijlage 5 
Wat vooraf ging

‘Een dekkend en sluitend netwerk realiseren dat niet persoons-  

of regelafhankelijk is.’

In 2006 start het pilotproject ‘Afstemming zorg en onderwijs 

voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen (LVG-jeugd) in de 

regio Midden-Brabant’. Aanleiding was het document ‘Cliënten  

achter de horizon’. Veel leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs  

lieten problemen zien die samenhingen met enerzijds ontbre-

kende hulpverlening op school en anderzijds met problemen in  

het thuismilieu. Er bestond de mogelijkheid om deel te nemen 

aan een van de jeugdnetwerken. Hiervoor is door de SBO scholen 

niet gekozen. Daarop is de afspraak gemaakt voor een periodiek 

overleg op locatie en de mogelijkheid tot tussentijdse consultatie:  

de coördinator van de jeugdnetwerken in de desbetreffende  

wijken heeft regelmatig overleg met de SBO scholen in de per-

soon van de schoolmaatschappelijk werkers. In dit overleg werden 

de zorgleerlingen en hun gezinnen besproken en door de Jnw coör-

dinator zo nodig lijnen gelegd naar een van de jeugdnetwerken of 

andere casusoverleggen, mininetwerken georganiseerd met alle 

betrokken instellingen en zo nodig gezinscoaching ingezet.

Knelpunten waren

het maken van afspraken over gezinsbrede zorgcoördinatie, 

m.n. met MEE en BJZ



113
_

te veel contactpersonen bij de belangrijkste zorgverlener 

(MEE)

eenduidige communicatie en verslaglegging over  

zorgleerlingen binnen de school

onbekendheid met de (on-)mogelijkheden van hulpverlening.

Daarbij kwamen nog de vereisten rondom de dubbele indicatie-

stelling die vaak voor deze kinderen aan de orde is. 

Bij de start van de pilot was meteen al de idee om bevindin-

gen breed te verspreiden en zoveel mogelijk gebruik te maken 

van kennis uit diverse vormen van onderwijs, jeugdzorg, jeugd- 

gezondheidszorg, GGZ, andere zorgaanbieders, gemeenten en  

cliëntenorganisaties.

De pilot wilde daarnaast uitdrukkelijk gebruikmaken van zaken die 

wel goed geregeld zijn in de samenwerking: good practice in het 

onderwijs en de zorg! !

Het gevolgde traject tot dan toe

Het project kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Al langere 

tijd willen ‘stakeholders’, zoals het modern genoemd kan worden, 

verbetering van samenwerking tussen zorginstellingen en (spe-

ciaal) lager onderwijs. De voornaamste stappen die zijn gezet voor 

het project in 2006 begon zijn de volgende

22 april 2004 - Werkconferentie met vertegenwoordigers uit 

SBO, REC 3 en 4: inventarisatie van knelpunten en kansen in 

onderwijs LVG-jeugd.
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30 november 2004 - Werkconferentie met vertegenwoor 

digers van onderwijs en zorg voor LVG-jeugd: welke vormen 

van samenwerking en afstemming tussen zorg en onderwijs 

zijn noodzakelijk? Welke varianten zijn denkbaar op basis van 

toekomstige ontwikkelingen? Welke trends zijn belangrijk 

voor de dienstverlening aan LVG jeugd?

17 December 2004 - Afsluiting landelijke pilots onderwijs  

en jeugdzorg (NIZW): de praktijk (model Drenthe).

Februari 2005 - Startdocument opgesteld voor de  

voornoemde pilot in Midden-Brabant in 2006.

Maart 2005 – Bijeenkomsten werkgroep. !

Maart 2006 - Werkgroepleden werken in de praktijk aan  

de uit te voeren doelen. Benadering is bottom-up vanuit  

de school, ondersteund door de consulenten onderwijs  

van MEE Regio Tilburg en MEE Brabant-Noord.

18 April 2006 - Bijeenkomst werkgroep en leden  

klankbordgroep  

Het beginpunt van de pilot bij SBO Noorderlicht

Bij aanvang van de pilot zijn uitgangspunten en doelen ge- 

formuleerd. Tevens zijn vragen geformuleerd aan participanten.  

Een en ander mondde uit in actiepunten en wensen. Hieronder  

een impressie.

 

Uitgangspunten

De LVG-kinderen groeien op in een ‘biotoop’ van bescher-
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mende factoren en risicofactoren op diverse levensgebieden.

Na uitslagen van IQ-tests dient zo snel mogelijk een onder-

wijszorgarrangement uit te wijzen wat de school biedt en  

wat externe hulpverleners doen.

Een vervolg hierop is dat afgesproken wordt wie de coördinatie 

doet in de zorg voor het kind en hoe de contacten verlopen in het 

hulpverleningsproces.

Doelen

De LVG jeugdige ontvangt tijdig goede zorg; zorgstructuren 

binnen en buiten school zijn op elkaar afgestemd.

Een multidisciplinair zorgteam bespreekt het kind vanuit  

verschillende invalshoeken (betreffende de ontwikkeling  

van het kind en zijn/haar gezin).

Betrokken instanties overleggen over hoe de zorg het  

beste geboden kan worden en één persoon heeft hierover  

de coördinatie.

Bij risicovolle thuissituaties volgt – in overleg met school - een  

gezinsgerichte ondersteuning op maat.

Nevendoelen

verspreiding van ervaringen en concepten naar anderen
 

bijdragen aan de harmonisatie van de indicatiestelling zorg  

en onderwijs;
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scholen en zorgstructuren;

aanleveren mogelijkheden bestuurlijke borging.

Vragen aan de deelnemende ‘partijen’

Zeer illustratief voor de koers van het project zijn de vragen aan  

de diverse deelnemers oftewel partijen. We sommen ze hier op, 

soms wat samengevat.

Is de beginsituatie van het kind goed in beeld bij instroom op 

school? Ook met het oog op preventie?

Zijn er goede afspraken rondom diagnostiek binnen en buiten 

de school? Is er een screeningsprotocol en bevat dit een  

gezinscomponent?

Hoe verloopt de handelingsplanning per kind (1 kind – 1 plan) 

en wie is hiervoor verantwoordelijk binnen de school?

Van welke zorg wordt gebruik gemaakt, zowel binnen als  

buiten de school (zowel kind- als gezinsgericht)?

Welke deskundigheid van onderwijzend of begeleidend  

personeel is er binnen de school?

Welke andere (ook externe) disciplines worden ingezet in het 

kader van onderwijs en zorg?

Hoe verloopt casemanagement/zorgcoördinatie per leerling 

vanuit de school?

Wat loopt er goed binnen de school en kan worden  

uitgebouwd? Wat is hiervoor nodig?
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Wat zijn de wensen van de school rondom samenwerking  

tussen onderwijs en zorg? 

Actiepunten 

Knelpunten en verbeteracties op basis van de antwoorden van 

voornoemde vragen zijn geformuleerd door Biss. Janssensschool 

(thans SBO Noorderlicht), VSO/ZMOK en ZML Midden-Brabant, 

Reitse Hoeve, Mgr. Zwijsenschool en SBO de Poort in Waal-

wijk. Het gaat dan om de volgende actiepunten (die we summier  

toelichten):

Gesprek met Bureau Jeugdzorg over taken en mogelijkheden 

naar doelgroep LVG 

Aandacht voor problematiek die te maken heeft met hoog  

percentage allochtone kinderen in de scholen 

Delen van zorgen over leerlingen binnen en buiten de school 

(de wens om tot een gezamenlijk dossier van een kind te  

komen staat hierbij voorop.)

Toeleiden naar stage en werk voor leerlingen van het VSO.

Grensvlakproblematiek bij LVG-jeugd een gerichte  

aanpak bieden.

Ondersteuning van gezinnen en kinderen met  

LVG-problematiek 

Organisatie naschoolse activiteiten voor LVG-jeugd.

Armoedebeleid.
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Aandacht voor meervoudig gehandicapte jeugd.

Harmonisatie van de indicatiestelling. Zo mogelijk  

geïntegreerde indicatiestelling zorg en onderwijs. 

Wachtlijsten Advies en Meldpunten Kindermishandeling.

Vroegsignalering in het reguliere basisonderwijs.

Wensen in de samenwerking met zorgaanbieders

De volgende wensen werden door de leden van de werkgroep  

geformuleerd. Deze kunnen worden aangevuld door leden van de 

klankbordgroep op 18 april 2006. We vatten ze hier opnieuw zeer 

beknopt samen.

Communicatie: meer overleg tussen verschillende leefsferen 

waar leerling verblijft (leerkracht en groepsleiding, school 

en clustermanager zorgaanbieder, ect.) en werken met vaste 

aanspreekpunten voor de school, d.w.z. zorgaanbieders  

werken met vaste contactpersonen voor vaste scholen.  

Diagnostiek: betere afstemming met zorgaanbieders inzake 

wie onderzoek verricht en betaalt (vooral in de onderwijs- 

zorg arrangementen moet hier duidelijkheid over zijn).

Cliëntondersteuning: samenwerking om tot goede contacten 

en ondersteuning van de ouders van LVG-jeugd te komen is 

zeker in onderwijsperspectief onontbeerlijk, vooral met het 

oog op het adviseren, indiceren en uitvoeren van de volwas-

senenzorg.

Toename van gedragsproblematiek: ondanks alternatieve 

leertrajecten voor kinderen met gedragsproblemen, is het  
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de bedoeling dat we zoveel mogelijk LVG-jeugd binnen de 

school houden en dit noopt tot het koppelen van expertise 

van zorgaanbieders en de school in onderwijszorgarran-

gementen met één persoon als coördinator.

Gezinsgerichte ondersteuning: voor scholen zou het inzichte-

lijker moeten zijn wat de zorgaanbieders in huis hebben aan 

gezinsgerichte ondersteuning voor LVG-kinderen; mogelijk 

dat de zorgatlas hieraan een bijdrage kan leveren.

Overdracht van gegevens van leerlingen: er is een grote wens 

tot continuïteit in de zorg en daarvoor is overdracht van  

gegevens nodig als een kind overgaat van regulier naar  

speciaal of naar een school voor voortgezet onderwijs  

(e.e.a. moet ook passen in de privacywetgeving).

Evaluatie van zorg rondom leerlingen: meer en vaker  

betrokkenheid vanuit school bij evaluaties van zorgplannen 

(ouders en kinderen) bij de zorgaanbieder, dit ook om  

de gedachte van één kind/gezin- één plan vorm te geven.

Meer zorg in de school: vereenvouding van (financiële)  

regelingen om extra expertise ‘in te kopen’ in de school, 

waaronder PGB.

De schakel naar het Zorgadvies- en begeleidingsteam – ZA(B)T

SBO Noorderlicht is voortvarend aan de slag gegaan met al deze 

wensen. In overleg met de frequent betrokken hulpverleners 

en dienstverleners is men gekomen tot de oprichting van het  

ZA(B)T. Een team naar model van de Zorg Advies Teams (ZAT’s) 

die zijn opgezet om integrale zorg voor risicojeugd te bewerk- 
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stellingen. Met echter een verschil: het ZA(B)T is een team dat ín 

de school is gesitueerd. Het initiatief en de regie ligt in de school: 

zo dicht mogelijk bij ouders en kinderen. Een tweede verschil is  

de B in de benaming. Het ZA(B)T wil uitdrukkelijk een team zijn  

dat de eerste stap op weg naar hulpverlening al zet. De B van  

begeleiding drukt uit dat de deelnemers aan het ZA(B)T zelf actief 

de hulpverlening en dienstverlening op gang brengen.

In de brochure kunt u lezen of heeft u gelezen hoe een en ander 

vorm gekregen heeft. En natuurlijk hoe het werkt: hoe onderwijs 

met zorg de schakels verbonden heeft! 
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Bijlage 6
Jaaroverzichten

Zijn er cijfers te noemen:

aantallen kinderen in het ZA(B)T ingebracht

afgesproken zorgcoördinatie

aantal keren teruggekomen

aantal afgesloten of terugverwezen naar ZT

effecten?

SMW: Schoolmaatschappelijk werk

BJZ: Bureau Jeugdzorg

IMW:  Instituut voor maatschappe-
 lijk werk

OCB: Orthopedagogisch Centrum 
 Brabant

JNW: Jeugdnetwerk

MEE: Organisatie tbv mensen met 
 een beperking

GGD:  Gemeentelijke Geneeskun-
 dige Dienst 

PRO: Praktijk Onderwijs

LPA: Leerplichtambtenaar 
 Gemeente  

Thebe: Thuiszorg organisatie

IBer: Interne Begeleider van school

OP: Orthopedagoog van school
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Jaaroverzichten ZA(B)T SBO Noorderlicht, Tilburg 

2006-2007

leerling hulpinstanties  tijdsduur  oplossing
  
01. MEE, SMW, Marokkanen aug. 06 - heden Amarant   
 project Kompaan       
      Aug. 08 OCB, hulp vanuit 
      XXX project. Ook hulp voor
      moeder   

02. BJZ, MEE, SMW  aug. 06 - aug. 07 Overdracht VO, hulp
      in de thuissituatie

03. MEE, BJZ     Hulp voor X, NSO en ook 
      hulp voor zus. Hulp gaat 
      van MEE naar BJZ  

04.      Onbekend, verhuisd

05. AMK, SMW, MEE  aug. 06 - aug. 07 Overdracht ZML, gesprek- 
      ken SMW, SMW gezinsbe- 
      geleiding   

06. MEE, Raad van  Kinder- aug. 06 - aug. 07 Overdracht PRO en onder
 bescherming, BJZ, Veilig-   toezicht Raad
 heidshuis, LPA, Politie   
      Twee keer korte periode
      naar Engeland (door vader
      ontvoerd)

07. IMW, SMW   aug. 06 - dec. 06 Begeleiding moeder en  
      financiële ondersteuning 
      Is naar SBO Westerwel 
      gegaan   

08. IMW, SMW   aug. 06 - heden IMW, NSB,   
      gezinsbegeleiding

09. SMW, MEE   aug. 06 - mei 07 Problemen opgelost  

10. SMW, Huize de Bocht  aug. 06 - aug. 07 Huisvestiging moeder en
      en financiële ondersteu-
      ning. Is naar SBO Wester-
      wel gegaan

11. AMK, RAAD, Politie, MEE      …      - mei 07 Bij moeder gaan wonen en 
      vader veroordeeld  

12. MEE, SMW        …      - aug. 07 Geen oplossing, VO

13. MEE, SMW        …      - mei 07 Ondersteuning moeder en 
      overdracht VO  

14. BJZ, SMW   jan. 07 - april 07 Verwijzing ZMOK

15. GGZ, GGD, BJZ, SMW,       …      - heden CVI en verwijzing REC/ 
 Politie, MEE    WEC   
      Consulient vanuit MEE 
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16. MEE, SMW,   aug. 06 - aug. 08 Verwijzing ZML, hulp   
      vanuit MEE  

17. SMW, AMK, MEE  aug. 06 - juli 07 Na geweld in thuissituatie 
      terug naar Amsterdam 

2007-2008

leerling hulpinstanties  tijdsduur  oplossing

01. SMW, BJZ   aug. 07 - okt. 07 Verhuizing SBO Westerwel 
         
      BJZ, onder toezicht  

02. SMW, IMW, OCB, JNW, aug. 07 en jan. 08 Overdracht PRO, voort-
 AMK     zetting BJZ

03. SMW, MEE, IMW, OCB  aug. 07 - dec. 08 OCB   
         
    Evaluatie: jun.08    

04. OCB, GGD   aug. 07  AMK, Overdracht VO  

05. SMW, MEE, OCB, GGD  aug. 06 - aug. 07 OCB   
         
    Evaluatie: juni 08    

06. SMW, IMW, LPA, Thebe aug. 07 - dec. 07 Verhuizing Engeland

07. SMW, OCB, GGD, GGZ  aug. 07 - okt. 07 Van Kinderstad naar OCB,  
      hulp voor moeder  

08. SMW, GGD, LPA  aug. 07 - jan. 08 Afgesloten

09. SMW, IMW, MEE  aug. 07 - dec. 07 IMW, AMK. Gaan naar OCB 
         
    Evaluatie: juni 08    

10. SMW, buurtregie, GGD, okt. 07 - jan. 08 
 Jeugdreclassering, LPA,      
 BJZ   Evaluatie: juni 08 

11. SMW, Amarant, BJZ, MEE okt. 07 - dec. 07 Afgesloten  

12. SMW, BJZ, Thebe  okt. 07 - april 08 Afgesloten, onder toe- 
      zicht van IMW

13. SMW, BJZ, Thebe  okt. 07 - april 08 Afgesloten, onder toe- 
      zicht van IMW  

14. SMW, MEE, Amarant, IBer okt. 07 - heden Consulent vanuit MEE,
 Kinderarts     naschoolse behandeling, 
      OTS   
         
      Externe adviseur bij  
      betrokken geweest  

15. SMW, MEE, Amarant,   okt. 07 - heden Consulent vanuit MEE, 
 Kinderarts     naschoolse behandeling, 
      OTS   
         
      Externe adviseur  
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16. SMW, BJZ   nov. 07 - heden OCB   

17. SMW, LPA   nov. 07 - jan. 08 Financiële ondersteuning  
      in gezin aanwezig  

18. SMW, OCB, MEE, AMK nov. 07 - heden OCB, MEE, gastgezin   

19. SMW, buurtregie, Twern, nov. 07 - jan. 08 Niets concreets  
 JNW, LPA        
    Evaluatie: juni 08    

20. SMW, LPA   dec. 07  Vertrokken naar Afrika

21. SMW, OP   febr. 08 - mei 08 Afgesloten, hulp vanuit 
      school   

22. SMW, Stabiel, Gezinsvoogd mrt. 08 - heden Kompaan   

23. SMW, OP   mrt. 08 - dec. 08 OCB, Kompaan    
      (Marokkanenproject)  
      Overdracht SMW PRO  

24. SMW   mrt. 08 - apr. 08 OCB, Toezicht Raad van
      Kinderbescherming  

25. SMW, MEE, BJZ, IBer  apr. 08 - heden PGB   

26. SMW, BJZ   apr. 08 - heden OCB, speltherapie, BJZ

27. OP, BJZ   apr. 08 - heden Lopende   

28. SMW, MEE, LPA  mei 08 - sep. 08 Overdracht VO

29. SMW   juni 08 - sep. 08 Overdracht SMW PRO  

30. SMW   juni 08 - sep. 08 Overdracht SMW PRO

31. MEE, OCB   juni 08 - sep. 08 OCB, melding AMK, MEE 

2008-2009

leerling hulpinstanties  tijdsduur  oplossing
  
01. IMW, AMK, Stichting MAX sep. 08  Stichting MAX  

02. GGZ, BJZ   sep. 08  

03. SMW, orthopedagoge  mei 08  Ortopedagoge begeleid 

04. SMW   okt. 08  Geen extra begeleiding 
 
05. SMW, schoolarts  okt. 08  Begeleiding schoolarts 

06. SMW   okt. 08  Begeleiding kind, moeder

07. AMK, SMW, BJZ  nov. 08  Vader meldt aan bij BJZ 

08. Leerplicht, IMW  nov. 08  Melding leerplichtambte-
      naar en school bij zorg
      voor jeugd.
      Zorgcoördinatie bij
      gemeente (zigeuner-
      project)
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Colofon

Tekst: Hanneke Laarakker en Frans Brinkman

Ontwerp: Julien Arts & Maarten van Gent

Lettertype: Family Akkurat
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