Bezorg uw school een superteam!
Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Een zorg- en adviesteam:
een goede zet voor school, gezin én kind.
Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen niet altijd optimaal
presteren. De situatie van het kind is vaak te complex voor de school alleen.
Met een zorg- en adviesteam zet u een goede stap in de richting van efficiënte
samenwerking met andere instanties. Het Landelijk Steunpunt ZAT, in goede
samenwerking met de WEC-Raad, helpt u daar graag bij.

Een herkenbaar beeld: als professional wilt u het beste voor uw school in het (voortgezet) speciaal onderwijs. En meer nog voor uw leerlingen. Toch loopt u vaak aan
tegen de complexe werkelijkheid. De samenwerking met het regulier onderwijs en die
met de vele instanties in ‘het veld’ vergen van u een grote inspanning.
Om deze samenwerking te stroomlijnen, helpen wij u bij het instellen van een zorgen adviesteam voor multidisciplinaire zorg. In zo’n team zorgen professionals van alle
betrokken instanties voor verbinding tussen de leerlingenzorg in en buiten de school.
De voordelen zijn groot: meer hulp voor het kind, ontlasting van uw school en een
enorme diversiteit aan expertise onder handbereik.
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Zorg- en adviesteam stappenplan
Een effectief zorg- en adviesteam is dichterbij dan u denkt. Wij begeleiden u bij het
maken van twee stappen. Bij beide stappen zoeken we de aansluiting op bestaande
structuren. De situatie op uw school is in ons advies het uitgangspunt.
Stap 1: voor het ontwikkelen van een zorg- en adviesteam, waarmee u de zorg voor iedere
leerling versterkt.
Stap 2: voor het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen, waarbij onderwijs en
jeugdzorg samenwerken op basis van één kind – één plan.
Stap 1: uitbreiding van het overleg
Rode draad is het verlangen naar integrale zorg voor het kind. De Commissie van
Begeleiding vormt het uitgangspunt. We breiden dit uit met verschillende partners:
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, Bureau Jeugdzorg, leerplicht/
RMC, politie, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, vertegenwoordigers van de uitvoerders van geïndiceerde zorg in jeugdzorg en tot slot de zorg voor
licht verstandelijk gehandicapte kinderen (LVG). Eventueel is de samenwerking aan
te vullen met andere relevante partners, zoals MEE en Verslavingszorg.
Stap 2: onderwijs-zorgarrangementen
Bij de tweede stap staat de ontwikkeling van zogeheten onderwijs-zorgarrangementen
centraal. Sommige leerlingen kunnen het onderwijsprogramma lastig volgen vanwege
indringende problematiek. Met een onderwijs-zorgarrangement kunnen zij dat toch,
dankzij intensieve samenwerking tussen de betrokken jeugdzorginstanties én de
school. Uw inspanning in deze samenwerking betaalt zich daarom altijd terug.
Bezorg uzelf een superteam!
Zet vandaag meteen de eerste stap.
Vraag informatie aan over het
instellen van een zorg- en adviesteam
op uw school. Onze contactgegevens
vindt u op de achterzijde.

Dankzij een zorg- en adviesteam komt u weer toe aan uw kerntaak
Met een zorg- en adviesteam:
•

kan uw school het onderwijs beter organiseren;

•

is een integrale aanpak mogelijk – niet meer langs elkaar heen werken met
verschillende methoden, maar één plan per kind;

•

kan uw school zich richten op de eigenlijke taak: kwalitatief goed onderwijs.

Contact
Vraag ook voor uw school informatie aan. U kunt dan meteen aan de slag
met de instelling van een zorg- en adviesteam. U kunt ons bereiken per telefoon
030 230 6481. Of stuur een e-mail naar infozat@nji.nl. Voor meer informatie
kunt u ook terecht op onze website www.zat.nl.
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