Jeugdhulp & onderwijs
Sommige kinderen en jongeren hebben extra zorg nodig om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Dan komt het erop aan om samen met ouders te bepalen hoe hun kind
thuis in het gezin, op school en in de klas het beste ondersteund kan worden.
Dat vraagt om
sterke verbindingen tussen de
jeugdhulp die gemeenten
organiseren en de ondersteuning
die in het onderwijs wordt
geboden
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KIND
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Wij helpen
gemeenten, scholen voor primair
en voortgezet onderwijs,
schoolbesturen,
samenwerkingsverbanden, de voorschoolse sector en zorgaanbieders,
om daar samen vorm aan te geven
Met vragen als …
 Hoe brengen we uitgangspunten als één-kind-één-plan in de praktijk?
 Hoe bouwen we korte lijnen tussen professionals?
 Hoe zorgen we er voor dat elke school dagelijks met jeugdhulp in contact kan treden?
 Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het sociale team, wijkteam of jeugdteam?
 Wat vraagt dat van de ondersteuning in het primair - en voortgezet onderwijs?
 Hoe blijven we goed in gesprek met ouders?
 Wat is de (toekomstige) positie van het schoolmaatschappelijk werk?
 Wat spreken we af over preventie en opvoedingsondersteuning?
 Wat kost onze aanpak? Hoe blijven we binnen budgettaire en beleidsmatige kaders?
 Hoe versterken we het onderling vertrouwen bij de betrokken partijen?

Oberon helpt gemeenten, onderwijs en partners graag om de verbinding tussen
jeugdhulp en onderwijs te versterken. Dat doen we met kennis van zaken en met
een goed gevoel voor de verhoudingen tussen de betrokken partijen.
Wat kunnen we u bieden?
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• We brengen de huidige werkwijze en betrokken partijen in kaart,
maken de balans op en bepalen samen met u wat er nodig is. We
bekijken ook welke goede voorbeelden uit het land in uw situatie
uitkomst kunnen bieden.

• We formuleren met betrokken organisaties aan gezamenlijke visie,
ambities en uitgangspunten en vertalen die in concrete doelen en
mijlpalen.

• Samen met vertegenwoordigers van gemeente, scholen en
instellingen ontwerpen we een plan van aanpak. We adviseren
bestuurders en organiseren draagvlak en besluitvorming.

• We bouwen met partijen aan de uitvoering en bieden
procesondersteuning. We maken werkafspraken, verdelen de
taken, houden iedereen bij de les en bewaken voortgang en
tijdpad.

• We zorgen er voor dat u vinger aan de pols kunt houden. We
ontwerpen een praktische opzet voor monitoring en evaluatie,
verzamelen gegevens en leveren een factsheet of rapportage.

Heeft u vragen? Wilt u aan de slag? Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

