Onderwijszorgarrangementen
voor het jonge kind

Betere ontwikkelingskansen
en leerprestaties voor
kwetsbare jonge kinderen

Samenwerking
onderwijs en jeugdhulp
Trias en SO De Elimschool (cluster 4) werken al jaren samen om kinderen
ontwikkelingskansen en continuïteit te bieden in hulpverlening en onderwijs.
Ons doel is dat een kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen en ouder(s) en
verzorger(s) handvatten hebben om hun kind te begeleiden en op te voeden.
Zonder, of met zo weinig mogelijk hulpverlening.
De meerwaarde van onderwijszorgarrangementen
De onderwijs-zorgarrangementen zijn er
voor kinderen van vier tot zeven jaar met
complexe problematiek. Bijvoorbeeld een
achterstand in de cognitieve, sociale en/of
emotionele ontwikkeling. Maar ook voor
kinderen met achterstanden in taal, spraak,
motoriek, gedrag en bij medische- en
opvoedingsproblemen. Onderzoek geeft
aan dat de prestaties van kinderen verbeteren wanneer de ondersteuning aan een
gezin vanuit meerdere perspectieven (zorg,
onderwijs en sociale omgeving) wordt aangeboden en afgestemd.
Binnen de onderwijs-zorgarrangementen
werken speciaal onderwijs en jeugdhulp
samen vanuit één plan en worden de
didactische en pedagogische behoeften van
het kind verbonden met de begeleiding van
de gezinnen. Deze samenwerking schept
duidelijkheid voor het kind en leidt tot
optimale sociaal-emotionele ontwikkeling
en leerprestaties.

Een onderwijs-zorgarrangement is altijd op
maat, afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van het kind. Het kan bestaan uit
coaching van het kind in de eigen klas of
kinderopvanggroep, een traject van één of
meerdere dagen per week in een onderwijszorgklas of een combinatie. Ook biedt Trias
coaching en ondersteuning aan professionals in de kinderopvang, peuterspeelzaal,
BSO en het onderwijs die vastlopen met kinderen en jongeren. Onderwijs-zorgarrangementen zijn er voor zowel kinderen op de
basisschool als het voortgezet onderwijs.

• Een aangepaste leeromgeving; prikkelarm en indien nodig een aangepaste eigen
werkplek. Met visuele ondersteuning in de
vorm van pictogrammen, afbeeldingen en
foto’s wordt de omgeving voor de leerlingen
gestructureerd.
• Aansluiten bij wat kinderen in de verschillende ontwikkelingsfasen bezighoudt en
rekening houden met de vaak complexe
ontwikkelingsproblemen.
• Een afwisseling van keuzemogelijkheid
en sturing; de beleving van het jonge kind
staat centraal. De benadering is sturend,
maar we bieden ook keuzemogelijkheden
om het kind te stimuleren tot ontwikkeling,
het nemen van initiatief en het actief leren
(met en van elkaar). Waar nodig geven we
psycho-educatie aan het kind en zijn opvoeders. Ook worden ouder(s)/verzorger(s)
ondersteund bij opvoedingsvragen.

De ontwikkeling van kinderen
Jonge kinderen leren doorgaans via spel en
spelen. In de leeftijd tussen vier en zeven
jaar gaan kinderen over tot meer formele
leertaken. In de onderwijs-zorgklas kan een
kind zich in een positief klimaat en in een
goed afgestemde leeromgeving ontwikkelen samen met andere kinderen.
Kenmerkend voor de speel- en leeromgeving in het onderwijs-zorgarrangement zijn:

Toegang en werkwijze van het
onderwijs-zorgarrangement
Een beschikking voor een onderwijs-zorgarrangement kan door een verwijzer (veelal
de gemeente) worden afgegeven. Voor
Twente is dit het arrangement: Verblijf,
Onderwijs/Zorg (deeltijdbehandeling).
Na aanmelding volgt een afstemmingsgesprek tussen de ouder(s)/verzorger(s), de
trajectcoördinator van Trias, de ‘regisseur’/
jeugdconsulent van de betreffende gemeente
en SO De Elimschool. Er wordt een geïntegreerd onderwijs-zorgplan voor het kind en
gezin opgesteld, waarin staat aan welke
doelen we gaan werken en hoe we dit doen.
Hiermee gaat het team (leerkracht en de
jeugdzorgwerkers) samen met de ouder(s)/
verzorger(s) en het kind aan de slag. Om de
onderwijs- en hulpverleningsdoelen van het
kind te bereiken kunnen ook ondersteunende
disciplines, zoals logopedie of fysiotherapie,
ingezet worden.

Contact
Trias Vechtdal
voordeurvechtdal@trias-groep.nl
(038) 456 46 00

Trias Twente
regiotwente@trias-groep.nl
(0546) 33 76 87

Trias Salland
voordeursallandtwente@trias-groep.nl
(038) 456 46 00

SO De Elimschool
info@elimschool.nl
(0548) 65 51 66

Over SOTOG
Onze primaire doelstelling is het bieden van hulp aan jongeren die thuis, op
school en in de vrije tijd in de problemen zijn geraakt en daardoor in hun
ontwikkeling worden bedreigd of belemmerd. We trachten dit te bereiken door
het onderwijs zo in te richten dat er rekening wordt gehouden met de specifieke
mogelijkheden en moeilijkheden van de jongeren. Wij geven aangepaste,
individueel gerichte onderwijskundige hulp in kleinere leergroepen. Deze hulp
kan
• Een tijdelijk karakter hebben en gericht zijn op terugplaatsing naar het
reguliere onderwijs.
• L angduriger zijn, wanneer het niet mogelijk is binnen het reguliere onderwijs de noodzakelijke hulp te bieden.
De school acht onderwijs voor deze jongeren dermate belangrijk dat er naar
gestreefd wordt om een goed perspectief te bieden op vervolgonderwijs of
hen de opleiding te laten afronden met een diploma.
SO De Elimschool Telefoon: 0548-655166 E-mail: info@elimschool.nl www.elimschool.nl

Over Trias
We zijn sterk in opvoeden en opgroeien, van huis uit. En kijken daarbij altijd
vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse leven’.
In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het gezin in
hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk vinden
om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief en in een
vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot intensieve zorg, we
streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en persoonlijke aandacht
staan daarbij voorop. Trias is met 320 praktijkgerichte professionals en ruim
450 pleeggezinnen actief in de regio’s IJsselland, Twente en Midden-IJssel/OostVeluwe.

Trias. Van huis uit sterk in opvoeden en opgroeien
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