Thema: Op het snijvlak van onderwijs en zorg
Als onderwijs eindigt en zorg begint
Aan de orde komen ontwikkelingen gericht op onderwijs en zorg en de voorwaarden, de noodzaak,
de succesfactoren in het samenwerken. De lezing van de heer Douma gaat over het terrein waarop
onderwijs en zorg moeten samenwerken en het in de praktijk een spanningsveld blijkt te zijn.
Eén voorwaarde voor samenwerken tussen de sectoren is de professionaliteitsbeleving van
onderwijs- en zorgprofessionals. De stand van zaken in In het onderzoek van de heer Wienen valt de
discrepantie op tussen de professionaliteitsbeleving van de zorgprofessional versus die van de
onderwijsprofessional. Er is een andere verhouding tot elkaar nodig om een instrument als
Samen1plan.nl effectief in te kunnen zetten.
De problematiek van toevoegen van zorg aan het traject van (speciaal)onderwijs. Knelpunten en
oplossingen van in de praktijk bewezen interventies
Voor zijn lezing put de heer Boelens o.a uit de opbrengsten van de landelijke bijeenkomsten over
samenwerking onderwijs en jeugdhulp, die door LECSO worden georganiseerd in samenwerking met
het NJI en de VOBC. Ook hij benadrukt, geïllustreerd met voorbeelden uit de 42 jeugdzorgregio’s, dat
wij ons in beide sectoren waarschijnlijk anders tot elkaar moeten verhouden om het implementeren
van instrumenten als Samen1plan succesvol te maken.
Effectief en efficiënt samenwerken in de hulpverlening met een gebruiksvriendelijk
hulpverleninsgplan
Samen1plan.nl als methode laat zien dat ook schoolgaande hulpvragers baat hebben bij
samenwerkende professionals die hun eigen organisatiestructuren weten te ontstijgen. De
methodiek Samen1plan.nl is in de praktijk ontwikkeld door medewerkers van Molendrift en is
gebaseerd op evidence based principes. De methode wordt als best practice door o.a het NJI erkend,
als het gaat om samenwerken in de hulpverlening. Sinds 2013 is er evaluatie onderzoek gaande om
de effectiviteit van de methodiek zelf te onderzoeken.
De promopitch, door Maruschka Sluiter gaat over het onderzoek dat zij bij het lectoraat
integraal jeugdbeleid doet naar laagdrempelige interventies bij kinderen met ADHD / druk en
dwars gedrag, waarbij in de lezing het accent gelegd wordt op onderwijs
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Vragen en discussie o.l.v. de heer Douma
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Bert Wienen is psycholoog en onderwijskundige. Hij werkt voor CPS een landelijk
bureau voor adviesvragen in het onderwijs, als consultant en projectleider in het
domein van onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn.







Alfred Boelen is onderwijskundige en socioloog. Hij is verbonden aan de PO-Raad en
LECSO (landelijk expertisecentrum voor speciaal onderwijs) Binnen LECSO is de heer
Boelen beleidsadviseur Expertise ( voorheen Scholing en Onderzoek)
Ellen Loykens is orthopedagoog en klinisch psycholoog en zij heeft Molendrift in 1988
opgericht. Zij combineert haar directeurstaken nog altijd met de directe
hulpverlening aan cliënten. De methodiek Samen1 plan.nl is binnen Molendrift
ontwikkeld en is gratis beschikbaar gesteld. Het eigendom van de methodiek is
overgedragen aan Stichting Samen1plan.nl
Theo Douma is onderwijskundige (educational science and history). Hij is voorzitter
van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen. De heer Douma
heeft verschillende publicaties op zijn naam o.a. over kwaliteit en accreditatie in het
MBO onderwijs. Naast zijn werkzaamheden bij Openbaar Onderwijs Groningen is hij
als lid van Platform #Onderwijs2032 en als voorzitter van de regiegroep
#Onderwijs2032 intensief betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland. De heer Douma is daarnaast
actief in de noordelijke regio als voorzitter van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO en als lid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO.
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