Dichtbij in de klas
Samen Sterk op Scholen

Heb je zorgen over een kind of jongere uit je groep of klas?
Misschien herken je het wel: je hebt zorgen over een kind uit je groep of klas, een sterk onderbuikgevoel
dat er iets aan de hand is, maar je weet niet wat je ermee moet, hoe je het kan aankaarten en wie kan
ondersteunen bij de ontwikkeling of begeleiding van het kind.

NIEUWE KANSEN
Met het programma ‘Samen Sterk op Scholen’ sta je er
als pedagogisch medewerker of leerkracht niet alleen
voor. Een belangrijke activiteit binnen het programma
is ‘Dichtbij in de klas’, bedoeld voor kinderen van
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen
en jongeren van middelbare scholen en het middelbaar
beroepsonderwijs. Het doel van ‘Dichtbij in de klas’
is om vragen op het gebied van gedrag, ontwikkeling
en veiligheid van een kind/jongere vroegtijdig en
laagdrempelig te signaleren en in de eigen leefomgeving
op te pakken. Zo krijgt de jeugdige nieuwe kansen om
zich goed te ontwikkelen op school en op een mooie
toekomst.

Leerkracht: “Ik let voortaan goed op de kleine
signalen van een kind. Is het kind onrustig?
Staat het vaak op? Door eerder in te grijpen,
kan ik veel voorkomen.”
Samen Sterk op Scholen

Binnen ‘Samen Sterk op Scholen’ werken ouders,
onderwijs en jeugdzorg samen aan de beste kansen
voor kinderen. Want elk kind moet de kans krijgen op
een goede ontwikkeling en zich prettig voelen op de
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, op school en
thuis.

Op tijd signaleren

Heb je zorgen over het gedrag en de veiligheid van een
kind of jongere? Zie je dat de onderwijsontwikkeling van
de jeugdige (of van groepsgenoten) hierdoor verstoord
raakt? Heb je behoefte aan extra kennis om hiermee
om te gaan? Een jeugdzorgprofessional van ‘Dichtbij
in de klas’ staat voor je klaar en komt langs op je
peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school.
Door op tijd te signaleren en ondersteuning in de eigen
leefomgeving te bieden, krijgt de jeugdige nieuwe
kansen om zich te ontplooien. Samen zorgen we ervoor
dat de jeugdige op school kan blijven, tot zijn recht komt
in de groep en dat er een goede werksfeer in de klas
ontstaat.

‘DICHTBIJ IN DE KLAS’
IS BEDOELD VOOR:
•
•

•
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Kinderen van peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven
Kinderen/jongeren van (reguliere
en speciale) basisscholen,
middelbare scholen en
het middelbaar beroepsonderwijs
Pedagogisch medewerkers,
leerkrachten en ouders die behoefte
hebben aan advies

Zo werkt ‘Dichtbij in de klas’

De jeugdzorgprofessional van Sterk Huis gaat preventief
te werk, maar staat ook klaar voor verdere begeleiding
en behandeling van een kind of jongere. De jeugdige
krijgt de hulp in de eigen leefomgeving aangeboden,
waarbij de jeugdzorgprofessional nauw samenwerkt met
het gezin, de pedagogisch medewerker of leerkracht.
Samen bieden ze het kind het allerbeste.

Het doel van ‘Dichtbij in de klas’ is dat een kind/
jongere onderwijs kan blijven volgen:
•

•
•
•
•

Er is zicht op de mogelijkheden en bedreigingen
voor de ontwikkeling van het kind (zowel kindeigen
factoren als omgevingsfactoren)
Er is (preventief) zicht op de zorg-/
ondersteuningsbehoeften van een kind
De ontwikkelingskansen nemen toe door
versterking van opvoedingsvaardigheden
De ondersteuningsstructuur op school en de
samenwerking met het gezin verbetert
Er ontstaat duidelijkheid over de ontwikkelkansen
binnen de huidige school: indien nodig
volgt advies over passend onderwijs, een
ondersteuningsvorm en/of een behandeling

Kind: “Yvonne kwam bij mij in de klas omdat
ik vaak boos was. De andere kinderen vonden
het niet raar dat ze er was.”
Begeleiding en behandeling: van licht tot zwaar

‘Dichtbij in de klas’ biedt naast ondersteuning in
de groep/klas ook verdere hulp aan kinderen en
hun ouders. De begeleiding of behandeling is zo
licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Individuele
begeleiding aan een gezin bestaat uit een:
•

•
•

Startfase: samen onderzoeken we wat nodig is
om tot een goede ontwikkeling te komen. We
gebruiken hiervoor de kansencirkel met acht
ontwikkelthema’s. Deze helpt om een gedeelde
taal, beeldvorming, besluitvorming en begeleiding
of behandeling te vinden en met alle betrokkenen
samen te werken aan de ontwikkeling van het kind.
Werkfase: de inzet van ‘Dichtbij in de klas’ is altijd
op maat. We beslissen samen wat het kind nodig
heeft en welke weg we inslaan.
Eindfase: we maken afspraken met de ouders
en de pedagogisch medewerker of leerkracht over
het vasthouden van de positieve ontwikkeling.
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Krachtenbundeling

‘Dichtbij in de klas’ draait om krachtenbundeling: om
het creëren van een sterke verbinding tussen kind,
gezin, school en zorg. De ouders kennen hun kind
het beste, onderwijsprofessionals stimuleren de
onderwijsontwikkeling van het kind of de jongere en de
jeugdzorgprofessional van Sterk Huis is gespecialiseerd
in opvoeding, gedrag en veiligheid. Het lezen, analyseren
en begrijpen van gedrag en het bieden van passende
begeleiding zijn daarbij kerncompetenties. Vanuit Sterk
Huis wordt ‘Dichtbij in de klas’ voortdurend versterkt
aan de hand van scholing, intervisie, werkbegeleiding
en consultatie door gedragswetenschappers.

Jeugdzorgprofessional: “Kleine aanpassingen
zorgen voor grote veranderingen en maken
een groot verschil in de klas.”

MEER INFORMATIE
Financiering: preventieve inzet van passend onderwijs
wordt gefinancierd door de peuterspeelzaal, het
kinderdagverblijf of de school zelf. Een aantal
gemeenten draagt hier actief aan bij. Bij individuele
begeleiding of behandeling verloopt de financiering via
de Jeugdwet: deze kun je aanvragen bij de gemeente
(sociaal wijkteam) of bij de huisarts.
Aanmelding voor ‘Dichtbij in de klas’ verloopt direct via
de ouders, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of de
school: stuur een mail naar dichtbijindeklas@sterkhuis.nl.
Meer informatie over ‘Dichtbij in de klas’: neem
contact op met het team ‘Dichtbij in de klas’ via
teamcoördinator Iris van den Hurk (06 34 55 47 37) of
gedragswetenschapper Nanda Bischoff (06 57 79 57 74)
of bel voor algemene informatie met het Klantenbureau
van Sterk Huis: 013 543 30 73.
Bekijk ook: de andere activiteiten van ‘Samen Sterk op
Scholen’ op www.sterkhuis.nl of de kansencirkel en de
ontwikkelingsgebieden op www.nji.nl.
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STERK HUIS HELPT OF
ADVISEERT JE GRAAG VOORDAT
HET UIT DE HAND LOOPT …
Voorkomen is stukken beter dan genezen
De kinderen en jongeren van vandaag zijn
de opvoeders van de toekomst. Als het mis
dreigt te gaan in een gezin, is het belangrijk
dat we er snel bij zijn om grote(re) problemen
te voorkomen.
Problemen ontstaan nooit zomaar
Ernstige problematiek ontstaat niet van
de ene op de andere dag binnen een gezin.
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn
bijna altijd uitingen van ellende en problemen
die al veel eerder te signaleren en soms te
voorspellen zijn.
Samen staan we sterker
Vanuit onze kennis van complexe problematiek en kwetsbare situaties investeren we
in het tijdig signaleren en voorkomen van
grote(re) problemen en risico’s. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met het onderwijs,
gemeenten, huisartsen en andere partners
in de zorg.

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en
veilige omgeving waar je terecht kunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust komt en waar we samen bouwen
aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen
en kwetsbare situaties benutten we om snel signalen van risico’s te signaleren
en grote problemen te voorkomen.

Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen
meer kansen biedt op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven.
Op een betere toekomst. Daar geloven wij in.
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013 - 543 30 73

www.sterkhuis.nl

