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Programma

v Achtergrond van deze deelsessie

v Voorbeeld: de Sterrenschool Apeldoorn

• Hoe ziet interprofessionele samenwerking er op de werkvloer uit
• Belemmeringen en knelpunten
• Wat levert het op?
• De toekomst: pilot OJA

v Vragen, discussie



Samenwerkingspartners



Kengetallen Wijk/School



Kengetallen Wijk/School



Kengetallen Wijk/School



Kengetallen Wijk/School
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Pedagogisch PACT



Inclusiepedagoog

v Ondersteunende werkzaamheden PW op de werkvloer

v Kijkt kritisch mee en stelt vragen over het pedagogisch klimaat. 

v Stimuleren ouderbetrokkenheid

v Het versterken van het handelen van pm'ers en leerkrachten, met als doel in te 
spelen op de verschillen tussen en specifieke behoeften van kinderen 



Vanuit  de ‘ inclusiegedachte’ is tijd geïnvesteerd in interprofessionele samenwerking. 

• Tussen onderwijs, opvang en logopedie; Hoe zorgen we ervoor dat kinderen 

en met name VVE kinderen vroegtijdig logopedie krijgen als kinderen 

onvoldoende profiteren van het VVE aanbod. 

Inclusiepedagoog



Inclusiepedagoog

Vanuit  de ‘ inclusiegedachte’ is tijd geïnvesteerd in interprofessionele samenwerking. 

• Interventies op gedrag zowel in de Kinderopvang als in het onderwijs zodat 

het kind op de plek waar het zich bevindt, geholpen kan worden op meerdere 

ontwikkelingsgebieden. 



Inclusiepedagoog

Vanuit  de ‘ inclusiegedachte’ is tijd geïnvesteerd in interprofessionele samenwerking. 

• Tussen Kinderopvang, onderwijs en fysiotherapie. Samenwerking bevorderen 

met een fysiotherapeut als er vragen/zorgen zijn mbt de motoriek of de 

sensorisch integratie. 



Korte interventies

Door gerichte adviezen te geven kunnen pm-ers/leerkrachten vaak ook weer verder 

met bepaald gedrag van kinderen. Door een aanpassing in hun pedagogische 

benadering zien zij dat bepaald gedrag verdwijnt of dat ze er anders tegenaan gaan 

kijken. 

Inclusiepedagoog



Korte interventies

v Voorkomen van escalatie van de gesignaleerde problemen.

v Hiermee kan opschaling naar bijv. een IB-er of specialist worden voorkomen.

v Dit werkt kostenbesparend.

v Uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen; voor het kind, het gezin en ook voor 
opvang/onderwijs

Inclusiepedagoog



Knelpunten

Vanuit Gemeente en Samenwerkingsverband worden er geen middelen ter beschikking gesteld.

Argument: Er is geen Indicatie



De middelen worden ter beschikking gesteld door de 3 besturen

* Jaarlijks 'bedelen' om bekostiging

* Gevaar voor continuïteit

Knelpunten



Nieuwe Pilot: OJA

Onderwijs en Jeugdhulp in Apeldoorn

• SMV

• CJG



Voordelen

• Casemanager

• Ontlasten IB’er

• Kortere lijnen

• Dichter bij de scholen

Nieuwe Pilot: OJA



Vragen, discussie



Dank voor uw aandacht!

Hans van der Most – Sterrenschool Apeldoorn: info@sterrenschoolapeldoorn.nl

Annemiek Veen – Kohnstamm Instituut: aveen@kohnstamm.uva.nl
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