
            

Zorg(advies)teams
Elke Almeerse basisschool heeft een zorgteam. In 
dat team zitten minimaal een intern begeleider van 
de school, een schoolmaatschappelijk werker of 
jeugdarts van JGZ Almere en een orthopedagoog of 
psycholoog van Passend Onderwijs Almere. 

Op het voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs 
(PrO Almere) en het Orthopedagogisch Didactisch 
Centrum (OPDC) is er een zorgadviesteam (ZAT). 
Op drie scholen voor voortgezet onderwijs is een 
succesvolle pilot uitgevoerd met een ‘ZAT 2.0’. Het 
team bestaat in dat geval uit een zorgcoördinator, 
een leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige, 
een jongerenmaatschappelijk werker, een jeugdarts 
en een medewerker van Passend Onderwijs Almere. 
Zij overleggen elke twee weken. Elke vier weken 
sluiten een politieagent en een medewerker van de 
geestelijke gezondheidszorg aan. De afspraak is 
dat in 2022 alle scholen voor voortgezet onderwijs 
werken met een ZAT 2.0.

MEEdoen in het onderwijs 
Basisschool De Archipel biedt volgens het Kind in 
Groep-model een arrangement voor zeer moeilijk 
lerende kinderen. Vrijwilligers van MEE begeleiden 
en coachen de kinderen onder supervisie van een 
consulent. De consulent maakt met de ouders 
en de intern begeleider een plan met doelen per 
kind. De adviezen en oefeningen van therapeuten 
(logopedie, fysiotherapie, ergo therapie) zijn hier 
onderdeel van. De leerlingen hebben oefening en 
herhaling nodig om nieuwe vaardigheden te leren. 
De ambitie is om de samenwerking met MEE uit 
te breiden naar andere scholen. MEEdoen is ook 
beschikbaar in de kinderopvang voor peuters die 
extra ondersteuning nodig hebben.

Onderwijs-jeugdhulparrangementen
en jeugdhulp-onderwijsarrangementen
Via onderwijs-jeugdhulparrangementen (afgekort: 
OJA’s) bieden jeugdhulpverleners op school 
en waar nodig thuis ambulante hulp zonder 
beschikking. Dat gebeurt op twee scholen voor 
speciaal basisonderwijs, op PrO Almere en op 
het OPDC. Belangrijke doelen zijn het voorkomen 
van schooluitval en inzet van gespecialiseerde 
jeugdhulp, het terugdringen van het aantal 
verwijzingen naar voortgezet speciaal onderwijs 
en het bevorderen van de veiligheid op school en 
de tevredenheid van leerlingen en ouders.

Er zijn leerlingen voor wie een onderwijs-
jeugdhulparrangement niet voldoende past. 
Daarom kent Almere ook jeugdhulp-onderwijs
arrangementen (JOA's). De jeugdhulp is in dat 
geval voorwaardelijk voor de leerlingen om 
onderwijs te volgen.

  

De verbinding tussen  
onderwijs en jeugdhulp  
in Almere

Dit document laat in vogelvlucht zien 
hoe Almere kinderopvang,onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp 
verbindt in het belang van kinderen  
en gezinnen.



Kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, de gemeente en 
andere maatschappelijke organisaties vinden elkaar 
ook binnen allerlei pilots en projecten. Hieronder en 
op de volgende pagina beschrijven we een aantal  
actuele en succesvolle samenwerkingen.

Integrale vroeghulp
Integrale vroeghulp richt zich op kinderen van 0 tot 
7 jaar met een (mogelijke) ontwikkelachterstand 
of een verstandelijke of motorische beperking. Er 
is ook nadrukkelijke aandacht voor de ouders met 
informatie, advies en ondersteuning. Zij krijgen bege
leiding tot zij zelfstandig verder kunnen in het gezin of 
totdat een vervolghulptraject start.

Sterk voor school, Sterke start  
en Sterk in de wijk
Kinderopvangprofessionals met vragen over de 
ontwikkeling van een kind kunnen terecht bij het 
consultatiebureau van JGZ Almere. Jeugdhulpprofes
sionals observeren het kind in de groep of bieden 
lichte begeleiding. In de pilot Sterke start onderzoeken 
MEE en Vitree hoe Almere de zorgstructuur rond de 
kinderopvang verder kan versterken.

Sinds het schooljaar 2018-2019 doen alle basisscholen 
in Almere Haven mee aan Sterk in de wijk. Er is een 
nauwe samenwerking tussen intern begeleiders en 
jeugdverpleegkundigen om snel en adequaat in te 
spelen op vragen van kinderen en ouders. 

Er is aanbod van voorlichting en groepstrainingen 
voor kinderen en kortdurende begeleiding voor 
ouders (OKé op school). Verder kunnen professionals 
individuele gedragsproblemen van kinderen aanpak
ken, inclusief hulp aan de ouders (Sterk in de klas). 
De wijken in Almere Poort en Almere Stad Oost 
starten in de periode 2019-2020 met Sterk in de wijk.
De afspraak is dat in 2022 alle wijken werken met 
Sterk in de wijk.

             
In Almere werken het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere voor primair en 

voortgezet onderwijs, scholen, schoolbesturen, JGZ Almere, de jeugdhulp en de gemeente 

veelvuldig samen. Vanuit één visie en gedeelde doelen zetten we ons in voor samenhangende  

hulp aan kinderen en gezinnen. Dit uit zich onder andere in onderstaande afsprakenkaders.

 

Op Overeenstemming Gericht Overleg 
en Lokaal Educatieve Agenda
In 2019 is een nieuwe vierjarige periode gestart 
van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) met de 
schoolbesturen. Voor het eerst combineren we deze 
met de afspraken uit het Op Overeenstemming 
Gericht Overleg (OOGO). Dit betreft afspraken voor 
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Net als in 
eerdere jaren blijft er aandacht voor:

• gelijke kansen en een gezonde ontwikkeling in de 
eerste levensjaren (0-6 jaar). Een kwalitatief goede 
voor- en vroegschool helpt kinderen om zonder 
achterstanden te beginnen aan de basisschool. 
Krachtige samenwerkingen (ook met ouders) 
en vroegsignalering kunnen probleemsituaties 
verkorten of voorkomen. 

• de kwaliteit van (professionals in) het onderwijs 
en het aanbod van opleidingen op alle leerniveaus. 

De gemeente gaat niet primair over de kwaliteit 
of de organisatie van het onderwijs. Wel steunt de 
gemeente de schoolbesturen waar nodig vanwege 
het gezamenlijke belang van goed onderwijs.

• optimale samenwerking tussen (passend) 
onderwijs, kinderopvang, welzijn, sport, 
cultuur, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, 
armoedebestrijding, bedrijfsleven en organisaties 
in de veiligheidsketen. Dit is inclusief de lijn van 
een goed schooladvies naar vervolgonderwijs en 
vervolgens naar werk. We blijven ook inzetten 
op het voorkomen van thuiszitten, voortijdig 
schooluitval en laaggeletterdheid. Dit laatste  
geldt nadrukkelijk ook voor volwassenen.

• de afstemming en integratie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. Hierbij zoeken we de aansluiting 
bij de Almeerse economische agenda en bij de 
onderwijs-arbeidsmarktagenda van het Regionaal 
Werkbedrijf Flevoland. 

Almere in feiten en cijfers

20.000
Leerlingen in 
het primair 
onderwijs

1.500
Leerlingen op stedelijke 
onderwijsvoorzieningen

13.000
Leerlingen 
in het voortgezet 
onderwijs

Eén coöperatie 
voor jeugdgezondheidszorg 
voor alle 0- tot 18-jarigen

Eén samenwerkingsverband 
voor primair en voortgezet 
onderwijs voor één gemeente

211.000
Ruim

inwoners
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