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Beter verbinden van onderwijs en jeugdhulp 
op zorgintensieve scholen in Hengelo.    

Editie 2- juni 2020
Dat kan slimmer! 
Beter verbinden van onderwijs en jeugdhulp op zorgintensieve scholen in Hengelo.
‘Op scholen zijn bij de verschillende leerlingen een groot aantal hulpverleners van verschillende 
zorgorganisaties actief, ouders zijn niet altijd aangehaakt en voelen zich weleens buitenspel staan. 
Er zijn veel lijnen, die niet altijd verbonden zijn. Kortom: het is veel, ingewikkeld en te kwetsbaar.’

Aanleiding

In het eerste nieuwsbericht is vanuit alle betrokken partijen bij de zorgintensieve scholen in 
Hengelo informatie gegeven over de verkenning die gestart is eind 2019 met als doel de jeugd-
hulp voor leerlingen van deze scholen beter en slimmer te gaan organiseren. Inmiddels zijn 
we een stap verder na het ontwerp (de LEGO dagen), is er per locatie een verdiepingsgesprek 
gehouden en werken we nu toe naar de start van een pilot van half 2020 tot eind 2021. 
In dit tweede nieuwsbericht vertellen vele betrokkenen bij het traject hoe zij het zien en wat ze 
hopen dat gerealiseerd gaat worden door een andere werkwijze.

Deze nieuwsbrief gaat over het traject dat eind 2019 gestart is om op zorgintensieve
scholen in Hengelo onderwijs en jeugdhulp slimmer te verbinden. De nieuwsbrief is
bedoeld voor betrokken organisaties en professionals. Het procesteam zorgintensief
Hengelo en omgeving brengt regelmatig nieuwsbrieven uit.

De pilot, hoe ver is het?
We willen het komend jaar in Hengelo op zeven locaties 
starten met een pilot voor zorgintensieve scholen 
(zie hieronder). 

Wat gaan we doen?
Voor deze zorgintensieve schoollocaties in Hengelo is 
door onderwijs, gemeente en jeugdhulp een eerste ont-
werp gemaakt tijdens de LEGO sessies eind 2019. Hier 
kwam het volgende uit: 
•  We willen een deel van de jeugdhulp anders organi-

seren en invoegen op de scholen
•  We organiseren met meerdere partners de juiste mix 

van expertise per school die aansluit bij de populatie 
leerlingen en gezinnen 

•  In de school combineren we de ondersteuning van 
de school, de jeugdhulp, de gemeentelijke toegang en 
passende voorliggende mogelijkheden, zoals sport of de 
inzet van maatjes, voor leerlingen en gezinnen.

Verdiepingssessies per locatie
In april en mei is er per locatie een verdiepings-
sessie gehouden. Doel van deze verdieping 
was dat we per school voor de start in 2020/2021:
•	 	Een	specifieker	beeld	krijgen	van	het	type	expertise	

wat we willen gaan invoegen 
•  De omvang van deze expertise bij de start in kunnen 

schatten
•  Het beeld scherper krijgen van hoe we het per 

school willen gaan organiseren 
Inmiddels zijn alle sessies geweest en uitgewerkt. Deze 
informatie vormt een belangrijke bouwsteen voor de afspra-
ken die we maken over de pilot. In juni willen we hier met 
elkaar een besluit over nemen.  Dit gebeurt verwachten we 
op 9 juni in de colleges van de gemeenten Hengelo, Borne 
en Hof van Twente. Op 10 juni is een Op Overeenstemming 
Gericht Overleg (OOGO) gepland van de gemeenten met de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook zullen 
de betrokken jeugdhulppartners hierbij aansluiten. Na de 
besluiten kan aan de jeugdaanbieders de opdracht gege-
ven worden om de verdere stappen te zetten zodat in het 
schooljaar 2020/2021 de pilot kan starten.

Betrokken zorgintensieve scholen Betrokken gemeenten
Sbo de Batavier, SO de Stapsteen
SO ’t Iemenschoer, Praktijkonderwijs ’t Genseler
SO/VSO de Bouwsteen, VSO de Kapstok, VSO ’t Korhoen
De verwachting is dat ook aan gaan sluiten
Instroompunt Jonge Risico Voorziening, VSO Penta

Borne, Hengelo, Hof van Twente

Betrokken jeugdhulppartijen
Accare, Ambiq, Aveleijn, Jarabee, Karakter, Mediant
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Wethouder Claudio Bruggink van de gemeente Hengelo: 
‘De school als centrale plek’

Wat een half jaar geleden begon met het ‘simpel’ samen bouwen aan een LEGO-ontwerp, krijgt 
nu	echt	vorm	in	een	werkwijze	waar	ruim	1000	kinderen	en	jongeren	van	gaan	profiteren.	We	
willen in juni een plan presenteren om  onderwijs en jeugdhulp slimmer te verbinden. Dat moet 
komend schooljaar ingaan. 
Deze 1000 kinderen en jongeren gaan allemaal naar een zogenoemde ‘zorgintensieve’ school in 
Hengelo. Ze komen uit Hengelo, Borne en Hof van Twente, maar ook uit andere gemeenten in 

Twente. Ze krijgen vaak ook jeugdhulp voor zichzelf of om het thuis beter te laten gaan. 
Door dit plan kunnen we dat we de zorg voor deze jeugdigen nog beter inrichten met de school als centrale plek. 
Het levert veel op: meer stabiliteit, meer samenhang in wie wat doet en natuurlijk nog betere en directe zorg voor 
de jeugd. We moeten reëel blijven dat we niet meer geld beschikbaar hebben, maar we kunnen het wel slimmer 
doen met onze bestaande middelen. 
De komende periode moet er nog veel werk verzet worden. Ook zal de onderlinge samenwerking vast nog wel 
eens op de proef worden gesteld. Gelukkig is nu iedereen betrokken die betrokken moet zijn: Ouders, jeugdhulp en 
natuurlijk onderwijs en gemeenten. We hebben verbinding gemaakt tussen onze aanpak en de regionale ontwikkel-
tafel Onderwijs-Zorg . Dit geeft extra ruimte om te leren, onderling te delen en te transformeren. 

In een sessie eind mei met de G40 gemeenten heb ik met trots verteld over onze pilot en ik zal ook graag de erva-
ringen die we op gaan daar weer delen. Samen met mijn collega-wethouders Velten en van Zwanenburg hoop ik 
dat we in juni inderdaad een ‘go’ kunnen geven samen met de samenwerkingsverbanden en de jeugdhulppartners. 

Jan Jacobs, ouder van zoon op voort-
gezet speciaal onderwijs, lid procesteam: 
‘Als klankbord-ouder wil ik 
graag mijn steentje 
bijdragen aan het 
continue verbeter-
proces’

Onze jongste zoon 
start in september op 
de havo.  De oudste 
zit in de middenbouw van 
voortgezet speciaal onderwijs ‘t Kor-
hoen in Hengelo. Sinds april 2020 ben ik 
als klankbord-ouder aangesloten bij het 
procesteam zorgintensief Hengelo. Ik 
realiseer	me	dat	een	goed	zorgsysteem	
belangrijk is. Wij ervaren zelf hoe be-
langrijk een goede samenwerking tus-
sen instanties is, zoals de samenwer-
king tussen school en gemeente. Het 
traject naar een passende arbeidsplek 
start al op school door middel van 
praktijklessen op locatie en begeleide 
stageplaatsen. Ik realiseer me ook dat 
het	zorgsysteem	voortdurend	in	be-
weging is in een steeds veranderende 
maatschappij. Als klankbord-ouder wil 
ik graag mijn steentje bijdragen aan 
dit continue verbeterproces.

Inmiddels zijn veel mensen en partijen betrokken bij het proces. Hieronder geven ze hun ervaringen 
tot nu toe weer.

Peter van den Berg, Concernmanager van Attendiz, lid procesteam: 
‘Vertrouwen en een gezamenlijke visie’

Als regionale scholengroep voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs hebben we in de regio Hengelo een aantal scholen: De 
Stapsteen, de Bouwsteen SO en VSO, De Kapstok en het Penta Col-
lege. Attendiz hecht erg veel waarde aan de ontwikkelingen rondom 
de zorgintensieve locaties in Hengelo zoals die nu gaande zijn. Nauwe 
samenhang tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp is veelal 
noodzakelijk om kinderen en jongeren op het speciaal onderwijs een 
ononderbroken schoolloopbaan te bieden. Dat is onze opvatting en 
ervaring, maar dat blijkt ook uit landelijk onderzoek, landelijke ont-
wikkelingen en ontwikkelingen in onze eigen regio, zoals in Enschede 
waar wij met twee scholen sinds 2018 participeren in een min of meer 
vergelijkbaar Onderwijs Jeugdhulp Arrangement.
We zijn erg positief over de wijze waarop we in gezamenlijkheid met 
zorgaanbieders, gemeente Hengelo, Hof van Twente en Borne, en 
onderwijsinstellingen het proces vorm geven. Er is sprake van ver-
trouwen en een gezamenlijke visie: twee voorwaarden om te komen 
tot een gedragen uitvoering van in de scholen ingevoegde jeugd-
hulp. Het uitgangspunt is om met meerdere jeugdhulppartners de 
juiste mix van expertise per school te organiseren, aansluitend aan 
de populatie leerlingen en gezinnen. Dat is een mooie 
uitdaging.
Natuurlijk zijn er nog de nodige hordes te nemen en 
weten we uit ervaring dat zulke grote veranderingen 
tijd nodig hebben om te gaan renderen. Maar bovenal 
heerst het gevoel: we zijn goed op weg om in Hengelo, 
Borne en Hof van Twente een passende formule te 
ontwikkelen voor geïntegreerde jeugdhulp op de 
zorgintensieve scholen.



3

Riet Siegerink, beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Borne, lid procesteam: 
‘Het is momenteel erg individueel en ingewikkeld 
georganiseerd. Dit willen we veranderen.

Jongeren uit de gemeente Borne volgen veelal speciaal onderwijs in 
de omliggende plaatsen als Hengelo, Almelo en Enschede. Op deze scholen 
is een groot aantal jeugdhulpverleners van verschillende 
zorgorganisaties actief. Het is momenteel erg individueel en ingewikkeld 
georganiseerd. Dit willen we veranderen.

Vanuit de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne starten we een pilot op een aantal 
scholen voor speciaal onderwijs in de gemeente Hengelo. We  willen samen met het onder-
wijs en de ouders van de jongeren bouwen aan  de jeugdhulp-ondersteuning op school. We 
hopen	hiermee	te	bereiken	dat	de	jeugdhulp	voor	de	jongeren	passend	en	efficiënter	ingezet	
kan worden. 
De visie van de gemeente Borne is erop gericht om de jongeren en hun ouders zo goed 
mogelijk te ondersteunen zodat ze in de toekomst zoveel mogelijk op eigen benen kunnen 
staan. Goed  passend onderwijs en passende jeugdhulpondersteuning  is daarbij belangrijk.
Tevens rekenen we erop dat de kosten voor jeugdhulp door deze aanpak verminderen.

Saskia Prijs, clustermanager van onder meer de
poli Hengelo van Ambiq, lid procesteam: 
’Het opgroeien en bloeien van alle 
kinderen en jongeren is niet vanzelf-
sprekend’

Namens Ambiq ben ik gevraagd om mee te den-
ken over de zorgintensieve scholen in Hengelo.
Ik ben hier heel erg blij mee. Ik vind het namelijk 
heel	erg	belangrijk	dat	elk	kind	zo	goed	en	fijn	
mogelijk kan opgroeien en opbloeien. Scholen 
hebben hier, naast ouders, een belangrijke rol is.
Helaas verloopt het opgroeien en bloeien niet bij
alle kinderen en jongeren vanzelfsprekend.
Sommige kinderen lopen vast en/of gaan naar
het speciaal onderwijs. Deze kinderen hebben 
regelmatig extra ondersteuning en behandeling 
nodig, bij de dingen die zij moeilijk vinden.
Vanuit de poli van Ambiq bieden wij ambulante 
behandeling aan deze kinderen, jongeren en 
hun ouders door middel van onze module STA! 
De behandeling kan op school en thuis plaats-
vinden, maar er zijn ook kinderen die naar onze 
deeltijdgroep komen. Tevens werken we vanuit 
Ambiq intensief samen met de Bouwsteen. 

Op de scholen zien we dat vanuit verschillende
organisaties verschillende medewerkers komen, 
met allemaal hun eigen modules en werkwijzen. 

Het zou mooi zijn dat we met ons 
allen	beter,	meer,	efficiënter	en	
effectiever	zouden	samenwerken	
binnen de scholen. Ik ga daar in ie-
der geval voor de volle 100% voor! 
Ik hoop van harte dat we met alle 
partijen (gemeente, onderwijs en 
zorg) een goede samenwerking 
bewerkstelligen welke de 

  jongeren van Hengelo en omstreken ten 
goede komt!

René Bekhuis, directie SBO De Batavier, 
deelnemer verdiepingssessie: 
‘Korte lijnen zijn belangrijk’

Tijdens onze online verdiepingssessie 
werd voornamelijk en uitgebreid gespro-
ken over het doel en het belang om de 
samenwerking tussen zorg, onderwijs en 
ouder(s)/verzorger(s) te intensiveren. We 
willen werken vanuit één plan voor thuis, 
op school en binnen de zorg om de hulpvraag van de 
leerling of het gezin te kunnen beantwoorden. Dit 
werd door alle betrokkenen  van harte ondersteund. 
Iedereen ziet veel kansen. Korte lijnen zijn hierin heel 
belangrijk.
De ervaringen op SBO De Batavier rond de inzet van 
School Zorgondersteuners (SZO) zijn nu al positief. 
Het is een mooie eerste stap. Deze SZO functioneert 
nu veelal als casemanager tussen het kind, ouder(s)/
verzorger(s), jeugdhulp, gemeente en school. Van-
wege het beperkte aantal uren kunnen we niet tege-
moetkomen aan alle hulpvragen van onze leerlingen 
en gezinnen. Dit willen we graag uitbreiden; wat kan 
er	op	school	plaatsvinden	betreffende	onderzoek	
en behandeling? En kunnen we dat misschien ook 
geclusterd aanbieden? De  vertaling richting de werk-
vloer om te werken vanuit één plan is vervolgens 
een logische volgende stap. Uiteindelijk moet de 
transfer gemaakt worden naar de klassensituatie en 
alledaagse praktijk. Hier moeten nog keuzes worden 
gemaakt en besluiten worden genomen.

Hoe moet dit er concreet uitzien? Wie doet wat en 
waarom, wie is de casemanager, wie heeft welke 
verantwoordelijkheden en binnen welke beschikbare 
tijd? Dit zijn vragen die nog beantwoord moeten wor-
den om de volgende stap te zetten. 
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Marloes Vasterink, toegang jeugd en gezin 
Borne, deelnemer overleg toegang gemeenten: 
‘Meer samenhang, overzicht en een 
verbeterde kwaliteit wat ten goede 
komt aan het kind dat de hulp 
ontvangt’.

In samenwerking met gemeente Hengelo en 
Hof van Twente zijn wij in gesprek met de 
zorgintensieve scholen met als doel zorg en 
onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Kin-
deren ontvangen vaak ondersteuning m.b.t. 
hun leerbehoefte vanuit passend onderwijs. 
Daarnaast coördineren consulenten de inzet 
voor zorg omtrent hetzelfde kind vanuit de 
thuissituatie. Zowel onderwijs als zorg kijken 
vanuit hun eigen “bril” naar het kind en diens 
situatie, beiden vanuit een andere context.  
Deze verschillende “brillen” zorgen voor een 
andere kijk op de situatie.  
Dat is niet alleen verwarrend voor de kinde-
ren en diens ouders, maar ook verwarrend 
voor zowel het onderwijs als de betrokken 
hulpverlening. Vanuit de toegang werken we 

ook graag mee aan een betere 
verbinding tussen zorg en onder-
wijs met als doel meer samen-
hang, overzicht en een verbeterde 
kwaliteit wat ten goede komt aan 
het kind dat de hulp ontvangt.
Door samen door dezelfde bril te 
kijken willen we komen tot een 
betere verbinding en een betere 

efficiënte	inzet	van	zorg	voor	het	kind	en	
diens totale context.

Dennis Meijerink, 
inkoopadviseur Hengelo, 
deelnemer inkoopteam: 
‘Ervaring opdoen 
en innoveren’

Rond het traject 
zorgintensieve scholen spelen ook 
inkoopvraagstukken. Vraagstukken 
waar we ons als gemeenten Borne, 
Hengelo en Hof van Twente 
over buigen. Bij de aanbesteding 
van het Twentse model in 2018 
hebben we al aangegeven dat wij 
graag ervaring willen opdoen met 
betrekking tot onderwijs-zorg-
trajecten. Hiermee stimuleer je 
innovatie. Daar hebben alle par-
tijen uiteindelijk baat bij. Ik noem 
het geen experimenteerfase, 
want daarvoor is het bieden van 
zorg uiteraard niet bedoeld. Maar 
wel het opdoen van ervaring om 
te beoordelen of dit aanbod een 
meerwaarde heeft en succesvol 
kan worden. 
Deze pilot zal gezamenlijk gedra-
gen worden met het onderwijs 
en de zorgaanbieders. We hebben 
elkaar daarbij hard nodig. Als blijkt 
dat het uiteindelijk succes-
vol is of succesvol kan worden, 
dan zal opnieuw worden bekeken 
hoe wij dit structureel in de markt 
gaan zetten. 

Informatie en vragen?

Het procesteam zorgintensief Hengelo en omgeving kan u meer informatie verstrekken. 
Hierin zitten namens:
•  Het onderwijs: Peter van den Berg (Attendiz), Gemma Brinks (SOTOG) en 
 Peter Breur (2302 PO/PMT)
•  De gemeenten: Riet Siegerink (Borne), Lisanne van Geen (Hof van Twente), Marieke Arends 

en Kristel Schellings (Hengelo)
•  De jeugdhulppartijen: Saskia Prijs (Ambiq), Lucia Middelhuis (Aveleijn), Judith Borghuis 
 (Jarabee), Erwin Hendriks (Karakter, namens de Jeugd GGZ partijen)
•  Deelnemende ouders vanuit de Ondersteunings Plan Raad 2302 PO en 2302 VO

Interessante links:

www.aanpakmetandereogen.nl/
www.enschede.nl/onderwijs-kinderopvang/onderwijs-jeugdhulp-arrangement-oja/informatie-voor-professionals
www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/special-Verrassend-passend
www.aanpakmetandereogen.nl/nieuws/110/onderzoek-naar-samenwerking-onderwijs-en-jeugdhulp
www.samen14.nl/twentse-transformatie/ontwikkeltafel+3/default.aspx


