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Ouder- en Kindteams op scholen, update april 2016
Ouder- en Kindteams Amsterdam: een jaar verder
In Amsterdam kunnen ouders, kinderen en jongeren met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden terecht bij
de Ouder- en Kindteams.
De 22 wijkgerichte Ouder- en Kindteams, vier VO-teams en het stedelijk Mbo-team bestaan uit:
– ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen met een grote diversiteit aan expertise, vanuit diverse jeugd- en
welzijnsorganisaties en de ggz;
– jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en doktersassistenten vanuit de jeugdgezondheidszorg. De uitvoering van
de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het werk van de Ouder- en Kindteams, jeugdverpleegkundigen werken
ook als ouder- en kindadviseurs.
Medewerkers binnen de teams vullen elkaar aan en maken gebruik van elkaars expertise.
School is een belangrijke samenwerkingspartner: het schoolteam heeft zicht op alle kinderen en daarmee een
belangrijke signaleringsfunctie. Afgelopen jaar is in de praktijk steeds meer duidelijk geworden over hoe scholen en
de Ouder- en Kindteams goed kunnen samenwerken. Deze update geeft u een overzicht van waar we nu staan.

Ouder- en Kindteams in relatie tot school
Vanuit de wijkgerichte, multidisciplinaire Ouder- en Kindteams is aan iedere school een vaste eenheid van ouder- en
kindadviseur, jeugdarts, jeugdpsycholoog, jeugdverpleegkundige en doktersassistent verbonden. In het regulier,
speciaal en particulier onderwijs, in het primair en voortgezet onderwijs en op het Mbo. Zij werken nauw samen met
de zorgcoördinator of intern begeleider, aansluitend op de zorgstructuur van school. Ouders en leerlingen kunnen
direct naar hen toe, zonder tussenkomst van school of huisarts.
Bereikbaarheid op school
Alle medewerkers van de Ouder- en Kindteams zijn aanspreekbaar voor ouders, leerlingen en school. Vaak is de
ouder- en kindadviseur het eerste aanspreekpunt op school. Hij of zij maakt afspraken met school over de
samenwerking en bereikbaarheid. De ouder- en kindadviseur is op vaste momenten aanwezig voor overleg met
school en afspraken met ouders, kinderen en jongeren en houdt bijvoorbeeld spreekuur voor korte vragen.
Onafhankelijk
De medewerkers van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Zij maken geen deel uit van het
schoolteam en registreren in een eigen systeem. Er is altijd overleg met ouders of jongeren over terugkoppeling
naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang kan komen. Wij stimuleren een goede samenwerking en
afstemming met school. Wij gaan uit van overleg mèt ouder(s), zonder hun toestemming overleggen wij nooit met
anderen over hen. Leidend is de behoefte van kind/jongere en het gezin. Ouders hebben de regie en bepalen de
stappen.

Aanmelden
Ouders en jongeren komen zelf met hun vragen of zorgen naar een ouder- en kindadviseur op school of in de wijk.
Als een medewerker van school daar aanleiding toe ziet, kan hij/zij een ouder of leerling adviseren om naar het
Ouder- en Kindteam te gaan en het contact op gang helpen komen. Bij voorkeur is de zorgcoördinator/intern
begeleider hierin de schakel, voor een warme overdacht.

Wat biedt het Ouder- en Kindteam aan school?
Als er zorgen zijn over een leerling of zijn/haar gezinssituatie en school kan vanuit de interne zorgstructuur
onvoldoende bieden, dan betrekt de intern begeleider/zorgcoördinator het Ouder- en Kindteam. Zo sluit het team
aan op de zorgstructuur van school. Hoe eerder dit gebeurt, hoe eerder het kind en gezin de juiste hulp of
ondersteuning krijgt. Wij stimuleren ouders om school te (blijven) informeren en te betrekken bij de samenwerking
zodat hulp thuis en op school goed op elkaar worden afgestemd.
Deelname aan zorgoverleg
De betrokken medewerkers van het Ouder- en Kindteam nemen deel aan het zorgoverleg. School zorgt vooraf dat
ouders en/of jongere toestemming geven voor het bespreken van een betreffende leerling. Bij voorkeur zijn zij zelf
aanwezig bij het overleg. Het is eventueel ook mogelijk om anoniem te overleggen.
Gezondheidsonderzoeken en schoolprofielen
De Ouder- en Kindteams voeren op school preventieve gezondheidsonderzoeken uit vanuit de
jeugdgezondheidszorg. Als ouders daar toestemming voor geven, kan school voorafgaand aan deze onderzoeken
informatie over een leerling meegeven en achteraf een terugkoppeling krijgen.
Op het voortgezet onderwijs vullen leerlingen de digitale vragenlijst 'Jij en Je gezondheid' in. De antwoorden
worden anoniem verwerkt in schoolgezondheidsprofielen. Deze bieden ondersteuning bij de keuze van school voor
preventieprogramma’s gericht op leefstijl en gezondheid. De adviseurs gezondheid en leefstijl van de GGD geven,
samen met het Ouder- en Kindteam, iedere school advies op maat.
Kindgericht advies
Hoe wordt het pedagogisch handelen vanuit school afgestemd op wat een specifieke leerling nodig heeft binnen de
context van de klas? Hoe wordt passende zorg vanuit school afgestemd op wat leerlingen met (chronische) ziekten
en aandoeningen, vragen over leeftijd en gezondheid, gedragsproblemen, (ziekte)verzuim, etc. nodig hebben?
Samen met de intern begeleider/zorgcoördinator kan de medewerker van het Ouder- en Kindteam meedenken met
de leerkracht(en) en kindgericht advies geven.
Meedenken
Ook kunnen de medewerkers van het Ouder- en Kindteam meedenken over onderwerpen zoals pesten,
kindveiligheid, radicalisering, seksueel gedrag, middelengebruik, gezonde leefstijl, rouwverwerking, zorg aan
vluchtelingen. Wat speelt er op school? Hoe is de voorlichting aan leerlingen en ouders, wat is het beleid? Kan er
bijvoorbeeld een training worden ingezet of kunnen we samen een thema-avond organiseren?
Veiligheid
Altijd geldt dat wanneer een professional signaleert dat de gezondheid of veiligheid van een kind in gevaar is, hij de
verantwoordelijkheid heeft om stappen te ondernemen. Daarbij is de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling leidend. De medewerkers van de Ouder- en Kindteams kunnen school hierbij ondersteunen.

Wat biedt het Ouder- en Kindteam aan ouders, kinderen en jongeren?
Wij volgen het opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar. En wij zijn er voor alle ouders met vragen of zorgen
over gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. Jongeren kunnen bij ons terecht met vragen en problemen
die zij niet met ouders, vrienden of school kunnen oplossen.

Werkwijze
Wij ondersteunen bij vragen over opgroeien en opvoeden. Deze ondersteuning is altijd op maat, de gekozen aanpak
en methode hangen af van de vraag en behoefte van het gezin: een gesprek op school of thuis, kortdurende
begeleiding, workshops of een training. Het aantal gesprekken staat van te voren niet vast, we doen wat nodig is.
Specifieke expertise van collega's uit het Ouder- en Kindteam is beschikbaar. Centraal staan altijd de ouder(s) en
leerling: hun vragen en de mogelijkheden van het gezin, het netwerk en de voorzieningen in de wijk. De
samenwerking met het Ouder- en Kindteam is voor ouders en jongeren volledig transparant.
Gezondheidsonderzoeken op school
Jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en doktersassistenten verzorgen op school de preventieve
gezondheidsonderzoeken uit het basispakket jeugdgezondheidszorg. Alle vijf- en tienjarigen op het primair
onderwijs, alle leerlingen van de klassen twee en vier van het voortgezet onderwijs, alle leerlingen die instromen en
uitstromen in het speciaal onderwijs en alle nieuwkomers in Amsterdam worden uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. Op het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van de digitale vragenlijst ‘Jij en Je
gezondheid'. Als daar aanleiding toe is, worden ouders en/of jongeren uitgenodigd voor een gesprek.
Trainingen
De Ouder- en Kindteams bieden kinderen in de leeftijd 6-12 jaar competentietrainingen, Rots en Water en Bibbers
de Baas. De trainingen vinden, waar mogelijk, plaats op school. Op basisscholen die werken met het sociaalemotioneel leerlingvolgsysteem Hart&Ziel verzorgen wij ook SPRINT-trainingen. Ook jongeren in de leeftijd 12-18
jaar kunnen bij ons terecht voor een training. Daarnaast organiseren de Ouder- en Kindteams in Amsterdam de
Triple P-workshops en cursussen, die openstaan voor alle ouders.
Voor meer informatie en startdata van trainingen met een open inschrijving, zie www.oktamsterdam.nl.
Meer nodig?
De ouder- en kindadviseur werkt laagdrempelig en beschikt over een brede kennis en expertise vanuit het
multidisciplinaire team. Hierdoor kan hij/zij veel zelf oppakken. Is er meer nodig, dan wordt er een zogenaamd
multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd waarbij aanwezig zijn: de ouder(s) en/of leerling zelf, de ouder- en
kindadviseur, de jeugdarts en/of een jeugdpsycholoog. De kennis en ervaring vanuit school worden meegenomen.
In het MDO wordt onderzocht of en welke hulp nodig is. Preventieprogramma's zijn vrij toegankelijk, voor
specialistische hulp wordt in gezamenlijkheid een verwijzing geformuleerd, waarna een beschikking volgt. Met een
beschikking kunnen ouders zelf de specialistische hulp afnemen bij de gewenste aanbieder, de ouder- en
kindadviseur kan daar bij helpen. Belangrijk is om samen met school te komen tot één geïntegreerd plan, waarbij
alle betrokkenen goed met elkaar samenwerken.
Toestemming
Medewerkers van het Ouder- en Kindteam delen zonder toestemming geen informatie met anderen. Voor overleg
is toestemming nodig van
– ouder(s), als het kind jonger is dan 12 jaar;
– ouder(s) én kind als het kind tussen de 12 en 16 jaar is;
– jongere, als hij of zij 16 jaar of ouder is.

Digitale nieuwsbrief
Ouder- en Kindteams Amsterdam blijft ook in 2016 in ontwikkeling. Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan
aan voor onze digitale nieuwsbrief, die ongeveer eens per twee maanden verschijnt. Aanmelden kan via onze
website oktamsterdam.nl, bij 'professionals'.

Reacties welkom
Wij hopen dat u, als schoolmedewerker, met deze update goed en voldoende geïnformeerd bent. Reacties zijn
welkom op communicatie@oktamsterdam.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking? Neemt u dan contact
op met de ouder- en kindadviseur bij u op school, of stuur een e-mail naar: info@oktamsterdam.nl.
Op www.oktamsterdam.nl vindt u meer informatie specifiek voor professionals, ouders en jongeren.

