Leren mét
gedrags
problemen
Kinderen en jongeren zitten het grootste deel van
de dag op school om te leren. Daar ontwikkelen
zij hun talenten. Leraren en andere onderwijs
professionals werken iedere dag hard om het beste
uit leerlingen te halen. Vaak gaan het leren en de
ontwikkeling haast vanzelf, maar soms ook niet.
Om verschillende redenen kunnen leerlingen niet
lekker in hun vel zitten. Zij uiten dat door zich
terug te trekken of juist door gedrag te vertonen
dat als storend en lastig wordt ervaren.

Dat het soms minder vanzelfsprekend gaat, is heel gewoon. Leren is een
proces van vallen en opstaan. Voor álle jeugdigen, ook voor degenen met
lichte gedragsproblemen. ‘ONL Gedrag’ draagt bij aan het normaliseren
van extra zorg en ondersteuning bij lichte gedragsproblemen op school
en thuis. Voor een effectieve integrale aanpak is voor ONL een goede
samenwerking met ouders, scholen én wijkteams cruciaal.

Aanpak passend bij de situatie
Gedragsproblemen doen zich vaak in specifieke situaties voor.
De omgeving waarin kinderen of jongeren verkeren, kan dat gedrag
uitlokken. Onze aanpak is daarom altijd maatwerk en sluit aan op de
behoeften en mogelijkheden van kinderen én die van hun omgeving.
ONL werkt bij de aanpak van gedragsproblemen altijd vanuit én
aanvullend op het onderwijs. ONL hanteert een generieke behandel
methode, gebaseerd op gedragswetenschappelijke kennis en
behandelresultaat die toepasbaar is op diverse gebieden van lichte
gedragsproblemen.

ONL-behandelmogelijkheden
ONL biedt een gevarieerd palet aan gedragsinterventies voor een brede
groep schoolgaande kinderen en jeugdigen met lichte gedragsproblemen:
van circa 5 tot en met 12 jaar en van circa 12 tot en met 18 jaar.
Onze behandelmogelijkheden richten zich op diverse gebieden van
lichte gedragsproblemen: angstproblematiek, stemmingsproblemen,
sociaal-emotionele problematiek, aandachtstsproblemen, druk en
impulsief gedrag, onafgestemd en onaangepast gedrag, agressief gedrag.
Afhankelijk van de ernst van de problematiek en het eigen inzicht
daarin kan worden gevarieerd in de te hanteren aanpak: individueel
of groepsgewijs, blended (een combinatie van face-to-face behandelen
en e-health) of e-health. Soms is het nodig om met psycho-educatie
eerst bij kinderen, jongeren en/of hun ouders te werken aan de
acceptatie van gedragsproblemen c.q. gevoelens van onmacht voordat
effectieve ondersteuning kan starten.

Welke fasen kent de ONL-behandeling?
De wijze waarop iedere fase wordt ingericht, kan verschillen.
We doen alleen dat wat voor jongeren en hun ouders echt nodig is.
Daarbij streven we naar het zo snel mogelijk starten met fase drie.
Echt aan de slag gaan dus. De invulling van de fasen is altijd maatwerk.

›
›
›

Fase 1: Aanmelding, taxatie, pre-intake
In deze fase wordt informatie bij jeugdigen en ouders
verzameld en een taxatie van behoeften en problematiek
gemaakt.

Fase 2: Gezamenlijk opstellen behandelplan
Als er zorgen zijn, volgt een gesprek met de jongere en de
ouders waarin het probleem en de omstandigheden waarin
het zich voordoet concreet worden gemaakt. De behande
laar maakt inzichtelijk hoe de omgeving en persoons

kenmerken problemen tot gevolg hebben en er wordt met
de jongere en ouders een beperkt aantal haalbare en
concrete behandeldoelen opgesteld. Ook wordt uitgelegd
op welke manier aan gedragsverandering wordt gewerkt.

Fase 3: Werken aan gedragsverandering
Inzicht krijgen in de relatie denken-voelen-doen. Oefenen
met het herkennen van niet-helpende gedachten en welke
helpende gedachte daarvoor in de plaats kunnen komen.
Samen met de jongere en ouders zoveel mogelijk oplossings
mogelijkheden voor een probleem inventariseren. Werken
aan stimulans voor gewenst gedrag.

Doorverwijzing naar en vergoeding
van onze aanpak
Doorgaans worden gedragsproblemen thuis of op school het eerst
gesignaleerd. Om die reden zijn scholen en ouders ook vaak degenen
die behoefte hebben aan extra ondersteuning of aanvullende zorg
vanuit ONL. De volgende opties voor doorverwijzing en vergoeding
zijn mogelijk:

Aanmelding bij ONL

Vergoeding

School via de gemeente of zorgregio
waarin gezagdragende ouder(s)
woont/wonen

Gemeente*

School zonder tussenkomst van de
gemeente bij vrij toegankelijke hulp

Gemeente*

Wijkteam, jeugdteam, buurtteam

Gemeente*

Huisarts of jeugdarts

Gemeente*

Geen: school meldt aan zonder
tussenkomst van gemeente
(niet-vrij toegankelijke hulp)

School/
samenwerkingsverband

Geen: ouders melden aan zonder
tussenkomst van gemeente

Ouders

Geen: samenwerking gemeenten en
scholen in onderwijszorgarrangementen

School en gemeente
samen (cofinanciering)

*Mits de ONL-partner met de betreffende gemeente een contract heeft afgesloten

Partnerschap
Gedragsproblemen doen zich vaak voor op school. De extra onder
steuning die op school wordt ingezet voor het aanpakken van die
problemen, wordt veelal vergoed door gemeenten. Om de verbinding
tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te
realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale)
wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

1 kind, 1 gezin, 1 plan
Sterke basis

Onderwijs

Ontwikkeling

Steun

Speciaal

ONL E-Health Warenhuis
E-health is een digitale en online vorm van behandelen. Met e-health
is ONL niet alleen in staat snel gerichte ondersteuning aan te bieden
die jeugdigen nodig hebben, het verbindt ook actief meerdere
domeinen: school, thuis, wijk. E-health is immers plaats- en tijd
onafhankelijk. Bovendien werkt het voor jongeren enthousiasmerend
waardoor de effectiviteit van de interventie toeneemt. ONL-partners
maken om die reden gebruik van een breed scala aan e-healthmodules
uit het eigen ONL E-Health Warenhuis.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van
onderwijsadviesbureaus van EDventure op het gebied
van lichte gedragsproblemen of sociaal-emotionele
problemen bij kinderen en jongeren. ONL werkt met
gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen,
die dagelijks intensief samenwerken met scholen,
ouders, kinderen, wijkteams en gemeenten. In de
dienstverlening van ONL staat het kind in zijn
omgeving centraal.
Meer informatie: 
www.onderwijszorgnederland.nl/gedragsproblemen
www.onderwijsexpertise.nl/gedragsproblemen

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Met in
totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk en
vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 77% van de markt. EDventure
is daarmee toonaangevend en leidend in de onderwijsadviessector.
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