Uitnodiging Landelijke Werkbijeenkomst ZMOLK-LVB, 09.30-12.30 uur
Donderdagochtend 10 oktober 2019 NDC Den Hommel – Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Aan alle deelnemende scholen voor speciaal onderwijs (LECSO) en orthopedagogische behandelcentra
(VOBC), die werken met ZMOLK-LVB kinderen/jongeren,

Beste mensen,

Op donderdag 10 oktober 2019 zal de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK – LVB
plaatsvinden. De werkbijeenkomst voor die collega’s die gezamenlijk bezig zijn met het opzetten van
onderwijs-zorgarrangementen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie
met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Om een van de spildoelgroepen binnen
passend onderwijs een stap verder te helpen in hun ontwikkeling.
Zoals gebruikelijk komen we weer bij elkaar in het
NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3522 KH Utrecht van 9.30 tot 12.30 uur.
Napraten over thema’s uit de bijeenkomst; tot 13.00.
Het programma zal dan opgebouwd zijn met deze bouwstenen
1. In de vorige bijeenkomst is afgesproken om vanuit de landelijke partijen contact te maken met
de toen aanwezige regio’s om te bespreken waar men mee bezig is, waar de vragen liggen en
hoe mogelijk gezamenlijk een vervolgtraject in te richten. Op 10 oktober is de eerste
terugkoppeling uit die regio’s. Ook als uitnodiging om op deze manier in de eigen regio een
volgende stap te stimuleren en te ondersteunen.
2. Als overkoepelende thema van de werkbijeenkomsten geldt voortaan: Richting geven aan wat
we willen bereiken! Rondom de basisaanpak voor deze leerlingen bieden we daarvoor een
verder uitgewerkt kwaliteitskader aan. In de bijeenkomst zullen de volgende onderdelen uit het
kader aan bod komen:
o Onderdeel: Perspectief van de leerling
▪ door de ogen van de leerling
verhalende aanpak bij de Piloot
▪ maatjes gevonden!
▪ Helaas kon de presentatie rondom het ‘Maatjesproject’ als ondersteuning voor
de LVB-doelgroep door Gigi Dingler van Floor jongerencoaching de vorige keer
om logistieke redenen niet doorgaan. Daarom nu alsnog.
o Onderdeel: Doelgroep in beeld
▪ Arbeidstoeleiding en -participatie: ervaringen uit de praktijk.
▪ Denktank: bijdrage jeugdhulp in relatie tot doelgroepenmodel en zelfregulatie
van gedrag.
o Onderdeel: Kwaliteit van onderwijs en zorg
▪ kwaliteitstraject VOBC
▪ De VOBC is gestart met haar Kwaliteitstraject. Nu, na de eerste inventarisatie,
een terugkoppeling vanuit de ervaringen van de Orthopedagogische
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▪

BehandelCentra (OBC’s) over de stand van zaken m.b.t. de samenwerking zorg onderwijs en adviezen voor vervolg
kwaliteitscriteria OZA’s
Al een tijdje geleden hebben we een inspirerend traject met Ambiq en de
Bouwsteen in Hengelo afgerond waarin we met professionals in gesprek gingen
over indicatoren die voor hen iets zeggen over de kwaliteit van hun eigen
onderwijs-zorgarrangementen. Met hen zijn we ingegaan op de vragen:
- Wat merken leerlingen en ouders ervan?
- Wat doen professionals concreet om dit in praktijk te brengen?
- Welke voorwaarden zijn er nodig om kwaliteit te kunnen waarborgen?
Op basis hiervan hebben we een set kwaliteitscriteria opgesteld, verrijkt met de
input uit de richtlijn ‘residentiele jeugdhulp’ en onze eigen kerncompetenties
voor professionals die werken met onze doelgroep. Deze set gaan we nu bij 3
andere organisaties toetsen. Tijdens de bijeenkomst laten we jullie kennismaken
met de criteria e en horen we van de pilots hoe ze een en ander ingepast hebben
in hun beleid en ontwikkelprocessen.

3. Het extra half uurtje extra voor ‘napraten over thema’s uit de bijeenkomst’. De sprekers en
inleiders zijn nog even aanwezig om nader in te gaan op het onderwerp en met jullie wellicht tot
ideeën en acties te komen in de eigen regio. Met als doel jullie praktijk zo direct en concreet
mogelijk te voeden. Dus maak er gebruik van!

Vanuit de aanpak al lerend te innoveren gaan we een volgende stap zetten door samen informatie
om te zetten in actie! Dit zodat de leerlingen die het nodig hebben ondersteuningen krijgen vanuit
een (nog beter functionerend) onderwijs/zorgarrangement LVB.

Graag treffen we jullie als zorg- en school-mensen weer in Den Hommel. Ook aanwezig zullen zijn:

Erie Merkus van de VOBC
Deanne Radema, deskundige kennisproductiviteit
Vincent Fafieanie van het NJI
Jasper Swuste van LECSO
Bart van Kessel, projectleider

AANMELDEN: klik hier.
n.b. als je vindt dat een collega uit de zorg, het onderwijs en/of de gemeente ook mee zou moeten
doen aan het versterken van onderwijs/zorgarrangementen LVB, hou je niet in en nodig hem of haar
van harte uit!
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