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Aanleiding van dit factsheet 

Kinderen uit de regio Zaanstreek-Waterland hebben soms geen passende onderwijs 

oplossing in de eigen regio en dienen naar school te gaan in Amsterdam. Amsterdam 

heeft namelijk meer diversiteit (omdat het een grotere stad is) in verschillende 

onderwijsvormen. Het gaat dan om speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal 

onderwijs (VSO), speciaal basis onderwijs (SBO), praktijk onderwijs (PRO) en tussen 

voorziening (TV). Zie bijlage 4 om welke scholen het gaat, inclusief contactgegevens.   

 

Naast dat kinderen uit onze regio naar speciaal onderwijs gaan in Amsterdam, maken ze 

ook gebruik van onderwijszorgarrangementen in Amsterdam. In dit geval gaat het om 

School2Care in Amsterdam Nieuw-West en het Purmercollege in Amsterdam-Noord. Voor 

de kinderen die naar speciaal onderwijs gaan in Amsterdam als de kinderen die naar 

deze twee onderwijszorgarrangementen gaan hebben we afspraken gemaakt.  

 

Specialistische jeugdhulp op speciaal onderwijs (SJSO) in Amsterdam 

In Amsterdam is op het speciaal onderwijs specialistische jeugdhulp een integraal 

onderdeel van de school. Alle leerlingen, ongeacht in welke gemeente zij wonen, 

profiteren van de samenwerking tussen onderwijs en zorg in de school. Specialistische 

jeugdhulp en het speciaal onderwijs werken intensief samen om de kinderen en jongeren 

op deze scholen een ononderbroken schoolloopbaan te bieden. Juist voor de kinderen op 

het speciaal onderwijs is die nauwe samenwerking nodig. Er zijn vaste specialistische 

jeugdhulpverleners binnen de school, dichtbij en gemakkelijk te bereiken. De jeugdhulp 

is ondersteunend aan de doelen die op school zijn vastgesteld. Jeugdhulpverleners 

sluiten aan bij het zorgteam van de school. Deze jeugdhulp op speciaal onderwijs in 

Amsterdam noemen we SJSO. 

 

Financiering specialistische jeugdhulp op speciaal onderwijs in Amsterdam per 1 januari 

2021 

De gemeente Amsterdam bekostigd deze jeugdhulp middels een vaste financiering die 

wordt berekend aan de hand van het aantal kinderen op een school. De regiogemeenten 

hebben dit tot 1 januari 2021 ook middels deze financiering bekostigd. Echter, er was 

veel onduidelijk over het aantal leerlingen en de doelen die nu werden bereikt met deze 

hulpverlening. Daarnaast, doordat het apart gefinancierd was, stond deze hulpverlening 

los van eventuele andere hulpverlening die aanwezig is in het gezin. De regiogemeenten 

hebben daarom besloten om de hulpverlening anders te bekostigen.  

 

De bekostiging van SJSO voor de regio-leerlingen is sinds 1 januari 2021 tweeledig. Aan 

de ene kant is er nog steeds een vaste financiering van 500 euro per leerling voor 

consultatie en advies. Zie bijlage 2 wat consultatie en advies inhoudt. De gemeente 

betaalt het bedrag voor consultatie en advies naargelang het aantal leerlingen dat op 

deze Amsterdamse cluster 3 en 4 (v)so scholen zit (zie bijlage 4 om welke scholen dit 

gaat). Dit kan worden ingezet om te bepalen of een kind jeugdhulp nodig heeft op 

school. Wanneer vanuit consultatie en advies (dit is binnen 6 tot 8 weken) blijkt dat een 

kind jeugdhulp nodig heeft op school, wordt er na overleg met de ouders en school door 

de aanbieder een SPIC aangevraagd bij het lokale team van de gemeente.  

 

Financiering onderwijszorgarrangementen in Amsterdam (School2Care en Purmercollege) 

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben geen onderwijszorgarrangementen 

regionaal ingekocht. Sommige onderwijszorgarrangementen worden gesubsidieerd of op 

een andere manier bekostigd.  

  



 

iHub, de uitvoerder van de onderwijszorgarrangementen School2Care en Purmercollege, 

liep er tegenaan dat de financiering niet eenduidig georganiseerd is in Zaanstreek-

Waterland wat voor vertraging en administratieve gedoe zorgde. Wij hebben daarom de 

afspraak met iHub gemaakt, dat er een SPIC voor deze twee arrangementen 

aangevraagd kan worden.  

 

Voor School2Care en Purmercollege kan de volgende SPIC worden aangevraagd: 

Duurzaam – C, 5 intensiteit 6. Deze staat nu nog niet in de lijst bij iHub, maar zal 

worden toegevoegd. 

 

 

 

De werkinstructie voor SJSO en de twee zorgarrangementen staat omschreven 

in bijlage 1A en 1B. 

  



 

BIJLAGE 1A - Werkinstructie aanvraag specialistische jeugdhulp 

op speciaal onderwijs in Amsterdam 
 

De regio Zaanstreek-Waterland heeft met de gemeente Amsterdam en de aanbieders van 

specialistische jeugdhulp op speciaal onderwijs in Amsterdam afspraken gemaakt over de 

aanvraag van specialistische jeugdhulp op speciaal onderwijs (SJSO).  

 

Hieronder de stappen die ondernomen dienen te worden voor een SPIC aanvraag 

specialistische jeugdhulp op speciaal onderwijs in Amsterdam.  

 

 De school of aanbieder (zie bijlage 4 wie dit zijn) doet een aanvraag bij het lokale 

team.  

Gemeente Purmerend: loketjeugd@purmerend.nl   

Gemeente Edam-Volendam: jeugd@edam-volendam.nl  

Gemeente Landsmeer: middelpunt@landsmeer.nl  

Gemeente Oostzaan-Wormerland: Jeugdteam@oostzaanwormerland.nl  

Gemeente Waterland: jeugd@waterland.nl  

Gemeente Zaanstad: aanmeldingen@jt.zaanstad.nl  

 

 De aanvraag wordt gedaan middels het Perspectiefplan, zie bijlage 3. Alleen de 

verplichte velden dienen ingevulde te worden.  

 

We hebben geen afspraken gemaakt over de zwaarte van de SPIC, omdat dit per 

kind verschillende kan zijn. De zwaarte van de SPIC hangt af van de 

zorg/ondersteuningsbehoefte van het kind. De aangevraagde SJSO SPIC die wordt 

aangevraagd kan naast een bestaande B, C of V SPIC lopen mits de 

zorg/ondersteuning wordt geleverd door een andere aanbieder. Zie bijlage 5 

welke SPIC’s naast elkaar kunnen lopen. Wanneer er meerdere SPIC’s zijn, dienen 

deze op elkaar afgestemd te worden.  

 

 Het lokale team toetst de aanvraag zoals ze ook andere aanvragen toetst. Bij 

eventuele vragen kan er contact worden opgenomen met de aanvrager, zie bijlage 

4 voor alle contactpersonen van de speciaal onderwijs scholen in Amsterdam.  

 

 Daarnaast dient voor de aanvraag van het SJSO door het lokale team getoetst te 

worden of de aanbieder is ingekocht en of de SPIC die wordt aangevraagd 

ingekocht is. Dit is ook de reden, dat de SPIC voor SJSO via het lokale team moet 

lopen, omdat zij zicht hebben op eventuele andere zorg en ondersteuning bij het 

kind of het gezin.  

 

 Het lokale team heeft (conform wetgeving) 8 weken de tijd om tot een besluit te 

komen. Uiteraard liever sneller, zodat de hulp voor het kind kan doorlopen.   
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BIJLAGE 1B - Werkinstructie aanvraag 

onderwijszorgarrangementen School2Care en Purmercollege in 
Amsterdam 
 

Er zijn afspraken gemaakt met iHub over de financiering van de twee 

onderwijszorgarrangementen, School2Care en Purmercollege, in Amsterdam.  

 

Hieronder de stappen die ondernomen dienen te worden voor een SPIC aanvraag voor de 

twee onderwijszorgarrangementen (School2Care en Purmercollege) in Amsterdam.  
 

 iHub (School2Care of Purmercollege) doet per beveiligde e-mail een aanvraag bij 

het lokale team.  

Gemeente Purmerend: loketjeugd@purmerend.nl   

Gemeente Edam-Volendam: jeugd@edam-volendam.nl  

Gemeente Landsmeer: middelpunt@landsmeer.nl  

Gemeente Oostzaan-Wormerland: Jeugdteam@oostzaanwormerland.nl 

Gemeente Waterland: jeugd@waterland.nl  

Gemeente Zaanstad: aanmeldingen@jt.zaanstad.nl 

 

De kinderen die terecht komen bij School2Care en het Purmercollege krijgen 

hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband 

Zaanstreek of Waterland. Deze TLV verklaring is het bewijs voor de aanvraag van 

het onderwijszorgarrangementen, zodat kinderen snel kunnen starten. 

 

 iHub stuurt met de aanvraag de volgende documenten mee: 

o een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en  

o deel 1 van het perspectiefplan (in ieder geval de NAW gegevens) 

 

 Wanneer alle documenten compleet zijn, stuurt het lokale team binnen 5 

werkdagen een 301 bericht met SPIC code Duurzaam – C, 5 intensiteit 6 (er mag 

geen andere SPIC code ingezet worden).  
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BIJLAGE 2 - Beschrijving consultatie en advies SJSO op SO en VSO 

scholen 

Preventieve activiteiten van het basisaanbod SJSO ‘Consultatie en Advies’ 
 
1. Incidentele begeleiding 
Kortdurend met een max van 3 gesprekken. Hieronder valt kortdurende begeleiding van een 

leerling die voldoende heeft aan af en toe een extra begeleidingsmoment zonder 
begeleidingstraject. De inzet werkt de-escalerend. Incidenteel vragen ouders begeleiding, 
bijvoorbeeld hoe om te gaan met moeilijk gedrag van het eigen kind. SJSO werkt hier 
laagdrempelig. Ouders kunnen daarna weer zelfstandig verder (en zorgmijdende ouders worden 
bereikt). 
 

2. Pedagogische Ondersteuning  
Hieronder valt ondersteuning en begeleiding van de leerling in de klas, het omgaan met gedrag in 

de klas en/of tijdens activiteiten op school om weer tot leren te komen. Dit is geen 
onderwijsondersteuning, maar gaat specifiek in op bijvoorbeeld ‘de leerling leert te focussen, 
impulsief gedrag te beheersen, krijgt in de praktijk tools om afwijkend gedrag onder controle te 
krijgen’. 
 

3. Consultatie en advies binnen schoolteam 
De SJSO medewerker signaleert en neemt deel aan het zorgoverleg, de leerlingbesprekingen en 
sluit indien nodig aan bij ouder- en kindgesprekken of tussentijds overleg (bijvoorbeeld omdat 
gedrag maakt dat de leerling niet tot leren komt, leerkrachten handelingsverlegen zijn bij 
problematiek van ouders om gedrag van hun kind te bespreken). Ook ouderavonden en contact 
met externen kunnen daaronder vallen. Tevens wordt consultatie en overleg met leerkrachten, 
schoolpsychologen en intern begeleider verzorgd en worden handelingsadviezen gegeven hoe om 

te gaan met bepaalde zeer complexe problematiek (bijvoorbeeld trauma of complexe 
gedragsstoornissen) van een individuele leerling. 

 
4. Observatie in en om de klas of op schoolplein 
Omgaan met gedrag van een leerling door leerkrachten, individuele observatie van een leerling in 
en om een klas of op het schoolplein ten behoeve van analyse van gedragsstoornissen en het 

probleem van het kind. De leerling wordt individueel geobserveerd, maar de klas als geheel 
profiteert van de directe inzet van SJSO-er. Want als het gedrag van de leerling de 
groepsdynamiek verstoort en direct individuele begeleiding wordt ingezet, profiteert de hele klas 
van deze bemiddeling.  

 
5. Amsterdamse scholen waar consultatie en advies wordt aangeboden 

 
(V) SO cluster 3 en 4 
Amsterdam 

SJSO aanbieders     

Altra Bleichrodt/Extern Altra Levvel/Bascule Sport&behaviour 

Altra Centrum/Oud-West Altra Opvoedpoli   

Altra College Zuidoost Altra Opvoedpoli Sport&behaviour 

Drostenburg Cordaan     

Gerhardschool Altra Levvel/Spirit Sport&behaviour 

Koetsveldschool Cordaan Levvel/Spirit   

Mr. de Jongh Altra Opvoedpoli GGZ NHN/Triversum 

Orion College Amstel Cordaan Opvoedpoli Levvel/Spirit 

Orion College Drostenburg Altra Cordaan Levvel/Spirit 

Orion College Noord Altra Cordaan Levvel/Spirit 

Orion College Zuidoost Cordaan Levvel/Spirit   

PI-school De Pionier Levvel/Bascule Prodeba Levvel/Spirit 

Prof. Waterink Noord Levvel/Bascule Leveo MOC 't Kabouterhuis 

Prof. Waterink West Levvel/Bascule MOC 't Kabouterhuis Levvel/Spirit 

Prof. Waterink Zuid Levvel/Bascule MOC 't Kabouterhuis Levvel/Spirit 

SO Alphons Laudy Cordaan Fibbe   

SO De Heldring Cordaan Fibbe   

Van Detschool Cordaan MOC 't Kabouterhuis Levvel/Spirit 

VSO Alphons Laudy Cordaan Fibbe   

VSO De Heldring Cordaan Fibbe   

  



 

BIJLAGE 3: Perspectiefplan SJSO 
 

Perspectiefplan regio Zaanstreek-Waterland  

Met dit Perspectiefplan vraagt u hulp aan over opvoeden, opgroeien, gezondheid en/of ontwikkeling van één 

of meer kinderen van 0 tot 18 jaar. Het aanvragen van deze hulp kan als ouder, professional of jeugdige zelf.  

 

Wat is een Perspectiefplan? 

Dit perspectiefplan brengt de situatie van uw gezin in beeld.   

U kunt dit plan zelf als gezin invullen. Het < lokale team>  kan u hierbij helpen. Zij kunnen ook mee helpen met 

het plan schrijven. 

 

Waarom maken we een Perspectiefplan? 

Samen met een medewerker van <het lokale team> bekijkt u wat mogelijkheden zijn om uw situatie te 

verbeteren. Wat kunt u zelf doen, waar kan uw omgeving helpen en welke ondersteuning is er nodig. Dit kan 

hulp zijn vanuit de specialistische jeugdhulp. Deze afspraken legt u vast in het Perspectiefplan. Voor iedereen is 

dan duidelijk wat de afspraken zijn.  

 

Het perspectiefplan is van u  

U bepaalt zelf wie deze informatie krijgt. Lokaal team zal deze informatie niet zomaar aan andere organisaties 

of personen doorgeven. U kunt hier wel toestemming voor geven. Kinderen vanaf 16 jaar moeten zelf 

toestemming geven.   

 

U kunt het perspectiefplan sturen naar: lokaal emailadres hier invullen  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het Perspectiefplan? Vult u dan in ieder geval uw contactgegevens in. 

Het <lokale team> neemt dan contact met u op.  

  



 

 

Deel 1 – Algemene informatie  

Ingevuld door  

Rol  

Datum  

 

Persoonsgegevens jeugdige 

Voor- en achternaam  

BSN  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

E-mail (indien beschikbaar)  

Telefoonnummer   

Geslacht  ☐ man   ☐ vrouw   ☐ non binair   

School en 

groep/klas/dagbesteding 
 

Huisarts + contactgegevens  

Gezinssituatie ☐ twee ouder gezin  ☐ één ouder gezin   ☐ gescheiden ☐ samengesteld gezin 

 

Ouder/opvoeder A 

Voor- en achternaam  

BSN  

Adres  

Geboortedatum  

E-mail  

Telefoonnummer  

Rol ☐ moeder   ☐ vader   ☐ anders, namelijk: 

Gezag ☐ ja   ☐ nee   

 

Ouder/opvoeder B 

Voor- en achternaam  

BSN  

Adres  

Geboortedatum  

E-mail  

Telefoonnummer  

Rol ☐ moeder   ☐ vader   ☐ anders, namelijk: 

Gezag ☐ ja   ☐ nee   

 

 



 

Overige gezinsleden 

Voor- en achternaam  

BSN  

Geboortedatum   

Relatie tot jeugdige  ☐ zus   ☐ broer   ☐ anders namelijk: 

 

Voor- en achternaam  

BSN  

Geboortedatum   

Relatie tot jeugdige ☐ zus   ☐ broer   ☐ anders namelijk: 

 

Voor- en achternaam  

BSN  

Geboortedatum  

Relatie tot jeugdige ☐ zus   ☐ broer   ☐ anders namelijk: 

 

Reden aanmelding  

Is er voor deze aanmelding iemand betrokken (geweest)? Wie heeft u doorverwezen en om welke reden?  

Toelichting: denk hierbij aan betrokkenheid huisarts, Veilig Thuis, Praktijkondersteuner, Medisch specialist of 

consultatiebureau, Centrum Jong.  

… 

 

Welke zorgen zijn er? 

Toelichting: omschrijf welke moeilijkheden/zorgen er in het gezin zijn. Denk hierbij aan het functioneren van de 

jeugdige (ontwikkeling en school of werk), functioneren van het gezin (onderlinge relaties en financiële situatie) 

en bijzonderheden (aanraking justitie, leerplicht, middelen gebruik). 

… 

 

Wat is volgens u de oorzaak van de situatie?  

Toelichting: Zijn er specifieke gebeurtenissen waardoor de moeilijkheden zijn ontstaan? 

… 

 

 



 

Wat doet u en/of uw omgeving al om de situatie te veranderen? 

Toelichting: omschrijf wat er geprobeerd is om de moeilijkheden te verminderen (door het gezin zelf en/of eigen 

netwerk). Zijn er mensen in je omgeving die jou (kunnen) helpen? Wie bel je als het even niet goed gaat? 

… 

 

Is er een familiegroepsplan 

aanwezig? 
☐ ja (graag bijvoegen als bijlage)   ☐ nee   

In de Jeugdwet is vastgelegd dat professionals éérst aan gezinnen de gelegenheid bieden om een familiegroepsplan op te 

stellen, samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Meer over het 

familiegroepsplan is hier te vinden. 

 

Wat zou u willen bereiken en wat heeft u daarvoor nodig? 

Voorbeeld: Als de situatie waarvoor u hulp vraagt ten goede veranderd is, waar merkt u dat dan aan? 

… 

 

Maakt u zich zorgen om de (emotionele) veiligheid van uw kind en/of andere gezinsleden? 

Voorbeeld: welke zorgen zijn over de veiligheid? Is er contact geweest met Veilig Thuis? 

☐ ja, omdat:  ☐ nee, want: 

… 

 

  

https://vng.nl/files/vng/201607_factsheet_familiegroepsplan_vng_nji_vws_venj2_0.pdf


 

Deel 2 – Verdieping op levensgebieden 

Gezinssituatie & opvoeding 

Toelichting: Uit wie bestaat het gezin, onderlinge relaties, dagstructuur, opvoedingsstijl en rolverdeling. 

… 

 

Ontwikkeling, Geestelijke/Lichamelijke gezondheid 

Toelichting: Wat kunt u vertellen over de ontwikkeling? Wat kunt u vertellen over het uiten van emoties, de 

omgang met leeftijdsgenoten, concentratie, leerprestaties, seksuele ontwikkeling? (Graag zo feitelijk mogelijk 

beschrijven) Bijvoorbeeld: John slaat met zijn handen op de tafel als hij boos is. Toelichting: Is er sprake van een 

beperking, ziekte of diagnose? Zijn er andere bijzonderheden rondom eten, slapen, allergieën of verslavingen. 

… 

 

 

Levensgebeurtenissen 

Toelichting: Zijn er levensgebeurentissen die van invloed kunnen zijn op de huidige zorgen? Denk aan 

hoogte -en dieptepunten, zoals verhuizingen, geboorten, echtscheidingen en verlies. 

… 

 

Woonsituatie 

Toelichting: Zijn er bijzonderheden/zorgen rondom uw woonsituatie of van uw kind(eren)? 

… 

 

School, dagbesteding en werk   

Toelichting: Denk hierbij aan dagbesteding ouders en kinderen, eventuele onregelmatige schoolgang en 

betrokkenheid leerplicht. 

… 

 

 

Financiële situatie 

Toelichting: schulden, inkomen, welke invloed heeft uw financiële situatie op uw gezin? 

… 



 

 

Sociale contacten, ervaar je steun? 

Toelichting: belangrijke personen in het netwerk, omgang leeftijdsgenoten en relatie met familie. 

… 

 

Vrije tijd & Sport 

Toelichting: religie, sporten, sociale activiteiten en hobby’s. 

… 

 

Hulpverleningsgeschiedenis  

Toelichting: wanneer heeft de hulpverlening plaatsgevonden en wat waren de doelen? Ook aangeven of er al 

hulp aanwezig is voor één van de problemen of dat er eerder hulpverlening is geweest. 

… 

 

Belangrijke aanvullende informatie en opmerkingen 

Toelichting: verwijzing naar bijlagen zoals budgetplan, toekomstplan naar volwassenheid of andere relevante 

aanvullende informatie. Aanvullende opmerkingen ouders, jeugdige, school of hulpverlening. 

… 

 

Conclusie Veiligheid (in te vullen door professional) 

Toelichting: bijvoorbeeld uitslag Arij, Havik en/of overnemen van gestelde bodemeisen door Veilig thuis of 

Gecertificeerde Instelling.  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samenvatting van wat u (als gezin of per gezinslid) wilt bereiken 

Wat is er nodig om de gewenste situatie te bereiken? 

Resultaat Wie ondersteunt? Verwacht begin / eind 

   

   

   

 

 

 

  

Gemaakte afspraken over wie wat gaat doen 

Toelichting: Wanneer is de (tussen) evaluatie en wie regelt deze? In dit perspectiefplan wordt opgenomen 

wanneer evaluatie van het plan plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld 1 maal per jaar. Daarnaast vindt evaluatie 

plaats bij essentiële wijzigingen of 4 maanden voor afloop van een indicatie. 

 

Welke taken/rol heeft u als gezin, uw medewerker toegang en of uw primaire aanbieder? Wie houdt wie op de 

hoogte als het niet loopt zoals afgesproken? Zijn er afspraken gemaakt over op- en afschalen? 

Afspraken evaluaties   

Wie   

Contactgegevens   

Afspraken primaire 

aanbieder/aanvullende partij  

 

Wie   

Contactgegevens   

Afspraken op- afschalen   

Wie   

Contactgegevens   

Overige afspraken   

Wie   

Contactgegevens   



 

 

Toestemming en ondertekening   

 

Ondertekening 

 

TOESTEMMING DELEN INFORMATIE MET DERDEN 
Wij delen deze gegevens niet met andere organisaties zonder uw schriftelijke toestemming (tenzij dit wettelijk verplicht 
is). Wij gaan zeer zorgvuldig om met verwerken van uw persoonsgegevens. Op de uitwisseling is de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens van toepassing.  
 
Wij vragen en verstrekken alleen informatie als dat nodig is voor de juiste hulp aan uw gezin. 
Als wij informatie uitwisselen bespreken we dit met u. In het perspectiefplan beschrijft het lokale team wanneer, met 
wie (naam en functie), de reden en met welk doel de informatie wordt opgevraagd dan wel verstrekt.  
 

Ouder(s)  

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij de school  ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan de school ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij betrokken hulpverlening (indien 
van toepassing) 

☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan betrokken hulpverlening (indien 
van toepassing) 

☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij betrokken huisarts ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan betrokken huisarts   ☐      Ja     ☐ Nee 

 

De andere ouder, met gedeeld ouderlijk gezag, bijvoorbeeld bij gescheiden ouders  

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij de school  ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan de school ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij betrokken hulpverlening (indien 
van toepassing) 

☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan betrokken hulpverlening (indien 
van toepassing) 

☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij betrokken huisarts ☐      Ja     ☐ Nee 

 

Jongere (indien 12 jaar en ouder)  

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij de school  ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan de school ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij betrokken hulpverlening (indien 
van toepassing) 

☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan betrokken hulpverlening (indien 
van toepassing) 

☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie op te vragen bij betrokken huisarts ☐      Ja     ☐ Nee 

Ik geef toestemming om informatie te verstrekken aan betrokken huisarts   ☐      Ja     ☐ Nee 

Naam ouder / verzorger met gezag over kind of voogd 
□ Voor akkoord 

□ Voor gezien 

Datum   

Ondertekening   

 



 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* In de Jeugdwet is vastgelegd wanneer ouders beslissen en wanneer een jeugdige dit zelf mag doen. De 

volgende regels gelden:  

- Als een jeugdige 12 jaar of jonger is, dan is er altijd toestemming van de ouder(s) / voogd nodig; 

- Bij jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar, is er zowel toestemming van de ouder(s) / voogd als van de jeugdige zelf 

nodig; 

- Jeugdigen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Toestemming van de ouder(s) / voogd is niet noodzakelijk. 

  

Naam ouder / verzorger met gezag over kind of voogd 
□ Voor akkoord 

□ Voor gezien 

Datum   

Ondertekening   

 

Jongere vanaf 12 jaar* 

 

□ Voor akkoord 

□ Voor gezien 

□ Voor gezien en niet in staat te 

lezen/begrijpen/tekenen vanwege een beperking 

Datum   

Ondertekening   

 

Naam medewerker gemeentelijke toegang  
□ Voor akkoord 

□ Voor gezien 

Datum   

Ondertekening   

 



 

Deel 3 – Besluit inzet jeugdhulp (in te vullen door professional) 

In deel 3 beschrijft het lokale team, indien er sprake is van jeugdhulp, de daarvoor gemaakte afspraken, de 
inzet en het besluit van (specialistische) jeugdhulp. De nodige inzet is gebaseerd op deel 1 en 2 van het 
perspectiefplan. Deze afspraken worden elke evaluatie met elkaar doorgenomen. Tijdens een evaluatie wordt 
gezamenlijk afgestemd of de ingezette jeugdhulp toereikend is, of het mogelijk is om de zorg af te schalen naar 
minder zware jeugdhulp of dat er juist opgeschaald moet worden naar meer intensieve specialistische 
jeugdhulp. 
 

Valt de nodige zorg van de 

jeugdige onder de 

Jeugdwet? 
☐ ja, ga dan verder naar Besluit    

Valt de nodige zorg onder 

de WLZ, WMO of de ZvW 
☐ ja, dan geen recht op specialistische jeugdhulp via de Jeugdwet. Er moet een 

andere (gedeeltelijke) aanvraag gedaan te worden bij de WLZ, WMO en/of ZvW 

 

 

Verwijsindex risicojongeren   

De toegangsmedewerker heeft de afweging gemaakt om signaal af te geven op naam van … (naam jeugdige 

invullen) 

 

☐ ja, omdat:  ☐ nee, want: 

  

Conclusie & motivatie   

Toelichting: De procesregisseur is van mening dat oplossingen waaronder het gebruik maken van eigen 

mogelijkheden en mogelijkheden binnen het netwerk, voorliggende en/of omgevingsfactoren 

wel/geen/onvoldoende oplossing bieden om de ervaren problemen te compenseren of op te lossen.  

 

Als gevolg van ondervindt jeugdige … en/of ouders van … belemmeringen bij …  

… 



 

 

Besluit  
 

☐ Keuze inzet vrij toegankelijke hulp  

☐ Keuze Profiel, Segment, Intensiteit, (SPIC)  SPIC: 

☐ Keuze pgb, categorie, aantal uren, tarief, totaal budget. 

 Indien keuze pgb, budgetplan toevoegen 

Categorie: 

Aantal uren per week: 

Tarief: 

Totaal budget: 

Startdatum   

Einddatum   

Primaire aanbieder (wie is casusregisseur?)  

Aanvullende partij  

Datum aanvraag  

Datum besluit  

Datum tussenevaluatie  

Datum eindevaluatie  

Naam procesregisseur  

Toelichting besluit inzet (specialistische) jeugdhulp 

 

… 

 

 

  



 

BIJLAGE 4: Jeugdhulpaanbieders en scholen die samenwerken 

(SJSO) 
 

JEUGDHULPAANBIEDERS 

Jeugdhulpaanbieders die SJSO leveren op SO scholen in Amsterdam (totaal 12 

aanbieders): 

Altra Cordaan Jeugd 

Carehouse/ Leveo Care Groei & Glunder 

Levvel (voorheen Bascule en Spirit) Stichting S&B 

Philadelphia Perspectief 

Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling Opvoedpoli 

MOC Kabouterhuis GGZ NHN v/h Triversum 

YOEP Onderwijs en Zorg Sensa / Axon Zorg B.V. 

Prodeba  

* De aanbieders die grijs en doorgehaald zijn hebben per 1-8-2021 geen contract meer met Amsterdam. 

 

SPECIAAL ONDERWIJS SCHOLEN IN AMSTERDAM 

Hieronder is een overzicht van de speciaal onderwijs scholen in Amsterdam (incl. 

contactgegevens) die gebruik maken van SJSO. De kinderen uit Zaanstad maken vooral 

gebruik van:  

- PI-school Professor Waterink Noord 

- PI-school De Pionier 

- Altra College Bleichrodt 

- School 2 Care  

- Montessori Scholengemeenschap Amsterdam locatie Metis Montessori Lyceum 

- Orion College Noord 

- Orion College Drostenburg 

- Mr de Jonghschool   

- Orion College Zuid   

 
Altra College Centrum 

Directeur: Linde Manders 

Contactpersoon SJSO: zorgcoördinator 

Esther Suvrijn 

e.suvrijn@altra.nl 

06-55720387 

 

Altra College Bleichrodt 

Directeur a.i.: Erwin Boom 

Contactpersoon SJSO: 

zorgcoördinatoren Melinda Vreeken 

en Lynn Genuit 

m.vreeken@altra.nl of 

l.genuit@altra.nl  

06-55413778 / 06-40215815 

 

Altra College Zuidoost 

Directeur: Arthur Morsen 

Contactpersoon SJSO: 

zorgcoördinator Merel Ouwehand 

m.ouwehand@altra.nl  

06-52543087 

 

School2Care Amsterdam 

Directeur: Abdelaziz Ouaouirst 

Contactpersoon SJSO: 

gedragswetenschapper Inge Niemeijer 

i.niemeijer@altra.nl  

06-11748173 

 

Drostenburg  (Orion) 

directeur Jack Deen  

j.deen@orion.nl 

contactpersoon SJSO 

a.vandensande@orion.nl 

 

Mr de Jonghschool (Orion) 

directeur Dirk Koops 

d.koops@orion.nl 

contactpersoon SJSO 

v.ram@orion.nl 

v Detschool (Orion) 

directeur Heleen Stoelinga 

h.stoelinga@orion.nl 

contactpersoon SJSO 

l.wiskerke@orion.nl 

 

Gerhardschool (Orion) 

directeur Astrid Louweret en Anouk 

van Houts 

a.louweret@orion.nl of  

a.vanhouts@orion.nl 

contactpersoon SJSO 

a.vanerp@orion.nl 

v. Koetsveldschool (Orion) 

directeur Christel Schoenmaker 

c.schoenmaker@orion.nl 

contactpersoon SJSO 

c.schoenmaker@orion.nl 

 

Orion College Drostenburg 

directeur Erik Scheerder 

e.scheerder@orion.nl 

contactpersoon SJSO  

a.kingma@orion.nl 

 

Orion College Amstel 

directeur Kelly van der Koelen 

k.vanderkoelen@orion.nl 

contactpersoon SJSO 

m.starreveld@orion.nl 

 

Orion College Zuidoost 
directeur Lilian Reding 
l.reding@orion.nl 
contactpersoon SJSO 
l.reding@orion.nl 
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Orion College Noord 
directeur Margo van Els 
m.vanels@orion.nl 
contactpersoon SJSO 
n.gerritsen@orion.nl 
 

SBO Dumont 
Frank van Ree 
f.vanree@kolom.net 
020-3421919 
 

SBO de Driesprong 
Sandra Kooks 
a.kooks@sbo-driesprong.nl 
020-6175220 
 
 

SBO de Hasselbraam 

Adjunct directeur, Jacqueline Maarhuis 

jacqueline.maarhuis@sbodehasselbraam.nl 

020 448 0622 

 

HKC De Wereldboom 

Jojanneke van Poecke 

j.poecke@kolom.net  

020-6466310 

 

SBO De Zeppelin 

Inge Scale 

i.scalé@sbo-de-zeppelin.nl 

020-6332438 

 

SO Alphons Laudy 

Karin Schulinck 

k.schulinck@aplhonslaudy.nl 

020-4106622 

 

VSO Alphons Laudy 

Ilja de Voogd 

i.deVoogd@alphonslaudy.nl 

020-6445684 

 

SO De Heldring 

Marjolein Stolwijk 

m.stolwijk@deheldringschool.nl 

020-6372728 

 

VSO De Heldring 

Sanya Valkenburg 

s.valkenburg@deheldringschool.nl 

020-4473583 

 

Praktijkcollege De Dreef 

Ed van der Hooft 

e.vanderhooft@kolom.net  

020-5195070 

 

Praktijkcollege De Atlant 

Rob de Wit 

r.wit@kolom.net 

020-6447290 

 

Praktijkcollege Noord (KPCN) 

Sjaak de Ridder 

s.deridder@kpcn.nl 

020-6301199 

 

Praktijkcollege Het Plein 

Jochem Luijcks 

j.luijckx@het-plein.nl 

020-4801048 

 

Pionier (PI-school) 

Antoinette Schildkamp 

a.schildkamp@pi-scholen.nl 

020-7059525 

 

Noord (PI-school) 

Arjan van Duivenvoorde 

a.vanduyvenvoorde@pi-scholen.nl 

020-6798627 

 

Zuid (PI-school) 

Inge Wijfjes 

i.wijfjes@pi-scholen.nl  

020-3038840 

 

West (PI-school) 

Joosje Stumpel 

j.stumpel@pi-scholen.nl 

020-3036030 

 

Apollo, Iedersland en Hogelant 

Gerda Heringa 

g.heringa@deapollo.nl 

020-6448357 

 

Tobias 

Frank Bronkhorst 

f.bronkhorst@tobiasschool.vova.nl 

020-5797295 

 

Luca 

Rob van Bever 

r.vanbever@lucapraktijkschool.vova.nl 

020-5797150 

 

Mundus 

Dyane Brummelhuis 

d.brummelhuis@mundus.espritscholen.nl 

020-5854841 

 

Wellant 

Foor Bos 

f.bos@wellant.nl 

020-6929060 

 

Metis special class 

Kees Mijnke 

k.mijnke@msa.nl 

06-45708574 

 

SBO het Universum: 

Zorgcoördinator, Charlotte Zeefuik (ma-

di-do-vrij beschikbaar voor informatie) 

c.zeefuik@innoord.nl 

020 636 1539 

SBO de Kans 

Hans Klaasen 

e-mail? 

06-41740937 

 

SBO van Houteschool 

Maarten Kat 

m.kat@vanhouteschool.nl 

 

SBO Spectrum: 
Directeur, Martin Remeeus 
martin.remeeus@sbospectrum.nl 
020 462 7620 

 

SBO Tobias en 

Tussenvoorziening 

F.Bronkhorst 

f.bronkhorst@tobiasschool.vova.nl 

020-5797298 
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BIJLAGE 5 – overzicht welke SPIC’s naast elkaar kunnen lopen 

 

Segment Omschrijving 

B + B B en B kunnen naast elkaar, mits bij verschillende aanbieders. Stapelen in B 

mag niet.  

B + C B en C kunnen naast elkaar bij verschillende aanbieders (primair/aanvullend). 

B + V B en V kunnen naast elkaar bij verschillende aanbieders (primair/aanvullend). 

C + C C en C kunnen naast elkaar bij verschillende aanbieders (primair/aanvullend). 

C + V C en V kunnen naast elkaar bij verschillende aanbieders (primair/aanvullend). 

V + V Bijna altijd is één V van toepassing, maar kan in heel uitzonderlijke gevallen. 

Bijvoorbeeld: weekend pleegzorg en opname doordeweeks of zorgboerderij 

weekend en wonen doordeweeks. 

 

 


