Het PO-/VO-Adviesteam
In een klas heeft de leerkracht of docent te maken met alle verschillende onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Soms is het moeilijk om, ondanks ingezette ondersteuning
(handelingsplannen, OKA, onderwijsarrangement) zicht krijgen op de problematiek en behoeften van een
leerling. Het is hierdoor moeilijk om optimaal aan te sluiten, de (leer)ontwikkeling van de leerling stagneert en
de school voelt zich handelingsverlegen: er kan dan gedacht worden aan een aanmelding bij het
PO-/VO-Adviesteam.
Het PO-/VO-Adviesteam zet specialistische kennis in op het raakvlak van (speciaal) onderwijs,
jeugdhulpverlening en psychiatrie voor leerlingen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)
in Amsterdam. Het betreft leerlingen van 4 t/m 18 jaar met zeer complexe sociaal-emotionele en/of
gedragsproblemen, dan wel (een vermoeden van) psychiatrische problematiek, die stagneren in de
onderwijsleersituatie. Hierdoor worden zij in hun ontwikkeling bedreigd en is er een groot risico op
schooluitval.

Wat is het doel?
Het PO-/VO-Adviesteam richt zich op
het in kaart brengen van specifieke
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
van leerlingen met zeer complexe
(psychiatrische) problematiek, zodat
een stagnatie in de leerontwikkeling,
dan wel schooluitval wordt voorkomen
of opgeheven.
Het primaire doel is dat de leerling zich
binnen een onderwijscontext optimaal
kan ontwikkelen ondanks de complexe
(psychiatrische) problematiek.
Dit wordt bewerkstelligd middels het
bieden van ondersteuning aan de
leerling, zijn ouders en docenten in het
primair- en voortgezet onderwijs. Het
gaat hierbij om handelings-gerichte
diagnostiek, begeleiding, bemiddeling
en/of verwijzing.
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Snelle inzet, geen wachtlijst
Laagdrempelig en outreachend
(waar mogelijk op school, in de context)
Kortdurende interventies ter versterking leerling- en
leerkrachtvaardigheden
Oplossingsgericht en competentie vergrotend
Multidisciplinair team met kennis en ervaring op het snijvlak van
jeugdpsychiatrie en (speciaal) onderwijs
Brede kennis van de sociale kaart
Korte lijnen met behandelafdelingen van de Bascule

Een leerling van 13 jaar (2 vmbo-b met lwoo) wordt aangemeld bij het VO-adviesteam in verband
met de zorgen die ouders en school hebben om het opstandige gedrag dat hij laat zien, met name
met het oog op de toekomst. Het komt voor de betrokkenen over alsof hij expres vervelende
opmerkingen maakt en zijn zin door zet. Eerder onderzoek heeft uitgesloten dat er sprake is van
ADHD of ODD en op basis van zijn cognitieve mogelijkheden lijkt het niveau haalbaar. Ondanks
deze kennis en het afstemmen op zijn ondersteuningsbehoeften wordt hij er vaak uitgestuurd en
is hij recent twee keer geschorst. De leerling zelf heeft het gevoel dat hij altijd de schuld krijgt en
wil geen ondersteuning. Hij wil wel meewerken omdat hij graag minder problemen wil op school
en een schoolwisseling niet ziet zitten. Door schoolobservaties, gesprekken met de leerling, ouders
en docenten blijken de traumatische ervaringen die hij heeft meegemaakt een grote rol te spelen.
Hij ervaart sneller stress dan zijn leeftijdsgenoten en heeft als coping ontwikkeld dat hij opstandig
reageert. Middels een docentenbijeenkomst traumasensitief lesgeven en een kortdurende
vaardigheidstraining voor de leerling gericht op emotieregulatie worden zowel de leerling- als de
docentvaardigheden versterkt, nemen de gedragsproblemen af en verbeteren zijn resultaten.

Aanmelden?
Leerlingen van het PO kunnen door ouders en school worden aangemeld via het aanmeldformulier
op de website. Het formulier kunt per mail aanvragen (zie hieronder) of vinden onze website.
Voor leerlingen van het VO verloopt de aanmelding via het Onderwijsschakelloket. De
zorgcoördinator van de school, Ouder Kind Adviseur, jeugdpsycholoog of jeugdarts van het OKT kunnen het
aanmeldformulier vinden op de website van het OSL en deze, met toestemming van de ouders en leerling
(indien ouder dan 12 jaar) invullen om de leerling aan te melden.
Daarnaast is het mogelijk een anoniem consult aan te vragen.
Voor vragen: Jessica van der Aar, 06-43376289
Aanmeldgegevens graag mailen naar POAdviesteam@debascule.com of VOadviesteamsoz@debascule.com
Indien niet mogelijk: t.a.v. J. v/d Aar, Postbus 366,1115 ZH Duivendrecht

