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Voorwoord

De Wet en het CJG
Nadat de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is ingegaan, krijgen scholen een 
zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede 
onderwijsplek te bieden. 

In het vervullen van deze zorgplicht kunnen meerdere middelen worden aangewend. In 
Zoetermeer is al in een vroeg stadium gekozen voor een stedelijke samenwerking, zowel 
tussen scholen onderling (incl SO en SBO) binnen het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Zoetermeer (SWV) als tussen onderwijs en instellingen voor jeugdhulpverlening, -
welzijn en -zorg binnen Meerpunt.

Schrijer is partner van Meerpunt. 
Tevens zijn wij aangesloten bij de Stichting Georganiseerde eerste lijn Zoetermeer (SGZ), 
waarin de belangrijkste eerstelijns gezondheidszorg van Zoetermeer (huisartsen, 
gezondheidscentra, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, psychologen, e.a.) is 
opgenomen. Allen zijn partners van Meerpunt.

Methodiek
In het Zoetermeerse is tevens gekozen voor de methodiek van het Integraal Handelingsgericht 
Indiceren (IHI), waarbij vanuit de driehoek leerkracht-leerling-ouders problemen gezamenlijk 
worden opgelost en pas als dit niet slaagt wordt in stappen betrokkenheid van meerdere 
professionals gevraagd. Lichte hulp zolang het kan, zwaardere hulp als het moet. 

Dit is al lang zoals Schrijer werkt en met succes. Schrijer is vanuit de eerstelijnspsychologie 
vanouds vertrouwd met kortdurend en klachtgericht werken en biedt een relatief hoge 
kwaliteit-kosten verhouding. Daarbij voelen ouders en kinderen zich vaak thuis bij Schrijer 
omdat het een onafhankelijke kleine praktijk is met een transparante en cliëntgerichte aanpak. 
Tenslotte is in onze visie samenwerking tussen school en ouders onontkoombaar en stimuleren 
wij deze.

Samenwerking
Het referentiekader Passend Onderwijs (uit: Ondersteuningsplan  Zoetermeers SWV) vermeldt 
dat de school binnen de onderwijszorgstructuur toegang dient te hebben tot ondersteuning 
voor leraren en leerlingen bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en 
psychosociale problemen.

Schrijer kan vanuit een jarenlange ervaring een belangrijke professionele bijdrage hieraan 
leveren. Daarbij beschikken wij over korte lijnen binnen de somatische en geestelijke 
gezondheidszorg (met name in de wijk Zoetermeer Oosterheem) en zijn als kleine praktijk 
wendbaar in ons zorgaanbod.

Zorgaanbod
In dit produktenboek presenteren wij ons zorgaanbod. Misschien voor het onderwijsveld hier 
en daar too much, maar het geeft een goede kijk op wat wij doen. 
Wij zien uit naar een gesprek met u om te onderzoeken of dit een basis voor samenwerking 
biedt.
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C1 deelname ZAT
Elke school kan een beroep doen op een team van  deskundigen, aangeduid als 
zorgadviesteam (ZAT). De deskundigen vormen gezamenlijk een flexibel zorgteam 
c.q. netwerk, dat in wisselende samenstelling op het juiste moment overleg pleegt.

Schrijer kan in dit overleg het 
ontwikkelingspsychologisch en 
orthopedagogisch perspectief 
inbrengen, eventueel na 
voorafgaand diagnostisch 
onderzoek. Beide gz-
psychologen zijn bekend met de 
kinderpsychopathologie en de 
functionele analyse van 

afwijkend gedrag.

C2.a ondersteuning SMW en IB - op afroep
Binnen de IHI methodiek wordt veel gevraagd van de intern begeleider en de 
schoolmaatschappelijk werker. Waar screening of psychologische kennis op het 
gebied van gedrag of ontwikkeling nodig is kan Schrijer kort onderzoek doen of 
consultatie bieden.

C2.b ondersteuning IB - cursorisch
Schrijer werkt met Een nieuwe koers, een training voor leerkrachten. 
Intern begeleiders kunnen bij Schrijer leren deze training op den duur 
zelf te geven. 

De training richt zich op de aanpak van een specifieke leerling met 
ADHD, hanteert een systeemtherapeutisch perspectief en is gebaseerd 
op gedragstherapeutische principes. 
Nieuw is dat de koers een breed draagvlak krijgt door nauw samen te 
werken met ouders en collega's en hun aandeel in de aansturing expliciet 
te maken. Een ander vernieuwend aspect aan de training is dat het 
verder ontwikkelen van de professionele houding van de leerkracht zich als een rode 
draad door de training vlecht. De leerkracht hoeft geen therapeut te worden, maar 
kan met zijn houding wel een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van 
kinderen met ADHD.

C3 spreekuur ouders
Indien gewenst kan korte consultatie door ouders binnen de schoolmuren 
plaatsvinden, in de vorm van een spreekuur, waar adviezen kunnen worden 
gegeven of verwezen kan worden naar hulpverlening, boeken of sites waar ouders 
en kinderen verder kunnen worden geholpen. Ook kan een psycholoog van Schrijer 
een presentatie verzorgen op ouderavonden of thema-bijeenkomsten.

Consultatie en begeleiding
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Diagnostiek

De gz-psychologen van Schrijer zijn wettelijk bevoegd een diagnose te stellen, 
zoals ADHD, autistische spectrum stoornis, oppositioneel-opstandige 
gedragsstoornis of willekeurig welke psychische aandoening.  Meer dan dat 
echter is het onderzoek bij Schrijer handelingsgericht en resulteert in toepasbare 
adviezen. 

D1 schoolobservatie
Schrijer staat bekend om de zorgvuldige leerlingobservaties van deze praktijk. Er 
wordt een dagdeel geobserveerd, met een instructiesituatie en zelfstandig werk, 
een vrije situatie en een overgangssituatie door een jonge medewerker (bachelor of 
science), waarna een SGG-analyse wordt uitgevoerd op het gedrag van het 
geobserveerde kind. Ook omgevings- en onderwijsfactoren worden meegenomen 
in de observatie.

D2 orthopedagogische spelobservatie
Voor jongere kinderen (groep 1, 2 en 3) wordt de GOrS gebruikt. Dit is een 
gestructureerde orthopedagogische spelobservatie van 1 uur, waarin het kind in 4 
standaard-situaties in de spelkamer wordt waargenomen en snel wordt gezien of 
en zo ja waarin er sprake is van problematiek.

D3 actuarieel onderzoek
Vragenlijstonderzoek bij kinderen, ouders/verzorgers 
en leerkrachten kan een scherp beeld geven van 
gedrag, ontwikkeling en beperking van het kind tegen 
bescheiden kosten. 
Deze lijsten worden door Schrijer meer en meer online 
aangeboden, zodat men de lijst snel en vanaf elke plek 
kan invullen en er ook snel een uitslag is. Schrijer biedt 
vragenlijsten op vele gebieden aan.

D4 testpsychologisch onderzoek
Met behulp van diverse tests op 
neuropsychologisch gebied en 
persoonlijkheidstests kunnen 
capaciteiten worden gemeten en 
afwijkingen in het reactiepatroon 
onderzocht en verklaard.
Het gaat bijvoorbeeld om 
intelligentie, aandacht, executieve 
functies, sensomotoriek, sociaal 
inzicht, frustratietolerantie, 
copingtechnieken, angsten en vele 
andere variabelen.
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D5 diagnostisch interview
Bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen wordt gewerkt met diepte-
interviews, waarin met opvoeders de symptomatiek nauwgezet wordt 
doorgenomen ter vaststelling van de stoornis.

In opdracht van school of ouders kan dyslexie-onderzoek worden 
afgenomen waarin al dan niet dyslexie kan worden vastgesteld en eventueel 
een dyslexie-verklaring kan worden afgegeven.

Nu reeds kan een didactisch rekenonderzoek worden afgenomen voor een 
analyse van rekenfouten.

D6 dyslexie-onderzoek; didactisch rekenonderzoek
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Behandeling - groepen

Schrijer onderscheidt zich door een groot en divers behandelaanbod. Naast 
de reguliere (cognitieve) gedragsaanpak worden er traditionele en nieuwe 
behandelmethoden aangeboden in meerdere formats.

B1.a Vrienden voor het Leven (angst)
Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief 
gedragstherapeutisch programma voor behandeling van 
kleuters, kinderen en jongeren met angststoornissen en 
depressieve klachten. Het werkt met een speelse aanpak 
en aantrekkelijk materiaal en wordt veel toegepast in 
Nederland. De methode is ook individueel toepasbaar.

B1.b Zelfcontrole
Het sociaal-cognitieve 
interventieprogramma Zelfcontrole is het 
resultaat van vele jaren onderzoek naar de 
best passende behandelmethode voor 
kinderen met agressief en oppositioneel 
gedrag. Theoretisch onderbouwd, in de 
praktijk getoetst (evidence based) en 
buitengewoon actueel gezien de aandacht 
voor agressie in de media.

B1.c      Mindfulness 
Van tijd tot tijd krijgen we allemaal veel 
prikkels te verwerken. Het is druk en het is 
veel! Soms veel te veel.
Om je goed staande te kunnen houden in 
deze tijd is het prettig als je jezelf kunt 
ontspannen en vaardigheden kent om een 
hoofd vol gedachten tot rust te brengen. 
Ook is het fijn om te weten hoe je met 
lastige emoties om kunt gaan zonder er 
helemaal door meegesleept te worden of je 
steeds maar zorgen te maken.
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Behandeling - individueel

B2.a cognitieve gedragstherapie
Veel problemen komen voort uit ingesleten denkfouten, 
die we kunnen corrigeren met behulp van CGt. Er wordt 
op drie niveaus gewerkt: verstandelijk, affectief en 
gedragsmatig. 
CGt geldt bij veel psychische klachten als best practice. 
Schrijer gebruikt bij een aantal problemen bewezen 
effectieve behandelprotocollen.

B2.b klassieke gedragstherapie
Kinderen hebben soms door omstandigheden verkeerd gedrag aangeleerd. 
Kgt helpt hen, vaak samen met de ouders het ongewenste gedrag afleren en 
effectief gedrag aanleren. Gedragsproblemen, maar ook enuresis of een te hoog 
stress niveau kunnen hiermee goed worden behandeld. Een toepassing voor de 
schoolomgeving is een beloningsprogramma.

B2.c     mindfulness
Een van de nieuwste therapeutische stromingen 
is die van de mindfulness.

Schrijer biedt individueel en ook in groepen 
aandachtstrainingen, die de zelfkennis 
vergroten, de klacht en de klachtbeleving sterk 
verminderen en terugval voorkomen.

B2.d hypnotherapie
Wanneer een stoornis sterk verankerd is in het 
onbewuste of in het lichaam, verhoogt een lichte 
trance de snelheid en intensiteit van werken. 

Hypnotherapie is evidence based voor wat betreft 
medisch onverklaarde klachten als Prikkelbare Darm 
Syndroom.
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B2.e EMDR
EMDR is een bewezen effectieve methode voor het behandelen van kleine 
en grote trauma's die hebben geleid tot herbelevingen (flashbacks) en 
angsten. Deze methode kan ook ingezet worden voor kinderen en 
jongeren met een laag zelfbeeld. Vaak zijn er maar enkele 
behandelzittingen nodig voor een beduidend effect.

B2.f speltherapie
Voor kinderen die moeite hebben met het verwerken van gebeurtenissen 
of met een nieuwe ontwikkelingsfase is er spelbehandeling. De gebruikte 
methode is die van de beeldcommunicatie.
Dit is vaak een langer durende behandelvorm (meer dan 8 keer).

B2.f zelfbeeldtraining 
Een negatief zelfbeeld heeft een 
ongunstig effect op het maken van 
vrienden, weerbaarheid, stemming en 
schoolresultaten. 

Met de COMET methode Werken aan 
je zelfbeeld leren kinderen van 8 en 
ouder positiever over zichzelf te 
denken.
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Behandeling - via de ouders

B3.a mediatietherapie 
Veel kinderen worden behandeld doordat de ouders leren op een therapeutische 
wijze om te gaan met hun kinderen, de zgn mediatietherapie. Als kinderen vooral 
moeten leren omgaan met de dagelijkse situatie, is deze behandeling aangewezen.

B3.b oudertraining
De oudertraining Opstandige kinderen is bedoeld voor ouders van kinderen met 
ADHD of een gedragsstoornis. In kleine groepen wordt voorlichting gegeven over 
ADHD en worden ouders getraind in het toepassen van gedragstherapeutische 
principes in de opvoeding.

B3.c training van executieve functies door ouders

De methode Zelfregulatie is ontwikkeld voor 
ouders van kinderen met executieve 
functieproblemen. 

Thuis kunnen deze executieve functies, 
zoals werkgeheugen, kunnen schakelen 
en impulsremming  -verantwoordelijk 
voor o.a. ADHD-gedrag- door ouders 
worden getraind onder leiding van een 
psycholoog van Schrijer. 
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Behandeling - E-health

B4.a begeleide online cursussen
In de loop van 2014 zullen in samenwerking met Minddistrict begeleide online 
cursussen worden aangeboden voor ouders en kinderen, waaronder ADHD voor 
ouders, ADHD en medicijnen, sociale angst en depressie.

B4.b Serious Game
Voor kinderen met ADHD is de serious game Brain Game Brian ontwikkeld. 
Onderzoek heeft het  positieve effect van deze training op de werking van de 
executieve functies Werkgeheugen, Impulsremming en Cognitieve flexibiliteit 
(kunnen schakelen)  aangetoond.

Deze training moet 4 keer per week ca. 40 minuten per dag worden gevolgd en 
kan thuis en op school worden uitgevoerd.
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Kwalificaties 

Hans Schrijer
afgestudeerd in de Ontwikkelingspsychologie (RU Leiden, 1982)
meervoudig gekwalificeerd lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, 
waaronder kinder- en jeugdpsycholoog
gezondheidszorg-psycholoog (VWS/BIG-register nr. 99050059125)
lid van de Nederlandse Vereniging voor Hypnose

Anita Wiersma
afgestudeerd in de Psychologie (RU Leiden, 1998)
gezondheidszorg-psycholoog K&J  

Stagiaire Kinder- en Jeugdpsychologie (UU)
Bachelor of Science

Contactgegevens

Schrijer Jeugdpsychologen
Gezondheidscentrum Oosterheem 
(rolstoeltoegankelijk)
Oosterheemplein 231  let op - voor post: 
Oosterheemplein 231-B   2721 NC   Zoetermeer

    (079) 342 96 52  dagelijks  12.30 tot 13.00 uur of gebruik het 

 contactformulier op de website

website 
praktijkschrijer.nl

e-mail 
praktijkschrijer@xs4all.nl

Kwalificaties en contactgegevens
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