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Samenwerking  
externe partijen 

  
KMS 
Verantwoordelijke: Directie 

Versie: 1.0 

Voor wie: Leerkrachten, ouders, directie 

Kaart vastgesteld op: 5 april 2022  

Herzieningsfrequentie: Eens per jaar 
 

Doel van de kaart 
1. Inzichtelijk maken met welke partijen de school contact heeft 
2. Medewerkers binnen de school weten met welke partij zij contact kunnen opnemen als 

een leerling of gezin extra ondersteuning kan gebruiken.  
 

Relatie met de visie 
Ontwikkelen en leren staan met elkaar in verbinding. Kinderen ontwikkelen zich door te leren 

en leren doordat ze zich ontwikkelen. Dit proces is bovendien onlosmakelijk verbonden met het 
ontwikkelen leerproces van leerkrachten, de organisatie waarvan zij deel uitmaken en de 
omgeving van deze organisatie. Ieder onderdeel van dit proces, deze organisatie en deze 
omgeving heeft het andere onderdeel nodig. Alle processen staan met elkaar in verbinding, geen 
enkele persoon en geen enkele schakel kan zonder een andere.  

We staan voortdurend met elkaar in verbinding. In het contact met ouders en professionals 
als het gaat om de ondersteuning van de leerling, hebben wij een open houding. Wij 
verwelkomen nieuwe kennis en mensen met ervaring en expertise. De Schoolwerkplaats staat 
open voor verbetering, dit is alleen mogelijk als er een actieve dialoog is. Deze zoeken wij daarom 
bewust op, door met de betrokken partijen te blijven reflecteren op de samenwerking en de 
wederzijdse behoeftes en belangen. Samenwerking, om processen te excelleren zowel in de 
ontwikkeling van de leerlingen als onze eigen professionalisering. 

 
Inleiding en achtergrond 

Wanneer individuele of groepen leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het geboden 
onderwijs op de Schoolwerkplaats, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat 
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen wij wat er nodig is om op eventuele 
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achterstanden of voorsprongen in de ontwikkeling van leerlingen in te spelen. Waar nodig 
betrekken wij het samenwerkingsverband, de gemeente en zorginstanties bij de begeleiding van 
de leerlingen. De leerlingen krijgen daarmee de begeleiding die zij nodig hebben om het 
onderwijsprogramma beter te kunnen doorlopen. 
 

Wat we doen 
Samenwerking met Fibbe 
Fibbe Specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling biedt hulp voor problemen die het leren en 
daarmee de ontwikkeling van een kind in de weg staan. 
Contactgegevens: 

Fibbe specialistisch Centrum voor Leerontwikkeling 
Van Eedenstraat 14 
2012 EM Haarlem 
T. 023-23 05 801 
E. info@fibbescl.nl 
W. https://fibbescl.nl 
 

Samenwerking met het Pedagogen Collectief 
Het Pedagogen Collectief biedt hulpverlening aan kinderen en jongeren (0-18 jaar), hun 
verzorgers en betrokken scholen bij problemen in de ontwikkeling, opvoedingssituatie en 
onderwijscontext. De samenwerking met het Pedagogen Collectief wordt voornamelijk ingezet als 
een leerling een probleem heeft met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het 
lezen en/of spellen op woordniveau. 
Contactgegevens: 

Het Pedagogen Collectief 
Staten Bolwerk 60 
2011 MN Haarlem 
T. 023-57 62 552 
E. info@pedagogencollectief.nl 
W. https://www.pedagogencollectief.nl 

 
Centrum voor jeugd en gezin (CJG) Kennemerland 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerk van organisaties die samen advies en 
ondersteuning geven aan kinderen, jeugdigen, jongeren en hun gezinnen en professionals die met 
gezinnen werken. Kinderen, jeugdigen, jongeren en (aanstaande) ouders/verzorgers kunnen bij 
het CJG terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. De Schoolwerkplaats neemt contact op 
met het CJG als er vragen zijn die het hele systeem rond de leerling betreffen (het gezin). 
 Contactgegevens:  

CJG Kennemerland IJmond 
Direct contactpersoon: Sandra Veldbloem 
M. 06 - 20 88 9155 
T. 088 - 99 58 355 
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E. info@cjgijmond.nl 
W. https://cjgkennemerland.nl 
 

Socius 
Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert ouders en leerlingen die ondersteuning nodig hebben 
bij de opvoeding. Socius biedt ondersteuningsprogramma’s voor ouders met kinderen. Speciaal 
daartoe opgeleide vrijwilligers ondersteunen ouders met kinderen die tijdelijk wat extra 
ondersteuning of vriendschappelijk contact kunnen gebruiken. De vrijwilliger komt een bepaalde 
periode bij het gezin langs en heeft tijd en aandacht voor de vraag van de ouder, bijvoorbeeld 
sociale contacten opbouwen, een luisterend oor, hulp bij praktische zaken of ondersteuning bij de 
opvoeding. Welzijn van het kind is het doel, versterken van de ouder(s) is het middel. De 
Schoolwerkplaats neemt contact op met Socius als leerlingen ondersteuning nodig hebben bij 
bepaalde levensthema's, bijvoorbeeld moeite hebben met de scheiding van hun ouders of 
rouwverwerking. 
Contactgegevens: 

Socius Maatschappelijk Dienstverleners 
Burgemeester Nielenplein 6 
1961 NV Heemskerk 
Telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur 
T. 088-88 76 900 
E. info@socius-md.nl 
W. https://socius-md.nl 
 

Schoolarts 
Contactpersoon: 

Carolyn Fromberg 
    Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg 
  GGD Kennemerland/CJG IJmuiden 

Werkdagen ma/di/don 
    E: cfromberg@ggdkennemerland.nl 
    T: 023-7891777 GSM: 06-22371950 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar. Doel 
van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. De 
Schoolwerkplaats neemt contact op met JGZ als er een vraag is over het fysieke welbevinden van 
een leerling, of als een leerling te veel verzuimt. 
Contactgegevens: 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kennemerland 
Kleermakerstraat 51/A 
1991 JL Santpoort-Noord 
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T. 088-99 59 595 
E. jgz@jgzkennemerland.nl 
W. https://jgzkennemerland.nl 
 

 
Bij Elisabeth 
Bij Elisabeth biedt remedial teaching en bijles aan leerlingen. Elisabeth begeleidt leerlingen op de 
school. 
Contactgegevens: 

Elisabeth Asjes 
T. 06 22 88 7717 
E. bijelisabeth@gmail.com 
W. https://www.bijelisabeth.com 
 

Samenwerkingsverband passend onderwijs IJmond 
De Schoolwerkplaats is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. 
Besturen hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor passend onderwijs. De kern van 
passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend 
mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. Schoolbesturen hebben in dat verband een zorgplicht 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

De Schoolwerkplaats heeft contact met een vaste consulent bij het 
samenwerkingsverband. Een keer per maand is er periodiek overleg om leerling casussen en de 
ontwikkelingen binnen de school te bespreken. Daarnaast worden ondersteuningsteam 
overleggen ingepland als dit nodig is. Tijdens een ondersteuningsteam overleg is er leerling 
overleg met de consulent, de IB-er, de leerkracht en de ouders (en eventueel de schoolleider). 
Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor de ondersteuningsvraag van de 
leerling. 
Daarnaast vindt er op schoolniveau kernoverleg plaats, waarin de uitvoering van het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO IJmond besproken wordt. Centraal in dat 
overleg staat de vraag: als we inclusiever, thuisnabij onderwijs nastreven, hoe kunnen we daar als 
scholen gezamenlijk in een kern vorm aan geven? 
Contactgegevens:  

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond 
Direct contactpersoon: Irma Groen 

       Antillenstraat 21 
       1944 XA Beverwijk 
       M: 06-82052764 
       T: 0251-707 510 
       E: i.groen@passendonderwijsijmond.nl 
 W. https://passendonderwijsijmond.nl 
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Veilig Thuis 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt bij 
Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en 
eventueel om een melding te doen. Veilig Thuis benaderen wij als wij als tips willen bij eventueel 
vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling, of melding hiervan willen maken. 
Contactgegevens: 

Veilig Thuis 
       T. 0800-2000 
       E. info@lnvt.nl 
 W. https://veiligthuis.nl 
 
Leerplichtambtenaar  
De leerplichtambtenaar let erop dat ouders, jongeren en school de leerplichtwet naleven en kan 
hierop handhaven. Ook als een leerling een probleem heeft en het daardoor minder goed gaat op 
school, kan de leerplichtambtenaar helpen. Als een leerling andere hulp nodig heeft dan brengt 
de leerplichtambtenaar de school in contact met de juiste instantie. De Schoolwerkplaats meldt 
ongeoorloofd verzuim bij het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar schakelen wij in als 
een kind ongeoorloofd voor langere tijd thuis zit. 
Contactgegevens:  
 T. 0255 567 200 
 
Vertrouwensinspecteur 
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de 
school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 
    
   - Seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 
   - Seksuele intimidatie 
   - Psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten) 
   - Discriminatie en radicalisering 
    
De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur 
ook, bijvoorbeeld over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van 
aangifte. De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan 
niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien 
doet de vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte 
mogelijk of zelfs verplicht is. 
Contactgegevens  

Inspectie van het Onderwijs 
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur 
bereikbaar via: 

       T. 0900 111 3 111. 
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W. https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs 
 
Veiligheidsregio Kennemerkland (VRK) 
In het kader van seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op school kan gebruik worden 
gemaakt van een externe vertrouwenspersoon. De VRK draagt zorg voor de beschikbaarheid van 
vaste externe vertrouwenspersonen (in principe niet de jeugdarts of schoolverpleegkundige van 
de school). 
Contactgegevens:  

Veiligheidsregio Kennemerkland (VRK) 
Zijlweg 200 

   2015 CK Haarlem 
T. 023-515 9500 
E. vrk@vrk.nl 
W. https://www.vrk.nl 

 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet 
lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
een advies uitbrengen. De klacht kan eventueel ook door mediation worden opgelost. Zowel 
ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht indienen bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 
Contactgegevens: 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
Gebouw Woudstede 
Zwarte Woud 2 
3524 SJ Utrecht 
T. 030 - 28 09 590 
E. info@onderwijsgeschillen.nl 
W. https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-
onderwijs-lkc/ 

 

Ambitie  
De ambitie van de Schoolwerkplaats is om de komende jaren de samenwerking met de 

externe partijen te optimaliseren. In de overleggen zal er bekeken worden hoe er ook preventief 
gewerkt kan worden aan leerling ondersteuning. 
 

Concrete opbrengst 
De samenwerking met de verschillende partijen verloopt naar tevredenheid van beide 

partijen.  
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Hoe weten we dat het het gewenste effect heeft 
1. Medewerkers nemen met de juiste partijen contact op als een leerling of gezin extra 

ondersteuning kan gebruiken.  
2. In de evaluatie geven de betrokken partijen aan dat de samenwerking naar tevredenheid 

verloopt.  

Gerelateerde kwaliteitskaarten 
1. Monitor sociale veiligheid en welbevinden. 
2. Ondersteuning op groeps- en leerling niveau.   


