
Kinderergotherapie

Scholen en gen+eenten als belangnjke sqmenl»erkingspartner voor kinderergotherapeuten
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Het werk van kinderergotherapeuten is net als van alle andere ergotherapeuten veelzijdig. Het nen deelnemen aan schoolse

werk bestaat niet alleen uit behandeling van het individuele kind, maar ook uit ondersteuning activíteiten.a Daarnaast kan

bieden aan de omgeving in de breedste zin van het woord. Kinderergotherapeuten werken met de kinderergotherapeut voor

individuele kinderen en hun systeem, organisaties met handelingsvragen van kinderen en popu- groepen kinderen een oplos-

laties waarin kinderen beperkt worden in hun handelingsmogelijkheden.3 Diverse maatschappe- sing bedenken, bijvoorbeeld de

lijke ontwikkelingen zorgen dat de opdrachtgevers van ergotherapeuten door de tijd veranderen. inrichting van een schoolplein

Voor kinderergotherapeuten betekent dit dat er nieuwe opdrachtgevers ontstaan: respectievelijk voor optimaal en veilig spel

samenwerkingsverbanden van scholen en gemeenten. ln dit artikel worden de twee maatschappe- voor alle leerlingen.

lijke ontwikkelingen Passend Onderwijs en Transitie leugdzorg toegelicht en worden handvatten

gegeven wat kinderergotherapeuten nu kunnen ondernemen. Ondersteuningsplan
De scholen in een regio (regu-

De Wet Passend Onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van lier en speciaal onderwijs cluster 3 en 4) gaan met elkaar

kracht. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen die samenwerken en vormen samen een samenwerkingsver-

extra ondersteuning nodig hebben een passende plek vin- band. Binnen samenwerkingsverbanden moeten scholen

den in het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het vin- aíspreken hoe zij voldoen aan hun zorgplicht: hier zou de

den van een goede plek voor een kind komt bij de school te rol van de kinderergotherapeut een essentiële bijdrage kun-

liggen, de zorgplicht. Hierdoor lopen ouders niet meer het nen leveren. De afspraken leggenze uiterlijk I mei 201 4vast

risico van school naar school en van het kastje naar de muur in een ondersteuningsplan. Het is de bedoeling dat de scho-

gestuurd te worden bij het zoeken naar een goede plek voor len heldere en korte procedures vaststellen, die uitgaan van

hun kind. De zorgplicht van scholen draagt ook bij aan het wat de leerling wél kan. Dat werkt sneller dan de bestaande

verminderen van het aantal kinderen dat thuis zit omdat er procedure van de landelijke indicatiestelling die ingewikkeld

geen passende onderwijsplek is.e De kinderergotherapeut kan zijn, lange doorlooptijden kan hebben en uitgaat van

zou in deze ontwikkeling van het Passend Onderwijs een wat de leerling niet kan.e

onmisbare samenwerl<ingspartner moeten zijn. De kinderer- In het ondersteuningsplan staat onder andere:

gotherapeut werkt namelijk bij voorkeur in de eigen omge- - het niveau van basisondersteuning (ondersteuning die alle

ving van het kind en zijn of haar familie (context-based), dus scholen moeten bieden);

ook in de schoolomgeving." D" kinderergotherapeut kan - de criteria en procedure voor verwijzing naar het speciaal

preventief kinderen helpen, zodat problemen voor de start onderwijs;

in groep drie kunnen worden voorkomen.3 De kinderergo- - de verdeling van het budget voor extra ondersteuning;

therapeut kan de leerkracht kennis geven en vanuit co-tea- - de beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten;

ching de leerkracht vaardiger maken om met kinderen met - de informatieverstrekking aan ouders over de ondersteu-

een beperking te werken. Op deze manier kri,jgt een hele ningsvoorzieningen en mogeli,ikheden voor onafhankelijke

groep kinderen hulp en wordt het mogelijk dat zij beter kun- ondersteuning.T
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In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur

vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leer-

Iingen die dat nodig hebben. De school moet minimaal

de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband

is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra

ondersteuning aanbieden.T Het samenwerkingsverband legt

alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee

een dekkend aanbod voor de regio kan realiseren. Doel is

immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen.6 Het

budget voor de extra ondersteuning van leerlingen gaal naar

de samenwerkingsverbanden. Hoe het samenwerkingsver-

band dit budget inzet en verdeelt over de schoolbesturen

staat in het ondersteuníngsplan. De samenwerkingsverban-

den kunnen het budget in het nieuwe stelsel direct besteden

aan ondersteuning voor leerlÍngen en leraren. Daardoor kan

de leerling in eerste instantie binnen de eigen school en klas

worden ondersteund, door leraren die daar de.juiste vaar-

digheden voor hebben.e

Uit de praktijk

Ergo Actief heefi contoct gelegd tnet een samenwerkingsverband.

Híeruit blijkt dct za op zaek zíjn naar professional,s, d,ie ze voor

bepaalde expertise ín huís kunnen halen. Ergo Actiefheefi aan-

gegeven welke prod,ucten zij hebben: scholing voor leerkrachten

en ouders op verschíllende Lerreinen, specíale typelessen, ad.vi-

seing van schoolmeubílair, ainame vsn schoolAMPS, een

scltrijfiest en een fijne motoriektest. Heï sametnïerkingsverband.

bekijkt samen met Ergo Aciief of ze d,e SchoolAMPS gaan inko-

pen. Aok wardt bekeken oJ Ë,rgo Actíef curstlssen over schrijven

kan. verzorgen aan Leerkrachten. Daarna&st ís het aanpassen

van de omgeving op school een belangríjke taak d.íe Ërgo Actíef

op zích neemt.

Vraaggerichte jeu gdzorg
Vanaf I januari 2015 gaat de nieuwe .Jeugdwet in werking.

Uitgangspunt van de,Jeugdwet is de hulpvraag van kinderen,

jongeren en hun ouders/opvoeders. Doel van de wet is een
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vraaggerichte jeugdzorg.s Vanuit verschillende domeinen

gaat de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd over

naar de gemeenten. Zowel de huidige provinciale jeugdzorg

als de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheids-

zorg (ggz) voor jeugdigen tot 1 8 jaar vallen straks onder de

Jeugdwet. Het nieuwe stelsel voor jeugdhulp is erop gericht

dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig

mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven,

rekening houdend met zijn of haar ontwikkelingsniveau.

Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk. Als dit niet van-

zelf gaat, komt de hulpverlening in beeld.s

Onmisbare samenwerkingspartner
De kinderergotherapeut zou in deze ontwikkeling van Tran-

sitie Jeugdzorg een onmisbare samenwerkingspartner moe-

ten zijn. De kinderergotherapeut pleit voor een inclusieve

gemeenschap, waarin alle kinderen kunnen meedoen. De

kinderergotherapeut werkt in de gemeenschap (community)

met l<inderen vanuit het sociaal perspectief. ln dit perspec-

tief worden gezondheid en welzi.jn en de mogelijkheden om

mee te kunnen doen, bezien vanuit het beginsel van sociale

gelijkheid en gelijke kansen voor alle kinderen. Zo kan de

kinderergotherapeut pleiten voor toegankelijke speeltuinen.3

Daarnaast kan de kinderergotherapeut voorlichting geven

aan ouders en scholing geven aan pedagogische mede-

werkers over zelfredzaamheid, spel en tiltechnieken. Voor

gemeenten is het daarnaast van belang dat de gedragspro-

blemen van kinderen niet verergeren of dat deze zelfs wor-

den voorkomen. De kinderergotherapeut werkt met het kind

op een zodanige wijze dat het kind ontdekt dat het activitei-

ten wel naar tevredenheid kan uitvoeren. Het kind doet posi-

tieve ervaringen op, waardoor gedragsproblemen vermin-

deren. Een andere kans is de rol van cliëntondersteuning,

die bij uitstek kan worden ingevuld door de kinderergothe-

rapeut. Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld een gezin

met een kind met een beperking ondersteunen als het gaat

om zel{redzaamheid, spel, of verkeersvei I i gheid. Daa rnaast

kan gedacht worden aan de begeleiding van het !ímo-tra-

ject, het voeren van een keukentafel gesprek over de nodige

voorzieningen of bijvoorbeeld een second opinion bij een

Wmo-traject.

Sleutelrol
De uitdaging is dat het nieuwe .jeugdstelsel snel, goed en

op maat functioneert. Cemeenten krijgen hiermee een sleu-

telrol in de hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders.'

Omdat het huidige jeugdstelsel verschillende tekortkomin-

gen laat zien, is een omslag nodig die leidt tot:5

- preventie en uitgaan van eigen kracht van ,ieugdigen,

ouders en het sociale netwerk;

- minder snel medicaliseren, meer onrzorgen en normaliseren;

- eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen;

- integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen

met complexe problematiek;

- één gezin, eén plan, één regisseur;

- meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van

regeld ru k.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo

201 5 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze alge-

mene voorziening te organiseren voor alle (groepen) bur-

gers. Hun rol is het geven van informatie, advies en alge-

mene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van

zelfredzaamheid en participatie. Cliëntondersteuners kun-

nen worden ingezet bij het uitvoeren van een onderzoek

zoal s een maatwerkvoorziening, als s preeku u rhouder, of het

zogenaamde 'keukentafelgesprek', ze werken in het belang

van de burger en zijn onafhankelijk.r0

Uit de praktijk

Centrum uoor Kíndertherapíe heefi een aantal gesprekken

gevoerC, met een genxeente, onder andere meL de wethouder ver-

antwoordelijk voor Kínd en Jeugd. ln deze gesprekken kwam

aan bod hoe d.e zorg voor kind.eren meer vanuit d.e eerste líjn kan

worden vormgegeven. Besloten ís om een bijeenkomst te organise-

ren met professíonals díe werkzaa.m zijn in de eerste líjn. Tijdens

d,eze bijeenkom,st wordt ínzichteluk hoe de verschillende profes-

sionals momenteel samen werken en wíe doet wat. Tijdens deze

bíjeenkomst kan de kínderergotherapeut aangeven hoe zíj of híj

werkt aan d.e par"ticípatíe van kínderen ín de maatschappíj. Cen-

trum voor Kindetherapíe is gevestígd ín regío West-Friesland. In

d,eze regr.o ís in het regíonaal transítie at'rangement voorgesteld

om het gebíedsgeicht werken gestalte te geven d.oor het vonnen

van wijk- of gebiedsteams. Híermee wordt voortgebouwd. op de

eruaríngen van de CJc-ontwíkkelíng. De gebíedsteams vormell

naast het digLtale loket de basisínfastructuur van de jeugdzorg

ín d,e regto. De teams zijn georganiseerd. langs de natuurlíjke

leefroutes van de inwoners. Dít betekenl. dat ze aansluíten bíj

de natuurlíjke vínd.plaatsen zoals scholen, gezondheídscentra en

CJG'5t0. Om d.eze reden heefi Centrum voor Kíndertherapie con'

tact gezocht met de gebíedsteams. De gebied,steams sígnaleren en

door bíj hen op de kaart te staan, kunnen zíj ín gezinnen ergo'

therapie ínschakelen als dít nodíg is.
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Praktische aanbevelingen
Het klinkt zo mooi, nieuwe opdrachtgevers, maar hoe krijgt
de kinderergotherapeut voet aan de grond. Wat heeft de kin_

derergotherapeut te bieden en hoe wordt gerealiseerd dat
ze mel de kinderergotherapeut in zee willen. Ergotherapie

Nederland heeft ten aanzien van Wet passend Onderwijs en

Wet ,ieugdzorg actie op beleidsniveau ondernomen en bli1ft

dit doen. Onlangs heeft Theo van der Bom een gesprek met
Vereniging van Nederlandse Cemeenten (VNC) en wordt in

Den Haag het gesprek ook aangegaan met het Ministerie
van Onderwijs Cultuur en !íetenschap (OC\lí) en het minis_

terie van Volksgezondheid, !íelzijn en Sport (VWS).

Hieronder staan aanbevelingen die de kinderergotherapeut

houvast geven om zelfactie te ondernemen:

- Bel het samenwerkingsverband en vraag wie verantwoor_

delijk is voor het vormgeven van het ondersteuningsplan

vanurt Passend Onderwijs;

- Bel een schoolbestuur en vraag hoe zij de basisondersteu_

ning en de extra ondersteuning gaan inrichten en welke

ondersteuningsvragen ze daarbij hebben;

- Bel de gemeente en vraag wie verantwoordelijk is voor de

transitie jeugdzorg naar de gemeente vanuit de nieuwe

Jeugdwet;

- Maak een afspraak met deze persoon, omdat u van

gedachten wilt wisselen en mee wilt denken. Uw werkwijze
als kinderergotherapeut sluit enorm aan bij deze ontwikke-
ling. Dit wilt u toelichten in een gesprek.

- Bereid u goed voor, wees duideliyk en concreet wat u als

kinderergotherapeut te bieden heeft. Bespreek de produc_

ten die u kunt bieden;

- Vertel kort en bondig enkele resultaten, die juist interes-

sant voor hen zijn;

-Zorg ervoor dat u niet alleen uw verhaal vertelt, maar
stel open vragen in hoe ze deze ontwÍkkeling verder gaan

vormgeven;

- Wees geïnteresseerd en denk mee, zodat een constructief
gesprek ontstaat. Laat zien dat u als kinderergotherapeut

samenwerkt met andere professionals en over de schutting
kan kijken;

- Ca in op wat zi.j zoeken en vertel wat voor meerwaarde

hierbij juist de kinderergotherapeut heeft.
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