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Welkom namens de gemeenten  en 
Unita!
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Gezamenlijke MDO Werkwijze is vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2014-2018.

Voor het nieuwe Ondersteuningsplan 2018-2022 gaan we de werkwijze nog evalueren.



Wanneer naar de gemeente?
• Zorg, lichamelijke en psychische gezondheidszorg (psycholoog, (jeugd) psychiater)

• Welzijn en maatschappelijke dienstverlening (maatschappelijk werker)

• Zorg en welzijn in relatie tot de woning (thuiszorg en huishoudelijke hulp)

• WMO voorzieningen ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

• Vrijwilligerswerk 

• Mantelzorg en dagbesteding

• Vragen over vrije tijdsbesteding

• Informatie en educatie

• Financieel-juridische vragen

• Collectief vraagafhankelijk vervoer

• Hulpmiddelen

• Andere vervoersmogelijkheden, zoals leerlingenvervoer

• Allerlei activiteiten plaats: Centrum Jeugd en Gezin,  rijbewijskeuringen 70 +, open 
eettafel, pilatus, djembe, trombosedienst, etc. Voor een actuele agenda kijkt u op: 
www.wijzerwijzer.nl .
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Visie en model Unita 
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Kinderen met ontheffing, maar leerbaar

S.B.O.

S.O.

A.L.

Arrangementen en 
expertise pool Unita

R.G.T.G.

Arrangement plus en basisondersteuning 
bij 30 schoolbesturen en op 110 scholen

Groeidocument

Toelaatbaarheidsverklaring

Eigen arrangementen van scholen
> 92 % kinderen

< 5 % van de kinderen

Ieder kind een passende 
plek in samenwerking
met alle schoolbesturen en
7 gemeenten. Daarnaast een  
dekkend netwerk in de regio

Doel: Geen 
Thuiszitters

(Nu 2 met 
passend 
aanbod)

Meer dan 96% van de 
van de leerlingen 
zitten op de reguliere
scholen. 

Totaal 24000 leerlingen van 4-12 jaar

> 900 hulpvragen 
in het loket van Unita

1% van de leerlingen

2,6% van de leerlingen



Hoe werken we samen?
Simpele hulpvragen

Verantwoordelijkheid van:
Schoolbestuur en School

Basisondersteuning op school (Memo)
Enkelvoudige hulpvragen
Arrangementen altijd na een Multi 
Disciplinair Overleg (MDO)

Complexe hulpvragen
Verantwoordelijkheid: Unita 
Samenwerkingsverband PO Gooi & Vecht

Altijd via een Groeidocument insturen
Loket, mailadres, telefoon & website
Meervoudige complexe hulpvragen MDO
Meestal Onderwijsarrangementen 
School handelingsverlegen

Zorg adviesteam in de basisschool
Samenstelling ZAT: Schoolmaatschappelijk 
werker, RBL, jeugdarts, intern begeleider en 
schooldirecteur. Jeugdconsulent op afroep

Thema’s ZAT:
* Opvoedingsvraagstuk
* Veilig thuis issue
* Armoede problematiek
* Medisch

Huisarts of
Loket van de gemeente
Medische vragen en 
complexe vragen over zorg thuis, jeugdzorg 
en zorgvragen op school. 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en vragen 
over leerlingenvervoer. Zorgvragen kunnen 
ook via het MDO van Unita en dan in een 
Onderwijs Jeugdzorg Arrangement (OJA)
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MDO met 
jeugd-

consulent

Vervolg-
aanpak: 5 

gesprekken 
techniek
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Analyse 1e helft 2016: 440 casussen ZAT
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Gemiddeld 7 leerlingen per ZAT besproken. Per jaar > 800 casussen, (gem. 100 per 
gemeente per jaar, gem. 13 per school per jaar).

> 60% van alle basisscholen doen mee (dit aantal is groeiende, aanmelding staat 
open). De andere 40% kan gebruikmaken van de helpdesk van Versa en krijgt dan 
eenmalig ondersteuning op een kind casus.

Achtergronden casussen 1e helft 2016:

• Thuissituatie en of opvoeding is zorgelijk: 223x (> 50%)

• Gedrag van de leerling: 121x (27%)

• Ontwikkeling van de leerling: 38x (8%)

• Medische vraag: 29x (6%)

• Verhuizing van een zorgleerling: 13x (3%)

• Pesten: 7x (1%)

• Rouw: 3x (minder dan 1%)

• Armoede: 3x (minder dan 1%)

• Overig: 3x (minder dan 1%)



Betrokken partijen bij de 440 ZAT casussen
School en Unita 150 x was  de school leidend bij de oplossing (zelfoplossendvermogen na ZAT 34%)

33 x route MDO Unita
25 x MDO + OJA (Unita met jeugdconsulent)

Zorg en zware zorg na 
ZAT bespreking

46 x CJG, opvoedondersteuning
42 x Veilig thuis (VT melding)
37 x SMW in gesprek met ouders, vijfgesprekkenmodel
27 x GGD (4x schoolarts) 
27 x RBL
15 x Psycholoog
13 x GGZ (4x Fornhese,6x Bascule)
11 x JGZ (3x Robertshuis)
11 x Dwang/OTS (8x Voogd,3x Rvdk)
10 x wijkverpleegkundige
9 x SOVA training
8 x Gemeente/jeugdsportfonds
8 x AMW
7 x Huisarts (2x transvisie) 
7 x Trompendael
6 x Youké
5 x Sherpa
3 x Sociaal plein
2 x Trappenberg
2 x RIBW

Bijzonderheden In ongeveer 30 casussen waren meerdere partijen betrokken

Met name de toename van opvoedings-gerelateerde problematiek valt op (> 300%) ten 
opzichte van vorige meting. Opvoeding staat met stip op 1 (> 50% van alle casussen).
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MDO, OW en JH/zorg:  
Samen Sterk

Werkwijze, proces: 

• Voorafgaand aan MDO: wie? 

– Jeugdhulp/zorg is er al: uitnodigen?

– Jeugdhulp/zorg is nodig: jeugdconsulent uitnodigen!

• Tijdens MDO:OJA/ OZA nodig?

– Onderwijs-ondersteunend gedrag ouders

• Na MDO: aan de slag

– Afspraken arrangement uitvoeren, monitoren en 
evalueren + afstemming OW-JH/zorg
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Werkwijze inhoud: 
7 x handelingsgericht

1. Doelgericht: MDO én kind + omgeving

2. Wisselwerking, afstemming, systeem

3. Onderwijs- en opvoedbehoeften kind

4. Leerkrachten en ouders doen ertoe: wat nodig
om … (ondersteuningsbehoeften)?

5. Samenwerken school, ouders, leerling, hulp/zorg

6. Positieve benutten (oplossingsgericht)

7. Transparant, stappen: overzicht (+/-)  inzicht
(analyse)  uitzicht (doel & hoe = OZA) 
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Onderwijsondersteunend gedrag

1. Opvoedgedrag van ouders
- Op tijd naar bed/op school, gezond eten, verzuim
- Beleid TV en computer, lezen, bibliotheek, musea
- Achter schoolbeleid staan, leerkracht ondersteunen, bij 

voorkeur zelfde gedragsregels op school als thuis
2. Betrokkenheid ouders bij school

- Belangstelling tonen, leervorderingen volgen, goed 
gedrag op school waarderen, inzet voor school 
waarderen, leerkracht complimenteren

- Thuis extra oefenen, helpen met huiswerk en werkstuk 
- Meedenken bij aanpak kind, kennis delen in MDO

3. Verwachtingen ouders (OPP): hoog maar realistisch

Ondersteuningsbehoeften: wat hebben ouders nodig 
om ….?  Jeugdhulp-arrangement? 



Opdracht: casus  

• Bespreek in groepen de casus

• Hoe zou jij het MDO organiseren (proces)? 
Wie zou je uitnodigen en waarom?

• Wat zou jij bespreken en waarom (inhoud)? 
Wat zou je zeggen en vragen? 
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Casus kleuter groep 1
Leerling is 4 jaar, jongetje.

Gaat sinds vorige week naar een reguliere basisschool groep 1

Na twee wenochtenden zijn onderstaande zorgen geconstateerd:

• Nog niet zindelijk;

• Is zeer persoonsafhankelijk, heeft een klik met de vaste juf 

• Grote taalachterstand op leeftijdsgenoten;

• Ouders worden al drie jaar thuis ondersteund door een gezinscoach;

• Kijkt de juf niet aan;

• Kan nog niet zelfstandig spelen met andere kleuters;

• Blijft niet in de kring zitten tijdens groepsmomenten.
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Casus leerling groep 3
Meisje van 6 jaar oud.

Sinds 3 jaar op de reguliere basisschool.

Zeer hoog begaafd > 145, harmonisch profiel.

Is volgens de ouders ongelukkig op school.

Privé al veel extra begeleiding gehad (beelddenker, HB jonge kind).

Ouders zijn zeer ongerust, misschien te betrokken. 

Ze wil niet naar school.

Ze krijgt van school 2 x 1 uur uitdagende opdrachten van een gespecialiseerde 
juf. 

School voelt zich nog wel handelingsverlegen.

Ze blijkt in de laatste meting op school achteruit te zijn gegaan.

Problematiek neemt toe, ze wil volgens haar ouders dood.
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Nabespreking casus: proces? 

• Voor MDO: wie uitgenodigd en waarom (rol)? 

! Meedenken, maar niet op elkaars stoel zitten

• Tijdens MDO: hoe wisselwerking bespreken? 
Visualiseren? 

• Na MDO: doelen kind, OW en OPV 
OJA/OZA?
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Nabespreking casus: inhoud, 
7 x handelingsgericht? 

1. Doelen MDO? 

2. Analyse: context onderwijs & opvoeding?

3. Doel + behoeften kind i.p.v. stoornis?

4. Behoeften school en ouders?

5. Samenwerking LK, IB, LL, ouders, 
jeugdhulp/zorg? Onderwijs ondersteunend gedrag
ouders?

6. Positieve kind en context  oplossingen?

7. Overzicht inzicht uitzicht: doelen + OJ/ZA?15



Werkwijze: MDO met jeugdconsulent

• Meestal zijn er systemische problemen, hiervoor is de jeugdconsulent van 
de gemeente meestal nodig voor een passende gecombineerde oplossing;

• Het onderwijs is dan vindplaats;

• De MDO werkwijze is basis, de jeugdconsulent wordt hierbij uitgenodigd 
door de Trajectbegeleider (voorzitter MDO) van Unita; 

• Meestal omdat er ook een jeugdhulp en/of zorgvraag op school en/of na 
school is geformuleerd door de ib’er;

• Samen met ouders kiezen we de gewenste en passende onderwijs en 
jeugdhulp arrangementen of een onderwijs- zorgcombinatie of een 
combinatie van onderwijs, jeugdhulp en zorg;

• Tijdens het MDO maken we duidelijke afspraken over de arrangementen, de 
duur en het vervolg;

• Evaluatie en vervolg doen we ook weer samen;

• De consulent kan toegang krijgen tot het Groeidocument via het loket van 
Unita.
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Vragen

• Zijn  er nog vragen?

• Presentatie krijgen jullie per mail nagestuurd.
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