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Stay on Track

Presentatie proces en product
16-06-2022

Presenter-notities
Presentatienotities
Voorstellen, aanwezigen:Lynn van Schie – junior onderzoeker iHUBCarlijn de Groot – zelf invullen Dafne Smit – junior onderzoeker iHUBAmber de Pooter – masterstudent UvA, scriptie SOTJudith – ervaringsdeskundige ouder, vertegenwoordiger van de ouders die betrokken zijn geweest Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak vormgegeven. Met een combinatie van zorg en onderwijs biedt iHUB een passend aanbod aan jongeren en hun ouders die dat nodig hebben.



Start co-creatie

• Overname project van promovenda
• Vorming co-creatiegroep
• Eerste bijeenkomst met elkaar op 23-02-2022
• Totaal 4 sessies

Presenter-notities
Presentatienotities
Promovenda gestopt, dus overname Jaar 2 van SOT door Lynn van SchieVorming co-creatiegroep koste veel tijd. We hebben een groep gehad met uiteenlopende expertises. Helaas geen jongeren. Wel verschillende ouders.Hierdoor was de eerste bijeenkomst ‘pas’ op 23 februari.



Proces

• Art of Hosting gebruikt
• Elke sessie duurde 2 uur

Sessie 1: Discover, online

Sessie 2: Dream, live

Sessie 3: Design, online

Sessie 4: Deliver, online

Presenter-notities
Presentatienotities
Art of Hosting is een manier om groepsprocessen te faciliteren, waarbij uitgegaan wordt van het zelforganiserende vermogen van de groep. Ieders inbreng is even waardevol.We hebben een volgorde van sessies aangehouden: Define (de interviews uit Jaar 1 van SOT), Dream, Design en Deliver.Eerst divergeren, daarna convergeren (steeds specifieker richting de bouwstenen).Korte uitleg wat we per sessie hebben gedaan.



Sessie 1: Discover

Knelpunt: verplaatsen en 
wisselen van locatie + veelal 
wegvallen van personeel

Kans: autonomie

Oplossing: contact / 
communicatie met de 
jongere en ouders

Presenter-notities
Presentatienotities
- Uit de interviews van Jaar 1 heeft de groep gestemd met welke per belemmering, kans en oplossing in de schoolloopbaan van niet-thuiswonende jongeren we vanuit iHUB aan de slag willen.



Sessie 2: Dream
Poster 1: Home away from 
home – maatje en maatwerk

Poster 2: It takes a village to 
raise a child

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze sessie was live en ging om dromen zonder grenzen. Hoe ziet de ideale wereld (schoolloopbaan) eruit volgens jullie?Er kwamen twee posters uit  i.v.m. de tijd niet ingaan op inhoud posters.



Sessie 3: Design

1. Draagvlak creëren + trainen

2. Samen doen met leerlingen 
en ouders

3. Nazorg/ondersteuning naar 
vervolgplek

Twee grove stappenplannen 
voor implementatie TSO.

Presenter-notities
Presentatienotities
Er is voorafgaand aan deze sessie met de directeur I&K iHUB en regiodirecteur (V)SO Rotterdam afgesproken om het project TSO aan SOT te verbinden. Vanuit de interviews en de eerdere sessies kwam naar voren dat er door alle betrokkenen veel waarde gehecht wordt aan het versterken van de autonomie van jongeren. Juist deze houding (‘kijk achter mijn gedrag’) komt sterk naar voren binnen de TSO-benadering.TSO is daarmee een bouwsteen geworden waar binnen SOT verder mee gewerkt kan worden. Het is te verwachten dat de implementatie van TSO op scholen positieve effecten heeft op alle jongeren.In sessie 3 was het doel: het ontwerpen van een plan hoe we de schoolloopbaan van jongeren kunnen verbeteren d.m.v. TSO.Hieruit kwamen drie belangrijke thema’s naar voren.Twee groepjes hebben een grove plan van aanpak gemaakt voor het invoeren van TSO in schooljaar 2022-2023.



Sessie 4: Deliver

Per kwartaal van schooljaar 
2022–2023 uitwerken wat het 
plan van aanpak is voor de 
implementatie van TSO.

Presenter-notities
Presentatienotities
In deze sessie zijn de twee grove plannen uit de vorige sessie specifiek gemaakt.Per kwartaal van schooljaar 2022-2023 uitgewerkt wat het plan van aanpak is.Deze uitkomsten zijn eigenlijk al het product.



Zoals omschreven in het 
boek van Leony
Coppens; lesgeven aan 
getraumatiseerde 
kinderen

Product: Traumasensitief onderwijs (TSO)



Einde schooljaar 2021–2022 

• Voorbereidend op pilotjaar 2022–2023
• Taken/activiteiten:

Op beleidsniveau de grote lijnen uitzetten 

Kerngroep TSO samenstellen 

Communicatie binnen iHUB 

Rol promovenda 

Presenter-notities
Presentatienotities
- Ter voorbereiding op het pilotjaar 2022–2023 is het noodzakelijk om in het laatste kwartaal van schooljaar 2021–2022 een aantal stappen te ondernemen, zodat in het nieuwe schooljaar een goede start gemaakt kan worden met de implementatie van TSO. 



Product: Pilotjaar 2022–2023 

• Het pilotjaar is opgedeeld in vier kwartalen
• In het rapport is er per kwartaal een taak/activiteit 

beschreven + wie daarvoor verantwoordelijk is



Kwartaal 1: september t/m november

Scholen benaderen voor deelname aan de pilot

Inventarisatie pilot 

Inrichten kerngroep en werkgroepen 

Ouders/leerlingen betrekken bij implementatie 

Buddyscholen

Presenter-notities
Presentatienotities
- Tijdens het eerste kwartaal van schooljaar 2022–2023 staan er een aantal activiteiten gepland. Sommige van deze activiteiten kenden een start in het vorige schooljaar, een aantal activiteiten is nieuw.



Kwartaal 2: december t/m februari

Nulmeting medewerkers

Presentatie trauma en TSO 

Training gedragswetenschappers

Presenter-notities
Presentatienotities
- Waar de activiteiten uit het eerste kwartaal een meer organisatorisch karakter hebben, zullen er in het tweede kwartaal activiteiten worden ondernomen die een meer inhoudelijk karakter kennen.



Kwartaal 3: maart t/m mei

TSO in werkverdelingsplan 

Werkgroepen op locaties samenstellen

Presenter-notities
Presentatienotities
- Tijdens het derde kwartaal worden de eerste voorbereidingen voor schooljaar 2023–2024 opgestart.



Kwartaal 4: juni t/m augustus

Beschreven visie op en plan van aanpak voor implementatie 

Start met beschrijven visie op meten en kwaliteit 

Presenter-notities
Presentatienotities
- Het laatste kwartaal van schooljaar 2022–2023 staat in het teken van reflectie op het afgelopen schooljaar, het ontwikkelen van visie en beleid voor het volgende schooljaar en het voorbereiden van de verdere implementatie in schooljaar 2023–2024. 



Bedankt!

Presenter-notities
Presentatienotities
Voorstellen, aanwezigen:Lynn van Schie – junior onderzoeker iHUBCarlijn de Groot – zelf invullen Dafne Smit – junior onderzoeker iHUBAmber de Pooter – masterstudent UvA, scriptie SOTJudith – ervaringsdeskundige ouder, vertegenwoordiger van de ouders die betrokken zijn geweestWie is iHUB? Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz onder één dak vormgegeven. Met een combinatie van zorg en onderwijs biedt iHUB een passend aanbod aan jongeren en hun ouders die dat nodig hebben.
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