EXPERTISECENTRUM

TRAINING:
SCHOOLVERZUIM

Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met
complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze
expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe
scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is
een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u
voorlichting geven of training.

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons
actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud
en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een
training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen
wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroeps
register voor Jeugdzorgwerkers. Daarmee voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Schoolverzuim.

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

TRAINING

SCHOOLVERZUIM
Een gerichte aanpak van schoolverzuim draagt bij aan het succesvol volgen van onderwijs,
gezond opgroeien en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling. De samenwerking
met het kind, zijn gezin en de school staat hierin centraal.
Krijgt u als jeugdzorgwerker te maken met schoolverzuim en vraagt u zich af:

• Hoe ontwikkel ik een goede werkrelatie met het kind en zijn ouders?
• Hoe kom ik erachter wat er precies aan de hand is?
• Hoe kan ik tegelijkertijd uitzoeken wat de oorzaak van het verzuim is én het
kind weer perspectief op het volgen van onderwijs geven?

•
•
•
•

Hoe leg ik goede verbindingen tussen school, het kind en zijn ouders?
Waar in de schoolverzuimketen pak ik regie en hoe werk ik samen met andere professionals?
Hoe motiveer ik het kind en eventueel zijn ouders voor hulpverlening?
Hoe zorg ik ervoor dat het kind naar school blijft gaan?
Een deskundige trainer met praktijkervaring helpt u graag deze en andere vragen te
beantwoorden en neemt u in twee dagdelen (1 dag) mee in de theorie en praktijk van schoolverzuim. Hierin is ruimte voor bespreking van uw eigen casuïstiek. Na afloop van de training
kunt u onder meer een goede analyse maken van de oorzaken van het schoolverzuim. Op basis
daarvan kunt u samen met het kind, het gezin en het netwerk een plan van aanpak maken dat
door alle betrokkenen gedragen wordt. U kent uw eigen rol in de keten en u weet hoe u met
alle betrokken het gesprek voert en samenwerkt.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook
aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven.
Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op.
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Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.
Jeugdbescherming Gelderland
Hoofdkantoor

T (088) 712 12 12
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6824 HH Arnhem
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