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HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ.

1. INTEGRAAL: WIJ WERKEN VANUIT DE DRIEHOEK KIND - OUDERS – SCHOOL

In ons werk staat een integrale en systemische benadering centraal. Een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn  

of haar omgeving. Ieder kind doet dat op zijn eigen, unieke manier. Goede zorg is gericht op het hele systeem. Wij 

werken daarom vanuit de driehoek: kind – ouders – school. Ieder draagt hierbij vanuit zijn of haar eigen kracht een 

steentje bij. Het kind als ervaringsdeskundige, de ouders als opvoedingsdeskundige en de school als onderwijsexpert. 

2. SAMENWERKEN: WIJ BRENGEN ZORG EN ONDERWIJS SAMEN

Wij richten ons niet alleen op de ouders of alleen op de school. Als onderwijsexperts hebben wij ruime kennis en 

ervaring binnen het werkveld van het onderwijs, waardoor wij weten wat een leerkracht nodig heeft om een kind 

weer verder te helpen in de klas. Ook voor ouders bieden wij handvatten in de begeleiding van hun kind. Onze zorg 

is praktisch en concreet. Wij staan voor het verlenen van zorg in de directe schoolomgeving van het kind om zo de 

onderwijsbelemmeringen weg te nemen. Dichtbij en vertrouwd.

3. OPLOSSINGSGERICHT: WIJ RICHTEN ONS OP DE OPLOSSING

Een positieve houding, gericht op de toekomst, staat centraal. Met elkaar kijken we wat er nodig is om de 

onderwijs belemmeringen weg te nemen. We stellen samen met het kind, de ouders en school doelen op. Realis-

tisch en ambitieus. Met elkaar volgen we de resultaten van onze aanpak en stellen we deze, waar nodig, bij. We 

richten ons op de oplossing, want: wat je aandacht geeft, groeit. 

4. HANDELINGSGERICHT: DIRECTE AFSTEMMING OVER WAT WERKT

Het kind krijgt tijdens de behandeling nieuwe vaardigheden aangeleerd en past deze direct toe in de praktijk.  

Om de ontwikkeling van het kind te volgen en te stimuleren, vragen we zowel het kind, ouders als school om het 

gedrag van het kind te monitoren. Zo wordt duidelijk wat werkt. Samen maken we groei zichtbaar.

Individuele hulp of in een groep?

Groepsbehandelingen
Problemen doen zich vaak voor als kinderen met anderen moeten samenwerken.  

Dan is een groepsbehandeling een effectieve manier om met een kind aan de slag te 

gaan. Ook in groeps verband werken we samen aan de eigen doelen en oplossingen van 

een kind. Er is dus altijd sprake van hulp ‘op maat’.  

HCO Zorg in Onderwijs biedt o.a. de volgende groepsbehandelingen:

TRAINING SPELEND OP PAD f  Deze training is ontwikkeld voor kinderen voor wie samen-

spelen of samenwerken met leeftijdsgenoten niet vanzelfsprekend is. Ze worden snel boos 

en raken vaak in conflict, maken moeizaam contact met andere kinderen of komen op 

een of andere manier niet tot spel. Deze training is voor kinderen van 5 tot 13 jaar.

TRAINING OMGAAN MET FAALANGST f  Deze training is bedoeld voor kinderen die last hebben van (faal-)angstgevoelens 

en spanning op school. Hier leer je waar die spanning vandaan komt en wat je kunt doen om dit minder te maken. 

Deze training is voor kinderen van 9 tot 13 jaar. 

Individuele behandeling
Soms kan het beter zijn om een individuele behandeling te kiezen. Misschien omdat het niet nodig is om tien keer 

naar een groepje te komen, maar ook omdat het voor sommige kinderen prettiger en veiliger kan voelen als ze indi-

viduele aandacht krijgen. Ieder kind is anders. We kijken wat het beste aansluit bij het kind en kiezen een passende 

benadering en aanpak.

INDIVIDUELE GESPREKKEN f  Onze individuele behandelingen bestaan uit een korte serie van gesprekken met een 

van onze psychologen of orthopedagogen, waarbij we samen direct aan de oplossing werken. Tijdens ieder gesprek 

kijken we even hoe het gegaan is sinds het vorige gesprek. Wat werkte wel en wat niet? Van hieruit maken we  

samen weer plannen voor de komende periode. 

Kosten
De kosten en vergoeding van een behandeling zijn afhankelijk van de vraag en het gekozen traject. HCO 

Zorg in Onderwijs heeft contracten met de meeste gemeenten in de regio Den Haag, Delft en Westland voor 

het bieden van vergoede zorg vanuit de psychologische basis GGZ. Tijdens de intake spreken we met u  

af wat we gaan doen en wat de kosten zullen zijn, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. 

Aanmelding of meer informatie
Neem vooral contact met ons op, als u meer wilt weten over HCO Zorg in Onderwijs:

E: zorginonderwijs@hco.nl    T: 070 448 28 28    I: www.hco.nl/zorginonderwijs

Tom (groep 6): ‘Bij de training heb ik 
geleerd hoe ik kan vragen hoe ik mee 
mag spelen. Ik vind het weer leuk  
om in de pauze naar buiten te gaan!’ 
[Over de training Spelend op pad]

SAMEN MET HET KIND, 
OUDERS EN SCHOOL

Onze visie op zorg in onderwijs
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Oog voor ieder kind
Ieder kind is uniek in de manier waarop het zich ontwikkelt. 

Meestal verloopt de ontwikkeling zonder grote problemen. 

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig.  

Bijvoorbeeld als ze vaak in conflict komen met zichzelf of  

anderen, moeite hebben met samenwerken/samenspelen  

of snel boos/angstig zijn.

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen  

voor alle leerlingen een zorgplicht. Scholen kunnen kinderen 

vaak ook zelf helpen, bijvoorbeeld door extra hulp van de 

leerkracht of een remedial teacher. Soms is specialistischer  

onderzoek nodig en hebben leerlingen specifieke begeleiding 

of ondersteuning nodig, die niet binnen de school aanwezig 

is. Scholen kunnen voor dit soort extra ondersteuning terecht 

bij het HCO. Onze experts adviseren scholen en ouders  

dagelijks over de juiste aanpak en begeleiding bij diverse 

problemen. 

Onze gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen zijn 

werkzaam op veel verschillende basisscholen. Zij weten hoe zij 

zorg en onderwijs aan elkaar kunnen verbinden voor het beste 

resultaat. Wij hebben ruime ervaring in de ondersteuning en 

begeleiding van kinderen in de vorm van:

• handelingsgericht onderzoek; 

• coaching en begeleiding van leerkrachten;

• oplossingsgerichte behandeling, individueel of in een groep.

Op het snijvlak van zorg en onderwijs
Een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn of haar omge-

ving, thuis en op school. In de huidige praktijk zijn zorg en 

extra ondersteuning vaak gericht op één van deze werelden. 

HCO Zorg in Onderwijs werkt juist vanuit een integrale aanpak 

op school en thuis, in samenwerking met kind, ouders en 

school. Het HCO werkt bovendien samen met tal van andere 

gespecialiseerde instanties en verwijst zo nodig door naar 

andere passende begeleiding of hulp.

f INTAKE MET OUDERS EN SCHOOL

In een gesprek vragen we ouders en school hun hulpvraag te formuleren: wat willen zij graag dat  

het kind leert en wat zouden zij graag zelf willen leren? Tijdens deze fase stemmen we de wensen  

en verwachtingen op elkaar af. Ook bespreken we of een individueel traject of een groepsaanpak het 

beste aansluit.

f OBSERVATIE IN DE KLAS

Vanzelfsprekend betrekken we ook het kind zelf in dit proces. Onze oplossingsgerichte aanpak start 

met een observatie. Bij een individueel traject is dit een observatie in de klas. Bij een groepsbehan-

deling vindt de observatie plaats in de groep waaraan het kind gaat deelnemen. Hierbij brengen we 

het kind in aanraking met dat wat het moeilijk vindt. We bespreken deze observatie na met het kind. 

Alleen dan kunnen wij precies zien wat de vraag is, maar ook wat de kwaliteiten van het kind zijn.  

Dit helpt ons bij het opstellen van de juiste doelen en de juiste aanpak voor het vervolg. 

f SAMEN EEN GROEIPLAN MAKEN

Samen stellen we een groeiplan op. In dit plan staan de doelen beschreven en de manier waarop we 

hier naartoe werken. We beginnen ook pas, wanneer iedereen betrokken is. Samen zijn we eigenaar 

van de oplossing.

f OPLOSSINGSGERICHTE AANPAK

Tijdens het verloop van het traject leren we het kind nieuwe vaardigheden aan. Deze zal het direct 

gaan toepassen. Thuis en op school. Met hulp van de leerkracht en de ouders houdt het kind dagelijks 

succeservaringen en de eigen ontwikkeling bij. Op deze manier vindt er continue en directe afstem-

ming plaats tussen kind, ouders en school over dat wat werkt en over de aangeleerde vaardigheden. 

Samen maken we groei zichtbaar.

f EVALUATIE

Tijdens het traject is er regelmatig contact om onderling af te stemmen hoe het gaat en/of er bijsturing 

nodig is. Na afloop vindt er vanzelfsprekend een eindevaluatie plaats. We bekijken samen met alle 

betrokkenen of de gestelde doelen zijn behaald en wat er mogelijk nodig is om de positieve resultaten 

blijvend vast te houden.

Onze manier van werken

“HCO Zorg in Onderwijs” is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar 
die extra aandacht verdienen bij hun sociaal-emotionele of gedrags-
matige ontwikkeling. Wij bieden oplossingsgerichte individuele onder-
steuning en groepsbehandelingen. Daarbij kijken we altijd samen met het 
kind, ouders en school naar de beste aanpak. Wij zetten ons in voor de 
persoonlijke groei van ieder kind.

Laura (groep 8): ‘Een boekbespreking
vond ik altijd heel eng. De laatste keer

ging het goed, omdat ik heel erg op mijn
ademhaling lette. Daarvan werd ik rustiger

en was ik minder bang dat het fout zou gaan.’
[Over de training ‘Omgaan met faalangst’]

Sem (groep 6): ‘We leerden op onszelf te vertrouwen, maar ook om elkaar te  
vertrouwen. Het was fijn om tijdens de training met andere faalangstige kinderen 
te praten. We begrepen elkaar.’ [Over de training ‘Omgaan met faalangst’]

Moeder van Sam (groep 7): ‘Voor mijn zoon was het fijn dat iedereen met zijn ontwikkeling bezig was. Elke dag krijgt hij van ons en van de juf een cijfer voor zijn gedrag.  
Omdat er aan kleine doelen werd gewerkt, kreeg hij al snel veel complimenten. Dat maakte hem trots en gaf hem de regie in eigen handen.‘ [Over een individuele behandeling]


