
Wat gebeurt er?
Ook na 5 december blijft ons hart vol verwachting kloppen 

voor goed onderwijs en goede zorg voor elk kind! 

In vervolg op de conferenties Oogsten en Zaaien 1 en 2 

van 2006 en 2008 is dit een gelegenheid om de oogst van 

de laatste jaren zichtbaar te maken en de successen in de 

praktijk en in beleid te delen. Maar ook om de opgaven en 

kansen voor de komende tijd door en voor alle betrokken 

partijen helder te krijgen.  

De noodzaak van verbinding vormt daarbij de rode draad: 

•  verbinding van onderwijs en hulpverleners in een goed 

samenwerkend team; 

•  verbinding van schoolbesturen en gemeenten in 

beleidsontwikkeling;

•  verbinding van zorgteams/ZAT’s en Centra voor Jeugd & 

Gezin in een dekkende lokale zorgstructuur;

•  verbinding van onderwijszorg en jeugdzorg voor passend 

onderwijs.

En verbinden begint met elkaar ontmoeten…

Ontmoeten, ervaringen uitwisselen, visies delen, ons laten 

inspireren door goede voorbeelden, gezamenlijk opdrachten 

formuleren voor de komende tijd. Dat en meer doen we op 6 

december 2010 in de Reehorst te Ede. 

Voor wie?
Deze conferentie is bedoeld voor allen die bij zorgteams 

en ZAT’s in het primair onderwijs betrokken zijn, 

zowel uitvoerend als bestuurlijk. Intern begeleiders, 
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schoolleiders,  bovenschools 

managers, schoolbesturen, 

WSNS-coördinatoren, 

vertegenwoordigers van 

hulpverleningsinstellingen en 

beleidsmedewerkers en bestuurders van 

gemeenten en provincies.  

Programma
Om 12.30 uur beginnen we met een lunch. Om 13.00 uur opent 

de dagvoorzitter, Bart Scholten, de conferentie.

Op interactieve wijze wordt een beeld gegeven van de stand 

van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen 

basisscholen en zorgpartners. 

Landelijke organisaties als de PO-Raad, LBib/ab, 

Coördinatorennetwerk PO, VNG, MOgroep, WEC-Raad en 

GGD Nederland presenteren hun plannen en activiteiten voor 

versterking van die samenwerking. De conferentiedeelnemers 

gaan vervolgens aan de slag om deze organisaties extra 

opdrachten mee te geven vanuit hun eigen ervaringen in/met 

de zorg in en om scholen.  

Ook in politiek opzicht leent het moment van de conferentie 

zich goed voor een terugblik en vooruitkijken. Afhankelijk van 

de politieke situatie zal de demissionaire of nieuwe minister 

(of staatssecretaris) van onderwijs/jeugd de stand in de 

samenwerking voor de  jeugd opmaken en de nieuwe plannen 

toelichten.

Landelijke conferentie Oogsten en zaaien (3)

Het Landelijk steunpunt ZAT van het Nederlands Jeugdinstituut organiseert, in samenwerking met de PO-Raad, 
het Coördinatorennetwerk PO en de LBib/ab, voor de derde maal een landelijke conferentie over de zorg 
in en om de basisschool. Opdrachtgevers hiervoor zijn de ministeries van OCW en Jeugd & Gezin. 
Het wordt een bijeenkomst met de meest actuele informatie, sprekende voorbeelden en actieve 
betrokkenheid van de deelnemers. Zorg dat u erbij bent! U bent van harte uitgenodigd!

Samenwerking van scholen met zorgpartners (in zorgteams en ZAT’s) draagt bij aan (beter) 
passend onderwijs, vooral voor kinderen met extra zorgbehoeften. Daarnaast draagt die 
samenwerking rond scholen bij aan een dekkend en goed toegankelijk lokaal zorgaanbod, in 
aansluiting op het Centrum voor Jeugd & Gezin. 



Voorafgaand aan de conferentie is een prijsvraag 

georganiseerd voor goede zorgteams/ZAT’s op drie 

specifieke aandachtspunten: 

1. samenwerking met ouders 

2. samenwerking met gemeente(n) 

3. handelingsgericht werken

Een jury onder leiding van de ambassadeur Samenwerken 

voor de Jeugd, Dolf van Veen, nomineert per thema drie 

zorgteams/ZAT’s. Zij presenteren zich door middel van een 

kort filmpje. 

Als conferentiedeelnemer bepaalt u wie de prijzen winnen!

Heeft of kent u een combinatie van zorgteams/ZAT dat sterk 

is op één van deze drie punten? Meer informatie over de 

prijsvraag en de aanmelding hiervoor vindt u op  

www.nji.nl/prijsvraag.

Inschrijven voor de conferentie
Heeft u er al zin in? Schrijf u dan direct in! Dit kan uitslui-

tend individueel online via www.deelnameregistratie.nl. 

Maak uw aanmelding definitief middels de knop 

‘ok+verzend’ onderaan het overzicht in stap 5 en u ontvangt 

per omgaande ter bevestiging een e-mailbericht met de 

gegevens van uw inschrijving. Tevens ontvangt u een 

account waarmee u online uw inschrijving kunt bekijken, 

wijzigen en/of annuleren. Ontvangt u geen mailberichten 

na uw aanmelding, neem dan direct contact op met de 

deelnameregistratie. Bij uw inschrijving kunt u aangeven of 

u bij de inloop wel of niet gebruik wilt maken van de lunch. 

In de week voorafgaand aan de conferentie ontvangen alle 

deelnemers een routebeschrijving.

Informatie en contact
Voor informatie over uw inschrijving kunt u zich wenden tot 

de deelnameregistratie, telefoon 036-5331941 (10.00-12.00 

uur) of e-mail onderwijsjeugdzorg@deelnameregistratie.nl.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het 

Nederlands Jeugdinstituut, telefoon 030-2306589 of  

e-mail infozat@nji.nl.

Kosten en annulering
De deelnamekosten bedragen € 150,00 per persoon. Tot 

6 weken voorafgaand aan de conferentiedatum kunt u uw 

inschrijving zelf online en kosteloos annuleren. Annu-

leringen binnen 6 weken dienen per e-mail te worden door-

gegeven via onderwijsjeugdzorg@deelnameregistratie.nl 

onder vermelding van het inschrijfnummer, de 

deelnemergegevens en de conferentiedatum en -titel. De 

annuleringsvoorwaarden waarmee bij inschrijving akkoord 

is gegaan, worden dan toegepast.

Extra ochtendprogramma voor WSNS-coördinatoren
In samenwerking met het Coördinatorennetwerk PO wordt in de ochtend aan WSNS-coördinatoren een extra 
programma geboden. Zo kunt u uw dag nog zinvoller besteden!
Het programma hiervoor wordt vastgesteld op basis van de coördinatorenbijeenkomsten in juni.  
Met de ontwikkelingen rond passend onderwijs, zorg in en om de school, Centra voor Jeugd & Gezin, 
de verwijsindex risicojongeren, de meldcode kindermishandeling, veiligheid  in en om de school en de 
ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdzorg (Perspectief Zorg voor Jeugd) kan dit niet anders dan een 
interessant en gevarieerd programma worden. 

WSNS-coördinatoren die zowel aan het ochtend- als het middagprogramma deelnemen, betalen € 195,- (incl. 
lunch). Volgt u alleen het ochtendprogramma, dan betaalt u € 60,- (zonder lunch).
Op www.deelnameregistratie.nl kunt u aangeven of u ook aan het ochtendprogramma deelneemt. 


