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De eerder zo vrolijke Jamir laat de 
laatste weken ander gedrag zien in 
de klas. Deed hij tot voor kort vrolijk 
aan alles mee, nu maakt hij ruzie 
en is brutaal. Zijn schoolprestaties 
hollen achteruit. 

Juf Marloes maakt zich zorgen en 
schakelt OJA in. 

De jeugdzorgcoördinator van Pluryn 
praat met Jamir en hoort dat hij 
thuis veel ruzie heeft. Samen met 
zijn ouders wordt een plan gemaakt 
om de problemen in het gezin te 
verhelpen.

OJA zorgt op school voor onder
steuning van kind en gezin. 

In deze folder lees je er meer over.



De jeugdzorgcoördinator van Pluryn is 

op deze scholen aanwezig. De jongere, 

de ouders, de school en Pluryn werken 

vanaf het begin met elkaar samen. Met 

elkaar kijken we goed wat er precies aan 

hulp nodig is. Zo zorgt OJA ervoor dat 

kinderen vroegtijdig en snel de onder

steuning krijgen die ze nodig hebben. 

Extra zorg dichtbij 
Als het maar even kan, wordt die onder

steuning op school gegeven en anders 

thuis. Daardoor hoeft het kind niet na 

schooltijd nog naar een jeugdhulp

aanbieder. Bovendien is het voor ouders 

eenvoudiger en prettiger om in een  

vertrouwde omgeving hun hulpvraag  

te stellen.

Zo organiseren we extra zorg dichtbij het 

kind en de ouders, zonder dat daarvoor een 

indicatie nodig is. Door er vroegtijdig bij te 

zijn, voorkomen we bovendien dat kind of 

gezin later zwaardere zorg nodig heeft.

Een docent merkt het doorgaans al vlug 

als een van de kinderen in zijn klas niet 

goed in zijn vel zit. Vaak is er hulp nodig, 

om op school goed mee te komen of bij 

de opvoeding van kinderen. Om kinderen 

alle kansen te geven zich optimaal te 

ontwikkelen, moeten school en jeugd 

zorg goed samenwerken. Daarvoor is  

de gemeente Enschede gestart met  

het programma Onderwijs Jeugdzorg  

Arrangement (OJA).

Hulpverleners zijn op school  
aanwezig
Pluryn werkt binnen OJA samen met  

de volgende drie scholen:

• Bonhoeffer College (praktijkonderwijs)

• Het Reliëf (speciaal onderwijs)

•  Neon College, locatie Enschede  

(voortgezet speciaal onderwijs) 

Het Reliëf en Neon College zijn onderdeel 

van Attendiz.

Samenwerken in belang  
van het kind
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Meer informatie
Wil je meer informatie over het programma OJA?  

Neem dan contact met ons op via Pluryn locatie Almelo.

 088 - 779 56 00 

www.pluryn.nl


