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 Samenvatting 

Sinds september 2011 wordt in de gemeente Den Haag op twee basisscholen 

gewerkt met de functie ‘schoolcoach’. Het betreft de uitwerking van het 

Amerikaanse concept 'family coach'. De gemeente formuleerde het doel van de 

schoolcoach als ‘een preventieve relatie onderhouden met ouders die bijdraagt aan 

het tijdig signaleren en wegnemen van belemmeringen die de 

‘onderwijsontwikkeling’ van het kind in de weg kunnen staan, in samenwerking met 

daartoe aangewezen instanties’. De uitvoering van de functie schoolcoach is in 

handen van Stichting Zebra Welzijn. 

 

Op verzoek van de gemeente Den Haag voerde TNO in samenwerking met de 

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid - jeugd Noordelijk Zuid-Holland 

(AWP-j) een procesevaluatie uit voor de Pilot Schoolcoach. Doel was om de Pilot 

Schoolcoach te professionaliseren met een theoretisch basis en praktische 

handvatten te geven voor het inpassen ervan in de huidige ontwikkelingen in het 

onderwijs en beleid rond zorg voor jeugd. 

 

Allereerst is een quick scan uitgevoerd van relevante literatuur naar achterliggende 

modellen en concepten. De functie schoolcoach sluit aan bij het theoretische kader 

van het bio-ecologisch model, waarin de opvoeding van  kinderen wordt gezien als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van thuis, school en bredere gemeenschap. 

De schoolcoach past in dit model doordat zij de verbinding tussen leerkracht, klas / 

school, ouders en ouders onderling faciliteert en bevordert. Als tweede sluit de 

schoolcoach aan bij het concept ouderbetrokkenheid; de mate waarin ouders 

betrokken zijn bij hun kind, de school en bredere omgeving is van invloed op de 

schoolprestaties van hun kind. Op de derde plaats blijkt de manier van werken van 

de schoolcoach gestoeld op een oplossingsgerichte benadering. Ten slotte 

kenmerkt het werk van de schoolcoach zich door het outreachende karakter en een 

hoge mate van eigen beheer en controle. 

 

Vervolgens zijn de eerste praktijkervaringen met de inzet van schoolcoaches op de 

twee basisscholen in Den Haag in kaart gebracht. De gegevens zijn verzameld via 

zeventien semigestructureerde interviews, analyse van de registraties in week- en 

maandstaten, en overleg met de adviesgroep. De waardering voor de schoolcoach 

is in het algemeen groot. De schoolcoach blijkt op de pilot scholen  in een 

belangrijke behoefte te voorzien. De meerwaarde is de combinatie van: meer tijd 

beschikbaar, laagdrempelig aanspreekpunt, los van school maar toch ín de school, 

er zijn vóór de ouders, preventief/proactief werken, ontlasten van leerkrachten en 

intern begeleider, het helpen van de ouders bij het vinden en organiseren van 

hulpverlening voor kleine én grotere problemen. Als aandachtspunten worden 

gesignaleerd: de overlap van de taken van de schoolcoach met die van  

bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker en de oudercoördinator en met het 

overig aanbod in de wijk; het aantal ouders dat wordt bereikt; het beperkte aantal 

huisbezoeken dat wordt gebracht; de verschillende registratiesystemen en de 

beperkingen van deze systemen; de omgang met privacy van leerlingen en ouders. 

 

Aan het einde van het rapport worden dertien aanbevelingen gegeven (paragraaf 

4.3). Deze aanbevelingen concentreren zich op: het beter omschrijven van de 

doelen en taken van de functies schoolcoach, schoolmaatschappelijk werker en 
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 oudercoördinator; het overwegen om functies te combineren; het uitwerken van het 

concept ouderbetrokkenheid; het versterken van het proactieve, outreachende 

karakter van de functie; en het verbeteren van het registratiesysteem. 

Bij voortzetting en eventuele uitbreiding van het project schoolcoach kan de 

meerwaarde worden uitgebouwd wanneer rekening wordt gehouden met deze 

aanbevelingen. 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De wethouder Onderwijs van Den Haag heeft in september 2011 in overleg met 

scholen en besturen de opdracht gegeven om, naar een Amerikaanse idee, het 

concept 'family coach' te ontwikkelen op twee pilotscholen (drie locaties) in Den 

Haag. In een pilot is dit concept al werkende wijze ontwikkeld, waarbij gekozen 

werd voor de naam ‘schoolcoach’. Het door de gemeente geformuleerde doel van 

de schoolcoach is: een preventieve relatie onderhouden met ouders die bijdraagt 

aan het tijdig signaleren en wegnemen van belemmeringen die de 

‘onderwijsontwikkeling’ van het kind in de weg kunnen staan, in samenwerking met 

daartoe aangewezen instanties. Met ‘onderwijsontwikkeling’ wordt bedoeld: het 

succesvol volgen en afronden van de basisschool. De uitvoering van de functie 

schoolcoach is in handen van Stichting Zebra Welzijn. 

 

Op de Haagse basisscholen OBS De Springbok en CBS Comenius in het 

Transvaalkwartier leefde de behoefte aan praktische coaching/ondersteuning voor 

ouders binnen de gezinssituatie. De scholen worden regelmatig geconfronteerd met 

vragen over opvoeding en regelzaken in gezinnen. Door de achterliggende 

problemen lijkt de ontwikkeling van de leerling in het gedrang te komen. 

Begeleiding/ondersteuning om deze gezinnen langduriger te volgen en zo nodig 

praktisch te begeleiden, aansluitend op het onderwijs aan kinderen, ontbreekt. 

 

Naar aanleiding hiervan is gekozen voor een Pilot Schoolcoach op de twee 

basisscholen (drie locaties). Daarbij wordt het concept van de 'family coach' uit de 

Verenigde Staten
1
 gevolgd. Volgens dit concept verleent de schoolcoach 

begeleiding bij praktische vragen/problemen en lichte ondersteuning aan leerlingen 

en hun ouders bij opvoedvragen en legt zij relaties met instanties die zich richten op 

de zorg voor jeugd buiten de school indien dat nodig is. De pilot is in oktober 2011 

gestart. 

 

De bedoeling is dat de schoolcoach bijdraagt aan de opzet en uitvoering van 

preventieve activiteiten, aan het in een vroeg stadium oppikken van signalen van 

(potentiële) problematiek, en aan het helpen vinden van een oplossing hiervoor om 

erger te voorkomen. De schoolcoach inspireert en motiveert daarbij ouders en geeft 

hen in samenwerking met de oudercoördinator en de intern begeleider van de 

school opvoedingsondersteuning en psychosociale hulp in de vorm van tijdelijke 

praktische hulp, voorlichting, informatie, advies en tips.  

Bestaande vaardigheden worden versterkt en nieuwe zo nodig aangeleerd. Indien 

nodig worden de ouders doorverwezen naar andere organisaties. 

 

Het doel van de inzet van de schoolcoach is een proces op gang te brengen in de 

gezinnen die het betreft, met als resultaat dat: 

 de opvoedingscompetenties, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van 

ouders zijn toegenomen; 

                                                      
1 In 2010 bracht een delegatie van de gemeente Den Haag en enkele scholen een werkbezoek aan New 

York City en Boston in de VS. Tijdens dit bezoek werd kennisgemaakt met de functie schoolcoach en 

raakte men enthousiast over dit concept. Publicaties over de achtergrond en werkwijze zijn niet 

voorhanden. 
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  ouders gebruik maken van hun eigen probleem-oplossend vermogen, de eigen 

krachten en mogelijkheden en hulpbronnen in hun sociale omgeving; 

 ouders zelf weer vragen en problemen in de opvoeding kunnen hanteren 

zodanig dat er positieve veranderingen optreden in het gedrag en welbevinden 

van de kinderen; 

 ouders zodanig gemotiveerd zijn om waar nodig intensievere hulp te 

aanvaarden (Zebra Welzijn, 2011). 

 

De schoolcoach functioneert in een breder aanbod van onderwijsondersteuning en 

zorg voor het kind in en buiten de school. Vermeld kunnen worden o.a. interne 

begeleiders, oudercoördinatoren, schoolmaatschappelijk werk, 

jeugdgezondheidszorg (JGZ), leerplichtambtenaren, orthopedagoog of psycholoog. 

Zij zijn al dan niet georganiseerd in een zorg- en adviesteam (ZAT-team) of in 

samenwerkingsverbanden met andere scholen. 

 

De Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag heeft 

de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid - jeugd Noordelijk Zuid-Holland 

(AWP-j) gevraagd om een procesevaluatie voor de Pilot Schoolcoach uit te voeren. 

De evaluatie wordt gebruikt om vast te stellen of en hoe de pilot in het 

onderwijsbeleid van de gemeente kan worden ingebed. De gemeente heeft de 

AWP-j betrokken vanwege de wens om de Pilot Schoolcoach te professionaliseren 

met een theoretisch basis en praktische handvatten voor het  inpassen ervan in de 

huidige ontwikkelingen in het onderwijs en beleid rond zorg voor jeugd.  

 

Dit rapport betreft een eerste evaluatieonderzoek naar de Pilot Schoolcoach: een 

kortdurende en exploratieve beschrijving van de eerste ervaringen in de praktijk met 

de inzet van schoolcoaches op twee basisscholen in Den Haag. In december 2012 

wordt een beslissing genomen over eventuele inhoudelijke uitbreiding naar andere 

scholen in 2013. Bij voortzetting van het project in 2013 zullen de mogelijkheden 

voor verdere evaluatie van het schoolcoach-concept worden onderzocht. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

 

1. a. Bij welke theoretische modellen en modellen voor zorgstructuren in het 

onderwijs en de zorg voor jeugd sluiten de uitgangspunten van de 

Schoolcoach aan? 

 b. Welke met de Schoolcoach vergelijkbare concepten bestaan er in 

Nederland? 

 

2. a. Vanuit welke behoeften is de Pilot Schoolcoach geïmplementeerd? 

 b. Welke behoeften leven er op scholen waar interesse in de Pilot 

Schoolcoach is getoond ten aanzien van de doelen waarvoor de 

schoolcoaches kunnen worden ingezet? 

 

3. a. Wat zijn de activiteiten van de schoolcoaches in de huidige pilot? 

 b. Hoe past de schoolcoach in het bestaande zorgaanbod en de bestaande 

zorgstructuur op school? 
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 4.   Hoe wordt de inzet van de schoolcoach in de huidige pilot gewaardeerd 

door ouders, scholen en relevante partners? 

 

5.   Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan over de werkwijze, 

continuering en inbedding ten behoeve van een uitbreiding van de Pilot 

Schoolcoach in 2013? 
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 2 Methoden 

Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van 

verschillende methoden 

2.1 Quick scan van de literatuur 

 Een eerste quick scan richtte zich op theoretische modellen en concepten die 

van toepassing zijn op de Pilot Schoolcoach. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

parate kennis van TNO en beperkte zoekacties op zowel internet als in 

databases (Scopus, Pubmed). Er is gezocht op termen zoals ouderparticipatie 

(parent involvement), school coach, schoolprestaties (cognitive / academic 

achievement), risicofactoren (risk factor), thuissituatie (home environment), 

outreachend. Tevens is gekeken naar de landelijke beleidskaders waarin de 

schoolcoach past. 

 De tweede quick scan had betrekking op vergelijkbare concepten in Nederland. 

Hiervoor is naast het internet de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het 

NJi geraadpleegd. Deze zoekactie is beperkt tot Nederland omdat de onderwijs- 

en zorgstructuur en de samenwerking met de nulde lijn (JGZ en 

maatschappelijk werk) in andere landen afwezig of afwijkend is. 

Aangezien het om een quick scan van de literatuur ging, ten behoeve van een 

beknopte evaluatie, is er geen uitputtende search uitgevoerd.  

2.2 Interviews 

Er werden semigestructureerde interviews afgenomen met: 

 de twee scholen die deelnemen aan de Pilot Schoolcoach; de CBS Comenius 

en de OBS De Springbok2. Op deze scholen is gesproken met de schoolcoach, 

één of meerdere directieleden, één of meerdere ouders, de interne 

begeleider(s), de oudercoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. 

 drie scholen die bij de gemeente Den Haag hebben aangegeven interesse te 

hebben in de pilot; de Jan van Nassauschool, de Van Ostadeschool en de PC 

Hooftschool. Op de Jan van Nassauschool is gesproken met een directielid, de 

interne begeleider en de oudercoördinator. Op de Van Ostadeschool is 

gesproken met de adjunct directeur (tevens oud-oudercoördinator) en op de PC 

Hooftschool met de directeur. 

 Stichting Zebra Welzijn, de welzijnsorganisatie waar de schoolcoaches in dienst 

zijn. De interviews zijn gehouden met de Unitdirecteur Jeugd en de projectleider 

van de Pilot Schoolcoach. 

 JGZ-team van de twee deelnemende scholen. Gesproken is met de 

jeugdverpleegkundigen en de jeugdarts van beide scholen en de jeugdarts. 

 Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). Er is een interview gehouden met de 

coördinator CJG Den Haag Centrum (de CJG locatie van het 

Transvaalkwartier).  

 

Tijdens de interviews is gewerkt met een interviewschema dat is opgesteld op basis 

van de onderzoeksvragen (zie Bijlage A). De volgende thema’s stonden centraal: 

                                                      
2
 Wanneer in dit onderzoek wordt gerefereerd aan de OBS De Springbok wordt de locatie Pretoriusstraat 

bedoeld.  
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 behoeften omtrent schoolcoach, activiteiten van de schoolcoach, de zorgstructuur 

en waardering van de schoolcoach. Van elk interview werd een kort verslag 

gemaakt. Bij de analyse van de interviews werden de uitspraken geordend naar 

onderzoeksvraag. 

2.3 Documentanalyse  

 Registratiegegevens  

De drie schoolcoaches hebben hun activiteiten tijdens de pilotperiode wekelijks of 

maandelijks geregistreerd op een registratieformulier dat voor aanvang van de pilot 

was ontwikkeld (zie Bijlage B). De mogelijkheden voor analyse van de gegevens op 

dit registratieformulier waren beperkt. De gegevens zijn ingevoerd in een database, 

geaggregeerd en geanalyseerd. Voor enkele onderdelen werd de rapportage van 

Zebra gebruikt (Zebra, 2012a). 

 

 Functieomschrijvingen van de betrokken professionals (Bijlage C).  

2.4 Bijeenkomst toetsing voorlopige resultaten 

Op 13 november 2012 werden de voorlopige resultaten besproken met de drie 

schoolcoaches, de directeur Opvoeden en opgroeien en de projectleidster van 

Zebra, één van de schooldirecteuren, de oud-schooldirecteur en mede-initiator van 

de pilot schoolcoach, de beleidsmedewerkers Onderwijsbeleid Gemeente Den 

Haag en twee leden van de Adviesgroep van het evaluatieonderzoek (zie Bijlage 

D). Tevens werd het conceptverslag voorgelegd aan de adviesgroep. De feedback 

werd verwerkt in het eindrapport. 
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 3 Resultaten 

3.1 a. Bij welke theoretische modellen en concepten sluit de Pilot Schoolcoach 

aan? 

Om tot een theoretisch kader te komen is een quick scan van relevante literatuur 

uitgevoerd. Er is gezocht naar inzichten en modellen die van toepassing zijn op 

verschillende inhoudelijke en organisatorische aspecten van de functie 

schoolcoach: 

1. De invloed van de thuissituatie op de schoolprestaties van het kind. 

2. De invloed van ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties van het kind. 

3. Benaderingswijze van het werk van de schoolcoach. 

4. De organisatie en inbedding van het werk van de schoolcoach. 

3.1.1 Invloed van de thuissituatie op schoolprestaties 

Kinderen die goed in hun vel zitten, doen het beter op school. Naar dit verband is 

veel onderzoek gedaan (o.a. Epstein, 1995, 2000; Dryfoos, 1994; Ozmert, 2005; 

Mesman, 2010) waaruit blijkt dat een scala aan factoren de schoolprestaties van 

het kind kan beïnvloeden. Van invloed zijn factoren in het kind zelf, zoals 

temperament, aanleg, gezondheid, intelligentie, maar ook de omgeving speelt een 

belangrijke rol. Bandura (1978) schetste een continuüm (reciprocal transactional 

model) waarbij hij aan de ene kant type-1 leer- en gedragsproblemen plaatst die 

volledig te wijten zijn aan omgevingsfactoren en aan de andere kant type-3 

problemen die volledig toe te schrijven zijn aan factoren in het individu zelf. Type 2 

problemen zijn problemen waarbij zowel de omgeving als factoren in het individu 

een rol spelen. 

Gemiddeld blijven de leerprestaties van kinderen die opgroeien in lage 

sociaaleconomische status (SES) omstandigheden achter op die van  kinderen uit 

hogere SES-gezinnen en –wijken (o.a. SCP, 2003; 2007; 2009). Omstandigheden 

zoals armoede, partnergeweld, ingrijpende gebeurtenissen, werkloosheid van de 

ouders, psychiatrie, verslaving, criminaliteit komen in deze lage SES-groepen vaker 

voor en zijn onder andere gerelateerd aan gedragsproblemen bij kinderen (SCP, 

2005), verminderde concentratie, depressie bij adolescenten (o.a. Goodyer, 2001; 

Smit et al, 2003; Abela & Hankin, 2008), verzuim, spijbelen, schooluitval of 

voortijdig school verlaten. (Alexander et al, 2001; Traag & Van der Velden, 2008). 

Eén van de aannames in het schoolcoachproject is dat de schoolprestaties van een 

kind optimaal kunnen zijn als er naast het primaire leerproces ook aandacht is voor 

het welzijn van het kind, onder andere in de thuissituatie. Terwijl de leerkracht zich 

richt op het leerproces en welzijn van het kind op school, kan de schoolcoach met 

de ouders samenwerken om de omstandigheden thuis waar mogelijk te verbeteren.  

 

Bovengenoemde aanname past in het brede theoretische kader van het bio-

ecologisch model van Bronfenbrenner (1979; 2005) en de bewerkingen daarvan 

door Belsky (1984) en Chiccetti & Lynch (1989) in het ecologisch transactioneel 

model. Factoren die van invloed zijn, kunnen volgens Bronfenbrenner en collega’s 

op basis van zes systemen ingedeeld worden: 

 het ontogenetisch systeem: eigenschappen van het individuele kind; 

 het microsysteem: de directe omgeving van het kind, in directe interactie (face 

to face) met ouders, gezin, leerkracht, medeleerlingen; 
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  mesosysteem: de connecties tussen de verschillende microsystemen zoals 

school-ouders; 

 het exosysteem: de wijdere omgeving waar het kind niet direct contact mee 

heeft maar die wel van invloed is: de wijk of buurt (community), 

schoolmanagement, gemeente, instituties; 

 het macrosysteem: het brede culturele maatschappelijke systeem, wetgeving, 

politiek, (wereld)economie; 

 het chronosysteem: de historische context in relatie tot de systemen (het 

chronosysteem is later door Bronfenbrenner toegevoegd). 

Het bio-ecologisch model is gevisualiseerd in figuur 1.  

 

  
Figuur 1: Bronfenbrenner’s bio-ecologisch model (uit: Eisenmann et al. BMC Public 

Health 2008 8:223) 

 

De schoolcoach werkt in dit model in het exosysteem en beïnvloedt het 

mesosysteem door de verbinding tussen leerkracht, klas / school, ouders en ouders 

onderling te faciliteren en te bevorderen. Voor de ontwikkeling van het kind is het 

van belang dat de verbanden in het mesosysteem goed functioneren en elkaar 

ondersteunen. De schoolcoach kan ook de verbinding maken met bijvoorbeeld 

instituties (hulpverlening), schoolmanagement en de community in het exosysteem 

daar waar dit het kind en het gezin kan helpen. In een tijd waarin ‘the village’ in de 

uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ niet meer als hechte gemeenschap 

bestaat, kan de schoolcoach dit ‘gat in de pedagogische infrastructuur’ dichten 

(RMO, 2008; 2009). De schoolcoach draagt bij aan de ontwikkeling van een 

pedagogische ‘civil society’ waarin geappelleerd wordt aan een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen, door te 

werken op het snijvlak van thuis, school en gemeenschap (figuur 2). 
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Figuur 2: Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor opvoeding 

3.1.2 De invloed van ouderbetrokkenheid op schoolprestaties 

Volgens Kellaghan (1993) zijn het niet (alleen) de thuissituatie of lage SES-

omstandigheden die op zichzelf de schoolprestaties van een kind ongunstig 

beïnvloeden maar de wijze waarop ouders daarmee omgaan en wat zij feitelijk 

thuis, in interactie met hun kind, doen. De invloed van ongunstige 

omgevingsfactoren (zoals armoede, werkloosheid, buurtkenmerken) kan beperkt 

worden wanneer ouders desondanks hun kind een positieve, stimulerende, 

ondersteunende, communicatieve en talige omgeving weten te bieden (Redding, 

1999, Mesman, 2010). Leerlingen die van hun ouders geen aanmoediging en 

ondersteuning krijgen, hebben 50% meer kans op schooluitval dan leerlingen die dit 

wel krijgen (Traag & Van der Velden, 2008). 

 

Ouderbetrokkenheid kan de volgende zes domeinen betreffen (Epstein 1995, 

2000): 

 opvoeding en ouderschap 

 informatieverstrekking 

 vrijwilligerswerk 

 huiswerk maken 

 meebeslissen 

 community betrekken 

 

De verschillende vormen van ouderbetrokkenheid overlappen, een ouder die 

bijvoorbeeld vrijwillig helpt in de mediatheek, leert de betekenis van boeken en 

lezen kennen en kan thuis zijn kind stimuleren te lezen. 

Uit een meta-analyse concludeert Jeynes (2005) dat er een sterke associatie is 

tussen schoolprestaties en een algehele betrokkenheid van ouders bij school, ook 

wanneer er gecorrigeerd wordt voor lage SES. Dit betekent dat ouderbetrokkenheid 

binnen alle groepen, onafhankelijk van factoren zoals SES, culturele achtergrond, 

een positieve invloed heeft. Programma’s die alle vormen van ouderbetrokkenheid 

verbeteren, hebben dan ook direct gunstig effect op schoolprestaties volgens de 

analyse van Jeynes (en ook Epstein, 2002). Epstein (1995) pleit voor een 

ontwikkeling naar ‘family-like schools’ en ‘school-like families’ waarin beide elkaar in 

gunstige zin versterken en leerprestaties kunnen optimaliseren. De schoolcoach 

kan een spilfunctie vervullen bij de vormgeving/versterking van (de zes domeinen 

van) ouderbetrokkenheid. 

thuis 

 

community 

school 
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 Van alle vormen van ouderbetrokkenheid zijn in het bijzonder de verwachtingen die 

ouders jegens hun kinderen koesteren en hun stijl van opvoeden en ondersteunen 

van invloed op schoolprestaties. Alle vormen van ouderbetrokkenheid bij het 

onderwijs zijn daarom belangrijk. De schoolcoach kan zich daarbij tevens richten op 

de ouderbetrokkenheid die in de thuissituatie plaatsvindt en opvoeding-gerelateerd 

is.  

3.1.3 Benaderingswijze van het werk van de schoolcoach 

Op basis van welke methodiek of benadering kan de schoolcoach werken? De 

schoolcoaches in het project zijn (algemeen) maatschappelijk werkers met een 

brede kennis van de sociale kaart, inzicht in de community en competent in een 

oplossingsgerichte manier van werken. Dit is vooral van belang wanneer de 

schoolcoach met de ouders werkt aan problemen in de thuissituatie die van invloed 

zijn op de schoolprestaties van het kind. 

De ‘oplossingsgerichte benadering’ (De Shazer, 1988; O’Hanlon & Weiner-

Davis, 1989) is ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw onder andere in 

reactie op de meer probleemgerichte Rogeriaanse psychotherapie en Freudiaanse 

psychoanalyse. De Shazer et al. benadrukten vooral de (toekomstgerichte) doelen, 

wensen en behoeften van cliënten, meer dan het (terugblikkend) doorgronden van 

het ontstaan van hun problemen. De focus van de oplossingsgerichte benadering 

ligt op het versterken van de eigen  krachten en mogelijkheden van cliënten (of 

gezinnen) die hen in staat stellen gewenst gedrag te vertonen, in tegenstelling tot 

het richten op de onvolkomenheden en op het waarom van problematiek 

(succesgericht in plaats van defectgericht; gezondheid in plaats van ziekte). 

Tegelijkertijd wordt in de oplossingsgerichte benadering het probleem wel minutieus 

doorgewerkt - niet om daar verklaringen voor te vinden -  maar om 

aanknopingspunten voor oplossingen te genereren. Oplossingen worden op die 

manier in feite door ouders en kinderen zelf aangedragen, bijvoorbeeld door de 

succesvolle momenten, waarin het ongewenste gedrag of de problemen niet 

aanwezig waren, te analyseren: waarom ging het toen wel goed? Andere 

technieken zijn bijvoorbeeld: gezamenlijk doelen afspreken, beschrijving van de 

ideale situatie, de uitzonderingen zoeken (wanneer het goed ging), gebruik van een 

1-10 schaal. Empowerment van ouders (en kinderen) bevordert de eigen kracht van 

het gezin en de intrinsieke motivatie tot gedragsverandering. De oplossingsgerichte 

benadering ligt daarom steeds meer aan de basis van het algemeen 

maatschappelijk werk in Nederland. Deze benadering wordt ook steeds meer 

toegepast bij de aanpak van kindermishandeling, verwaarlozing en partnergeweld, 

zoals in Signs of Safety (Turnell, 1999). Signs of Safety is een oplossingsgerichte 

werkwijze, toegepast op situaties van (dreigende) onveiligheid in het gezin.  

3.1.4 Organisatie en inbedding schoolcoach 

Het onderwijs kan gekenschetst worden als een zogenaamde professionele 

bureaucratie (Vilsteren, 1984). Er werken hooggeschoolde en gespecialiseerde 

professionals die in hoge mate hun eigen werk (in de klas) beheren en controleren 

(professionele autonomie). De functies zijn taakgericht en gespecialiseerd en 

krijgen vorm in opleiding en bijvoorbeeld via intervisie. De professionals 

(leerkrachten, intern begeleiders) hebben een directe relatie met de cliënten 

(ouders en leerlingen). Tegelijkertijd heeft de school kenmerken van een 

bureaucratie (in Weberiaanse zin) als gevolg van externe (landelijke) en interne 

regelgeving en besluitvorming. Procedures en regels zijn daarbij belangrijk. In een 
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 school is er sprake van een zogenaamde ‘losse koppeling’ tussen het professionele 

onderwijsdomein en het bureaucratisch beheerdomein in een platte organisatie. 

 

Door voortschrijdende individualisering, secularisering, afbreuk van de rol van 

grootfamilies is in de loop der tijd de informele sociale inbedding van gezinnen 

verdwenen of zijn deeltaken overgenomen door instituties zoals kinderopvang en 

maatschappelijk werk. In een moderne zogenaamde pedagogische civil society 

wordt deze ‘village’ als het ware opnieuw vormgegeven in aansluiting op de noden 

en wensen van gezinnen. Dat instituties hun taken daarbij gieten in vaste 

werkwijzen en protocollen wordt door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 

(RMO) omschreven als een ‘verlegenheidsoplossing’ in dienst van beheer en 

controle (RMO, 2009). Outreachend werken en aansluiten bij gezinnen, hen 

betrekken bij de school, hun kind(eren) en de schoolprestaties, vraagt om 

maatwerk, in dialoog met ouders en met respect voor individuele verschillen. Daar 

past geen medicalisering of juridisering bij (RMO, 2009). De schoolcoach heeft door 

de aard van zijn werk veel ‘discretionaire ruimte’ (de vrijheid om zelfstandig te 

oordelen en te handelen; Weggeman, 1992) nodig. Het betreft namelijk werk in 

veelal onzekere, onvoorspelbare en privacygevoelige situaties die zich niet goed 

laten standaardiseren (De Swaan, 1989) en is te vergelijken met het werk van 

bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige oude-stijl die professioneel inspeelt op 

hetgeen zij in het huis of de buurt aantreft (Van der Meer & Postma, 2012). 

Het werk van de schoolcoach vereist een hoge mate van eigen beheer en controle 

die zich bovendien ten dele onttrekt aan het gezichtsveld van de school (namelijk in 

de community en de thuissituatie van leerlingen). Dit kan weliswaar botsen met de 

belangen en professionaliteit van leerkrachten en intern begeleiders en met de 

bestaande in- en extern opgelegde regels en organisatie van de school maar is van 

belang voor de samenwerking in de driehoek thuis, school en community.  

3.2 b. Zijn er vergelijkbare concepten in Nederland? 

Hoewel de internet- en database zoekacties door de aard van een quick scan niet 

uitputtend zijn geweest, zijn er voor zover ons bekend in Nederland geen 

soortgelijke projecten aan die van de schoolcoach gevonden.  

 

Wel zijn er projecten die zich richten op deelaspecten. Op ouderparticipatie gericht 

zijn bijvoorbeeld: Project ‘Paraprofessionals oudercontact’ en de ‘Ouderkamer’ 

(Amsterdam), ‘In 10 stappen bij elkaar’ (JSO), Programma ‘Hecht’ (Uitgave RPZC, 

Zeeland), Oudercursus Ontwikkelingsstimulering (Drenthe) en ‘Veel plezier op 

school’ (Amsterdam). Daarnaast zijn er diverse projecten die zich richten op de 

psychosociale zorg, samen met ouders en school, rond een specifieke groep 

kinderen (zoals autisme en dyslexie) of gezinnen (1 gezin 1 plan), vaak vanuit de 

(jeugd)ggz en jeugdzorg georganiseerd. Ook zijn er taken zoals zorgcoördinatie 

belegd bij de JGZ of de CJG‘s. Zo werd in Kennemerland door de JGZ tot 2010 het 

project ‘Voorkomend Opvoeden’ uitgevoerd waarbij ‘Mobiele teams’ (een 

jeugdverpleegkundige en maatschappelijk werkende) op achterstandsscholen 

taken uitvoerden die vergelijkbaar zijn met die van de huidige schoolcoaches in Den 

Haag. Deze functie is nu onder invloed van de CJG-ontwikkeling gewijzigd en deels 

in de ZAT-structuur opgenomen. 

 

Het meest vergelijkbaar met de schoolcoach is het werk van de 

schoolmaatschappelijk werker die een brugfunctie vervult tussen school, kind, 
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 hulpverlening en ouders. Over het algemeen is daarbij echter de focus op het kind 

en de advisering en hulp gericht op ondersteuning van de leerkracht. Voor hulp 

direct aan ouders wordt verwezen naar het Algemeen Maatschappelijk Werk of 

ander vormen van hulpverlening. Ook is er minder de aandacht voor het betrekken 

van de schoolomgeving (community) en het bevorderen van ouderparticipatie. 

Schoolmaatschappelijk werk wordt door verscheidene instellingen aangeboden 

(MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk)  

 

Onder een ‘schoolcoach’ wordt in Nederland doorgaans een andere discipline 

verstaan dan die bedoeld in de Haagse pilot. Een schoolcoach is bijvoorbeeld 

gericht op de school en “is een leerkracht met als specialisme het ondersteunen 

van collega’s bij complexe vragen over het verbeteren van hun vakbekwaamheid” 

(diverse post-HBO opleidingen) of is gericht op het kind zelf en kan bijvoorbeeld 

“ondersteunen bij het structureren van school- en huiswerktaken” (gespecialiseerd 

bureau). Voor autistische kinderen in het voortgezet onderwijs bestaat er zelfs een 

‘digitale schoolcoach’ die helpt bij het plannen van taken.  

3.3 a. Vanuit welke behoeften is de Pilot Schoolcoach geïmplementeerd?  

Tijdens de interviews op de deelnemende scholen werden de volgende drie 

belangrijkste behoeften genoemd:  

1. Preventie/proactief handelen: ervoor zorgen dat kleine problemen niet 

escaleren. 

2. Inzicht krijgen in, maar ook invloed uitoefenen op, de thuissituatie van de 

leerlingen. 

3. Ouders meer op school aanwezig laten zijn en ouders actief laten participeren 

op school. 

3.3.1 Preventieve/proactieve benadering 

Directieleden op zowel de CBS Comenius als de OBS De Springbok geven aan dat 

ze vaak pas merken dat er wat met een leerling aan de hand is, als een probleem 

erg ver gevorderd is. Op dat moment is het vaak al te laat voor de school om er nog 

iets aan te doen. Om die reden willen de scholen graag meer preventief/proactief 

gaan werken: niet wachten tot een probleem escaleert, maar al vroeg een klein 

probleem helpen oplossen zodat het niet zal uitgroeien tot iets groots. 

3.3.2 Inzicht krijgen in en invloed op de thuissituatie van leerlingen 

De tweede behoefte hangt nauw samen met de eerste. Wanneer een schoolcoach 

bij kleine problemen aanwezig wil zijn, is het ook nodig om deze problemen te 

signaleren. Kinderen op de basisschool besteden gemiddeld zo’n 24 uur per week 

op school en zijn over het algemeen de rest van de tijd thuis of op andere plaatsen 

in de buurt. Op school weet men niet goed wat er zich achter de voordeur bij de 

leerlingen thuis afspeelt. Directieleden van de twee scholen geven aan dat ze graag 

meer invloed zouden willen hebben op de buitenschoolse periode. Dat betekent dat 

de scholen zich niet alleen willen richten op leerlingen, maar ook op de ouders van 

de leerlingen. 
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 Door de directeur van de CBS Comenius werd het voorbeeld genoemd van een 

leerlinge die vaak last van hoofdluis had. Pas laat kwam de school erachter dat er 

bij het meisje thuis meer problemen speelden; vader bleek voor de tweede keer 

een depressie te hebben en thuis ging weinig aandacht naar de kinderen. Als de 

schoolcoach toen al had bestaan, was de school volgens de directeur al veel 

eerder op de hoogte geweest en had het gezin eerder ondersteuning kunnen 

krijgen. 

3.3.3 Ouderbetrokkenheid 

De ouders van de leerlingen op OBS De Springbok en CBS Comenius zijn een 

moeilijk bereikbare doelgroep. Ze vertonen zich niet veel op school en zijn over het 

algemeen niet actief betrokken bij de school. De directieleden, interne begeleiders 

en oudercoördinatoren van de twee scholen wensen/zoeken niet alleen een 

afstemming tussen school- en thuisklimaat, maar ook een positieve attitude van 

ouders ten opzichte van school. Beide scholen worstelen met de vraag hoe ze meer 

ouders naar school kunnen krijgen en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ouders zich 

(meer) bij het onderwijs aan hun kind betrokken (gaan) voelen. 

3.4 b. Welke behoeften leven er op scholen waar interesse in de Pilot 

Schoolcoach is getoond ten aanzien van de doelen waarvoor schoolcoaches 

kunnen worden ingezet? 

Een aantal scholen in Den Haag heeft aangegeven interesse te hebben in de Pilot 

Schoolcoach. Deze scholen liggen allen in wijken met veel migranten 

(Stationsbuurt, Rustenburg/ Oostbroek, Schilderswijk). Om de interesse van deze 

scholen in het schoolcoach concept verder uit te diepen, zijn er interviews 

gehouden met directieleden van deze drie scholen en de interne begeleider en 

oudercoördinator van één van de geïnteresseerde scholen. Hoewel de scholen hun 

eigen benadering van en voorzieningen gericht op ouders hebben, is er een aantal 

gemeenschappelijke behoeften te identificeren. 

3.4.1 Verplaatsing van werkterrein: van de school naar de wijk en de thuissituatie 

De geïnterviewde directieleden van de scholen delen het gevoel/ de overtuiging dat 

het voor het welzijn en de onderwijsloopbaan van hun leerlingen beter is als de 

school ook andere maatschappelijke taken dan onderwijs op zich nemen. Op de 

scholen wordt geconstateerd dat het voor een optimale schoolomgeving niet 

genoeg is om enkel naar de school te kijken. De factoren die van invloed zijn op het 

presteren en welbevinden van leerlingen op school zijn maar deels op school te 

beïnvloeden. Om die reden geven de directieleden aan dat ze juist ook in die thuis- 

en buurtsituatie een vinger aan de pols willen houden.  

De drie scholen zien de schoolcoach als iemand die de link vanuit de school naar 

de wijk en het gezin kan maken. Het is iemand die huisbezoeken aflegt om zo ook 

de thuissituatie van een leerling in te schatten, maar ook iemand die in het 

buurthuis komt – of in de bibliotheek.  

3.4.2 Integrale benadering 

Bij de verplaatsing van het werkterrein wordt ook een integrale benadering 

gevraagd. Tijdens de interviews werd een grote behoefte geuit aan samenwerking 

met andere partijen in de wijk; met bijvoorbeeld buurthuizen, politie, 

gezondheidscentra, bibliotheken, kinderopvang, welzijnsorganisaties, 

woningcorporaties, sportvoorzieningen, jongerenwerk en religieuze instellingen. Dit 
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 wordt op de Jan van Nassauschool al vormgegeven in de “brede buurtschool plus”. 

Ook de Van Ostadeschool werkt al samen met partners in de wijk en de PC 

Hooftschool is bezig met de ontwikkeling van een brede school. Bij alle drie leeft 

echter de behoefte om hier meer gestalte aan te geven en dit beter af te stemmen 

op de behoeften van de leerlingen en hun gezinnen. De adjunct-directeur van de 

Van Ostadeschool gaf het voorbeeld dat er voor ouders nu cursussen worden 

aangeboden op school, in het buurthuis en in de bibliotheek. De cursussen lijken 

erg op elkaar. De schoolcoach zou de schakel kunnen zijn; iemand die samen met 

andere voorzieningen in de wijk het aanbod bepaalt. Het doel van de schoolcoach 

zou volgens de geïnteresseerde scholen ook maatschappelijke participatie van 

ouders moeten zijn. De schoolcoach stapt uit de eenzijdige setting van onderwijs, 

naar de brede leefwereld van de ouders thuis en in de buurt.   

3.4.3 Verbreding van de taken van de schoolmaatschappelijk werker 

Op alle scholen waar interviews werden afgenomen, werkt een 

schoolmaatschappelijk werker. De directieleden (maar ook de geïnterviewde interne 

begeleider en de oudercoördinator) zijn hier erg enthousiast over, maar geven ook 

aan dat de schoolmaatschappelijk werker te weinig tijd heeft om alle taken uit te 

voeren. De drie scholen geven aan interesse te hebben in een schoolcoach, mits 

de taken van de schoolcoach worden uitgevoerd door de huidige 

schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werkers hebben nu 

weinig tot geen tijd voor problemen die de situatie thuis en in de buurt van een 

leerling betreffen en doen weinig aan hulpverlening aan ouders. Het grootste deel 

van de tijd wordt besteed aan het geven van sociale vaardigheids- en soortgelijke 

trainingen aan leerlingen. De scholen zien graag dat de schoolmaatschappelijk 

werker tijd krijgt voor een breder takenpakket.  

3.4.4 Maatwerk 

Een belangrijke behoefte van de drie geïnterviewde scholen is om zelf invulling te 

kunnen geven aan de functie schoolcoach. De scholen geven aan het belangrijk te 

vinden dat de schoolcoach niet een vastomlijnde taakomschrijving heeft, maar dat 

zij zelf de invulling van de functie kunnen afstemmen op de situatie van de school 

en de leerlingenpopulatie. 

De scholen verschillen in hun aanpak en voorzieningen. Op de Jan van 

Nassauschool is bijvoorbeeld een erg actieve oudercoördinator die 

ouderbetrokkenheid in haar portefeuille heeft (zie onder). Op de Van Ostadeschool 

beschreef de adjunct-directeur ouderbetrokkenheid niet als de verantwoordelijkheid 

van één medewerker op school, maar als “mindset van iedereen die op school 

werkt”.  

Op de Jan van Nassauschool is al 7 jaar een oudercoördinator aangesteld. De 

oudercoördinator is een groepsleerkracht, maar geeft op woensdag geen les. Op 

die dag organiseert ze voorlichtingsbijeenkomsten en uitstapjes met ouders. De 

oudercoördinator gaat bijvoorbeeld met ouders naar musea in Den Haag. Het doel 

is het vergroten van het sociale netwerk van ouders en het wegnemen van 

drempels om zelf eens naar musea te gaan. De oudercoördinator beschreef het 

zelf als emanciperen: “Je moet via emancipatie naar participatie van deze ouders 

gaan.” 
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 3.5 a. Wat zijn de activiteiten van de schoolcoaches in de huidige pilot?  

De activiteiten van de schoolcoaches zijn in vier categorieën in te delen;  

1) geven/organiseren van voorlichting aan ouders tijdens de koffieochtenden in de 

ouderkamer, 2) verlenen van kortdurende hulp aan ouders/gezinnen waarbij zonder 

inschakeling van derden een hulpvraag wordt beantwoord, 3) doorverwijzen naar 

een andere hulpverlener of organisatie, en 4) signaleren van problemen en 

signaalopvolging op verzoek van een leerkracht of interne begeleider.  

3.5.1 Voorlichting 

Op beide deelnemende scholen wordt er door de schoolcoach twee keer in de 

week een koffieochtend georganiseerd. Op de CBS Comenius is dat eenmaal in de 

week voor ouders van de voorschool en eenmaal voor ouders van de basisschool. 

Op de OBS De Springbok zijn de koffieochtenden twee keer in de week voor 

ouders van zowel de voorschool als de basisschool. Deze koffieochtenden worden 

op allebei de scholen goed bezocht; op de Comenius kwamen er afgelopen jaar 

gemiddeld zeventien ouders per keer (tussen de twaalf en drieëntwintig ouders per 

keer), op De Springbok kwamen gemiddeld elf ouders (tussen de acht en achttien 

ouders per keer). Er blijkt een groep actieve ouders te zijn die iedere koffieochtend 

aanwezig is. De schoolcoaches proberen andere ouders te enthousiasmeren voor 

de koffieochtend door op het schoolplein en tijdens afspraken ouders expliciet op 

het bestaan te attenderen en ze er voor uit te nodigen.  

Iedere koffieochtend heeft een thema. De onderwerpen worden in samenspraak 

met de ouders bepaald. De schoolcoach geeft soms zelf voorlichting of nodigt soms 

ook een externe spreker uit. Voorbeelden van onderwerpen die in het afgelopen 

jaar behandeld zijn: de bibliotheek, mondverzorging en het CJG. De onderwerpen 

zijn vaak opvoedkundig van aard, maar gaan ook over praktische zaken die voor 

ouders belangrijk zijn. Zo is er op OBS De Springbok een bijeenkomst gehouden 

over huisvuil en wordt er op de scholen ook aandacht besteed aan het uitleggen 

van de Sinterklaasviering.  

 

De voorlichting vindt niet alleen plaats in de ouderkamer op school, maar soms ook 

op locatie. De schoolcoaches hebben de ouders meegenomen naar het CJG, en de 

schoolcoach van de CBS Comenius heeft excursies naar het buurthuis en de 

bibliotheek georganiseerd.  

 

De koffieochtend is een moment voor de schoolcoach om ouders ook kort één-op-

één aan te spreken. Het is behalve informatief ook vooral een sociale 

aangelegenheid. De moeders geven aan het gezellig te vinden met de andere 

moeders en ook graag ervaringen uit te wisselen.  

 

Eén aanwezige op de koffieochtend van de CBS Comenius vertelde dat de 

koffieochtend benut wordt om het sociale netwerk uit te breiden: “Vroeger, voor ik 

in Nederland woonde, had ik een groot sociaal netwerk. Ik wist naar wie ik toe kon 

gaan. Toen ik hier in Nederland kwam, had ik dat niet. De koffieochtend helpt om 

mijn netwerk uit te breiden.” 

3.5.2 Kortdurende hulpverlening 

Een deel van de hulpvragen van ouders kan de schoolcoach zelf beantwoorden. 

Grofweg zijn de vragen van ouders te verdelen in twee categorieën: praktische 

vragen en opvoedvragen.  
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 Ouders komen bijvoorbeeld naar de schoolcoach met brieven die ze niet kunnen 

lezen of ze vragen om hulp bij het aanmelden voor een Ooievaarspas (een door de 

gemeente verstrekte kortingspas voor inwoners van Den Haag met een laag 

inkomen). Bij Zebra wordt het beantwoorden van zulke praktische vragen gezien als 

‘randvoorwaarde’ – het zou niet tot de taken van de schoolcoach moeten behoren, 

maar het is wel nodig om ouders binnen te krijgen. Het maakt de schoolcoach 

laagdrempelig en wekt vertrouwen bij de ouders. Als ouders merken hoe 

gemakkelijk het is om naar de schoolcoach te stappen, zullen ze dat ook met 

grotere problemen doen. De schoolcoaches en de directie van de scholen hebben 

geen bezwaar tegen het beantwoorden van de praktische vragen van ouders.  

 

De opvoedvragen zijn van meer en minder zware aard. De lichtere 

opvoedproblemen beantwoordt de schoolcoach zelf. De schoolcoach van OBS De 

Springbok vertelde dat ze naar aanleiding van een vraag over het niet luisteren van 

een kind de moeder het advies had gegeven om haar kind te belonen met een 

stickersysteem.  

 

De schoolcoaches geven in de maandregistratie aan dat ze het afgelopen jaar ieder 

zo’n 300 gesprekken met ouders hebben gevoerd; zo’n 70 hiervan zijn in de 

maandstaten geclassificeerd als “kortdurende hulpverlening”. Figuur 3 en figuur 4 

tonen het aantal gesprekken dat in het kader van kortdurende hulpverlening per 

maand is gevoerd. De aard van deze gesprekken is onduidelijk, evenals hoeveel 

unieke contacten dit betreft. De overige gesprekken zijn geclassificeerd als 

“gesprekken met ouders en andere familieleden op school en schoolplein” en 

“zorgen voor bekendheid bij ouders”. 

 

 
Figuur 3. Aantal contacten geclassificeerd als kortdurende hulpverlening op de 

CBS Comenius.  
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Figuur 4: Aantal contacten geclassificeerd als kortdurende hulpverlening op OBS 

De Springbok - Pretoriusstraat.  

3.5.3 Doorverwijzen 

Ouders komen ook naar de schoolcoach met zwaardere problemen of problemen 

die de schoolcoach niet zelf kan oplossen. In die gevallen verwijst de schoolcoach 

door of meldt de schoolcoach de gezinnen/ouders aan bij een andere organisatie. 

De schoolcoaches melden ouders bijvoorbeeld aan bij het CJG-aanbod (voor 

screening of voor niet-geïndiceerde, maar wel gespecialiseerde opvoedhulp bij 

gezinnen thuis). Ook brengen de schoolcoaches ouders in contact met zorg- en 

welzijnsorganisaties (zoals HWW Zorg, Humanitas), met sociaal raadsliedenwerk, 

maar ook met bijvoorbeeld de mondhygiënist.   

 

Informatie over hoe vaak de schoolcoaches doorverwijzen is in het huidige 

maand/weekrapportage systeem niet goed te achterhalen. De schoolcoaches 

rapporteren over het aantal leerlingen/ouders dat ze “aanmelden, screenen, 

samenwerken” met/bij een externe partij. Tot juli 2012 waren er volgens de 

evaluatie van Zebra 19 gevallen van “aanmelden, screenen, samenwerken” met/bij 

een externe partij mede op initiatief van de schoolcoach op CBS Comenius en 24 

op OBS De Springbok. In tabel 1 en 2 is weergegeven hoe vaak er met een externe 

partij is samengewerkt, naar een externe partij is doorverwezen of door een externe 

partij gescreend is tussen oktober 2011 tot juli 2012 (Zebra Welzijn, 2012a).  

 

Tabel 1: Aantallen ‘aanmelden, screenen en/of samenwerken met/bij een externe 

partij’ door de schoolcoach van de CBS Comenius  

Organisatie Aantal 

CJG/ jeugdarts 3 

CJG/ Opvoeden in de buurt 3 

CJG/ Opvoedsteunpunt 1 

Juliana Kinderziekenhuis 1 

VoorleesExpress 7 

Sociale raadslieden 2 

Advies- en informatiepunt van Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 2 

Algemeen maatschappelijk werk 1 
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 Tabel 2: Aantallen ‘aanmelden, screenen en/of samenwerken met/bij een externe 

partij’ door de schoolcoach van OBS De Springbok  

Organisatie Aantal 

CJG/Jeugdzorg 7 

Ipse/ De Jutters 3 

Haagse Wijk- en WoonZorg 2 

Mentaal beter 1 

Bureau Groos Orthopedagogie 2 

Stichting MOE-landers 2 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 2 

Mondhygiëniste / diëtiste 2 

Buurthuis/kinderwerkster 3 

 

Op De Springbok gaf de schoolcoach het voorbeeld van een moeder waarvan de 

leerkracht had opgemerkt dat ze problemen had met grenzen stellen. De 

schoolcoach heeft haar geholpen met het maken van een afspraak bij Opvoeden 

in de Buurt. Daarnaast heeft ze de moeder ook gerustgesteld en gemotiveerd om 

mee te doen. De schoolcoach onderhoudt contact met Opvoeden in de Buurt over 

de aanwezigheid van moeder. 

3.5.4 Signaleren en signaalopvolging 

De schoolcoaches worden in sommige gevallen door de interne begeleider  of door 

een leerkracht gevraagd om uit te zoeken wat er met een leerling over wie zorgen 

bestaan, aan de hand is. De interne begeleider vraagt soms aan de schoolcoach 

om het kind in de klas te observeren (of tijdens spelinloop, bij de kleuterklassen), of 

vraagt om een huisbezoek af te leggen. De schoolcoach praat met de ouders (thuis, 

op het schoolplein of in de kamer van de schoolcoach) en probeert een beeld te 

vormen van wat er in het gezin gaande is. In overleg met de ouders en de interne 

begeleider wordt er een vervolgplan gemaakt; in sommige gevallen wordt de 

schoolcoach hier wel bij betrokken, in andere gevallen niet. De schoolcoaches 

signaleren ook zelf; op het schoolplein en tijdens de koffieochtenden observeren ze 

leerlingen en ouders. 

 

Er zijn geen gegevens over hoe vaak de schoolcoach signaleert of wordt gevraagd 

voor signaalopvolging. De schoolcoach van OBS De Springbok heeft wel 

bijgehouden hoeveel contacten ter ‘leerkrachtondersteuning’ tussen oktober 2011 

en oktober 2012 hebben plaatsgevonden. Uit haar rapportage bleek dat dit 43 

contacten betreft.   

Op de Comenius vertelde de interne begeleider over een recente casus.  

Het viel de leerkracht van groep 1 op dat één kleuter moeite had om ‘werkjes te 

maken’ en alleen maar wilde spelen. De leerkracht meldde deze zorgen bij de 

interne begeleider van de onderbouw, die dit vervolgens inbracht in het overleg 

met de schoolcoach. De interne begeleider heeft de schoolcoach gevraagd hier 

eens verder naar te kijken. De schoolcoach heeft eerst tijdens ‘spelinloop’ 

(mogelijkheid voor ouders om mee te spelen met hun kinderen in de 

kleuterklassen) geobserveerd. Ze heeft hierna een huisbezoek afgelegd. Daar 

kwam de schoolcoach erachter dat het gezin helemaal geen speelgoed bezit. De 

schoolcoach heeft het gezin vervolgens aangemeld voor Spel-aan-huis. Nu gaat 

de schoolcoach af en toe mee bij de Spel-aan-huis bezoeken. Tijdens het 

zorgoverleg wordt er gepraat over de voortgang van de kleuter. 
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 3.6 b. Hoe past de schoolcoach in het bestaande zorgaanbod en de bestaande 

zorgstructuur op school? 

3.6.1 Voorlichting en ouderbetrokkenheid 

Op zowel de CBS Comenius als op OBS De Springbok bestaan er activiteiten op 

het gebied van voorlichting en ouderbetrokkenheid naast de schoolcoach. Op beide 

scholen is een oudercoördinator aangesteld. 

 

De Comenius doet mee met “Ouders & School Plus”; een cursus voor moeders die 

zich richt op taal, opvoeding, gezondheid en schoolzaken – georganiseerd door 

Stichting Jeugdwerk ‘s Gravenhage–Oost. De cursus is twee dagdelen per week en 

wordt met subsidie van de gemeente gefinancierd. Het doel van dit programma is 

om moeders inhoudelijk te scholen, maar ook om de betrokkenheid van moeders bij 

de school te vergroten. Op de Comenius is ook een ouderraad actief en de school 

heeft een boeken-uitleensysteem. In de groepen 1 t/m 4 is er ‘spelinloop’: twee 

maal in de week kunnen ouders een half uur meespelen in de klas met hun 

kinderen. Daarnaast gebruikt de Comenius het lesprogramma “Hecht”. In dit 

lesprogramma nemen leerlingen materialen mee naar huis, om thuis met hun 

ouders een activiteit uit te voeren. Op school en thuis zijn kinderen met hetzelfde 

onderwerp bezig. Het doel van het lesprogramma is om ouders bij de school te 

betrekken, maar ook om de band tussen ouders en kind hechter te maken. 

 

Op De Springbok wordt eens per week voorlichting gegeven op school door het 

buurthuis. Tijdens deze “Taal & Tips”-voorlichting wordt ook aandacht besteed aan 

opvoeding; bijvoorbeeld rond het onderwerp complimenten geven. Ook op De 

Springbok functioneren een ouderraad, een medezeggenschapsraad en een boek- 

en speluitleen. 

 

De koffieochtenden van de schoolcoach gebeuren op beide scholen naast het al 

bestaande aanbod. Op De Springbok worden de voorlichtingen van de schoolcoach 

afgestemd met die van Taal & Tips; de schoolcoach komt vaak nog terug op de 

onderwerpen die de medewerker van het buurthuis heeft besproken. 

3.6.2 Ondersteuning bij praktische niet-school gerelateerde problemen 

Binnen de CBS Comenius en de OBS De Springbok is er naast de schoolcoach 

geen formeel, gestructureerd aanbod van ondersteuning bij praktische niet-school 

gerelateerde problemen. Ouders kunnen op informele wijze afstappen op 

groepsleerkrachten, directieleden, de interne begeleider of de oudercoördinator 

wanneer ze niet-school gerelateerde vragen hebben. De schoolcoach richt zich niet 

specifiek op deze praktische problemen, maar beantwoordt in de praktijk wel veel 

van deze vragen. 

3.6.3 Hulpverlening en doorverwijzen 

Op de CBS Comenius en op OBS De Springbok werken één of meer interne 

begeleiders. Zij zijn, naast hun taak als groepsleerkracht, verantwoordelijk voor de 

leerlingenzorg op school. ‘Zorgleerlingen’ worden bij de interne begeleider 

aangemeld, meestal door een leerkracht. De interne begeleider heeft de regie in het 

zorgproces op school en coördineert wie er wanneer met een leerling aan de slag 

gaat. De interne begeleider verwijst door binnen en buiten de school. De interne 

begeleider voert overleg met de groepsleerkrachten en zit ook de Interne Zorg 

Commissie (IZC) voor. In de IZC worden alle lopende zorgleerlingen besproken. De 
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 directeur van de OBS De Springbok definieert een zorgleerling als “een leerling die 

onder de norm valt (op het gebied van onderwijsprestaties, of wat betreft sociaal-

emotionele en gedragsmatige aspecten)”. Om besproken te worden in de IZC is er 

goedkeuring van de ouders van de leerling nodig. In de IZC zitten behalve de intern 

begeleider een directielid van school, de schoolmaatschappelijk werker, een 

schoolpsycholoog vanuit het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, de 

jeugdarts en een preventief ambulant begeleider vanuit het speciaal basisonderwijs. 

Op afroep kunnen ook andere deskundigen hierbij aanwezig zijn. De schoolcoach 

van de Comenius is niet aanwezig bij ieder overleg van de IZC. Ze kan wel worden 

gevraagd om een bespreking bij te wonen. Omdat de schoolcoach van De 

Springbok ook de schoolmaatschappelijk werker is, is zij wel bij ieder IZC overleg 

aanwezig. Figuur 5 geeft de mogelijke betrokkenen rond een zorgleerling weer.  

 

 

 
Figuur 5: Schematisch overzicht van de deskundigen die betrokken kunnen zijn bij 

zorgleerlingen. 

 

Een leerling kan door de interne begeleider worden aangemeld bij de 

schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker verleent hulp aan 

een leerling wiens ontwikkeling in gevaar komt. Ouders moeten schriftelijk 

aangeven dat zij akkoord gaan met de hulp van de schoolmaatschappelijk werker 

aan hun kind.  

“De doelstelling van het SMW is het stimuleren van het zelfstandig sociaal-

emotioneel functioneren van leerlingen en het leveren van een bijdrage aan een 

gezond en veilig leefklimaat thuis en binnen en buiten de school, zodat hun 

welbevinden wordt bevorderd, waardoor zij in staat zijn hun schoolopleiding op een 

positieve manier te volgen en af te ronden” (Servicepunt Schoolmaatschappelijk 

Werk, 2011). 
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 Naast het zelf hulp bieden aan leerlingen en ouders, verwijzen 

schoolmaatschappelijk werkers ook door. Een derde taak van de 

schoolmaatschappelijk werker is het ondersteunen van de school in het vormgeven 

en bieden van zorg. Op de CBS Comenius en op de OBS De Springbok is er vier 

uur in de week een schoolmaatschappelijk werker op school. In de praktijk betekent 

dit dat er voor de schoolmaatschappelijk werker een wachtlijst is, en dat er in die 

vier uur voornamelijk tijd is voor sociale vaardigheids- en assertiviteitstrainingen van 

leerlingen. Aan de andere taken komt de schoolmaatschappelijk werker niet of 

nauwelijks toe.  

 

Net als de schoolmaatschappelijk werker, kan ook de schoolcoach door de interne 

begeleider gevraagd worden om kortdurende hulp te bieden. Het gaat hierbij wel 

altijd om hulpverlening aan ouders, niet aan leerlingen zelf. Aanmelding en het 

zetten van een handtekening door ouders zijn niet verplicht voor inzet van de 

schoolcoach. De vraag om hulp of ondersteuning komt bij de schoolcoach niet 

alleen vanuit de interne begeleider, maar ook direct vanuit de ouders. Op de CBS 

Comenius wordt een strikt beleid gehanteerd dat alleen ouders en de interne 

begeleider de schoolcoach benaderen. Vragen vanuit groepsleerkrachten gaan dan 

altijd via de interne begeleider. Op de OBS De Springbok is het beleid minder strikt. 

De schoolcoach van deze school gaf aan dat ze ook direct benaderd wordt door 

leerkrachten en door leerlingen, maar minder vaak dan door ouders of de interne 

begeleider.   

3.6.4 Functies in zorgstructuur 

In tabel 3 zijn de kenmerken van enkele functies binnen de zorgstructuur van de 

scholen weergegeven. De vergelijking is beperkt tot de functies die het dichtst bij de 

functie schoolcoach staan, de intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker, 

schoolcoach en oudercoördinator, en gemaakt op basis van de bestaande taak- en 

functiebeschrijvingen (zie Bijlage C). 

 

Tabel 3: Vergelijking van de kenmerken van de functies intern begeleider, 

schoolmaatschappelijk werker, schoolcoach en oudercoördinator binnen 

de zorgstructuur, zoals beschreven in de taak- en functieomschrijvingen.  

 Interne 

begeleider 

School  

maatschappelijk 

werker 

Schoolcoach Ouder- 

coördinator 

Initiatief van contact     

Werken vanuit vraag 

van school 

X X X X 

Werken vanuit vraag 

van ouders 

 X X  

Werken vanuit vraag 

van leerling 

 X X  

Signaleren van 

problemen 

 X X  

 

Hulpverlening     

Hulpverlening aan 

leerlingen 

X X   

Hulpverlening aan 

ouders 

 X X  
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  Interne 

begeleider 

School  

maatschappelijk 

werker 

Schoolcoach Ouder- 

coördinator 

 

Hulp bij 

onderwijsproblemen  

X    

Hulp bij sociaal-

emotionele problemen 

leerlingen 

 X   

Hulp bij 

opvoedproblemen 

 X X  

Hulp bij praktische niet-

school gerelateerde 

vragen 

  X  

 

Doorverwijzen     

Toeleiden naar speciale 

en geïndiceerde zorg 

X X X  

Aanmelden bij bijv. 

Opvoeden in de Buurt 

X X X  

 

Activiteiten     

Geven/organiseren van 

voorlichting aan ouders  

  X X 

Individueel contact met 

ouders 

X X X X 

Contact met ouders in 

groepsverband 

  X X 

Actief in ouderraad    X 

Afleggen van 

huisbezoeken 

X  X  

Coördineren van zorg X    

 

Werkwijze     

Binnen school geen 

verplichting om 

activiteiten te registreren 

  X X 

Oplossingsgerichte 

werkwijze 

X X X  

Systeemgerichte 

werkwijze 

X X X  

Outreachende werkwijze  X X  

Preventieve benadering  X X  

Bevorderen van 

participatie van ouders 

op school 

   X 

Bevorderen van 

betrokkenheid van 

ouders bij onderwijs aan 

hun kind 

X  X  
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  Interne 

begeleider 

School  

maatschappelijk 

werker 

Schoolcoach Ouder- 

coördinator 

 

Kenmerk van functie     

Lid van Interne 

Zorgcommissie 

X X   

Werkzaam als leerkracht X   X 

 

De schoolcoach zou volgens de functiebeschrijvingen binnen de bestaande 

zorgstructuur uniek zijn in het geven van hulp bij praktische niet-school 

gerelateerde vragen en in de afwezigheid van een verplichting om alle 

hulpverlenende activiteiten/contacten te registreren voor school.  

 

De manier van werken op de CBS Comenius en de OBS De Springbok komt echter 

niet volledig overeen met de beschrijving in bovenstaande tabel. Op de CBS 

Comenius wordt de voorlichting tijdens de koffieochtenden georganiseerd door de 

schoolcoach en de oudercoördinator samen. Op de OBS De Springbok organiseert 

de schoolcoach de voorlichting. De schoolmaatschappelijk werkers op de twee 

scholen verlenen in de praktijk geen hulp aan ouders en zijn niet betrokken bij 

opvoedproblemen. De schoolmaatschappelijk werker signaleert ook geen 

problemen en werkt niet volgens een preventieve benadering. De interne 

begeleider legt niet of nauwelijks huisbezoeken af. In het uitvoeren van deze taken 

is de schoolcoach ook uniek op deze twee scholen. Het blijkt echter dat de 

schoolcoach in de praktijk minder vaak op huisbezoek gaat dan oorspronkelijk de 

bedoeling was. Het aantal huisbezoeken dat is afgelegd, blijkt niet uit de 

registratiegegevens van de schoolcoaches. In de evaluatie van Zebra van juli 2012 

blijkt dat de schoolcoach in de periode van november 2011 tot juli 2012 vier 

huisbezoeken heeft afgelegd (Zebra, 2012a). Er zijn geen aantallen bekend voor 

OBS De Springbok. 

 

In de praktijk is de schoolcoach binnen de bestaande zorgstructuur uniek in:  

1) Preventieve/proactieve benadering van ouders. 

2) Hulpverlening aan ouders. 

3) Hulp bij opvoedproblemen. 

4) Geven van hulp bij praktische niet-school gerelateerde vragen. 

5) Voorlichting aan ouders geven/organiseren. 

6) Contact met ouders in groepsverband onderhouden. 

7) Signaleren van problemen. 

8) Afwezigheid van verplichting om alle activiteiten/contacten te registreren voor 

school. 

3.7 b. Hoe wordt de inzet van de schoolcoach in de huidige pilot gewaardeerd 

door ouders, scholen en relevante partners? 

Alle geïnterviewde betrokkenen – ouders, schoolcoaches, en andere medewerkers 

op de deelnemende scholen, Zebra, JGZ-team en coördinator CJG -  zijn 

enthousiast over de pilot. Er wordt lovend gesproken over de drie schoolcoaches en 

meer in algemene zin over wat de schoolcoaches bereiken.   
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 3.7.1 Positieve waardering 

 

 Tijd en aanwezigheid van schoolcoach 

De schoolcoaches zijn zestien uur per week aanwezig op school. Dit is meer dan 

de vier uur per week die de schoolmaatschappelijk werkers op de Comenius en De 

Springbok tot hun beschikking hebben. Veel geïnterviewden noemen dat als hun 

eerste positieve punt. Er zijn geen wachtlijsten om met de schoolcoach te praten en 

ouders kunnen twee hele dagen per week bij de schoolcoach terecht. De 

schoolcoaches geven zelf ook aan tevreden te zijn met het aantal uren dat ze 

beschikbaar hebben op de scholen. Het is voldoende om “zichtbaar te zijn” op 

school.  

 

 Laagdrempeligheid en privacy 

Veel lof, onder andere van de ouders, is er voor het gemak voor ouders om de 

schoolcoach aan te spreken. De schoolcoaches staan op het schoolplein of in de 

gang, wat het voor ouders makkelijk maakt om ze even aan te spreken. Ook de 

koffieochtenden blijken momenten voor ouders om op eenvoudige wijze contact te 

zoeken met de schoolcoaches. Wat meespeelt voor de laagdrempeligheid van de 

schoolcoach, is dat de schoolcoaches niet verplicht zijn om deze allemaal te 

registreren. Volgens de schoolcoaches vinden ouders het belangrijk dat hun 

problemen en vragen vertrouwelijk worden behandeld en dat ze niet bij de 

groepsleerkracht van hun kind terecht komen. De ouders gaven ook aan dat ze het 

fijn vinden dat de schoolcoach “los staat van het onderwijs”. 

 

 Preventieve aanpak 

De laagdrempeligheid van de schoolcoach zorgt er volgens de directieleden, 

interne begeleiders en schoolcoaches ook voor dat ouders met kleine problemen 

snel naar de schoolcoach stappen. Dat ouders met lichte opvoedproblemen en 

praktische vragen naar de schoolcoach gaan, wordt gezien als een indicatie dat de 

schoolcoach preventief/proactief werkt.  

 

 Ouderbetrokkenheid 

Eén van de belangrijkste verdiensten van de schoolcoach die door veel 

geïnterviewden wordt genoemd, is een toename van de ouderbetrokkenheid. Door 

de schoolcoach komen er op beide scholen wekelijks zo’n vijftien ouders naar de 

koffieochtend. Dit zijn ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen en door 

de school als moeilijke bereikbaar worden gezien. De ouders zijn door de 

koffieochtenden veel beter op de hoogte van wat er op school gebeurt en komen 

volgens de directielieden daardoor ook vaker naar ouderavonden.  

 

 Verlaging van werkdruk   

De interne begeleiders op de deelnemende scholen geven aan dat ze de komst van 

de schoolcoaches als werkdruk verlagend voor henzelf ervaren. Waar ze vroeger 

zelf de signaalopvolging uitvoerden, kunnen ze deze nu grotendeels uitbesteden 

aan de schoolcoach. Ook leerkrachten ervaren volgens de directie van de scholen 

een verlichting van hun werklast. Leerkrachten vinden ‘zorgleerlingen’ over het 

algemeen een moeilijk aspect van hun werk en zijn blij dat ze nu in sommige 

gevallen van de hulp van de schoolcoach gebruik kunnen maken.  
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 3.7.2 Verbeterpunten  

 

 Onduidelijkheid over rol van de schoolcoach ten opzichte van anderen in de 

zorgstructuur  

Door de directieleden van de scholen, het JGZ-team, de schoolmaatschappelijk 

werker en ook door Zebra en de schoolcoaches zelf wordt aangegeven dat op de 

eerste plaats een duidelijker omschrijving nodig is van de rollen/taken van de 

schoolcoach, de schoolmaatschappelijk werker en de oudercoördinator. Dit moet er 

toe leiden dat vooral voor ouders duidelijker wordt naar wie ze met welke vragen 

toe kunnen. De ouders spreken zelf deze onduidelijkheid niet uit; met niet-onderwijs 

gerelateerde vragen gaan de ouders van de CBS Comenius naar de schoolcoach 

en de ouders van De Springbok naar de schoolmaatschappelijk werker die tevens  

schoolcoach is. Op de tweede plaats is het volgens deze geïnterviewden nodig om 

voor alle betrokkenen binnen en buiten de school het doel en de taken van de 

schoolcoach te verduidelijken. 

De interne begeleiders zeggen geen last van verwarring te hebben. Op de CBS 

Comenius maakt de interne begeleider een keus op basis van of het probleem  

kind- (schoolmaatschappelijk werker) of oudergericht (schoolcoach) is – en op De 

Springbok laat de interne begeleider het aan de schoolcoach/ 

schoolmaatschappelijk werker over om te bepalen in welke van haar twee rollen zij 

een probleem oppakt. 

 

De verwarring bij de directieleden van de scholen, het JGZ-team, de 

schoolmaatschappelijk werker, Zebra en de schoolcoaches betreft ook het verschil 

met de oudercoördinator. De schoolcoach en de oudercoördinator hebben beide 

ouderbetrokkenheid in hun portefeuille,  maar er bestaat verwarring over wie welk 

deel op zich neemt.  

 

Een lid van het JGZ-team: “Het zou goed zijn om schoolmaatschappelijk werk en 

schoolcoach af te stemmen. Ook voor ouders moet duidelijker zijn wanneer je bij 

wie terecht kan. Ik denk dat je of de twee functies moet koppelen, of duidelijk op 

papier moet zetten wat de één en wat de ander doet.” 

 

 Bereik van schoolcoaches 

Het tweede verbeterpunt werd door de schoolcoaches, Zebra, een schooldirectielid 

en een interne begeleider aangedragen. Hoewel er nu meer ouders op school 

komen dan voor de pilot, worden nog lang niet alle ouders bereikt. De ouders die 

hun kinderen niet wegbrengen (vooral ouders met kinderen in de 

bovenbouwgroepen) en niet op de koffieochtenden komen, zijn op dit moment niet 

in beeld bij de schoolcoaches. Een vaste groep moeders bezoekt nu de 

koffieochtend, ongeveer elf tot zeventien moeders per keer. Vaders worden op dit 

moment amper bereikt.   
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 4 Discussie en aanbevelingen 

In dit kortdurende, exploratieve onderzoek naar de Pilot Schoolcoach is een quick 

scan uitgevoerd naar relevante literatuur en zijn de eerste praktijkervaringen met de 

inzet van schoolcoaches op twee basisscholen in Den Haag in kaart gebracht. De 

gegevens zijn verzameld via zeventien semigestructureerde interviews, analyse van 

de registraties in week/maandstaten, en overleg met de adviesgroep. In december 

2012 wordt een beslissing genomen over eventuele uitbreiding van de Schoolcoach 

naar andere scholen in 2013. In dit hoofdstuk worden de meerwaarde van de 

schoolcoach en de aandachtspunten die uit het onderzoek van de pilot naar voren 

kwamen, bediscussieerd. Ook zal naar aanleiding van dit onderzoek een aantal 

aanbevelingen worden gedaan die bij een eventuele uitbreiding kunnen worden 

meegenomen. 

4.1 Meerwaarde van de schoolcoach 

Het eerste wat opvalt wanneer met betrokkenen rond de schoolcoach wordt 

gesproken, is het grote enthousiasme over de pilot. De waardering voor de drie 

schoolcoaches die de functie momenteel uitvoeren, maar ook voor het concept 

Schoolcoach op zich, is groot.  

 

Het takenpakket van scholen is in de loop der jaren verbreed van voornamelijk 

onderwijs geven naar wat ‘de maatschappelijke opdracht van de school’ wordt 

genoemd. Deze taken behelzen onder andere: integratie, opvang en zorg voor 

risicoleerlingen, het bieden van opvoedkundige ondersteuning en bevorderen van 

de sociale cohesie in de buurt. Scholen hebben verschillende opvattingen over hoe 

ze vorm moeten geven aan deze maatschappelijke opdracht; ook over de 

verhouding tussen school en ouders denken scholen anders (Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 2005). De scholen die deelnemen aan de Pilot Schoolcoach voelen 

zich verantwoordelijk voor meer dan alleen onderwijs en willen de afstand tussen 

thuis en school verkleinen. De leerlingen van de scholen die aan de Pilot 

Schoolcoach deelnemen, komen over het algemeen uit voor scholen moeilijk 

bereikbare (migranten-)gezinnen. De schoolcoach sluit aan bij de behoefte van 

deze scholen om meer zicht en meer grip te krijgen op de thuissituatie van de 

leerlingen. 

 

De schoolcoach voegt voor ouders vooral een laagdrempelig aanspreekpunt toe 

aan een ‘hoogdrempelige’ school. Voor veel ouders is naar school gaan, met of 

zonder vragen, een barrière. De schoolcoaches weten die barrière te verkleinen 

doordat ze los staan van het onderwijsproces op school, regelmatig op het 

schoolplein te zien zijn, tijd hebben voor een gesprek met ouders en door een 

coachende, niet-belerende houding naar ouders. De laagdrempeligheid resulteert in 

een grotere betrokkenheid van ouders bij school. Op beide deelnemende scholen is 

door de directie een verbetering van ouderbetrokkenheid waargenomen. Doordat 

meer ouders naar school komen, kan aan hen ook op een eerder moment hulp 

worden geboden. 

 

De schoolcoach helpt met het oplossen van ‘kleine problemen’. Het probleem van 

een moeder die niet weet waar ze haar kapotte bril kan laten maken, klinkt klein en 

voor school irrelevant. Er zit achter zo’n vraag echter meer: de moeder is misschien 



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2012 R11060 | December 2012  30 / 35  

 nog te kort in Nederland om te weten waar ze met haar bril naar toe kan of begrijpt 

de Nederlandse samenleving niet goed genoeg. Niemand anders heeft haar bij het 

probleem kunnen helpen, of ze heeft het aan niemand anders gevraagd. Misschien 

is er in het gezin niet genoeg geld om een nieuwe bril te kopen en zonder bril kan 

de moeder misschien niet goed lezen, klok kijken of andere belangrijke taken 

uitvoeren. De ouders kunnen op school aankloppen met hun praktische vragen en 

de schoolcoach kan hen de weg wijzen, zodat ze het in het vervolg zelf ook kunnen 

oplossen.  

 

De schoolcoach signaleert ook grotere problemen van diverse aard en kan samen 

met de ouders zoeken naar een oplossing in de buurt (bijvoorbeeld bij de 

VoorleesExpress en het Opvoedpunt), of naar professionele hulp (bijvoorbeeld 

pedagogische hulp, algemeen maatschappelijk werk en het CJG). De schoolcoach 

vormt zodoende een schakel tussen onderwijs en zorg. 

 

De meerwaarde van de schoolcoach is de combinatie van: meer tijd beschikbaar, 

laagdrempelig, los van school maar toch ín de school, er zijn vóór de ouders, 

preventief/proactief werken, ontlasten van leerkrachten en intern begeleider, het 

helpen van de ouders bij het vinden en organiseren van hulpverlening voor kleine 

én grotere problemen.  

4.2 Aandachtspunten 

4.2.1 Uniciteit van taken en aanbod van de schoolcoach 

Het eerste aandachtspunt dat uit de evaluatie naar voren kwam, heeft betrekking op 

de uniciteit van de taken van de schoolcoach. Veel van de taken die de 

schoolcoaches uitvoeren, vallen ook binnen de taakomschrijving van andere 

medewerkers op school of zouden daarbinnen kunnen vallen. 

 

Het doel van het werk van de schoolcoach vertoont veel overeenkomsten met dat 

van de schoolmaatschappelijk werker. Het doel van de schoolcoach is ”Een 

preventieve/proactieve relatie onderhouden met ouders die bijdraagt aan het tijdig 

signaleren en wegnemen van belemmeringen die de onderwijsontwikkeling van het 

kind in de weg kunnen staan, in samenwerking met daartoe aangewezen 

instanties.”  

Het doel van schoolmaatschappelijk werker is “Het stimuleren van het zelfstandig 

sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en het leveren van een bijdrage aan 

een gezond en veilig leefklimaat thuis en binnen en buiten de school, zodat hun 

welbevinden wordt bevorderd, waardoor zij in staat zijn hun schoolopleiding op een 

positieve manier te volgen en af te ronden” (Servicepunt SMW, 2011). Beide 

functies willen bijdragen aan hoe het met leerlingen gaat op school (de 

‘onderwijsontwikkeling’) door zich onder andere te richten op de situatie van 

leerlingen thuis en in de buurt. 

 

In de praktijk blijkt echter dat op de CBS Comenius en op de OBS De Springbok de 

schoolmaatschappelijk werker enkel tijd heeft om bezig te zijn met het zelfstandig 

sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en niet met het bevorderen van het 

leefklimaat voor leerlingen en ouders binnen en buiten de school. Vóór de Pilot 

Schoolcoach werd er op De Springbok ook een ouderspreekuur gehouden door de 

schoolmaatschappelijk werker, maar dit is met de komst van de schoolcoach 

afgeschaft. De schoolcoaches op deze twee scholen hebben vier keer zoveel tijd 
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 als de schoolmaatschappelijk werkers, wat betekent dat ze ook meer taken kunnen 

uitvoeren. In de praktijk zit er dus een verschil tussen de functies 

schoolmaatschappelijk werker en schoolcoach, maar de vraag is of er ook een 

conceptueel onderscheid tussen de twee is.  

 

Er is niet alleen verwarring over het onderscheid tussen de taken van de 

schoolcoach en de schoolmaatschappelijk werker, maar ook over het onderscheid 

tussen de taken van de schoolcoach en de oudercoördinator. Het geven van 

voorlichting en het organiseren van activiteiten wordt op sommige scholen 

(bijvoorbeeld op de geïnteresseerde scholen) uitgevoerd door de oudercoördinator. 

Op de CBS Comenius en OBS De Springbok wordt dit gedaan door de schoolcoach 

(Op de CBS Comenius in samenspraak met de oudercoördinator). Beide functies 

hebben het bevorderen van ouderbetrokkenheid als doel. Het is denkbaar dat dit 

deel van de activiteiten van de schoolcoach wordt uitgevoerd door de 

oudercoördinator. Voor specialistische onderwerpen kunnen professionals uit de 

buurt, zoals het CJG, worden uitgenodigd. 

 

Een derde punt met betrekking tot de uniciteit van de schoolcoach gaat over het 

aanbod door instanties buiten school. Een directielid van één van de 

geïnteresseerde scholen droeg het punt aan dat er in de wijk veel, met name 

voorlichtingsgericht, aanbod is. Ook op school worden er cursussen door andere 

instanties gegeven (op de CBS Comenius de cursus Ouders & School Plus, op de 

OBS De Springbok de Taal & Tips lessen door het buurthuis). Hierin zit een grote 

overlap met de thema’s van de koffieochtenden van de schoolcoach. Hoewel er 

geen cijfers beschikbaar zijn, bestaat het vermoeden dat dezelfde groep ouders 

dezelfde cursus op verschillende plekken of tijden volgt.   

4.2.2 Bereik van ouders 

Een punt dat al eerder genoemd is, is de vraag hoeveel en welke ouders 

daadwerkelijk worden bereikt door de schoolcoach. De koffieochtenden trekken 

wekelijk gemiddeld 11 (op de OBS De Springbok) en 17 (op de CBS Comenius) 

ouders; onduidelijk is of dat vanaf aanvang dezelfde vijftien ouders zijn geweest. De 

schoolcoaches en ouders spreken zelf wel van een ‘harde kern’ van bezoekers, en 

het is onbekend hoeveel nieuwe ouders de koffieochtenden bezoeken. Datzelfde 

geldt voor de hulpverlenende gesprekken die de schoolcoaches voeren. De 

schoolcoaches hebben aangegeven 10 van zulke gesprekken per maand te 

voeren, maar het aantal unieke contacten is onduidelijk.  

De CBS Comenius heeft ongeveer 200 leerlingen, OBS De Springbok - 

Pretoriusstraat ongeveer 400. Er zijn dus heel veel ouders die niet naar de 

koffieochtenden komen of niet op andere momenten met de schoolcoach spreken. 

Hoewel er enthousiasme is bij de scholen over de toenemende 

ouderbetrokkenheid, lijkt dat in absolute aantallen nog niet optimaal. Door meer 

outreachend te werken valt er op dit gebied mogelijk nog veel te winnen.  

4.2.3 Huisbezoeken 

Bij aanvang van de Pilot Schoolcoach was het de bedoeling dat de schoolcoach 

geregeld op huisbezoek zou gaan, in het kader van outreachend werken. In de 

praktijk blijkt dit echter nauwelijks te gebeuren. Het is onduidelijk of de aard van de 

signaleringen of hulpvragen hiervoor een verklaring is of dat andere factoren een rol 

spelen. 
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 4.2.4 Registratiesysteem 

Voor dit evaluatieonderzoek werd gebruik gemaakt van de week/maandstaten die 

door de schoolcoaches worden ingevuld. Deze bleken onvoldoende gericht op het 

meetbaar maken van de activiteiten en de mate van succes daarvan. Het aantal 

unieke ouders waarmee individueel contact is geweest of die de koffieochtend 

hebben bezocht, is in dit registratiesysteem niet te achterhalen. Het huidige 

systeem is een maandsysteem, maar een systeem met unieke contacten zou 

rijkere informatie opleveren. De verschillende categorieën op het registratieformulier 

zijn niet onderscheidend genoeg; een “gesprek op school of schoolplein met ouders 

of andere familieleden” zou ook in de categorie “voeren van kortdurend 

hulpverleningsgesprek met ouders” kunnen vallen of ook in “zorgen voor 

bekendheid bij ouders”. Ook de categorie “aanmelding, screening en samenwerking 

met” is onduidelijk. Als laatst is het onduidelijk hoe de huidige aantallen (van 

bijvoorbeeld kortdurende hulpverlening) zich verhouden tot de aantallen van vóór 

de Pilot Schoolcoach. Er kunnen zodoende geen conclusies worden getrokken over 

de vraag of door de schoolcoach ouders en kinderen meer hulp krijgen.  

 

Bovendien maken de schoolcoaches gebruik van verschillende  

registratiesystemen. Ten eerste wordt er gewerkt met Regipro, een digitaal 

hulpverlenings/cliëntdossier waarin de schoolmaatschappelijk werkers het 

inhoudelijke proces vastleggen voor Zebra. Dit is alleen open voor medewerkers 

van Zebra; andere betrokkenen (zoals de scholen waar de schoolcoaches werken) 

hebben geen inzicht in deze gegevens. Ten tweede wordt gebruik gemaakt van de 

week/maandstaten (zoals te zien in Bijlage B). Hiermee wordt verantwoording 

afgelegd naar de scholen van de activiteiten van de schoolcoach. De informatie in 

deze registratie is ook te vinden in Regipro, maar is minder gedetailleerd en niet op 

cliënt-niveau. Op de derde plaats wordt op de scholen zelf verslaglegging gedaan 

in het leerlingenvolgsysteem. Observaties, huisbezoeken of gesprekken met ouders 

worden onder andere in het systeem opgenomen (op de CBS Comenius wordt 

bijvoorbeeld gebruik gemaakt van ParnasSys). Hier registreren niet alleen de 

schoolcoaches in, maar ook de interne begeleider en de groepsleerkrachten. Alleen 

medewerkers van school hebben toegang tot het leerlingenvolgsysteem. Ten slotte 

leggen de schoolcoaches bij Zebra verantwoording af over het aantal gewerkte 

uren in WWA (Welzijn Website Applicatie). WWA is een digitaal uren- en 

verlofregistratiesysteem. Voor het huidige onderzoek was er enkel toegang tot de 

week/maandstaten. Het is maar beperkt mogelijk te rapporteren over de activiteiten 

van de schoolcoaches. Over de opbrengst op inhoudelijk gebied kunnen geen 

uitspraken worden gedaan.    

4.2.5 Privacy 

Tijdens de interviews met de schoolcoaches, de directieleden en de interne 

begeleiders viel het op dat er door de partijen verschillend wordt gedacht over de 

privacy van leerlingen. De schoolcoaches zijn huiverig voor het registreren in het 

leerlingenvolgsysteem van de school, terwijl de interne begeleiders en de 

directieleden juist erg graag alle contacten in het systeem geregistreerd zien. 

Ouders vinden het belangrijk dat niet alle informatie direct bij de groepsleerkracht 

van hun kind terecht komt.  

Het feit dat de schoolcoaches niet alle contacten, gesprekken en handelingen 

hoeven te registreren, is ook een belangrijk verschil met de schoolmaatschappelijk 

werker. Voor de schoolmaatschappelijk werker is altijd een aanmelding nodig, 

terwijl ouders gewoon op de schoolcoach kunnen afstappen.  
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 4.3 Aanbevelingen 

Het is duidelijk dat de schoolcoaches op de scholen waar zij werkzaam zijn in een 

behoefte voorzien. Ook de geïnteresseerde scholen hebben deze behoeften. De 

belangrijkste behoeften zijn om inzicht te krijgen inde thuissituatie van leerlingen 

zodat daarop beter afgestemd kan worden en ouders beter ondersteund kunnen 

worden bij problemen. In deze behoeften wordt zonder de schoolcoach op de 

scholen onvoldoende voorzien. 

Aanbeveling: 

1. Besteed met name op scholen met veel leerlingen uit gezinnen met 

problemen expliciet aandacht aan de thuissituatie van leerlingen en aan 

de preventie van problemen. Dit kan door de huidige Pilot Schoolcoach 

verder uit te werken, te borgen en ook op andere scholen met deze 

doelgroep te implementeren. 

 

Er is op dit moment verwarring over de taken van de schoolcoach ten opzichte van 

die van de schoolmaatschappelijk werker en die van de oudercoördinator. In de 

praktijk blijkt dat de schoolcoach taken overneemt van andere professionals op 

school, die de tijd voor het uitvoeren van die taken zelf niet hebben. Andere 

professionals en de ouders van de leerlingen hebben te maken met meerdere 

gezichten, die deels overlappende taken vervullen. 

Aanbevelingen:  

2. Formuleer de doelen en geef een heldere taakomschrijving voor de 

functies van schoolmaatschappelijk werker, schoolcoach en 

oudercoördinator. 

3. Overweeg het combineren van twee of drie van de functies 

schoolmaatschappelijk werker, schoolcoach en oudercoördinator. 

 

Zowel de schoolcoach als de oudercoördinator, maar ook de leerkrachten, hebben 

als doel om ouders te betrekken bij het onderwijs aan en bij de leeromgeving van 

hun kind. Het begrip ouderbetrokkenheid kan meer worden uitgewerkt. De 

versnippering en verwarring over wie wat doet op dit gebied kan worden beperkt en 

daarmee kan de efficiëntie worden verhoogd. 

Aanbeveling: 

4. Werk het concept ouderbetrokkenheid uit zodat helder wordt wie wat 

doet en waar verantwoordelijkheden liggen op dit gebied. 

 

De schoolcoach vormt een link tussen de school en de wijk. Met name preventieve 

activiteiten kunnen beter op elkaar worden afgestemd. 

Aanbeveling: 

5. Breng het aanbod in de wijk in kaart en stem de activiteiten vanuit de 

school af op dit aanbod en vice versa. 

 

Ouders meer betrekken en een link zijn tussen de school en wijk betekent dat er 

een proactievere, outreachende werkwijze op deze scholen geïmplementeerd moet 

worden. In de huidige pilot is reeds een stap in de goede richting gezet. Nog lang 

niet alle ouders worden echter bereikt. 

Aanbeveling: 

6. Versterk het outreachende karakter van de taken van de huidige 

schoolcoach en betrek ouders om te achterhalen hoe dit het beste kan 

worden aangepakt. 
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 De schoolcoach legt de link tussen school en thuissituatie van leerlingen, onder 

andere door huisbezoeken af te leggen. Deze taak viel oorspronkelijk onder die van 

de schoolmaatschappelijk werker. De tijd van de schoolmaatschappelijk werker 

wordt echter voornamelijk besteed aan groepstrainingen (sociale vaardigheden, 

assertiviteit) en er is onvoldoende ruimte voor ondersteuning van ouders bij 

gezinsproblematiek. 

Aanbevelingen: 

7. Maak binnen het takenpakket van de schoolmaatschappelijk werker / 

schoolcoach expliciet ruimte voor het afleggen van huisbezoeken. 

8. Leg de door de schoolmaatschappelijk werker te besteden tijd aan 

trainingen in bijvoorbeeld sociale vaardigheid en assertiviteit van tevoren 

vast, zodat er voldoende ruimte blijft voor het signaleren van 

gezinsproblematiek en het geven van hulp aan ouders. 

 

De laagdrempelige aanpak is een grote verdienste van de schoolcoach, iets wat 

niet verloren moet gaan wanneer de functie gecombineerd zou worden met 

bijvoorbeeld die van de schoolmaatschappelijk werker. 

Aanbeveling: 

9. Behoud en bewaak het laagdrempelige karakter van de schoolcoach als 

gekozen wordt voor het combineren van functies. 

 

Een grote kracht van de schoolcoaches in de huidige pilot is dat er geen 

verplichting tot aanmelding en/of registratie bestaat. De privacy van de leerlingen 

en hun ouders en het aanmelden/ registeren voor hulpverlening blijven een 

belangrijk aandachtspunt. 

Aanbeveling: 

10. Kies voor een constructie waarin het neutrale karakter van de 

schoolcoach behouden blijft en waarin het niet verplicht is alle 

activiteiten te registreren. Wellicht is dit mogelijk door een verschil te 

maken tussen de activiteiten signaleren/signaalopvolging en het 

uitvoeren van een (be)handelingsplan. 

 

Op het gebied van voorlichting is er veel aanbod op school en in de wijk. De sociale 

functie van de koffieochtenden is belangrijk. Het is niet noodzakelijk dat de 

schoolcoach of oudercoördinator de ochtenden zelf organiseren en/of uitvoeren, 

maar deze kunnen ouders hierbij ondersteunen. 

Aanbeveling: 

11. Stimuleer en ondersteun ouders om zelf de koffieochtenden te 

organiseren, zoals nu eens in de week op OBS De Springbok gebeurt. 

 

Maatwerk is belangrijk voor het vormgeven van de functie van schoolcoach, al dan 

niet in combinatie met de schoolmaatschappelijk werker en de oudercoördinator. 

Een te vast omlijnde taakomschrijving schiet zijn doel voorbij, wat niet wil zeggen 

dat er volledig carte blanche kan worden gegeven. 
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 Aanbeveling: 

12. Breng de specifieke behoeften per school in kaart en stel per school een 

plan op. Formuleer doelen SMART: Specifiek (concreet en 

ondubbelzinnig omschreven), Meetbaar (hoeveel van welke activiteiten), 

Acceptabel (draagvlak voor de activiteiten), Realistisch (haalbaar) en 

Tijdgebonden (evaluatiemomenten inbouwen). Maak afspraken over 

taken en activiteiten van de schoolmaatschappelijk werker/ schoolcoach/ 

oudercoördinator. Indien nodig kan een dergelijk plan later worden 

bijgesteld. 

 

De huidige wijze van registreren van activiteiten door de schoolcoach kent diverse 

beperkingen. De categorieën van activiteiten zijn dubbelzinnig en het aantal unieke 

contacten is onduidelijk. Ook de aard van de problemen en het succes van de 

hulpverlening kunnen niet uit de registratie worden gehaald. Het is denkbaar dat, 

om de efficiëntie te vergroten, (een deel van) deze gegevens uit één van de andere 

registratiesystemen worden gehaald. 

Aanbeveling: 

13. Verbeter het registratiesysteem, zodat kan worden gemeten in welke 

mate de doelen worden bereikt. 

4.4 Conclusie 

Uit dit exploratieve evaluatieonderzoek blijkt dat de schoolcoach in een belangrijke 

behoefte voorziet en dat de uitgevoerde taken sterk worden gewaardeerd op de 

twee basisscholen die deelnemen aan de Pilot Schoolcoach. De doelen en 

activiteiten van de schoolcoach sluiten aan bij belangrijke behoeften die ook op 

andere scholen leven. 

De meerwaarde van de schoolcoach kan worden uitgebouwd wanneer rekening 

wordt gehouden met de bovenbeschreven aanbevelingen uit dit onderzoek. Deze 

aanbevelingen concentreren zich op: het beter omschrijven van de doelen en taken 

van de functies schoolcoach, schoolmaatschappelijk werker en oudercoördinator; 

het overwegen om functies te combineren; het uitwerken van het concept 

ouderbetrokkenheid; het versterken van het proactieve, outreachende karakter van 

de functie; en het verbeteren van het registratiesysteem. 

 



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2012 R11060 | December 2012  36 / 35  

 5 Referenties 

Abela, J.R.Z., & Hankin, B.L. (2008). Handbook of Child and Adolescent 

Depression. Edited volume. Guilford Press. 

 

Alexander, K.L., Entwisle, D.R. & Kabbani, N.S. (2001). The dropout process in life 

course perspective: early risk factors at home and school. Teachers College 

Record, 103, 760-822. 

 

Bandura, A. (1978). The self-system in reciprocal determination. American 

Psychologist, 33, 344-358. 

 

Belsky, J. (1984). The Determinants of Parenting: A Process Model . Child 

Development,  55, 83-96. 

 

Bordewijk A. e.a. (2007). Ouderbetrokkenheid thuis, over de invloed van ouders op 

het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen. 

Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland. 

 

Bronfenbrenner, U.  (1979).  Contexts of child rearing: Problems and prospects. 

American Psychologist, 34, 844-850. 

 

Bronfenbrenner, U., (Ed.). (2005). Making human beings human: Bioecological 

perspectives on human development. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 

Cicchetti, D.  & Lynch, M. (1989). Toward an ecological/transactional model of 

community violence and child maltreatment: Consequences for children's 

development. Psychiatry, 56, 96-117. 

 

Dryfoos, J. (1998). The rise of the full-service community school. High School 

Magazine, 6, 38-42.  

 

Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van 

Voorhis, F. L. (2002). School, community, and community partnerships: Your 

handbook for action (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

 

Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children 

we share. Phi Delta Kappan, 76, 701–712. 

 

Epstein, J. L. (2005). School-initiated family and community partnerships. In T. Erb 

(Ed.), This we believe in action: Implementing successful middle level schools (pp. 

77–96). Westerville, OH: National Middle School Association. 

 

Goodyer, I.M. (2001). Life events: their nature and effects. In The Depressed Child 

and Adolescent. (I.M. Goodyer), pp. 204–233. Cambridge Child and Adolescent 

Psychiatry series. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Jeynes (2005). A meta-analysis of the relation of parental involvement to urban 

elementary school student academic achievement. Urban Education, 40, 237-269 



 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2012 R11060 | December 2012  37 / 35  

 Meer E.H. van der, Postma J. P. (2005). De ‘Zichtbare schakel’-

wijkverpleegkundige: een hele zorg minder. Kosten-batenanalyse in opdracht van 

ZonMw.  

 

O’Hanlon W. & Weiner-Davis, M.  (1989) In search of solutions: A new direction in 

psychotherapy. New York, NY, Norton. 

 

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) & Raad voor de Volksgezondheid 

& Zorg (RVZ). (2008). Versterking voor gezinnen: versterken van de village. Pre-

advies over gezinnen en hun sociale omgeving. Den Haag: RMO/RVZ.  

 

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) & Raad voor de Volksgezondheid 

& Zorg (RVZ). (2009). Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO/RVZ. 

 

Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk (2011). SMW in een notendop: 

Basiskennis over het SMW.  

 

Shazer, S. De (1988). Clues: Investigating solutions in brief therapy. New York, NY,  

Norton.  

 

Smit, F., Bohlmeijer, E., Cuijpers, P. (2003). Wetenschappelijke onderbouwing 

depressiepreventie. Epidemiologie, aangrijpingspunten, huidige praktijk, nieuwe 

richtingen. Utrecht: Trimbos-instituut. 

 

Sociaal en Cultureel Planbureau (2005). Grenzen aan de maatschappelijke 

opdracht van de school: Een verkenning.  

 

Swaan, A. De (1989). Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in 

Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd.  Bert Bakker Uitgever. 

 

Traag, T., & Van der Velden, R.K.W. (2008). Early school-leaving in the 

Netherlands, the role of student-, family- and school factors for early school-leaving 

in lower secondary education. Maastricht: Research Centre for Education and the 

Labour Market. 

 

Turnell, A. & Edwards, S. (1999). Signs of Safety: A solution and safety oriented 

approach to child protection casework. New York/London: W.W. Norton & 

Company. 

 

Zebra Welzijn (2011). De Schoolcoach: Pilot van basisschool De Springbok, de 

Comeniusschool & Zebra.  

 

Zebra Welzijn (2012a). De Schoolcoach: Pilot van basisschool De Springbok, de 

Comeniusschool & Zebra. Tussentijdse evaluatie, periode 1 november 2011 tot 7 

juli 2012.  

 

Zebra Welzijn (2012b). Profiel/functieomschrijving schoolmaatschappelijk werk.  

 

 

 



Bijlage A | 1/3 

 

 

 

TNO-rapport | TNO/CH 2012 R11060 | December 2012  

 A Interviewschema’s 

Interviews evaluatie pilot schoolcoaches 

 

1. Deelnemende school 

1.1. Activiteiten 

 - Wat doet de schoolcoach?  

  o Taken en activiteiten 

  o In welke situaties? Welke indicaties/problemen? 

  o Voor welke kinderen/gezinnen? 

  o Komt hij/zij bij gezinnen thuis? 

 - Wat zou je willen dat de schoolcoach deed / meer deed / niet deed?  

 - Hoe werkt de schoolcoach?  

  o Welke problemen ‘behandelt’ hij/zij zelf, welke worden doorverwezen? 

  o Hoe werkt het doorverwijzen?  

  o Gebruikt de schoolcoach bepaalde technieken? 

  o Zijn methoden en werkwijze vastgelegd? 

  o Hoe gaat het met de privacy van leerlingen/gezinnen? 

 - Vanuit wie gaat het contact met name uit? 

  o  De schoolcoach, ouder, kind,  leerkracht, andere professional?  

 

1.2. Zorgstructuur 

 - Hoe verloopt het wanneer leerlingen/gezinnen problemen hebben? Wie zijn 

er bij betrokken? Wie mag wat?  

  Voorbeelden: 

  o Een kind is agressief  

  o Een ouder is ernstig ziek  

  o Een kind plast in bed 

 - Waar ergens zit de schoolcoach?  

 - Wat is het verschil met andere hulpverleners cq. Welke plaats heeft de 

schoolcoach ten opzichte van deze hulpverleners? 

  o Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker; wat doet hij/zij? Wat zou 

hij/zij moeten doen?  

  o De jeugdverpleegkundige en jeugdarts 

  o De IB’er 

  o Het ZAT team 

  o Zorgteam 

 - Hoe verloopt de coördinatie?  

 

1.3. Waardering & verbetering 

 - Wat levert de schoolcoach op? 

 - Wat zijn de sterke punten van de schoolcoach interventie? 

 - En de zwakke? 

 

1.4. Casus (voorbeeld van kind/gezin die geholpen is door schoolcoach)  

 Vragen aan alle betrokkenen rondom de schoolcoach: 

- Wanneer heb je contact met de schoolcoach? 

- Hoe verloopt het contact? 

- Wat vind je er van?  

- Wat kan beter?  
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 2. Geïnteresseerde school 

2.1. Activiteiten 

 - Wat verwacht je van de schoolcoach?  

 - Wat zou je willen dat de schoolcoach gaat doen / wat juist niet?  

  o In welke situaties? Welke indicaties/problemen? 

  o Voor welke kinderen/gezinnen? 

 - Hoe moet de schoolcoach gaan werken?   

  o Welke problemen ‘behandelt’ hij/zij zelf, welke worden doorverwezen? 

  o Hoe werkt het doorverwijzen?  

  o Gebruikt de schoolcoach bepaalde technieken? 

  o Zijn methoden en werkwijze vastgelegd? 

  o Hoe gaat het met de privacy van leerlingen/gezinnen? 

 - Vanuit wie gaat het contact met name uit? 

  o  De schoolcoach, ouder, kind,  leerkracht, andere professional?  

 

2.2. Zorgstructuur 

 -  Hoe verloopt het nu wanneer leerlingen problemen hebben? Wie zijn er bij 

betrokken? Wie mag wat? 

 - Waar ergens gaat de schoolcoach zitten?  

 - Wat wordt het verschil met andere hulpverleners? 

  o Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker; wat doet hij/zij? Wat zou 

hij/zij moeten doen?  

  o De jeugdverpleegkundige en jeugdarts 

  o De IB’er 

  o Het ZAT team 

 - Hoe gaat de coördinatie verlopen?  

 

2.3 Waardering & verbetering 

 - Wat wil je dat de schoolcoach op gaat leveren? 

 

3. JGZ-team & CJG (arts, verpleegkundige, CJG coördinator) 

3.1. Activiteiten 

 - Wanneer heb jij contact met de schoolcoach?  

  o In welke situaties? Welke indicaties/problemen? 

  o Hoe verloopt dat contact? 

 

3.2. Zorgstructuur 

 -  Hoe verloopt het nu wanneer leerlingen problemen hebben?  

 - Wat is het verschil met andere hulpverleners? 

  o De jeugdverpleegkundige en jeugdarts 

  o De schoolmaatschappelijk werker  

  o De IB’er 

  o Het ZAT team 

 - Hoe verloopt de coördinatie/ wie heeft de regie?  

 

3.3. Casus (voorbeeld van kind/gezin waar de schoolcoach ook bij betrokken was) 

 

3.4. Waardering & verbetering 

 - Wat levert de schoolcoach op? 

 - Wat kan er beter?  

 - Wat zou je willen dat de schoolcoach deed / meer deed / niet deed? 
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 4. Zebra  

4.1. Achtergrond 

 -  Hoe is de schoolcoach ontstaan? 

 -  Vanuit welke behoefte? 

 

4.2. Uitvoering 

 -  Wat voor verschillen zitten er tussen het plan en de uitvoering? 

 -  Hoe wordt er door schoolcoaches op hun werk gereflecteerd? 

 -  Hoe wordt er met de scholen geëvalueerd? 

 

4.2. Activiteiten 

 - Hoe werkt de schoolcoach? 

 -  Vanuit wie ontstaat er contact met de schoolcoach? 

 - Wordt er met een bepaalde methode gewerkt? 

 -  Bij welke situaties is de schoolcoach betrokken? Welke 

indicaties/problemen? 

 -  Hoe verloopt dat contact? 

 -  Hoe gaat het met de privacy? 

 -  Hoe worden de activiteiten van de schoolcoach geregistreerd? 

 

4.3. Zorgstructuur 

 - Wat is het verschil met andere hulpverleners? 

  o De jeugdverpleegkundige en jeugdarts 

  o De schoolmaatschappelijk werker  

  o De IB’er 

  o Het ZAT team 

 - Hoe verloopt de coördinatie/ wie heeft de regie?  

 

4.4. Waardering & verbetering 

 - Wat levert de schoolcoach op? 

 - Wat kan er beter?  

 - Wat zou je willen dat de schoolcoach deed / meer deed / niet deed? 
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 B Formulier voor week/maandregistratie 

Maandrapportage Schoolcoach 

School    :  

Maandnummer :  

 

 

Activiteiten Contacten Opmerkingen 

Schoolondersteuning 

 overleg met IB-er 

- overleg met oudercoördinator 

- leerkrachtondersteuning  

- deelname aan mdo of izc 

 zorgen voor bekendheid bij 

- het team  

- ouders  

- leerlingen 

 gesprekkenop het schoolplein en op school met 

ouders en andere familieleden  

- leerlingen 

- leden van het schoolteam 

 aanmelding, screening en samenwerking met CJG 

- ……………………………………… 

- …………………………………… 

- ……………………………………… 

- hulpverleningsorganisaties  

- buurnetwerken 

 themabijeenkomsten 

- leerkrachten & school 

- ouders & leerlingen 

 deelname aan schoolactiviteiten 

- informele contacten leerkrachten 

- ouderavond 

- ouderraad 

- informatie- of rapportavonden voor ouders 

- bemiddeling tussen leerkrachten en ouders  

 

 

 

 

 

Kortdurende hulpverlening  

 actieve contactlegging met niet direct voor 

hulpverlening gemotiveerde ouders  

 voeren van gesprekken met: 

- ouders 

 telefonisch   school   huisbezoek  

- leerlingen 

 telefonisch   school   huisbezoek    

 terugkoppeling van hulpverlening aan IB-er, 

leerkrachten en directie 
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Datum       ____________________________ 

Naam schoolcoach ____________________________ 

Handtekening    ____________________________ 

 

 

 

Verwijzing & registratie 

 rapportage voor LVS, school interne & externe 

zorgstructuur  

 Regipro 

 doorlezen dossier zorgleerlingen 

 

 

 

Knelpunten & aandachtspunten 

 

 

 

 

 

 

  

Ontwikkelingen met betrekking tot schoolcoach 

 

Overlegmomenten & samenwerking met de andere 

schoolcoaches en de werkbegeleider vanuit Zebra  

 

 

 

 

 

Materiaal verzorgen, informatie verzamelen, theoretische kennis vergroten 
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 C Functieomschrijvingen 

1. Schoolcoach 

 

Competenties van de schoolcoach 

De schoolcoach 

 is laagdrempelig en toegankelijk en goed aanspreekbaar voor ouders, kinderen 

en school; 

 is uitnodigend, betrokken en wint snel het vertrouwen van ouders en kinderen;  

 is in staat zich in te leven in de ervaring- en belevingswereld van zowel 

kinderen als volwassenen met verschillende culturele achtergronden;  

 wacht niet af, maar benadert ouders en kinderen proactief; 

 is betrouwbaar en klantgericht en staat optimistisch in het werk; 

 heeft kennis van de mechanismen in migratie-, discriminatie- en 

integratieprocessen, de interculturele hulpverlening en opvoeding; 

 is op de hoogte van de actuele sociale kaart om ouders adequaat te kunnen 

doorverwijzen. 

 

De functie schoolcoach 

De schoolcoach  

 werkt 16 uur per week op school; 

 is belast met de coaching en praktische begeleiding van kinderen en hun 

ouders; 

 werkt vraaggericht zowel voor de ouders als voor de school; 

 signaleert en handelt adequaat; 

 is een echt herkenning- en vertrouwenspunt op school; 

 ondersteunt de onderwijskrachten in het omgaan met psychosociale problemen 

bij hun leerlingen; 

 werkt binnen de school nauw samen met de oudercoördinator en de intern 

begeleider;   

 legt binnen Zebra verbindingen met de voor het gezin relevante disciplines, 

zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), de Participatiemedewerkers 

voor onder andere ouderparticipatie en het team brede scholen voor sociale 

vaardigheidstrainingen; 

 begeleidt  ouders en kinderen in samenwerking met de oudercoördinator en de 

intern begeleider op de volgende gebieden: 

 gedrag en agressie 

 opvoeding (voeding, bedtijden, hygiëne, structuur, op tijd komen) 

 ziekte in de familie 

 sociaal-emotionele problemen 

 verwijzing naar externe partners 

 ondersteuning bij huiswerk 

 vragen van praktische aard. 

 

Werkwijze 

Ouders en kinderen kunnen voor alle vragen bij de schoolcoach terecht. Ook 

spreek de schoolcoach ouders en kinderen aan in de ‘wandelgangen’ en signaleert 

problemen. 
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 Afhankelijk van de wensen van school kunnen leerkrachten problemen signaleren 

en dit rechtstreeks aan de schoolcoach melden of dit via de oudercoördinator en/of 

intern begeleider doen. 

Er zijn korte lijnen tussen gezin, school en schoolcoach, zodat er snel ingespeeld 

kan worden op hulpvragen van ouders, maar ook op signaleringen van de 

schoolcoach zelf, de oudercoördinator, intern begeleider of leerkracht. 

 

Indien school problemen heeft gesignaleerd, wordt de schoolcoach gevraagd een 

gesprek aan te gaan met de ouders. Het doel van dit gesprek is inzicht te krijgen in 

de achtergronden van de gesignaleerde problemen en het gedrag van het kind 

thuis en op school, ervaringen uit te wisselen over de gezinssituatie en afspraken te 

maken over de aanpak van het probleem. 

De schoolcoach benadert de ouders op een open, coöperatieve wijze, zodat zij niet 

het gevoel krijgen een hulpbehoevende cliënt te zijn. Er wordt gestreefd naar 

samenwerking in het belang van het kind. 

 

De schoolcoach begeleidt ouders afhankelijk van de problematiek of vraagstelling 

op zowel groeps- als individueel niveau. 

Voor groepsbegeleiding worden de volgende middelen ingezet. 

 Themabijeenkomsten 

 Informatiebijeenkomsten 

 Presentaties 

 Cursussen als “Opvoeden zo”! 

 

De individuele coaching staat centraal en hiervoor worden de volgende middelen 

ingezet. 

 Huisbezoeken 

 Individuele gesprekken met kinderen en ouders 

 Aanwezigheid op school tijdens rapportbesprekingen 

 Aanwezigheid bij groepsbesprekingen met de groepsleerkracht en de intern 

begeleider 

 

De leerlingen en hun ouders die een traject ingaan, worden geregistreerd in het 

leerlingvolgsysteem, zodat de ontwikkeling door school gevolgd kan worden. 

 

(Zebra Welzijn, 2011) 

 

2. Schoolmaatschappelijk werker 

 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een gespecialiseerde vorm van 

maatschappelijk werk. 

 

De SMW er stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig 

functioneren van leerlingen. 

De SMWer  van Zebra werkt op de basisschool en heeft zich gespecialiseerd in het 

kindgericht werken individueel en groeps sovatrainingen. 

De SMWer positioneert zich functioneel en vanuit zijn beroepsethiek; naar 

leerlingen en ouders, binnen de schoolorganisatie, in de zorgstructuur van de 

school, naar Zebra als werkgever, in externe netwerken en t.o.v. partners in zorg en 

welzijn. 
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 De SMWer werkt: 

 binnen de zorgstructuur van de schoolorganisatie en de interne zorg 

commissies 

 werkt kindgericht met leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders en derden. 

 In de gebieden jeugd, onderwijs, opvoeding, hulpverlening en samenleving. 

 Vanuit diverse (kindgerichte) methodieken 

 een eenmanspositie als SMWer binnen de school 

 in samenwerking met andere disciplines binnen en buiten de schoolorganisatie 

in een gedeelde verantwoordelijkheid 

 vanuit de vraag van de school, leerling en of ouders 

 vanuit een duale positie: de schoolmaatschappelijk werker heeft een school als 

opdrachtgever en Zebra als werkgever. 

 Werkt nauw samen met de interne begeleider van de school. De iber maakt 

vaak de selectie. 

 

De taakgebieden zijn; hulpverlening aan leerlingen (kindgericht),  

ouders en toeleiden naar speciale en geïndiceerde zorg. 

 

De SMWer is deskundig op het gebied van kindgerichte SMW en heeft kennis van: 

 De psychologische ontwikkeling en het leeftijdsadequaat sociaal-emotioneel 

functioneren van kinderen. 

 Psychosociale, emotionele en gedragsproblematiek in de context van de      

schoolloopbaan ontwikkeling met daarbij horende toepasbare opvoeding en    

opgroeiadviezen. 

 Psychosociale problematiek van volwassenen en gezinsproblematiek in relatie 

met het functioneren van leerlingen. 

 Methodieken om een vertrouwensrelatie aan te gaan en op te bouwen 

 

De eisen zijn: 

 Flexibele houding. 

 Snel kunnen schakelen. Je werkt als SMWer op verschillende scholen en hebt  

met verschillende schoolculturen te werken. 

 Kunnen omgaan met diversiteit van personen. 

 Goed kunnen rapporteren. 

 Stressbestendigheid. 

 Goede contactuele eigenschappen. 

 Outreachend kunnen werken. 

 Een HBO diploma maatschappelijk werk bij voorkeur met specialisatie SMW of 

HBO SPH. 

 

(Zebra Welzijn, 2012b) 
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 D Samenstelling adviesgroep 

De adviesgroep bestaat uit: 

 

1. Prof. dr. J. Mesman  

Judi Mesman is hoofd van de onderzoekscluster 'Diversity in Parenting and 

Education' bij het Centrum voor Gezinsstudies van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen, Universiteit Leiden. Haar onderzoek focust op vroege ouder-kind 

interacties en de associatie met de ontwikkeling van kinderen op verschillende 

domeinen, met een speciale aandacht voor de rol van etniciteit en geslacht. Haar 

huidige onderzoek betreft studies over predictoren van positieve schooltransities bij 

kinderen uit allochtone groepen, de invloed van de thuisomgeving en 

kindkenmerken op de cognitieve en taalontwikkeling, de rol van geslacht en 

etniciteit van het kind op de attitude en strategieën van leerkrachten, en 

opvoedondersteuning voor  allochtone ouders. 

 

2. Mevrouw drs. M van De Sande 

Marion van de Sande is onderzoeker in de Kenniskring van het Lectoraat Jeugd en 

Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Zij heeft zich de afgelopen jaren bezig 

gehouden met onderzoek naar de betrokkenheid van ouders bij Haagse 

basisscholen in achterstandswijken. In dat verband is de methodiek 'Meer kansen 

met ouders' ontwikkeld en geïmplementeerd op scholen in en buiten Den Haag. Zij 

is geïnteresseerd in de samenwerking en afstemming tussen ouders en andere 

opvoeders in de zorg voor jeugd. Daarnaast is zij verbonden aan de opleiding 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening als docent. 

 

3. De heer Drs. J.A. de Wilde  

Jeroen de Wilde is Arts voor Maatschappij en Gezondheid en als onderzoeker 

werkzaam bij de Jeugdgezondheidszorg 4-19 van de gemeente Den Haag. Hij is 

secretaris van de Academische werkplaats Jeugd Noordelijk Zuid-Holland en actief 

in verschillende gezamenlijke projecten. Sinds 2001 is hij betrokken bij de 

ontwikkeling van interventies voor kinderen met overgewicht en obesitas in de regio 

Den Haag en doet hij onderzoek naar geboortegewicht en groei in het algemeen bij 

Hindoestaanse kinderen van 0-21 jaar in relatie tot risicofactoren voor hart- en 

vaatziekten. Hij was coördinator van de landelijke JGZ-richtlijnontwikkeling en heeft 

daarnaast meegewerkt aan verschillende Jeugdgezondheidszorg richtlijnen 

waaronder 'Vroegtijdige Opsporing van Aangeboren Hartafwijkingen 0-19 jaar' 

(hoofdredacteur) en 'Secundaire Preventie van Kindermishandeling' (redactielid). 

 


