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Door een samenwerking met De
Opvoedpoli heeft de school jeugd-
zorg in huis gehaald. Kinderen
krijgen nu direct de juiste onder-
steuning en dat onder schooltijd.

Yvonne, moeder van zoon Lars
die in groep 6 zit, is er blij mee.
,,Mijn zoon heeft ODD, een ge-
dragsstoornis’’, legt zij uit. ,,Hij
heeft weinig geduld. Als Lars moet
wachten, dan wordt zijn boosheid
geprikkeld. Hij moet leren geduld
te krijgen, prioriteiten te stellen.
Speltherapie helpt hem daarbij.’’

Hoewel het nu steeds beter gaat
omdat de mensen in zijn omge-
ving leren met zijn stoornis om te
gaan, was het tot aan deze week
lastig om Lars de juiste zorg - spel-
therapie - te geven. ,,De leerkracht
was altijd het aanspreekpunt.
Maar een docent kan niet alles op-
lossen, die is er vooral om les te ge-
ven. Ook voor ouders is dit project
fijn, want wij hebben nu een in-
gang, iemand die je kunt aanspre-
ken.’’

Kommer en kwel
Er bestaat vrijwel geen gemeente
in Nederland die op de juiste ma-
nier weet om te gaan met de al-
maar toenemende kosten van de
jeugdzorg. Ook in deze regio is het
kommer en kwel, steden kampen
met enorme tekorten, wachtlijsten
lopen op. Stichting Horizon
Jeugdzorg en Onderwijs probeert
met een speciaal project die jeugd-
zorg op school aan te bieden, op
één specifieke plek, kinderen hoe-
ven er niet voor naar ‘buiten’.

Afgelopen week ging op de
Schiedamse Gelinckschool een pi-
lot van start, waarvoor door het
Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs, geld is vrijgemaakt.

Door een samenwerking met De
Opvoedpoli heeft de school vrij-
wel elke dag een specialist in huis
die direct kan ingrijpen als er pro-
blemen ontstaan. De Opvoedpoli
is bekwaam op het gebied van spe-
cialistische jeugdzorg.

Lars kan hierdoor zijn spelthera-
pie gewoon op school krijgen, on-
der lestijd. Melissa Stuijfzand is
orthopedagoog en werkt voor De

Opvoedpoli. ,,Wij gaan hier op
school zelfs een speciale spelka-
mer inrichten voor dit soort thera-
pie’’, vertelt zij. ,,Ook kan daar psy-
chomotorische therapie plaatsvin-
den, die kinderen laat bewegen.
Het voordeel is nu dat wij bij pro-
blemen de klas in kunnen. Maar
bijvoorbeeld ook een paar uur een
leerling kunnen observeren, zowel
in de klas als thuis.’’

Marjolein Triest, locatiedirec-
teur, is razend enthousiast over
het project. ,,Het was zo frustre-
rend om te zien dat een kind iets
nodig heeft, maar er niet bij kan.
Uiteindelijk willen we allemaal
het beste voor een kind, maar dat
konden we niet bieden. Omdat er
wachtlijsten zijn, omdat er geen
potje met geld is of omdat ondui-
delijk is waar dat aan besteed
wordt. Het voordeel van dit project
is dat het hulpproces sneller op
gang komt. We gaan nu preventief
werken, zodat we niet achteraf
hoeven te herstellen.’’

De Gelinckschool Schiedam

heeft 84 leerlingen. Daarvan zitten
er nu vier noodgedwongen thuis
omdat hen niet de juiste begelei-
ding kon worden geboden. 

Begin
,,Deze kinderen komen vaak in
een vicieuze cirkel terecht’’, weet
Marko Hemeler, bovenschools di-
recteur van Horizon. ,,Hoe langer
zij thuis zitten, hoe moeilijker het

wordt om terug naar school te
gaan. Gelukkig kunnen we door
dit project met in elk geval een van
de kinderen weer een begin ma-
ken. Een leerkracht kan niet alles
oplossen, is ook geen behandelaar.
Specifieke behandeling moet door
specialisten worden geboden. Dat
kunnen wij nu en dat is iets om
trots op te zijn. Ik hoop dat dit arti-
kel een voorbeeld kan zijn voor an-

dere scholen. We moeten ophou-
den met naar elkaar te wijzen wie
er verantwoordelijk is, maar zelf
die handschoen oppakken.’’

De Gelinckschool Schiedam
gaat nu met de specialisten van De
Opvoedpoli de behoeftes van de
kinderen in kaart brengen, stippelt
Triest het pad voor de komende
tijd uit. ,,Wij zetten absoluut een
stap vooruit.’’

Gelinckschool haalt jeugdzorg 
in huis en daar heeft Lars baat bij
Vooraf investeren en niet achteraf
repareren. Dat is het doel van het project
dat van start is gegaan op de Gelinck -
school Schiedam, waar kinderen met
gedragsproblemen les krijgen. 

Kinderen hoeven voortaan niet meer naar ‘buiten’ voor de juiste begeleiding

▲ Marjolein Triest, locatiedirecteur van Gelinckschool Schiedam (derde van links) bespreekt met haar
team de samenwerking met De Opvoedpoli. FOTO ROEL DIJKSTRA

▲ Agenten onderzoeken de vrachtwagen. FOTO MEDIATV

De politie heeft zater-
dagmiddag 34 asielzoe-
kers aangetroffen in een
vrachtwagen op de Vul-
caanweg in Vlaardingen.  

Eva Schulte
Vlaardingen

De groep waartoe ook twee
jonge kinderen behoorden,
was onderweg naar Enge-
land.

Een van de bedrijven op
het nabijgelegen bedrijven-
terrein lichtte de politie in.
Toen die ter plaatse kwam,
bleek inderdaad dat er een
groep mensen in de laad-
ruimte van een vrachtwa-
gen zat. 

De groep bestond uit 34
mensen waaronder twee
kinderen van 7 en 9 jaar.
Waar de mensen vandaan
komen is onbekend. 

De politie heeft ze mee-
genomen naar het bureau
waar ze ondervraagd zullen
worden. 

Dan wordt ook gekeken
welke taal ze spreken en uit
welk land ze komen. Ze wa-
ren onderweg naar Enge-
land. 

Procedure
De gebruikelijke procedure
zal in gang worden gezet.

Ze kunnen hier asiel aan-
vragen. Volgens een politie-
woordvoerder zijn ze alle-
maal in goede gezondheid.
De Roemeense vrachtwa-
genchauffeur is aangehou-
den op verdenking van
mensenhandel. 

Het gebeurt vaker dat in
Vlaardingen illegalen wor-
den aangetroffen in vracht-
wagens die naar Engeland
gaan.

Grote groep asielzoekers in truck

Ook voor ouders is dit
fijn, want wij hebben
nu iemand die je kunt
aanspreken
– Yvonne, moeder van Lars


