
Leerkrachten en medewerkers 
in de kinderopvang werken 
dagelijks met kinderen. De 
kennis die bij onze medewerkers 
aanwezig is, willen we zoveel 
mogelijk met hen delen.

Natuurlijk kan Yorneo in voor
komende gevallen individuele 
hulp aan gezinnen bieden als de 
inzet via school onvoldoende is 
om de opvoedvraagstukken aan 
te pakken. Die individuele hulp 
wordt via het CJG aangevraagd. 

Wat is het effect van onze 
 ondersteuning?
Voor de leerling is dat 
 vergroten van de sociale veilig
heid, sterkere sociale vaardig
heden, positieve groepsvorming, 
betere cognitieve leerprestaties, 
grotere participatie.
Voor de leerkracht is dat 
 betere samenwerking met ouders, 
vergroten van competentie met 
betrekking tot gedrag, meer 
werkplezier, positieve klassen
cultuur.

Voor de school is dat  
hogere leer opbrengsten, afname 
van gedragsincidenten, minder 
pestgedrag, meer sociale veilig
heid, verbeterd schoolimago, 
vergroting werkplezier leerkrach
ten, minder uitval.
Voor gemeente(n) is dat  
vermindering instroom dure zorg
vormen, vergroting participatie, 
korte lijnen onderwijs en zorg, 
nauwe samenwerking tussen 
onderwijs en zorg.

Het is uniek in Nederland dat 
ondersteuning vanuit de jeugd
hulp als middel wordt gebruikt 
om tot samenwerking tussen 
onderwijs en zorg te komen. In 
Drenthe werkt Yorneo op dit mo
ment met meer dan 50 scholen 
samen. De resultaten zijn goed 
en scholen zijn enthousiast. 

Meer informatie
Wilt u de mogelijkheden voor uw 
school nader verkennen of meer 
weten over andere interventies? 
Neem dan contact met ons op.

Yorneo | Noordmidden (0592) 367 671 
Yorneo | Zuidoost (0592) 324 750
Yorneo | Zuidwest (0592) 324 700

 @Yorneo_Yoop • yoop@yorneo.nl • www.yorneo.nl

YOOP
Yorneo Ondersteuning Onderwijs Professionals

Primair Onderwijs



YOOP is ontwikkeld vanuit 
kennis en ervaring over gedrag 
en gedragsverandering. Het is 
bedoeld om alle kinderen op de 
school tot optimale (sociale) 
ontwikkeling te laten komen. 
Om dit te bereiken wordt 
gewerkt aan een omgeving die 
het leren bevordert en waarin 
gedrags incidenten worden 
verminderd. De aanpak is 
gericht op het ondersteunen van 
de professionals binnen de 
school. Denk hierbij ook aan de 
intern begeleider, de tussen
schoolse opvang en de conciër
ge. Ouders worden altijd 
betrokken. De aanpak wordt 
optimaal toe gesneden op de 
situatie van de school.

Binnen onze aanpak en onder
steuning sluiten we aan bij de 
zorgstructuur binnen de school 
en de gemeentelijke zorgstruc
tuur. Het schoolmaatschappelijk 
werk, de jeugd verpleegkundige 
en andere professionals worden 
zo veel mogelijk betrokken.

Onderwijs en zorg
De afgelopen jaren is duidelijk 
geworden dat samenwerking 
tussen school, thuis en jeugdhulp 
belangrijk is. Elkaars taal spreken 
is daarin een eerste stap. Onze 
medewerkers zijn door opleiding  
en ervaring kundig in het onder 
steunen van kinderen en gezinnen 
in complexe opvoedingssituaties. 

Kinderen die zich veilig voelen, zich socialer gedragen en 
minder probleemgedrag vertonen. Dat is het doel van onze 
ondersteuning aan professionals binnen het onderwijs. Dit 
wordt bereikt door samenwerking tussen Yorneo, leer
krachten en zo nodig andere betrokkenen bij de leerlingen 
op school. 

Yorneo Ondersteuning 
Onderwijs Professionals

“Samen hebben we gezocht 
naar een aanpak die het beste 
bij onze school past.”




