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YOOP is ontwikkeld vanuit 
kennis en ervaring over gedrag 
en gedragsverandering. Het is 
bedoeld om alle jongeren op de 
school tot optimale (sociale) 
ontwikkeling te laten komen. 
Om dit te bereiken werken we 
samen aan het optimaliseren van 
de onderwijsleersetting, om het 
leren te faciliteren en gedragsinci
denten te minimaliseren. De 
aanpak is gericht op het onder
steunen van de professionals 
binnen de school. Denk hierbij 
aan de docenten, onderwijs 
onder steunend personeel en 
management. Ouders worden 
waar nodig 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 zorg
structuur. Hierbij werken we 
samen met andere betrokken 
professionals. 

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 en behandelen van 
jongeren en gezinnen in complexe 
opvoedingssituaties. 

Jongeren die zich veilig voelen, zich socialer gedragen en 
minder probleemgedrag vertonen. Dat is het doel van onze 
ondersteuning aan professionals binnen het onderwijs.  
We bereiken dit door samenwerking met docenten en  
mogelijke andere betrokkenen bij de leerlingen op school. 
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“Samen hebben we gezocht 
naar een aanpak die het beste 
bij onze school past.”



Docenten en overige mede
werkers binnen het voortgezet 
onderwijs zijn dagelijks in con
tact met leerlingen. De kennis en 
kunde die bij onze medewerkers 
aanwezig is, willen we zoveel 
mogelijk met hen delen.

Natuurlijk kan Yorneo in voor
komende gevallen individuele 
hulp bieden aan gezinnen als de 
inzet via school onvoldoende is 
om de vraagstukken aan te pak
ken. 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 docent is dat vergroten 
van competentie met betrekking 
tot gedrag, meer werkplezier, 
positieve schoolcultuur en waar 
nodig betere samenwerking met 
ouders.

Voor de school is dat  
hogere leer opbrengsten, afname 
van gedragsincidenten, minder 
pestgedrag, meer sociale veilig
heid, vergroting werkplezier 
docenten, minder verzuim en 
voortijdig schooluitval.
Voor gemeenten 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 moment samen met meer 
dan 50 scholen binnen het 
primair en voortgezet onderwijs. 
De resultaten zijn goed en 
scholen zijn enthousiast. 

Meer informatie
Wilt je de mogelijkheden voor 
jouw school nader verkennen 
of meer weten over andere inter
venties? Neem dan contact met 
ons op.
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