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Hoe signaleren we problemen bij jonge kinderen? Wat is nog “gewoon” en wat niet 
meer? Hoe kunnen school en ouders elkaar aanvullen? Positief opvoeden, wat is dat 
eigenlijk? Op het zesde symposium van Stichting Jorik staan deze vragen centraal.

Voor wie
Sinds 2002 organiseert Stichting Jorik eens in de twee jaar een symposium voor uit-
voerend werkers, leidinggevenden en beleidsondersteuners uit de sectoren onderwijs, 
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en kinderopvang. Naast 
het uitwisselen van actuele kennis over inzichten en interventies, is het versterken van 
de intersectorale en regionale samenwerking ook een doelstelling. 

Jonge risicokinderen
Of een kind een risicokind is, hangt af van erfelijke factoren, invloeden tijdens de 
zwangerschap en de omgeving. Ook speelt mee hoe er naar een kind gekeken wordt. 
Ouders, leerkrachten, hulpverleners spreken niet altijd elkaars taal. Samenwerking is 
echter een voorwaarde voor succesvol signaleren en aanpakken van problemen. In dit 
symposium is aandacht voor: 
- de voordelen en valkuilen van vroegsignalering;
- voorbeelden van “good practice” als het om ketenaanpak gaat;
- praktische signalerings-  en preventieprogramma’s.
- zorgarrangementen van onderwijs en zorg voor de jeugd
- voortgang van de samenwerking in de centra voor jeugd en gezin

Na de hoofdlezing kunnen deelnemers kiezen voor een subplenaire lezing of voor één 
van de deelsessies. 

De Simone Buitendijk award 
Tijdens het symposium zal ook de Simone Buitendijk award uitgereikt worden. TNO 
stelt een prijs, de “Simone Buitendijk award” ter beschikking voor onderzoekers 
werkzaam op het gebied van preventie en gezondheid van het jonge kind. De prijs 
bestaat uit een award en een bezoek aan een congres naar keuze tot een maximum van 
€2.000,-. 

Het onderzoek moet betrekking hebben op jonge kinderen en gezondheid in de ruim-
ste zin van het woord en moet toegepast van aard zijn. Het onderzoek behoeft op de 
uitreiking niet gepubliceerd te zijn. Lopend onderzoek komt ook voor indiening in aan-
merking. Op de website: www.stichtingjorik.nl is meer informatie over de voorwaarden 
en vorm van indiening voor deelname aan de prijsvraag.

12:30  Inloop en registratie   

13:30 Welkomstwoord door dagvoorzitter Roel Weener, eigenaar WK onderwijsad- 
 vies en  Openingswoord door Frank de Wit, Wethouder Onderwijs, Gemeente Leiden 

13:45 De lezing van het Jonge kind: Werken met ouders als partners? 
 Signs of Safety is een benaderingswijze voor gezinnen waar kindermishandeling  
 heeft plaatsgevonden, of waar een verhoogde kans bestaat op kindermishande- 
 ling. U krijgt een korte inleiding met een concrete casus over de benaderingswijze  
 Signs ofSafety (SofS) waarna interactief de noodzakelijke vaardigheden worden
 besproken om SofS toe te passen. 
 Door dr. Ferko Öry, adviseur TNO

14:45 De Simone Buitendijk awarduitreiking

14:55  Subplenaire lezing & 1e deelsessieronde  
  U kiest voor de subplenaire lezing of een deelsessie.

 Loslaten betekent niet laten vallen, maar iemand de kans geven om op  
 eigen benen te staan…
 De opvoeding is het moeilijkste vraagstuk dat de mens is voorgelegd. 
 Dat het dus wel eens fout gaat, mag niet verwonderen. Jeugdzorg is daarvan niet  
 de oorzaak, maar het gevolg! Hoe komen we door decentralisatie en transitie naar 
  transformatie van de zorg voor jeugd. Ondersteuning op kansen - zonder labels – 
 en vanuit toevoegende waarde.
  Peter Paul J. Doodkorte, partner BMC 
 of   
 1e deelsessieronde keuze uit 12 deelsessies

15:50 Pauze 

16:20 Subplenaire lezing & 2e deelsessieronde   
 U kiest voor de subplenaire lezing of een deelsessie. 

 Ouder zijn van andermans kind
 Als professional werk je met veel soorten ouders, zoals gewone ouders, pleeg- 
 ouders, stiefouders en adoptieouders. Wat onderscheidt hen, wat niet, en hoe  
 ga je als professional om met al die soorten ouderschap?  
 Door prof. dr. Herman Baartman, ontwikkelingspsycholoog, emeritus hoogleraar  
 preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling
 of   
 2e deelsessieronde: keuze uit 12 deelsessies

17:15 Afsluiting en borrel
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Na de hoofdlezing zullen twee deelsessierondes plaatsvinden. Elke deelsessieronde vindt tegelijk plaats met een subplenaire lezing, die 
slechts door een beperkt aantal mensen te bezoeken is. Voor de omschrijvingen van de deelsessies kunt u kijken op www.jorikcongres.nl.

Naar schatting kan één op de honderd kinderen tussen de 
drie en de acht jaar worden aangeduid als risicokind. Het gaat 
om kinderen met een ontwikkelingsachterstand op het gebied 
van taal, motoriek, cognitieve of sociale vaardigheden. Bij 
deze groep verloopt de ontwikkeling anders dan bij de meeste 
kinderen. Vroegtijdige signalering van een risicovolle ontwik-
keling is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling op termijn. 

Daarom hebben P.I. school de brug (REC4), Cardea Jeugdzorg, Hogeschool Lei-
den, GGZ Kinderen & Jeugd Rivierduinen,de GGD, TNO Jeugd & Gezondheid en 
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden hun krachten gebundeld in Stichting Jorik. De 
Stichting zet zich in voor het ontwikkelen, verbreden en  bevorderen van expertise bij 
de zorg aan jonge risicokinderen. Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Stichting Jorik, contactpersoon is Annemiek Boekestijn (telefoon 071- 
5161860). Of kijk op www.stichtingjorik.nl.

DEELSESSIES

Volledig programma: www.jorikcongres.nl

1. Ontwikkelen is leren, leren is ontwikkelen! De kracht van 
zorg en onderwijs, gecombineerd in de leergroep 3-6 jaar.
Door drs. Hanneke van Noppen, Gedragswetenschapper/Orthopedagoog Cardea Jeugdzorg & 
Carmen van Tienen, leerkracht Parkschool 

2. Alert4you: Twee jaar verder! Ervaringen uit de praktijk 
Door drs. Femke Tijsma, gedragswetenschapper/psycholoog Cardea Jeugdzorg & Jacqueline 
Kraakman coach, Alert4you, pedagogisch medewerker Cardea Jeugdzorg

3. Niet praten, maar doen! (PMTO) 
Door Marna Ouwehand, PMTO-trainer, landelijk opleider en supervisor PMTO, Cardea 
Jeugdzorg & Drs. Ella Tacq, gedragswetenschapper en supervisor PMTO, Cardea Jeugdzorg

4. Keuzemenu Jeugdgezondheidszorg: de ontwikkelingsopgave 
van het kind staat centraal 
door Nathalie Leeuwenburgh, stafarts Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, GGD Hollands Mid-
den & Marjanne Bontje, projectleider en onderzoeker van het project Samen opletten, Acade-
mische Werkplaats Jeugd NZH

5. Stelselwijzigingen als kans! Ontmoeten, vertrouwen en ver-
binden 
Door drs. Robbin Haaijer, managing partner, Van Beekveld & Terpstra & drs. Fieke Raaijma-
kers, senior adviseur, Van Beekveld & Terpstra

6. Screenen op globale ontwikkelingsachterstand met behulp 
van het Van Wiechenschema in de JGZ: kan het, mag het of 
moet het? 
Door dr. Paul H. Verkerk, teamleider, TNO & Prof. dr. Anne Marie Oudesluys-Murphy, hoog-
leraar Sociale Pediatrie, LUMC

7. Preventie van het Shaken Baby Syndroom
Door dr. Bregje E. van Sleuwen Senior onderzoeker en bioloog TNO, Child Health, Leiden 
& dr. door Monique L’Hoir Senior onderzoeker, klinisch pedagoog en psychotherapeut TNO, 
Child Health, Leiden 

8. Positive Behavior Support (PBS) 
Door drs. Mirjam Moons, teamleider/orthopedagoog cluster 4 bij Ambulante Educatieve 
Dienst (AED)

9. Vroegsignalering met observatielijsten Peuterpraat en de 
overdracht ervan 
Door Margriet van Engen, ambulant begeleider AED (vroegsignalering en begeleiding VVE) &
Tine Bruijne, teamleider cluster 2 AED

10. Spraak- en taalproblemen in beeld door 
Door Maaike Preijde, logopediste, AED  (vroegsignalering en begeleiding VVE) & Alie Segaar, 
ambulant begeleider, AED (vroegsignalering en begeleiding VVE)

11. Beeldend werken met jonge kinderen/muziek 
door Thea Giessen

12. Preventieve ondersteuning van kinderen van gescheiden 
ouders
Door dr. Mariska Klein Velderman, senior onderzoeker, TNO Child Health (co-auteurs: dr. 
F.D. Pannebakker, dr. M.S. de Wolff, & drs. A.P.G. Cloostermans)



VOORWAARDEN
Organisatie
Het symposium “opvoeden, opleiden en opgroeien doe 
je samen” wordt georganiseerd door Stichting Jorik, Lei-
den. Waarbij de stichting vrijwel volledige verantwoor-
delijkheid draagt over de programmering en de organi-
satorische uitvoering in handen is van congresbureau 
Logacom te Amsterdam.

Datum en plaats
Het symposium vindt plaats op 26 september 2012 op de 
Hogeschool Leiden.

Adres:
Hogeschool Leiden, locatie Leiden, Zernikedreef 11, 2333 
CK Leiden. 

Hogeschool Leiden heeft een beperkt aantal parkeer-
plaatsen. Daarom raden wij u aan zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van het openbaar vervoer. Hogeschool 
Leiden ligt op loopafstand van station Leiden Centraal, 
naast het LUMC en Naturalis.

Voorletters/Naam                     m/v

Functie

Instelling/Organisatie

Adres

Postcode          Plaats            E-mail

Telefoon          Mobiel            Fax

Factuuradres  	 Als bovenstaand
     	 Anders t.w:

Deelsessies:       1e voorkeur           reservekeuze 
         2e voorkeur  
      

 Neemt deel aan het symposium “opvoeden, opleiden en opgroeien doe je samen” op 26 september 2012, en gaat akkoord met de algemene voorwaarden
van Logacom BV. De kosten zullen na ontvangst van de factuur binnen veertien dagen voldaan worden. 

 Wij wensen gebruik te maken van een kortingsregeling:
  Meerpersoonskorting (namen,functies en deelsessiekeuzes overige deelnemers apart bijsluiten)  
  Studentenkorting (kopie studentenkaart bijvoegen)

       
        Datum         Handtekening

Zonder postzegel zenden naar: 
Logacom/JRK, Antwoordnummer 9090, 1000 VV Amsterdam Faxen kan ook: 020-3308040

Deelname
Deelname aan dit symposium bedraagt 149,95 euro excl. 
BTW en is inclusief consumpties en congresmateriaal. U 
kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformu-
lier of de aanmeldingsbon in deze folder

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur 
voor de betaling van deelnamekosten.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Loga-
com van kracht.

Kortingsregeling
Bij meerdere aanmeldingen uit dezelfde instelling/orga-
nisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde 
en alle volgenden 10%. Studenten hebben recht op 20% 
korting, mits er bij aanmelding een leesbare kopie van 
de studentenkaart gevoegd wordt. Per deelnemer is, indien 
van toepassing, niet meer dan één korting mogelijk.

Annuleringsregeling
Bij annulering tot twee weken voor aanvang 75% restitu-
tie, tot één week voor aanvang 50% restitutie, later volgt 
geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het 
recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren 
aan de organisatie gemeld.

Contactpersonen
Programma:
Annemiek Boekestijn, Cardea Jeugdzorg, 
a.boekestijn@cardea.nl

Organisatie:
Charlotte Koelmans, Logacom, 
c.koelmans@logacom.nl 

Nadere informatie
Logacom BV
www.logacom.nl
T. 020 320 33 64


