
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van het jaar 2020 is de Jeugdcoach 

op school (JOS) een nieuwe hulpverlener binnen 

het jeugdhulpaanbod van de gemeente 

Lansingerland en zal op alle basisscholen en 

middelbare scholen een vast gezicht werkzaam 

zijn. De JOS combineert de functies van de 

schoolmaatschappelijk werker en de jeugd- en 

gezinscoach en is verbonden aan een school 

maar biedt ook onafhankelijke jeugdhulp. 

 

Scholen signaleren problemen van kinderen en 

gezinnen en proberen het kind en de ouders 

handvatten te bieden bij hulpvragen. Het vinden 

van de juiste (jeugd)hulp is voor scholen soms 

moeilijk. Door een vaste jeugdcoach te 

verbinden aan school vergroot dat voor scholen, 

ouders en kinderen de laagdrempeligheid. We 

proberen hiermee in een integrale aanpak te 

voorzien waarbij aandacht is voor de school- én 

voor de thuissituatie.  

Een JOS doet het volgende:  

 

 Consultatie en advies aan 

onderwijsprofessionals  

 Consultatie en advies aan onderwijs-

professionals over hoe te handelen in de 

klas  

 Deelname aan het zorgondersteuningsteam 

van school 

 Verlenen van individuele hulpverlening thuis 

en op school.  

 Signaleren van de noodzaak voor zwaardere 

inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team 

Jeugd* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke school krijgt een JOS aangewezen die op 

vaste momenten op school aanwezig is. Ouders, 

kinderen en leerkrachten kunnen er terecht met 

vragen. De Jos-er kan ingeschakeld worden in 

overleg met school of via het Team Jeugd. 

De Jos-er fungeert ook als sparringpartner voor 

de schoolprofessionals.  

 

 

 

 

 

Iedereen loopt wel eens tegen kleine of grote 

zaken in de opvoeding aan. Heel begrijpelijk, 

want opvoeden is nou eenmaal niet altijd 

makkelijk. Als je er even niet uitkomt dan kun 

je terecht bij Team Jeugd.  

Team Jeugd is een samenwerking tussen de 

gemeente Lansingerland en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG). Het team 

bestaat uit jeugdprofessionals die zijn opgeleid 

om mee te denken over allerlei vragen rond 

opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld als het 

gaat om gedrags-of emotionele problematiek of 

wanneer uw kind niet lekker in zijn of haar vel 

zit, grensoverschrijdend gedrag vertoont, een 

verstandelijke beperking heeft of bij problemen 

van kinderen rondom een echtscheiding. 

Zie voor meer informatie de website van de 

gemeente Lansingerland. 

 

Het team is er niet alleen voor ouders, 

opvoeders en kinderen/jongeren, maar ook voor 

professionals zoals scholen, huisartsen en 

kinderopvang- en welzijnsorganisaties. 

 

 

 

De Jeugdcoach op School (JOS) 

Wat zijn de taken van de JOS? 

Wat is een JOS?  
 
 

 

*Wat is Team Jeugd? 

 

Wanneer start een JOS-traject? 

Telefoon: (010) 800 4004 

E-mail: teamjeugd@lansingerland.nl 
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