SNOZ: SNijvlak Onderwijs en Zorg
samenwerkingsverband van Combinatie Jeugdzorg en De Rungraaf
SNOZ is een vorm van specialistische ambulante hulpverlening die zich richt op gedragsproblemen
van een kind zowel thuis als op school. Het gaat om korte intensieve begeleiding in de thuis- en
schoolsituatie voor kind/leerling, ouders en leerkracht. Vanuit een gezamenlijke aanmelding door
ouders en school kan het traject van start gaan. Het doel van SNOZ hulpverlening is om te zorgen dat
ouders en leerkracht meer inzicht in en hierdoor meer grip krijgen op het gedrag van hun kind/
leerling. Daarnaast om de samenwerking tussen ouders en leerkracht in deze te versterken.
Voor wie is SNOZ bedoeld?
SNOZ is bedoeld voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar in de regio ZuidoostBrabant die dreigen vast te lopen in hun gezin, op school, speelzaal of
kinderdagverblijf. Soms komt een kind, ondanks de extra inzet van ouders en
leerkracht, niet of onvoldoende tot ontwikkeling en lukt het onvoldoende het
gedrag om te buigen. Het kind heeft het lastig en dat zie je terug in zijn gedrag:
moeilijk aansluiting vinden, concentratieproblemen, een zwakke werkhouding,
weinig rekening houden met anderen, niet leeftijdsadequaat gedrag, veel
aandacht vragen, teruggetrokken gedrag, snel blokkeren, gebrek aan
zelfvertrouwen of moeite met veranderingen.
Hoe werkt het?
Na een korte observatie in de klas of groep volgt een
gezamenlijke intake met ouders, leerkracht en SNOZ
begeleider. Samen met u verkennen we de aangegeven
problemen en vragen en stemmen met elkaar de doelen en
werkwijze vast. In de begeleiding thuis bekijken we welke factoren een rol
spelen in de problemen die uw zoon of dochter in de opvoeding laat zien. De
begeleiding op school richt zich op het kind als leerling in de klassensituatie.
Het gedrag van een kind wordt bepaald door zowel de aard van het kind zelf,
als de invloed van zijn of haar omgeving. In de begeleiding willen we zicht
krijgen op de factoren die van invloed zijn op het functioneren van het kind/de
leerling. Verder kijken we samen wat hij/zij nodig heeft om het gedrag op een
positieve manier te beïnvloeden. We maken hierbij onder andere gebruik van
video-interactiebegeleiding in de thuissituatie (VIB) en op school (SVIB).
Zowel op school als thuis wordt een inschatting gemaakt van wat er binnen de
begeleiding op korte termijn concreet gedaan kan worden en ook wat er op
langere termijn mogelijk, wenselijk en nodig is. Afstemming tussen de thuis- en
de schoolsituatie is hierbij erg belangrijk.
Hulpverleningsplan
Samen met u, uw kind en de leerkracht maken wij een duidelijk plan met afspraken over de doelen en
voortgang van de hulp en de soort begeleiding en behandeling die daarbij worden ingezet thuis en op
school. Dit plan bespreken we regelmatig met u, uw kind en de leerkracht en eventuele andere
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betrokkenen, bijvoorbeeld familie of andere hulpverleners. Zo is voor iedereen duidelijk hoe de
behandeling verloopt en welke resultaten er zijn bereikt.
Wat kunt u van ons verwachten?
Het bevorderen van een goede uitwisseling tussen ouders en school, afstemmen in aanpak of juist
het maken van een duidelijke afbakening zijn centrale thema’s in de begeleiding. Om dit goed vorm te
kunnen geven, is het voorwaarde om zowel kennis van zaken en vaardigheden te hebben op het
gebied van thuisbegeleiding als op het gebied van begeleiding in de schoolsituatie. De SNOZ
begeleiders zijn dan ook op deze gebieden geschoold. Het accent in de begeleiding is afhankelijk van
de hulpvraag en zal dus variëren. Soms wordt intensiever in de thuissituatie gewerkt, soms staat het
functioneren in de klas meer centraal. De SNOZ begeleider zoekt samen met u naar manieren om
ontwikkelingen in gang te zetten om, zowel thuis als op school, weer een positieve situatie te creëren.
Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat
ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de jeugdhulp aan hun
zoon of dochter. Of inzet van extra ondersteuning in de vorm van
bijvoorbeeld therapie of diagnostiek is inbegrepen in het zorgtraject, is
afhankelijk van de voorwaarden van de gemeente waar u woont.
Informatie en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:
• Centrum voor Jeugd- en Gezin of wijkteam gemeente
• Huisarts, jeugdarts of medisch specialist
• Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u
terecht bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij
zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:
• telefoon: 040 702 26 60
• mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vindt u ook op onze website: www.combinatiejeugdzorg.nl.
Samenwerkingsverband
SNOZ is een samenwerkingsverband van Combinatie Jeugdzorg en De Rungraaf, een cluster IVschool voor speciaal onderwijs aan kinderen met omgangsproblemen.
Combinatie Jeugdzorg, specialist in jeugdhulp
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien.
Onze behandeling is gericht op het gezin en hun naaste omgeving. Samen werken we zoveel
mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van de locaties van
Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast
bieden we cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.
Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze tekst ook verzorgers of pleegouders.
Met ‘school’ bedoelen we indien relevant in uw situatie ook kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
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