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In het MDO worden casussen ingebracht wanneer:
1 de voortgang van de zorg stagneert doordat de
samenwerking tussen de betrokken partijen nog
niet optimaal verloopt;
2 	
bij betrokken zorgverleners behoefte is aan het
samen verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden binnen Porthos;
3 professionals gebruik willen maken van de
experimenteerruimte die de provincie biedt in het
kader van de transitie jeugdzorg. Het MDO kan
besluiten om bepaalde onderdelen uit het
ambulante aanbod van Juvent in te zetten.
Aanmelden voor MDO
Zorg(advies)teamleden en andere professionals
brengen een casus in nadat toestemming is ontvangen
van de ouder(s) van het kind. Voorwaarde voor inbreng
is dat de casus is besproken in het zorg(advies)team.
Aanmelding vindt plaats aan de hand van een ingevuld
format. Dit format staat op de Porthos site (onder
professionals) en op het extranet van Porthos,
www.porthos.nl. Overleg vooraf is altijd mogelijk.
Aanmelden en overleggen kan via info@porthos.nl.
Bellen met één van de coördinatoren kan uiteraard
ook:
•	Voor Middelburg en Vlissingen: Karin Bartels en
Petra de Visser (0118) 751 400 of 448 844
•	Voor Veere: coördinator Cjg/Wmo Bea Weuthen
(0118) 555 444 of lkb.weuthen@veere.nl

Wat is Porthos?
Porthos is het brede samenwerkingsverband van
de Walcherse gemeenten, Bureau Jeugdzorg
Zeeland, GGD Zeeland, Maatschappelijk Werk
Walcheren, MEE Zeeland, Indigo en lokale
welzijnsorganisaties. In Porthos werken deze
kernpartners samen op alle terreinen van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Ook
passend onderwijs maakt deel uit van de Wmo.
Porthos is nauw verbonden met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Gezamenlijk
geven zij op diverse locaties binnen de Walcherse
gemeenten inhoud aan:
• de 1-gezin-1-plan opdracht
• de inloop- en loketfunctie van het
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
• de Wmo-verstrekkingen.
Inwoners van Middelburg, Veere en Vlissingen
zijn welkom bij Porthos met hun vragen over
welzijn, zorg en opgroeien.

Porthos
Sint Sebastiaanstraat 12,
4331 PL Middelburg
t (0118) 751 400

Meer info op:
www.porthos.nl

Pablo Picassoplein 126,
4382 KB Vlissingen
t (0118) 448 844
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Werkwijze
De intern begeleider is het aanspreekpunt voor leer
krachten als het gaat om de leerlingenzorg. De IB-er
beoordeelt of het zorg(advies)team ingeschakeld wordt voor een leerling. Het team
beoordeelt snel en vakkundig de
signalen van de leerkrachten
die wijzen op de
behoefte aan
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Het welzijn van kinderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een gedeelde
zorg en verantwoordelijkheid van ouders,
scholen, de samenwerkingsverbanden
passend onderwijs en Porthos.
Wat is een zorg(advies)team?
Scholen borgen zorg voor leerlingen in hun eigen
zorgteam op school. Dit zorgteam kan bestaan uit
de intern begeleider (IB-er), de orthopedagoog van
de schoolbegeleidingsdienst (SBD) en de Porthosmedewerkers op locatie: de schoolmaatschappelijk
werker en de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.
Het overleg is op sommige scholen ad hoc, soms meer
gestructureerd en soms ook bovenschools. Scholen
hanteren ook wel eens de term zorgadviesteam, zoals in
het voortgezet onderwijs. Belangrijk is dat de genoemde onderwijs- en zorgprofessionals elkaar weten te
vinden en samen zorg en verantwoordelijkheid delen.

bij het handelingsgericht werken in het onderwijs.
Binnen het oplossingsgericht werken is er niet alleen
aandacht voor de zorgen maar nadrukkelijk ook voor
de krachten van een kind/gezin. De oplossing wordt
gezocht vanuit het versterken van deze krachten.

Zorg ingebed in onderwijs:
Porthos op school
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Interventie

A = MDO Porthos
B = Samenwerkingsverband(en) passend onderwijs

mogelijk de juiste hulp en ondersteuning in voor de
leerling, ouders en docenten. In eerste instantie bepalen
scholen in overleg met het zorg(advies)team zelf hoe
deze hulp en ondersteuning tot stand komt. Dat kan via
de samenwerkingsverband(en) passend onderwijs en/
of via Porthos. Porthos kan bijvoorbeeld een netwerk
overleg of familienetwerkberaad organiseren.
Netwerkoverleg
Uitgangspunt van Porthos is de 1-gezin-1-plan
gedachte. Dat wil zeggen dat de zorg zo dicht mogelijk
bij het kind en het gezin wordt gebracht. Het zorg
(advies)team kan ouders en professionals vanuit andere
organisaties vragen om samen af te stemmen en
gezamenlijk een zorgplan te maken, waar mogelijk op
school. De werkwijze is oplossingsgericht en sluit aan
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Familienetwerkberaad
Bij het maken van een zorgplan kunnen behalve
ouders en kinderen ook andere belangrijke personen
uit het eigen netwerk betrokken worden. Een dergelijk
overleg wordt een familienetwerkberaad genoemd.
Hierin worden de zorgen en krachten gedeeld en de
oplossingen samen georganiseerd. De praktijk leert
dat de positieve effecten van de gezamenlijk ingezette
hulp op termijn duurzamer zijn. Voor het organiseren,
voorzitten en verslagleggen van een dergelijk beraad
kan het zorg(advies)team een onafhankelijk gespreksleider van Porthos inschakelen.
Multidisciplinair overleg
In bepaalde gevallen bespreekt het Walchers
Multidisciplinair Overleg (MDO) van Porthos casussen. De deelnemende organisaties binnen Porthos
en de orthopedagogen van het samenwerkings
verband passend onderwijs participeren in het
tweewekelijks MDO.
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