
 

 
 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom schoolmaatschappelijk 

werk. De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Uit de praktijk  
 

Mentale gezondheid studenten onder druk (Rijksoverheid) (Rijksoverheid) 

Met de grootste urgentie moet er in het hoger onderwijs een aanpak komen die gericht is op preventie, 

vroegsignalering en begeleiding van studenten die te maken hebben met hoge mate van stress, 

prestatiedruk en eenzaamheid. Het kabinet zal met onderwijsinstellingen, studenten en 

studenten(sport)verenigingen in gesprek gaan om te komen tot een brede en samenhangende aanpak om 

de mentale gezondheid te verbeteren en risicovol middelengebruik te voorkomen onder studenten. 

Lees verder -> 

 

Met Andere Ogen legt basis voor één ecosysteem om elk kind (PO Raad) 

Wie in het onderwijs werkt, doet dat om kinderen kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Maar dat kan 

het onderwijs niet alleen. We moeten samen optrekken met zorg, ouders en gemeenten. In het programma 

Met Andere Ogen kwamen die de afgelopen tweeënhalf jaar samen. Het legde een stevige basis voor een 

vervolg.   

Lees verder -> 

 

Internetconsultatie Experiment Onderwijszorgarrangementen van start (AVS) 

Van 1 november tot 1 december 2021 kan je meedoen aan de internetconsultatie over het Experiment 

Onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is onderwijszorginitiatieven meer ruimte te 

geven voor maatwerk, zodat kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte weer tot ontwikkeling 

kunnen komen. 

Lees verder -> 

 

Inhaalprogramma’s voorschoolse educatie nu in alle weken dit jaar mogelijk (Rijksoverheid) 

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie aan peuters die dit vanwege de gevolgen van 

COVID-19 nodig hebben.  

Lees verder -> 
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