
Verwijsindex Fryslân. Informatie voor ouders. 

 
Voor jeugd van 0 tot 23 jaar die extra zorg nodig heeft - Voor uw kind! 
Ouders maken zich wel eens zorgen over de ontwikkeling van hun kinderen. 
Dat hoort bij het leven. Met de meeste kinderen komt het allemaal wel goed, maar er zijn ook 
kinderen die meer problemen hebben dan ze in hun eentje aan kunnen. Ze huilen bijvoorbeeld 
veel, maken ruzie, willen niet naar school of komen op straat in de problemen. 
 
Eén probleem kunt u nog wel aan 
Maar als er meer problemen tegelijkertijd spelen, bestaat de kans dat dit ongewenste gevolgen 
heeft voor de ontwikkeling van uw kind. Er zijn in Fryslân veel organisaties die zich inzetten voor 
het welzijn van kinderen. Maar soms weten ze van elkaar niet goed wie hulp verleent aan welk 
kind of gezin. 
Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als instellingen met elkaar afstemmen en de problemen 
samen met u oplossen. 
 
Om de afstemming te bereiken is in Fryslân de Verwijsindex ingevoerd. 
Voor kinderen en jongeren die het risico lopen in de problemen te komen. We laten u als ouder er 
dus niet alleen voor staan. De verwijsindex is een hulpmiddel om snel de hulp of ondersteuning op 
gang te brengen. 
 
Hoe werkt de verwijsindex 
Stel het consultatiebureauteam, de schooldecaan of de schoolmaatschappelijk werkster maakt zich zorgen over uw 
kind. Hij gaat in overleg met u. Dit kan leiden tot het afgeven van een signaal in de verwijsindex. 
Dit houdt in dat de beroepskracht van de instelling zijn naam koppelt aan die van uw kind.  
Zo laat hij aan andere instellingen zien dat hij betrokken is bij uw kind. 
Geeft een beroepskracht van een andere instelling ook een signaal af over uw kind, 
dan worden deze beroepskrachten aan elkaar gekoppeld in een match. Zij bespreken dan samen met u hoe ze uw 
kind het beste kunnen helpen. De betrokken beroepskrachten kunnen elkaar nu sneller vinden en zo beter hun 
aanpak op uw kind afstemmen. De verwijsindex, is alleen toegankelijk voor 
beroepskrachten die via hun instelling bevoegd zijn om een signaal af te geven over een kind waarover ze zich 
zorgen maken.  
Op onze school is de IB’er bevoegd om een signaal af te geven in de verwijsindex. 
 
Als we er met z’n allen op tijd bij zijn  
kunnen we voorkomen dat de problemen te groot worden. Zowel voor uw kind als voor u. 
De Friese verwijsindex is onderdeel van een landelijke netwerk. 
De signalen en matches over de jeugdige uit de Friese verwijsindex worden doorgegeven 
aan de landelijke verwijsindex. Ook als u verhuist naar een andere provincie. 
Het koppelen van beroepskrachten uit instellingen kan ook over de provinciegrenzen heen. 
 
De signalen in de verwijsindex 
zijn maar beperkte tijd geldig. Uiterlijk 2 jaar na het afgeven van een signaal verdwijnen de gegevens van de 
jeugdige uit de verwijsindex. 
Als het weer goed gaat kan de beroepskracht ook eerder de signalen verwijderen. 
De signalen en matches kunnen alleen worden ingezien door de beroepskrachten, 
die zelf kinderen hebben gesignaleerd. De privacy rondom de verwijsindex is wettelijk geregeld. De instellingen 
gaan respectvol om met uw persoonlijk gegevens. Zo werken we er samen aan, dat uw 
kind zo veilig mogelijk op eigen kracht kan opgroeien.  
Onderwijs 

Zie voor meer informatie: www.verwijsindexfryslan.nl  

http://www.verwijsindexfryslan.nl/

