
Verwijsindex Kennemerland   

“ik koppel mijn naam aan jouw naam, zodat anderen weten dat ik jou ken”    

 

Wat is de Verwijsindex? 

De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument om een ‘match’ te maken tussen professionals 

zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders in heel Nederland. De Verwijsindex brengt professionals, 

betrokken bij jeugdige van 0 tot 23 jaar, bij elkaar zodat men de hulp voor de jongere/het gezin op elkaar 

kan afstemmen. De samenwerking tussen professionals van instellingen kan sneller op gang komen 

doordat  bekend is wie contact hebben met een bepaald kind of jongere.  De Verwijsindex is opgenomen 

in de wijziging van de Wet op de jeugdzorg en daarmee verplicht voor alle professionals in de jeugdketen. 

De gemeenten en instellingen in Midden- en Zuid-Kennemerland hebben op 16 november gezamenlijk de 

start van het Gemeentelijk Samenwerkingsverband Verwijsindex ingeluid. 

 

Waarom doen de basisscholen uit Zuid-Kennemerland mee?  

De gemeenten in Zuid-Kennemerland willen dat alle professionals rondom leerlingen zich aansluiten bij de 

Verwijsindex. De leerkrachten op de scholen van ons samenwerkingsverband zijn de professionals die 

dagelijks hun best om hun leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling en het opgroeien in 

de maatschappij. De school wil in bijzondere gevallen ook andere professionals in Kennemerland op de 

hoogte stellen van bijzondere aandacht die de school geeft en op de hoogte worden gesteld als er een 

andere professional ondersteuning aan de leerling biedt. Wanneer de Verwijsindex aangeeft dat een 

ander ook betrokken is bij de leerling van de school is er sprake van een ‘match’. De professionals kunnen  

elkaar daarna informeren en ze kunnen gezamenlijk afspraken maken. 

 

Wat wordt er geregistreerd?  

In de Verwijsindex kun je alleen een leerling plaatsen. In de Verwijsindex staat alleen dat de school en de 

leerling zijn geplaatst in de Verwijsindex. Alleen die professional die dezelfde leerling ook in de 

Verwijsindex heeft geplaatst, ziet de gegevens. Voor andere professionals zijn de gegevens niet 

toegankelijk. In de Verwijsindex staat de naam van de intern begeleider, de contactgegevens van de 

school en de naam van de leerling. Beide betrokken professionals zoeken na het ontstaan van een match 

binnen 5 dagen contact met elkaar.  Een van de professionals heeft de rol als matchregisseur en legt de 

datum van afstemming vast in de verwijsindex. Het onderwijs als vindplaats heeft een signaleringsfunctie 

en is  doorgaans niet de matchregisseur.  

 

Het gesprek met ouders  

Ouders worden geïnformeerd over de plaatsing van de leerling in de Verwijsindex. Zij kunnen de 

geregistreerde gegevens inzien en worden op de hoogte gesteld over de reden van de plaatsing. Ouders 

en school willen de beste hulp organiseren, waardoor het  belangrijk is dat de communicatie tussen 

school en ouders open blijft.  

 

En als ik ga verhuizen? 

Bij verhuizing naar een andere gemeente hoeft u niet helemaal opnieuw te beginnen. De Verwijsindex in 

Noord-Holland is gekoppeld aan de landelijke Verwijsindex. De afstemming  van professionals is zo door 

heel Nederland  geregeld.  

 


