Eindversie 23 oktober 2013

Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en
gemeenten Holland-Rijnland.

1. Inleiding: passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg – twee zielen, één gedachte?
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen en jongeren in staat stelt hun
talenten te ontwikkelen en dat hen uitdaagt om steeds een stap extra te zetten. De huidige
organisatie van de extra onderwijsondersteuning biedt daarvoor, zowel inhoudelijk, structureel als
financieel, onvoldoende mogelijkheden. Inhoudelijk doordat een passend onderwijsaanbod vaak
verscholen zit ‘achter een diagnose’, te laat komt of niet dicht bij huis gerealiseerd kan worden.
Structureel omdat de huidige systematiek een geheel is van ingewikkelde regels en complexe
bekostiging, dat resulteert in lange doorlooptijden en onduidelijkheid over wie de regie heeft en
de verantwoordelijkheid draagt. En tenslotte financieel aangezien de perverse prikkel van hulp na
een diagnose heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van indicaties.
Doel passend onderwijs
Het doel van passend onderwijs is, door het verleggen van verantwoordelijkheden en
geldstromen, de mogelijkheden op goed onderwijs voor ieder kind en iedere jongere optimaal te
benutten. Met passend onderwijs wordt daarom de verantwoordelijkheid voor de organisatie van
de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leraren
en gemeenten. Schoolbesturen krijgen met de start van passend onderwijs een zorgplicht en
werken hierbij samen in een door de minister vastgesteld en regionaal afgebakend
samenwerkingsverband. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan
beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen/jongeren en de specifieke
kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan
voorkomen dat kinderen e jongeren verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal
onderwijs ((v)so). Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het (V)SO bestaan. Deze
wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet passend onderwijs die op 5 november 2012 is gepubliceerd
in het Staatsblad. Vanaf 1 augustus 2014 gaan de nieuwe samenwerkingsverbanden van start
met passend onderwijs.
Doel transitie jeugdzorg
Dezelfde constatering over het tekort aan mogelijkheden en de negatieve gevolgen van
slagboomdiagnostiek is de aanleiding geweest voor de nieuwe jeugdwet. In deze wet wordt
geregeld dat de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugd ondergebracht wordt bij de
overheidslaag die het dichtst bij de burger staat: de gemeente. Daarbij is, net als in passend
onderwijs, niet enkel sprake van een verschuiving van middelen en verantwoordelijkheden, maar
hoofdzakelijk van een inhoudelijke transformatie. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht van
mensen benutten en het ontzorgen en normaliseren van de situatie. De ‘transitie jeugdzorg’
beoogt jeugdigen en hun ouders/gezinnen zo snel en licht mogelijk te ondersteunen of hulp te
bieden om het zelf weer aan te kunnen, door de zwaardere jeugdhulp (inclusief ggz,
kinderbescherming en jeugdreclassering) in te voegen in of toegankelijk te maken via het lokale
hulpaanbod voor gezinnen.
In de aanloop naar 1 augustus 2014 staan de nieuwe samenwerkingsverbanden voor de taak om
een eigen systematiek van ondersteuningstoewijzing te ontwerpen en te organiseren.
Bij het ontwerpen van een dergelijke systematiek hebben samenwerkingsverbanden van de
minister de vrijheid gekregen om ‘te doen wat nodig is’ om voor iedere leerling binnen de grenzen
van het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te garanderen.
Gemeenten staan voor de uitdaging om voor januari 2015 het geheel van jeugdhulpvoorzieningen
in te richten en af te stemmen. Zij worden daardoor gestimuleerd na te denken over een
slagvaardiger en snellere manier van hulp rondom kinderen en gezinnen organiseren en worden
daarnaast regievoerder en opdrachtgever voor uitvoeringsorganisaties.
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In beide gevallen moet de nieuwe systematiek zo zijn ingericht dat deze bijdraagt aan het
realiseren de eigen missie en de visie en aan een integrale aanpak voor alle jeugdigen. Daarmee
bieden de beide beleidswijzigingen zowel voor kinderen/jongeren en gezinnen, als voor scholen en
gemeenten interessante kansen voor snellere en passender ondersteuning wanneer dat nodig is.
De zes regionale samenwerkingsverbanden (PO en VO), het landelijk reformatorisch
samenwerkingsverband1 en de vijftien gemeenten op het niveau van Holland-Rijnland zien deze
kansen en zijn zich bewust van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de regio is men zich
daarnaast bewust van het feit dat het gezamenlijk optrekken in deze transities voor alle partijen
een meerwaarde oplevert. Middels deze gezamenlijke paragraaf in zowel de
ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden als de jeugdbeleidsplannen van de
gemeenten, trachten zij dan ook een verbindend kader in visie vast te stellen, waarbinnen een
afgestemde, dekkende en passende structuur van onderwijs, zorg en ondersteuning kan
ontstaan. Op die manier valt winst te behalen voor alle jeugdigen binnen Holland-Rijnland, zowel
thuis als op school.
2. Gedeelde missie en visie: de beweging van achter naar voren
De kern van de visie van zowel de betrokken samenwerkingsverbanden als de betrokken
gemeenten is samen te vatten in drie kerntransities in het denken en handelen, afkomstig uit het
Referentiekader – het leidende document van de onderwijssectoren bij invoering van passend
onderwijs:
- van achteren naar voren, met zo min mogelijk bureaucratie
- van curatief naar preventief, met hulp zodra dat nodig is
- van sectoraal naar integraal, op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid
‘Van achter naar voren’ doelt op het verplaatsen van het moment waarop ondersteuning wordt
geboden in een traject, zowel in de jeugdzorg als in de onderwijsondersteuning. Nu gebeurt dat
niet direct na signalering, maar pas op het moment dat aan een vooraf vastgestelde set van
indicatiecriteria wordt voldaan. Dit heeft tot gevolg dat kinderen en jongeren die niet, of net niet
aan de indicatiecriteria voldoen, verstoken blijven van de (ook) voor hen benodigde hulp en
ondersteuning. In een nieuwe systematiek is het van belang dat de benodigde ondersteuning
achter de indicatiecriteria vandaan komt (‘van achteren’) en direct, snel en passend wordt
georganiseerd in de directe leefomgeving van kinderen/jongeren en hun gezin. Professionals
worden ingezet op de plek en op het moment waar zij het hardst nodig zijn en het meeste
verschil kunnen maken: in en om de school, in en om de gezinnen. Van belang daarbij is dat zij bij
het geven van die hulp tegen zo min mogelijk bureaucratische barrières aanlopen.
Het gevolg van deze beweging van achteren naar voren is een nadruk op voorkomen, in plaats
van de afhankelijkheid van curatief repareren. Hoe eerder hulp en ondersteuning beschikbaar zijn,
hoe meer er wordt voorkomen dat een kleine stagnatie in de ontwikkeling van een kind of jongere
uitgroeit tot een onderwijsachterstand, of jongerenproblematiek / een lastige gezinssituatie
uitgroeit tot zware sociale problematiek. De verwachting is dat, door de nadruk te leggen op
preventie, eveneens het aantal kinderen dat aangewezen is op specialistische (bovenschoolse)
voorzieningen wordt gereduceerd.
Een laatste punt in de kern van de visie is de overgang van sectoraal naar integraal. Daarbij doelt
sectoraal op de huidige situatie, waarin hulp en ondersteuning vaak op gecompartimenteerde
wijze bij kinderen en gezinnen terecht komen als gevolg van schotten tussen
(uitvoerings)organisaties, slechte afstemming tussen hulpverleners en deskundigen onderling en
een focus op diagnosticeren. We willen toe naar een situatie waarin zowel in cultuur als in
structuur, zowel in denken als in doen, deze schotten worden opgeheven en de afstemming een
wezenlijke voorwaarde voor effectieve hulp wordt.
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De twee landelijke samenwerkingsverbanden op reformatorische grondslag (PO en VO) participeren in meerdere regio’s
en dienen hun beleid ook op deze regio af stemmen. De intentie is om maximaal aan te sluiten bij de regionale afspraken.
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Zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp tekenen zich de kaders van een dergelijke integrale
benadering zich al af, zij het met twee verschillende invalshoeken:
 In het primair onderwijs is men goed op weg om op alle scholen Handelingsgericht te
werken. Die ontwikkeling is ook gaande op de scholen voor voortgezet onderwijs. Met
Handelingsgericht werken (HGW) worden de onderwijsondersteuningsbehoeften in plaats
van de beperkingen van leerlingen centraal gesteld en ligt de focus op oplossingsgericht
handelen. Hiernaast gaat HGW uit van de continue afstemming en wisselwerking tussen
het kind en zijn of haar sociale omgeving: de klas, de leerkracht, de ouders, etc. Het
propageert daarmee (hoofdzakelijk) een integrale denk- en analysewijze: contextueel en
transactioneel.
 De gemeenten hebben het werken volgens de ‘ 1Gezin1Plan-werkwijze’ geïntroduceerd:
het werken vanuit een gezinsplan dat uitgaat van de doelen die de jeugdige (het gezin)
zelf stelt, dat zowel lichte als (waar nodig) specialistische hulp kan omvatten en rekening
houdt met het complete sociale domein, waar het onderwijs deel van uitmaakt. Essentie
is het versterken van de eigen kracht, met behulp van laagdrempelig advies en hulp op
maat, waarbij het gezin of de jeugdige centraal staat. Het propageert daarmee
(hoofdzakelijk) een integrale handelingswijze. Na een periode van gewenning wordt deze
werkwijze steeds vaker benut.
De beide bewegingen benadrukken dezelfde integraliteit, alleen leggen beide de nuance net
anders. De essentie van de verbinding ligt dan ook in de (h)erkenning van de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren. De wijze waarop samenwerkingsverbanden
en gemeenten hier reeds op aan het voorsorteren zijn, biedt heldere aanknopingspunten voor het
ontwikkelen van een integrale systematiek.
3. Hoe krijgt dat praktisch zijn beslag?
De samenwerkingsverbanden in de regio hebben in de afgelopen jaren ieder hun eigen
ontwikkeling in de richting van Passend onderwijs doorgemaakt. Daarbij zijn in ieder
samenwerkingsverband verschillende keuzes gemaakt en verschillende thema’s uitgewerkt.
Daarbij komt dat het primair en voortgezet onderwijs qua cultuur behoorlijk verschillend zijn.
Tevens van belang om te beseffen bij het onderstaande gemeenschappelijk kader is dat er
fundamentele verschillen zijn in de organisatie tussen het primair en het voortgezet onderwijs.
Deze verschillen hebben invloed op de wijze waarop een nieuwe ondersteuningsstructuur kan
worden ingericht. Zonder daar hier inhoudelijk op in te gaan, kan op hoofdlijnen worden
vastgesteld dat:
-

-

-
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Het VO met andere leeftijdsgroepen leerlingen te maken heeft en daardoor ook
geconfronteerd wordt met andere ondersteuningsbehoeften/problematiek dan het PO.
Het VO is qua leerlingpopulatie al ‘gesegregeerd’, door de bestaande niveauverschillen.
De signaleringsfunctie in het VO gespreid is over veel docenten, terwijl deze in het PO in
handen van maximaal twee leerkrachten ligt.
Daarnaast heeft een leerling op het voortgezet onderwijs een andere (vaak meer
invloedrijke) rol in het eigen hulp- of arrangeerproces dan leerlingen op het PO (waar de
ouders in dit proces een belangrijker rol spelen).
Door de schaalgrootte is het voor scholen voor voortgezet onderwijs vaak eenvoudiger /
aantrekkelijker om de bij het proces van ondersteuningstoewijzing benodigde deskundigen
(bijvoorbeeld een onderwijs/gedragsspecialist) in eigen dienst te hebben, dan deze te
‘delen’ met andere scholen.
In tegenstelling tot de meeste basischolen hebben scholen voor VO, SO, VSO en
(basis)scholen met een specifieke signatuur vaak een regiofunctie. Door die regiofunctie
moeten deze scholen andere afspraken maken met de gemeenten als het gaat om de
inzet van wijkgebonden Jeugd- en Gezinsteams. Dit stelt andere (netwerk-)eisen aan de
betrokken deskundigen.
Het primair onderwijs zoekt naar een wijze om zoveel mogelijk arrangeren in de
basisschool zelf te laten plaatsvinden. Het voortgezet onderwijs zoekt hiernaast tevens
naar een bovenschools platform voor het arrangeren van (bepaalde vormen van) extra
ondersteuning. Dit vergt verschillende afspraken met de gemeente over de inzet van
expertise voor de gezinskant.
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Ondanks de verschillen in organisatie en uitwerking valt er, de ontwikkelingen overziend, echter
ook een duidelijk gemeenschappelijk kader te ontwaren, hoofdzakelijk op het gebied van de
afspraken in de basisondersteuning over de ondersteuningsstructuur in en om de scholen, of de
‘routing’. Van cruciaal belang in dat gemeenschappelijke kader is het werken met een collegiaal
netwerk van professionals in en om de school, waarmee expertise aan de voorkant gebundeld is,
de ondersteuningsbehoeften van een leerling helder in kaart kunnen worden gebracht en een
arrangement voorbereid kan worden (hoe klein of groot ook).
Het gaat daarbij expliciet niet om een nieuwe laag in het proces van ondersteuning toewijzen: het
collegiale netwerk kan gezien worden als een methodiek voor het benoemen van
ondersteuningsbehoeften en het vinden van oplossingen: een ondersteuningsteam met vaste
deelnemers in de basisschool (directie, IB, leerkracht, ouders) en de juiste expertise dichtbij en
direct te consulteren (onderwijsspecialist/gedragsspecialist, gezinsspecialist2). Juist de directe
beschikbaarheid van de juiste expertise garandeert dat men elkaar kan vinden op het moment dat
dat nodig is en dat er daardoor reeds aan de voorkant van het traject de juiste dingen gebeuren.
Bovenstaande impliceert dat het samenwerkingsverband erop kan vertrouwen dat scholen tot een
weloverwogen afweging komen welk arrangement het beste past bij de ondersteuningsbehoefte
van een leerling – zulks met inachtneming van de gestelde beleids- en budgettaire kaders. De
conclusie kan zijn dat een leerling het best geholpen is met plaatsing op het SBO,
Praktijkonderwijs, LWOO of (V)SO. De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt (als onderdeel van
het arrangeren en met behulp van beschikbare expertise) dan ook op het niveau van de school
voorbereid. Hierbij is het van wezenlijk belang dat de school (met behulp van de
onderwijsspecialist/gedragsspecialist) in staat is om een ontwikkelingsperspectief ( OPP) op te
stellen. Dit is verplicht voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring en ouders hebben
hier instemming op. In het primair onderwijs garandeert de betrokkenheid van onderwijs- en
gezinsexpertise bij het vormgeven van een arrangement in de school dat wordt voldaan aan de
wettelijke verplichting tot een deskundigenadvies voorafgaand aan een verwijzing naar SBO of
SO. De toekenning van het arrangement hoeft daardoor niet óók nog eens op een hoger niveau in
het samenwerkingsverband inhoudelijk getoetst te worden. In het voortgezet onderwijs zal de (op
schoolniveau voorbereide) verwijzing naar het Praktijkonderwijs, LWOO of VSO en – afhankelijk
van de afspraken in het swv - naar andere bovenschoolse onderwijsplekken inhoudelijk
beoordeeld worden door een commissie van het samenwerkingsverband.
Toch is het – ook voor het primair onderwijs - de wettelijke taak en bevoegdheid van het
samenwerkingsverband de TLV af te geven. Om beperking door bureaucratie te voorkomen
wordt daarom voorgenomen het deskundigenadvies in principe over te nemen, tenzij dit
conflicteert met de zienswijze van de school of de ouders, dan wel het beleid van het
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband toetst de aanvraag voor een TLV slechts
procedureel, waarbij wordt gecontroleerd of alle verplichte en gewenste stappen in het proces
(dat als onderdeel van de basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan) zijn
doorlopen en er sprake is van een consistent advies. Enerzijds wordt hiermee voldaan aan de
wettelijke verplichting en anderzijds wordt hiermee het vertrouwen in de arrangeercapaciteit van
het collegiaal team in en om de scholen uitgesproken.
Eenzelfde beweging richting een gemeenschappelijk kader is ook te vinden bij de gemeenten. Zij
hebben het voornemen om op het niveau van de regio Holland-Rijnland bij het organiseren van de
jeugdhulp (als onderdeel van de decentralisatie van de jeugdzorg) een vergelijkbare beweging te
gaan maken als die in het onderwijs wordt voorgestaan. Ook in de jeugdhulp wil dit zeggen dat
de expertise ‘achter de indicatie vandaan’ wordt gehaald, en meer voorin het traject wordt
aangeboden. Dit gebeurt in de praktijk middels de zogenaamde Jeugd- en Gezinsteams. De teams
moeten een cruciale rol vervullen bij het verhogen van de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp
en daarmee de vermindering van het gebruik van (zware) specialistische voorzieningen. De
expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel wordt in deze teams
samengevoegd. Daarmee wordt het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker: voor ouders,
2

In de regio dragen deze ondersteuningsteams diverse namen, waaronder bijvoorbeeld MZT (in 28.12) en MPO (in
28.13). Er wordt echter met alle benamingen gedoeld op hetzelfde team van directeur, IB, leerkracht, ouders, onderwijsen gezinsspecialist.
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maar ook voor scholen en andere (basis)voorzieningen. Vanaf 2015 moet er een regionaal
dekkend aantal teams zijn. De Jeugd- en Gezinsteams werken vanuit het CJG en daarnaast zijn
de teamleden regelmatig fysiek aanwezig in de basisvoorzieningen. Scholen en voorschoolse
voorzieningen hebben een vaste Jeugd- en Gezinswerker, die bijvoorbeeld deel kan nemen aan
het ondersteuningsteam op schoolniveau.
In onderstaand schema is een visualisatie opgenomen van het toekomstmodel jeugdhulp HollandRijnland. Het onderwijs is een van de basisvoorzieningen in dit schema en zowel het CJG als de
Jeugd- en Gezinsteams staan in het toekomstmodel in nauwe verbinding met het onderwijs.

Toekomstmodel
Holland Rijnland

6. Verbinding middels

1Gezin1Plan
inclusief sociaaldomein

4. Regionale
specialistische
jeugdhulp

5. Hulp in
gedwongen
kader

3. Gebiedsgerichte
Jeugd&gezinsteams
2. Basisvoorzieningen

CJG

1. Pedagogische civil society

***
Beide bovenstaande werkwijzen stellen professionals in het onderwijs en de jeugdhulp in staat
hun primaire taak te verwezenlijken: voorin het traject, snel en adequaat, ondersteuning bieden
opdat kinderen, het liefst in hun eigen sociale omgeving, een ononderbroken ontwikkelingsproces
kunnen doormaken. De beweging ‘naar voren’ weerspiegelt de wens van de
samenwerkingsverbanden en gemeenten om de nadruk van Passend onderwijs en de Transitie
Zorg voor Jeugd daar te plaatsen waar deze het meest effect kan bewerkstelligen: dicht bij huis
en in de eigen sociale omgeving.
Door het op elkaar laten aansluiten van de routes binnen het onderwijs en binnen de jeugdhulp in
de regio kan een slagvaardig, integraal en voor alle actoren overzichtelijk collegiaal netwerk
ontstaan, dat in de scholen opereert op basis van een gedeelde, handelingsgerichte visie op de
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bijkomend voordeel is dat op deze manier, in ieder geval
op regionaal niveau, een voor alle betrokkenen overzichtelijke en eenduidige inrichting van het
proces van ondersteuningstoewijzing ontstaat. Op die manier weten besturen, scholen en ouders
dat er op diverse plekken in de regio met dezelfde maat gemeten wordt. Dit is tevens van belang
voor de besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio. Naast de gemeenten op het
niveau van Holland-Rijnland vormen immers ook de besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
een verbindende factor in de regio. Voor hen is het voor de eigen organisaties van belang dat
bovengenoemde eenduidigheid in de systematiek van toewijzen regionaal geboden wordt en er
een verbinding wordt gelegd met de gezinskant. Dit is specifiek van belang voor de, aan de
scholen voor (V)SO verbonden, Commissies van Begeleiding, die betrokken zijn bij de toelating
van leerlingen op de (V)SO-school en de begeleiding tijdens hun plaatsing.
4. Hoe bereiken we dat?
Nu de opdracht, visie en de contouren van de praktische uitwerking voor beide partijen verkend
zijn is het de vraag op welke manier de eerder genoemde omslag in denken nu daadwerkelijk haar
beslag kan krijgen in de praktijk van alledag: zowel in het onderwijs als in de jeugdhulpverlening.
Het gevaar is dat we de belangrijke kernconcepten uit de gedeelde visie blijven benoemen in
termen van structuren en instrumenten. We gaan daarmee voorbij aan de duale kern van elk
veranderingsproces: dat verandering niet in enkel in structuren zit, maar voornamelijk ook in
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culturen: in mensen dus. De zes samenwerkingsverbanden, het landelijk reformatorisch swv en
de vijftien Holland-Rijnland-gemeenten willen dan ook voornamelijk de handen op elkaar krijgen
voor een cultuuromslag die het mogelijk maakt de gedeelde visie - om van indiceren te komen
naar arrangeren door deskundige professionals - in de praktijk te realiseren.
In uitwerking in de praktijk zou dat zijn beslag moeten krijgen in:
- Het door samenwerkingsverbanden en gemeenten actief bevorderen van de gewenste
cultuuromslag en de nieuwe wijze van werken;
- Het zoveel mogelijk voorkomen van bureaucratie;
- De vormgeving en instandhouding van een collegiaal netwerk van betrokken en
gemotiveerde professionals;
- Een zo praktisch en integraal mogelijke werkwijze van deskundigen, vanuit een realistisch
kader.
- Professionals de ruimte geven om gezaghebbend te opereren, om te zeggen ‘zo gaan we
het doen’. Niet zonder (financiële) restricties en vastgestelde, richtinggevende kaders.
Wel met een behoorlijke bewegings- en beslissingsvrijheid.
- Vervang vaste criteria en ‘slagbomen’ (‘als u niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt u
geen hulp’) in diverse lagen van het proces van ondersteuning toewijzen (zowel aan de
onderwijs- als aan de gezinskant) door professionals op de route, geselecteerd op hun
merites en hun competenties.
- Vanuit de eigen deskundigheid daar waar nodig het intersectorale opzoeken. Onderken
dat iedere sector zijn eigen expertise heeft en haar eigen methoden om deze in de praktijk
in te zetten. Onderken tevens dat iedere sector ook blinde vlekken en beroepsdeformaties
heeft. Onderken tenslotte dat twee sectoren altijd meer weten dan een. Zolang deze
uitgangspunten gerespecteerd worden leert men van elkaar in plaats van dat men elkaar
tegenwerkt.
- Nagestreefd wordt dat gezamenlijk benodigde expertise efficiënt ingezet en bij voorkeur
gezamenlijk bekostigd wordt;
- Daar waar ondersteuning in het onderwijs en de jeugdhulp voor kinderen/jongeren en/of
gezin nodig is, worden deze zoveel als mogelijk gelijktijdig ingezet en gestart;
- Uitgaan van en benutten van de eigen kracht van kind, jeugdige en/of gezin en hun
sociale netwerk;
- Partijen zijn zich bewust dat dit verandertraject inspanningen en tijd van eenieder vergt.
Als bovenstaande ideaalbeelden werkelijkheid kunnen worden, is het pas echt mogelijk denk- en
handelingskaders als Handelingsgericht werken en 1kind-1gezin-1plan tot hun recht te laten
komen en in de praktijk handen en voeten te geven.
5. Wat leggen we vast en waar en wanneer leggen we dat vast?
Een omslag in het denken en doen zoals in de paragrafen hierboven beschreven is niet van de ene
op de andere dag gerealiseerd. Veel zaken moeten worden uitgevonden, ontwikkeld en
geprobeerd alvorens we met zekerheid kunnen zeggen wat werkt en wat niet.
Samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben weliswaar een tijdpad voor de invoering van
nieuwe structuren, de nieuwe culturen kunnen niet ineens gemeengoed zijn. Voorgesteld wordt
daarom om het schooljaar 2013-2014 te gebruiken om gezamenlijk de visie te verankeren. Deze
visie zal vervolgens praktisch moeten voortvloeien in een ontwikkelagenda voor planjaar 20142015 en de periode daarna. In de eerste ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden
PO en VO, en in de jeugdbeleidsplannen van de gemeenten, kan deze werkwijze beschreven
worden als eerste stap in de richting van een werkelijk integrale manier van toewijzen van
ondersteuning.
De ontwikkelagenda voor 2014-2015 en verder zal daarmee het primaire onderwerp vormen voor
het op overeenstemming gericht overleg tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. Doel is
de onderwerpen op die agenda voor de jaarwisseling 2013 op hoofdlijnen afgestemd te hebben,
en voor de start van schooljaar 2014-2015 uitgewerkt te hebben.
Op deze ontwikkelagenda zal in ieder geval ruimte moeten zijn voor:
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-

de uitwerking van de ondersteuningsteams en jeugd- en gezinsteams als collegiaal
netwerk van deskundigen: geen geïnstitutionaliseerd overleg, maar een flexibele
methodiek;
het in de praktijk het geven van ruimte aan professionals die gezaghebbend kunnen
opereren
aandacht voor taken en competenties die kwaliteit –en in combinatie met goede
monitoring ook in enige mate financiële beheersing– garanderen;
gezamenlijke afspraken over professionalisering;
het werken met pilots en proeftuinen: klein beginnen, consciëntieus voortgang boeken; In
2014 zullen 6 proeftuinen van Jeugd- en Gezinsteams van start gaan in Holland-Rijnland.
het maken van functionele afspraken: horizontaal voor afspraken tussen onderwijs en
opvang en verticaal voor afspraken tussen vve-po-vo-mbo.
Belichting van de volle breedte van relevante gespreksonderwerken, waaronder:
o Kinderopvang: afstemming tussen onderwijs en gemeenten over signalering,
overdracht, doorgaande lijn, inzet van preventieve hulp, etc.
o Leerplicht en het voorkomen van thuiszitters.
o Huisvesting en de samenhang met passend onderwijs
o Leerlingenvervoer in relatie tot voorzieningen van het swv
o AWBZ (begeleidingsfunctie): inzet van begeleidingsmiddelen vanuit het swv en de
relatie met persoonsgebonden budgetten
o Schoolbegeleiding
o Onderwijsachterstanden/gewichtenregeling
o Toeleiding naar scholing, arbeidsmarkt of dagbesteding voor kwetsbare
doelgroepen
o Specifieke voorzieningen van swv en jeugdhulpverlening
***
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