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OPLEGGER
Gemeenschappelijke paragraaf swv’den PO en VO en gemeenten Holland-Rijnland
Toelichting bij de notitie:
Op dit moment staan zowel onderwijs (primair en voortgezet) als gemeenten aan de
vooravond van een ingrijpende stelselwijziging. Het primair en voortgezet onderwijs
staan voor de taak om in het komend schooljaar de laatste voorbereidingen te treffen
voor de ingang van passend onderwjis per 1 augustus 2014. De gemeenten staan
voor de taak om zich voor te bereiden op de transitie van de jeugdhulpverlening per 1
januari 2015.
Beide stelselwijzigingen vinden niet alleen hun oorsprong in financieel-organisatorische
overwegingen, maar bovenal in de inhoudelijke constatering dat hulp en ondersteuning
aan kinderen, jeugdigen en/of gezinnen en hun sociale netwerk op een effectievere
wijze en meer vooraan het traject georganiseerd kunnen worden.
In dat kader komen samenwerkingsverbanden onderling en samenwerkingsverbanden
en gemeenten gezamenlijk steeds meer tot de conclusie dat samenwerking op basis
van een gemeenschappelijke visie en (deels) uitwerking de slagkracht en effectiviteit
van die hulp en ondersteuning aanzienlijk kan vergroten. Daartoe hebben
samenwerkingsverbanden en gemeenten het bijgevoegde document ontwikkeld.
De gemeenschappelijke paragraaf swv’den PO en VO en gemeenten Holland Rijnland
is een product van de vier samenwerkingsverbanden PO, drie
samenwerkingsverbanden VO en de vijftien gemeenten die samen Holland-Rijnland
vormen. De gemeenschappelijke paragraaf schetst de gezamenlijke visie op het
organiseren van hulp en ondersteuning aan kinderen en jeugdigen: zowel vanuit de
onderwijskant als vanuit de jeugdhulpkant. Daarbij is de verbinding tussen passend
onderwijs en zorg voor jeugd gevonden in de ambitie om hulp en ondersteuning zo
vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk in de sociale omgeving van een
kind/jeugdige te organiseren. Ambitie is om de besluitvorming voor het toekennen van

1

Eindversie 23 oktober 2013

benodigde hulp en ondersteuning zo laag mogelijk in de betrokken organisaties te
leggen. Kern van de gemeenschappelijke paragraaf is dat deze ambitie vraagt om
deskundige professionals die opereren in een collegiaal netwerk dat direct beschikbaar
is voor scholen, jeugdigen en gezinnen. Het inzetten van professionals op een
dergelijke manier vraagt echter een cultuuromslag in denken .
De gemeenschappelijke paragraaf biedt de gedeelde visie waarbinnen, en de concrete
ontwikkelpunten om deze cultuuromslag te maken in de komende jaren. De notitie kan
daarmee integraal (als bijlage) worden opgenomen in de ondersteuningsplannen van de
samenwerkingsverbanden en jeugdbeleidsplannen van de gemeenten als basis voor
het OOGO.
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