ONDERWIJS EN JEUGDHULP WERKEN DOELGERICHT SAMEN
Soms gaat leren en opgroeien niet vanzelf en hebben kinderen een extra zetje nodig. Dat gaat het beste als
school en thuis de ondersteuning op elkaar afstemmen. Het nieuwe beleid voor passend onderwijs en de
transitie jeugdhulp biedt daarvoor nieuwe kansen.
Van problemen vaststellen naar oplossingen organiseren
In het oude stelsel konden specialisten pas iets doen als een probleem met een leerling of een
probleemsituatie thuis voldeed aan vaste criteria. Vaak was er dan eerst onderzoek nodig voordat een indicatie
kon worden afgegeven. Zo werkte het in het onderwijs, en ook in jeugdhulp. Er waren veel verschillende
indicatiestelsels, voor het mogelijk maken van allerlei gespecialiseerde hulp. Het duurde vaak lang voordat
iemand echt iets kon doen. Afstemmen van verschillende hulp was vaak moeilijk.
Doen wat nodig is
Passend onderwijs en de transitie jeugdhulp maken het mogelijk dat scholen en jeugdhulp snel en doelgericht
kunnen samenwerken. Als de school vindt dat een leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft, dan kan
dat snel en effectief geregeld worden, zonder bureaucratie. En als er thuis ook iets nodig is, dan wordt dat
opgepakt door het Jeugd- en Gezinsteam (JGT), dat door de gemeenten wordt georganiseerd. Het oordeel van
onderwijsmensen en hulpverleners bepaalt wat er gebeurt. Als zij goed samenwerken, hebben kinderen daar
direct baat bij.
Samenwerken in de Duin- en Bollenstreek
In de Duin- en Bollenstreek is onderwijsondersteuning geregeld in werkeenheden. Aanvullende begeleiding
voor een leerling wordt mogelijk gemaakt via samenwerkende scholen die bij elkaar in de buurt liggen. De IBer van de school neemt contact op met de onderwijsspecialist om aanvullende ondersteuning te regelen. Dat
kan gelden voor bijvoorbeeld taal en rekenen, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
De jeugdhulp in de Duin- en Bollenstreek werkt met een Jeugd- en Gezinsteam in de gemeenten Hillegom,
Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. In het JGT werken verschillende professionals direct
samen. Eén van hen is contactpersoon voor de school. De IB-er kan contact opnemen wanneer dat maar nodig
is. Het JGT weet welke hulp in en om de thuissituatie al geboden wordt, of kan een eerste contact leggen met
thuis. Ga naar www.jeugdengezinsteams.nl voor meer informatie en contact.
De school, ouders, de contactpersoon JGT en de
onderwijsspecialist kunnen samen alle ondersteuning
organiseren die nodig is. Met zo min mogelijk
bureaucratie: als zij vinden dat er iets gebeuren moet,
dan zijn er weinig formaliteiten meer nodig.
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