Waarom moeilijk doen als het samen kan?
De decentralisaties brengen grote veranderingen met
zich mee. Onderwijs, gemeenten en jeugdhulp zijn
volop in ontwikkeling. De achterliggende visie van de
decentralisaties is dat op lokaal niveau, in de wijk en
op school preventief en effectief samengewerkt
wordt rond het kind/de jongere en het gezin. Maar
spreken de professionals elkaars taal? Wordt die
samenwerking ook gevonden?

Waarom moeilijk doen als het samen kan!
Onder de noemer: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan!’ ondersteunen de VNG, PO-Raad en VO-raad u
bij het in samenhang uitwerken van passend onderwijs en jeugdhulp in uw regio. Mogelijke thema’s zijn:







Integraal (preventief) werken in en om voorschoolse voorzieningen, scholen en in de wijk;
Onderwijszorg-arrangementen (OZA’s) voor leerlingen met complexe onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften;
Thuiszittende jongeren, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters;
Aansluiting arbeidsmarkt en Participatiewet;
Bestuurlijk spoor samenwerking jeugd en onderwijs;
Leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Over deze thema’s heeft u in het OOGO afspraken met elkaar gemaakt. De volgende stap in de samenwerking
is om het effect van uw gezamenlijke inzet ten bate van kinderen en jongeren te vergroten. Wat kunt u
gezamenlijk doen om uw acties te versnellen en de leerling en de thuis¬situatie (passend) te ondersteunen?
Met welke partners doet u dat samen? Wij ondersteunen graag bij het gesprek over samenwerking in uw regio,
aansluitend op de regionale visie en ontwikkelafspraken.
Ons aanbod
U kunt kosteloos gebruik maken van ons aanbod, dat bestaat uit drie delen, te weten:


Een bestuurlijke spoor met bijeenkomsten voor samenwerkende wethouders en directeuren (bestuurders)
van samenwerkingsverbanden. Dit krijgt vorm op twee manieren: Ten eerste helpen wij bij het organiseren
van bestuurlijke gesprekken, waarin u met elkaar de regionale visie, missie, koers en bestuurlijke
samenwerking in een regio bespreekt (maatwerk op aanvraag). Ten tweede vinden er vijf
ambassadeursbijeenkomsten plaats op districtsniveau met ambassadeurs (collega-wethouders en
directeuren van samenwerkingsverbanden). De eerste vindt plaats op 22 juni in Rosmalen. U ontvangt een
uitnodiging wanneer deze bijeenkomst bij u in de buurt plaatsvindt.



Ondersteuning regionale ontwikkelbijeenkomsten tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden en
onderwijs- en jeugdhulporganisaties. Deze ondersteuning is op maat voor de (jeugdzorg)regio en vullen wij
in op basis van uw vragen. De ontwikkel¬agenda voor samenwerking in de regio vormt daarbij de basis. U
kunt het bijvoorbeeld specifiek over thuiszitters hebben, of over het bij elkaar brengen van jeugdhulp- en
onderwijsmiddelen in het kader van onderwijszorgarrangementen.



Daarnaast verzorgen wij maatwerktrajecten voor directeuren, medewerkers sociale wijkteams, intern
begeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdhulpprofessionals en bijvoorbeeld leerplicht Hier kan bijvoorbeeld de
samenwerking tussen scholen en het sociaal wijkteam centraal staan. Een eerste serie maatwerkmeetings
over ‘samenwerken rond preventie, vroegsignalering en onderwijszorgarrangementen’ vindt meteen na de
zomer plaats voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Hierover ontvangt u een uitnodiging.



Tot slot heeft u de mogelijkheid om via deelname aan de ‘Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp’
meer grip te krijgen op de effectiviteit en kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en
jeugdhulp in uw regio. De monitor vormt een onderdeel van dashboard passend onderwijs en
waarstaatjegemeente.nl.

Bekijk hier de flyer waarin ons aanbod nader omschreven staat.
Voorbeeld bijeenkomst ‘samen voor het jonge kind’
In Asten en Someren zijn lokale afspraken gemaakt over vindplaatsgericht werken van de jeugdhulp. Per 1
januari 2015 zijn vaste opvoedondersteuners verbonden aan de basis¬voorzieningen, zoals peuterspeelzaal,
kinderdagverblijven en basisscholen. Zij zijn beschikbaar om met ouders en school mee te zoeken naar
antwoorden die jeugdhulp of opvoedings¬ondersteuning kan bieden. Nu willen deze professionals de slag
maken naar meer preventief werken in de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
en jeugdhulp. Daarbij willen ze ook graag een schakel met de vrijetijdsvoorzieningen zoals sportclubs of
verenigingen. Met onze ondersteuning vanuit expertise rond het jonge kind hebben de gemeenten een
regionale ontwikkelbijeenkomst georganiseerd waarin met elkaar gebrainstormd werd en concrete plannen
gemaakt.
Voorbeeld Holland-Rijnland integrale samenwerking onderwijszorgarrangementen
Vertegenwoordigers van de 13 gemeenten van Holland-Rijnland (onderwijs, leerplicht en transitie jeugdzorg),
hun jeugdhulppartners, drie samenwerkingsverbanden PO en drie samenwerkingsverbanden VO verkenden
met elkaar hun visie, de wettelijke kaders en beoogde transformatiedoelen voor deze kinderen. Ook verkenden
zij samen de doelgroep: over welke kinderen gaat het nu precies en wat hebben zij nodig aan de onderwijskant
en aan de zorgkant? Experts vanuit de PO-Raad, VO-raad en VNG begeleidden deze bijeenkomst en
ondersteunden het proces van samen verkennen, leren, ontwikkelen en een ontwikkeltraject ontwerpen. In
deze regio vond men het daarbij vooral van belang om de SO-VSO-scholen, de ouders en de zorgverleners zelf
te betrekken bij de vormgeving van de transformatie richting de nieuwe stelsels. Op een negental SO- en VSOlocaties zijn daarom zogeheten ontwikkelgesprekken ingepland rondom concrete casuïstiek. De professionals
vanuit jeugdhulp en vanuit de samenwerkingsverbanden werden vanuit het ondersteuningsaanbod getraind op
de juiste kennis van wetgeving, het voeren van zo’n ontwikkelgesprek en het vertalen naar input voor de
beleidstafel. De opgedane kennis en inzichten worden gedeeld en vertaald naar beleid in de regionale

ambtelijke werkgroep passend onderwijs en jeugdhulp, waar gemeenten en samenwerkingsverbanden
samenwerken.
Informatie
Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? U kunt contact opnemen met
steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl of bel met 030- 232 48 00.
Wij gaan met u in overleg om te kijken wat voor u een passend ondersteuningsaanbod is.

