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5. 

VASTE GEZICHTEN
VOOR SPECIALISTISCHE

HULP IN HET SPECIAAL
ONDERWIJS
In het speciaal onderwijs in Amsterdam is 
specialistische hulp met ingang van het 
schooljaar 2018-2019 vrij toegankelijk. In plaats 
van beschikkingen af te geven, bekostigt de 
gemeente Amsterdam fte, waarmee de scholen 
vaste hulpverleners kunnen inschakelen, die 
deel uitmaken van het (integrale) zorgteam van 
de school. De eerste ervaringen en opbrengsten 
zijn positief, zo blijkt uit een gesprek met Carole 
Smal, beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente 
Amsterdam en projectleider van SJSO en Annette 
van der Poel, bestuurder van Orion, stichting 
voor openbaar speciaal onderwijs (po en vo) in 
Amsterdam, en lid van de SJSO-stuurgroep.

Er is een beperkt aantal vaste specialistische 
zorgverleners in de school, die direct inzetbaar 
zijn. Dat is de kern van het project ‘Specialistische 
Jeugdhulp voor Speciaal Onderwijs’ (SJSO) 
in Amsterdam. Het betekent dat tijdrovende, 
bureaucratische beschikkingsaanvragen 
voor specialistische hulp niet meer nodig zijn 
en dat ouders en kinderen niet meermaals 
hun verhaal hoeven te vertellen. 

TREKKINGSRECHT

In het project SJSO wordt specialistische 
jeugdhulp nabij en direct ingezet, zodat 
problemen vroegtijdig worden aangepakt en 
de hulp een preventieve uitwerking heeft. 
Daarnaast beoogt SJSO een goede samenwerking 

tussen onderwijs en zorg en een optimale, 
ononderbroken schoolloopbaan van de meest 
kwetsbare kinderen. SJSO richt zich dan ook op 
de schooltypen waar de meeste specialistische 
zorg nodig is: (voortgezet) speciaal onderwijs, 
sbo, praktijkonderwijs en tussenvoorzieningen. 
In totaal gaat het om zo’n 6.000 kinderen.

De scholen hebben op basis van historische 
gegevens aangegeven hoeveel fte ze nodig 
hebben voor specialistische hulp in de school. Op 
basis daarvan is voor elke school het zogenoemde 
‘trekkingsrecht’ vastgesteld, ofwel het aantal 
fte dat de school kan inzetten voor jeugdzorg 
en voor ggz. Om te bewerkstelligen dat het 
aantal beschikkingsaanvragen substantieel 
zal verminderen, heeft de gemeente het aantal 
fte op advies van de stuurgroep voor de eerste 
twee jaar verhoogd. Want naast de genoemde 
inhoudelijke doelstellingen, is dat ook een 
ambitie van de gemeente, vertelt Smal. “Als het 
aantal beschikkingen voldoende afneemt, zal 
het SJSO een kostenbesparende operatie zijn, 
waarbij moet worden aangetekend dat hier ook 
een maatschappelijke kostenreductie zal zijn die 
niet direct van invloed is op jeugdhulpbudget. 
Gezien de grote bezuinigingen op de jeugdzorg, 
moet de tendens van minder beschikkingen 
dan ook zichtbaar worden en blijven. Dat is voor 
de gemeente ook een belangrijk uitgangspunt 
van SJSO.” Van der Poel: “Bovendien gaat SJSO 
helpen om meer aan preventie te doen, door 
vroegsignalering, sneller handelen en de juiste 
ondersteuning te bieden.”
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Naast de middelen van de gemeente, krijgen 
de scholen geld van de samenwerkings-
verbanden passend onderwijs en van de 
schoolbesturen. Smal: “We hebben met de 
samenwerkingsverbanden en schoolbesturen 
afgesproken dat zij de hoogte van dat bedrag 
en van de inzet van onderwijsondersteunend 
personeel op peil houden. Daarnaast is er de 
SJSO-inzet van de gemeente, en zo kunnen 
we gezamenlijk een intensieve ondersteuning 
organiseren.”

FLEXIBEL

De gemeente organiseerde een aanbesteding voor 
zorgaanbieders en selecteerde 16 aanbieders 
waarmee een contract is afgesloten voor twee 
jaar. Vervolgens hebben de scholen zelf gekozen 
met welke van deze aanbieders ze gaan werken. 
De fte kunnen binnen een bestuur zo nodig 
flexibel worden ingezet, vertelt Van der Poel. 
“Het kan zijn dat in een bepaalde periode de ene 
school wat meer en een andere school juist wat 
minder ggz nodig heeft of dat er op een school 
bijvoorbeeld even extra inzet nodig is van een 
gedragstherapeut. Zulke verschuivingen zijn 
mogelijk mits dit gebeurt in overleg met het 
schoolbestuur én als het binnen het budget blijft.”

Natuurlijk is het van groot belang dat de gemeente 
inzicht krijgt in de effecten van het project. Smal 
zal de wethouder straks moeten kunnen laten 
zien dat SJSO inhoudelijk meerwaarde heeft 

én dat het aantal beschikkingen afneemt. “De 
verantwoording is nadrukkelijk een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid”, vertelt Van der Poel. “De 
scholen hebben hierin dan ook een taak. We 
gebruiken op schoolniveau een zeer uitgebreide 
monitor.”

MONITOREN

Ook op gemeentelijk niveau wordt SJSO 
vanzelfsprekend gemonitord. De gemeente 
zet bij de kleinere aanbieders schriftelijke 
evaluaties uit en voert met de grotere aanbieders 
evaluatiegesprekken. De schoolbesturen 
evalueren de inzet met de bij hen ingezette 
aanbieders. Daarnaast heeft de stuurgroep het 
Kohnstamm Instituut (UvA) opdracht gegeven om 
de kwaliteit en de effecten van SJSO gedurende 
twee jaar te onderzoeken.

Om de administratieve last te beperken, moeten 
de zorgaanbieders uitsluitend de gegevens 
registreren van trajecten van drie of meer 
gesprekken. Ze moeten deze gegevens twee keer 
per jaar, gelijk aan de CBS-gegevens, aanleveren 
bij de gemeente. In het eerste jaar, zo blijkt uit 
deze monitor, zijn er ongeveer 1.900 kinderen 
die SJSO-hulp (dus drie of meer gesprekken) 
hebben gehad. Daarnaast monitort de gemeente 
maandelijks voor hoeveel kinderen in het 
speciaal onderwijs ook nog een beschikking is 
aangevraagd. Neemt dat aantal af? “Elke maand 
krijgen alle schoolbesturen dit overzicht,” vertelt 
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Smal, “zodat zij dit in het zorgteam kunnen 
bespreken en maatregelen kunnen nemen als 
blijkt dat de school veel beschikkingen blijft 
aanvragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een 
school niet de juiste SJSO-hulpverleners in huis 
heeft. Ook in de stuurgroep is de afname van het 
aantal beschikkingen een belangrijk punt van 
aandacht.”

MOOIE CASUSSEN

Er worden verschillende acties ondernomen om 
optimale SJSO-opbrengsten te bewerkstelligen. 
Zo hebben de samenwerkingsverbanden en de 
gemeente extra middelen ter beschikking gesteld 
om de integrale zorgteams op de scholen te 
coachen. Inzet is dat leerkrachten en zorgverleners 
op basis van hun eigen professionaliteit optimaal 
(leren) samenwerken. Ook worden er regelmatig 
kennisdelingen voor professionals georganiseerd.

Ook is er veel aandacht voor samen leren en 
kennis delen, onder meer door hiervoor een 
SJSO-brede werkgroep in het leven te roepen. 
Vanwege de laagdrempeligheid en de preventieve 
functie van ouder- en kindteams (OKT), 
participeren ook de OKT’s in deze werkgroep.

SJSO draait pas een jaar, dus er zijn 
vanzelfsprekend nog ontwikkelpunten en 
knelpunten die moeten worden opgelost. Zo 
is het bijvoorbeeld een hele puzzel om de 
effecten écht goed in beeld te krijgen en is 

het de vraag hoe om te gaan met het feit dat 
wel liefst een vijfde van de SJSO-kinderen 
afkomstig is uit (40!) regiogemeenten.

Maar al met al zijn de eerste opbrengsten en 
geluiden positief, zien en horen Smal en Van der 
Poel. “We zijn benieuwd naar de eerste rapportage 
van het Kohnstamm Instituut in november,” 
zegt Smal, “maar het algemene beeld is dat 
alle betrokken partijen hier blij mee zijn. Er zijn 
ook al heel wat mooie casussen van kinderen 
die de meerwaarde van SJSO illustreren. Het 
verminderen van het aantal beschikkingen zal 
voor de gemeente een belangrijk item blijven.”

TIPS

•  Formeer een stuurgroep waarin de gemeente, 
de samenwerkingsverbanden en de 
schoolbesturen zijn vertegenwoordigd.

•  Ontwikkel een goede monitor, maar 
beperk de administratieve last hiervan.

•  Reserveer ontwikkeltijd voor de aanpak 
en het inverdienen van de investering.

MEER INFORMATIE

Carole Smal
c.smal@amsterdam.nl

Annette van der Poel
a.vanderpoel@orion.nl
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