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Samenwerkingsagenda
Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd
Regio Eemland 2017-2018
Sinds 2013 werken de samenwerkingsverbanden en de gemeenten in de regio Eemland actief samen
aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opvoeden, opgroeien en ontwikkelen van
jeugdigen. Naast de officiële procedures rondom afstemming van de ondersteuningsplannen en de
jeugdbeleidsplannen geven wij dit vorm aan de hand van een ontwikkelagenda.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de gemeenten in regio Eemland,
vanuit de visie dat:
•
•
•
•
•
•

Voor elk kind een passende onderwijsplek; zo dicht mogelijk bij huis.
Hulp op school en thuis is op elkaar afgestemd en gericht op preventie.
Integraal arrangeren wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling
om de hulp thuis, op school en omgeving op elkaar af te stemmen.
De benodigde zorg tijdens onderwijstijd wordt opgenomen in het handelingsplan op school
en besproken op school met ouders en sociaal (wijk) team.
Voor elk kind met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een
ontwikkelingsperspectiefplan voor de langere termijn.
Betrokkenheid ouders en keuzevrijheid.

Intensiveren de onderlinge samenwerking, vanuit overeenstemming over de volgende doelstellingen
inzake de ontwikkelagenda 2017-2018
Doelstelling thema - 'Visie ontwikkeling en Doorzettingsmacht'
• Sturing op de samenhang tussen de thema's en het bewaken van de voortgang.
•
Bindende afspraken om, bij stagnerende besluitvorming te bepalen welke onderwijs/zorgplek
voor het betreffende kind passend is.
Doelstelling thema - 'Thuisnabij onderwijs'
• Overzicht en inzicht in het huidige aanbod van onderwijs en zorg en de leerlingenstromen
voor de regio Eemland.
Doelstelling thema - 'Samenhang Passend Onderwijs en zorg voor de jeugd'
•
De professionals rondom een kind zijn op de hoogte van het onderwijs en zorg aanbod en
stemmen met elkaar af.
•
In één gesprek (met ouders) wordt, daar waar mogelijk en wenselijk, de extra ondersteuning
en zorg tijdens onderwijstijd geregeld.
• Voor elk kind, die dit nodig heeft, is een onderwijszorgarrangement beschikbaar.
•
De keten dyslexiezorg wordt geoptimaliseerd zodat binnen het beperkte budget zoveel
mogelijk kinderen met dyslexie goed worden geholpen.

Doelstelling thema - 'Voor ieder kind onderwijs'
• Alle thuiszitters zijn in beeld en per thuiszitter is een samenhangend plan ontwikkeld om het
kind weer terug te begeleiden naar school.
• Alleen een vrijstelling van de leerplicht (Vrijstellingen Leerplichtwet 5a) als uiterste middel en
pas na verbinding medisch/GGZ/GGD-onderwijs-gemeente/Leerplichtambtenaar.
• Aanbod en aanpak creëren met maatwerk voor (dreigende) thuiszitters en
langdurige/zorgwekkende ziekteverzuimers.
Doelstelling thema - 'Doorlopende ontwikkellijnen'
•
Een soepele overgang van kinderen en jongeren (0-23 jaar) met een extra zorgvraag naar
kinderopvang, medisch kinderdagverblijf, basisschool, voortgezet onderwijs en mbo dan wel
dagbesteding.
Planning 2017 - 2018
Bovenstaande doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de Ontwikkelagenda 2017-2018, hierin is ook
beschreven wat er tot nu toe is bereikt, waar overlappen zijn met andere beleidsthema's en welke
werkgroepen actief zijn.
De volgende onderwerpen binnen de thema's worden gerealiseerd:
• Afspraken over de doorzettingsmacht zodat duidelijk is wie wanneer aan zet is.
•
Regionaal onderzoek naar de leerlingenstromen en het zorg aanbod met name binnen het
speciaal (voortgezet) onderwijs
•
Integraal arrangeren is geregeld- het ontwikkelen van een netwerk rondom het kind zodanig
dat bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs en/of een
beschikking voor de jeugdzorg is afgestemd en in één gesprek met ouders zaken geregeld
kunnen worden.
• Ontwikkelen van nieuwe onderwijszorgarrangementen.
Ter stimulering van de preventieve inzet van jeugdhulp binnen het reguliere onderwijs en het
sbo en de inzet van specialistische jeugdhulp op scholen voor het speciaal (voortgezet)
onderwijs en binnen Aan de hand van bestaande initiatieven (onderschoolsedagbehandeling
sbo Michaelschool, onderwijszorgarrangementen op de Kingmaschool,
onderwijszorgarrangementen op de Lasenberg in Soest) binnen het sbo , so en vso om te
komen tot meer structurele inzet van preventie en vroegtijdige jeugdhulp in het onderwijs en
een betere aansluiting (efficiëntere inzet van middelen gericht op de ontwikkeling van een
kind) tussen zorgcentra, inzet van specialistische jeugdhulp en scholen voor speciaal
onderwijs.
• Ketenaanpak dyslexiezorg vaststellen.
• Uitvoering geven aan de ambities in het Thuiszitterspact.
• Uitbreiding netwerk passend onderwijs met het MBO op de thema's waar het passend
onderwijs binnen het MBO de zorg voor jeugd raakt.

Proces vaststellen ontwikkelagenda
Opstellen ontwikkelagenda en werkgroepen
Reacties van betrokkenen op de ontwikkelagenda
Ontwikkelagenda voorleggen aan wethouders,
bestuurlijk overleg sociaal domein, participatieraden,
besturen SWVen
Reacties bespreken in voorbereidend OOGO
Ontwikkelagenda vaststellen in OOGO
Regionale thema bijeenkomst

jan t/m mrt 2017
april - mei 2017

juni 2017
20 juni 2017
6 juli 2017
okt/nov 2017
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