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Geachte leden van de Adviesraad sociaal domein,
Op 8 oktober 2018 hebben wij uw advies ontvangen over het conceptbeleidsplan jeugdhulp
2019-2022. Wij danken u voor uw complimenten over dit plan, voor uw opbouwende
opmerkingen en voor de constructieve samenwerking met de werkgroep jeugd van uw raad.
Hierna reageren wij puntsgewijs op uw adviezen.
Advies
Met betrekking tot onderwijs: minder vroegtijdige schoolverlaters en minder kinderen speciaal
onderwijs. Onderwijs en jeugdhulp stellen samen onderwijszorgarrangementen op en zorgen
voor ononderbroken schoolloopbaan en thuiszitters.
Wat zijn de onderwijszorgarrangementen en wie stelt dit op?
Ons advies is om een termijn in acht te nemen tussen het plannen van de afspraken en de
uitvoering van het individuele plan.
Reactie
De definitie van een onderwijszorgarrangement luidt als volgt:
"Al het integrale aanbod voor jeugdigen, die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning
en zorg nodig hebben om tot leren en/of tot ontwikkeling te komen."

De gemeenten Rotterdam, Brielle, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Lansingerland hebben ingaande het huidige schooljaar onderwijszorgarrangementen
ingekocht voor eigen leerlingen op Rotterdamse scholen. Dit met name voor leerlingen op
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
De wijze van totstandkoming van een onderwijszorgarrangement is gelijk aan die bij de
resultaatgerichte bekostiging van specialistische jeugdhulp: het lokale team bepaalt in overleg
met de jeugdige, diens ouders en de school het doel (het 'wat') en de jeugdhulpaanbieder
bepaalt de wijze waarop deze het doel wil bereiken (het 'hoe').

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vennelden.
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Ten aanzien van een termijn geldt dat op individuele basis wordt bezien wat wenselijk en
haalbaar is. Als een leerling vanwege een incident van school wordt verwijderd, dan is snel
inzet nodig. Dit bijvoorbeeld in de vorm van plaatsing op een onderwijsopvangvoorziening.
In situaties met een meer geleidelijke ontwikkeling van problematiek is er voldoende tijd om met
de jeugdige, ouders, school en jeugdhulpaanbieder in gesprek te gaan over een oplossing voor
het gesignaleerde probleem.
Advies
Met betrekking tot Regionale top georganiseerd over de afstemming tussen onderwijs en
jeugdhulp.
Wie is de regionale top?
Reactie
Met een regionale top wordt bedoeld een bijeenkomst van professionals uit het onderwijs
(scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werk),
jeugdigen, wijkteammedewerkers, beleidsadviseurs en bestuurders van regiogemeenten over
hoe kan worden gekomen tot een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
Advies
Met betrekking tot Passend onderwijs.
Wat ons opvalt is dat er veel gesproken wordt over het samenbrengen van de zorg en
passend onderwijs, maar de rol van de leerplichtambtenaar wordt niet benoemd. Het mooiste
is dat het onderwijs zelf signaleert dat er een probleem is en hier de juiste hulp voor
inschakelt. Het kan ook zijn dat een leerling uitvalt en dit door de leerplichtambtenaar
gesignaleerd wordt. Beide partijen zijn dan verplicht om in gesprek te gaan en de juiste
interventies en hulp in te zetten om verdere uitval en thuiszitten te voorkomen.
1n het VO worden leerlingen vaak voor langere tijd ziek gemeld voordat er een probleem
wordt gesignaleerd. De juiste hulp komt hierdoor laat op gang, waardoor: een leerling lang
uitvalt en de terugkeer naar het onderwijs een grote drempel kan worden.
Deze groep heeft een grote kans op langdurige uitval of schoolverlaten.
Graag meer aandacht voor deze punten.
Reactie

1. De leerplichtambtenaar vervult nu al een centrale rol in de afstemming tussen school,

2.

ouders en jeugdhulp. Omdat het beleidsplan gericht is op jeugdhulp, is hierin niet
gestreefd naar een volledig beeld van de aanpak van problemen van jeugdigen op
school. Dat is in eerste instantie een zaak van het onderwijsbeleid.
Ten aanzien van het door u geschetste probleem geldt dat het CJG is begonnen met de
inzet van de bewezen effectieve interventie M@zl. Deze interventie is juist bedoeld voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs die zonder duidelijke reden regelmatig worden
ziekgemeld. ln dergelijke situaties neemt de school contact op met een jeugdarts van
het CJG, die vervolgens in gesprek gaat met de jeugdige en diens ouders over de
ziekmelding.

Advies
Een ander aandachtspunt is dat een ouder niet goed de weg weet als een kind uitvalt en
daarbij een stukje zorg nodig heeft. Waar haal je dan de juiste informatie vandaan. Vaak is
het de ouder die als eerste een probleem constateert. Het mooie zou zijn dat de
leerplichtambtenaar de juiste mensen met elkaar in contact kan brengen om de juiste
interventies in te zetten. Denk hierbij niet alleen aan adviserende rol, maar ook aan
bemiddeling.
Reactie
De door u beschreven situatie is ook de rol die al door het leerplichtteam wordt uitgevoerd.
Voor wat betreft de informatievoorziening geldt dat wij als actiepunt in het beleidsplan hebben
opgenomen het voor jeugdigen en ouders beter vindbaar maken van het lokaal beschikbare
ondersteuningsaanbod.
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Advies
In het geval van passend onderwijs komt het steeds vaker voor dat er binnen de gemeente geen
passende onderwijsplek aanwezig is. Veel kinderen en ouders worden op dit moment door
verwezen naar reguliere basisscholen buiten de gemeente Capelle aan den IJssel.
De reiskosten en overige kosten worden in dit geval door de ouders zelf bekostigd. Wij lezen dit
nergens terug in het jeugdbeleid, maar met het oog op het terugdringen van uitval en thuiszitters
kan het een kwetsbare doelgroep worden met het oog op vervoer en uitval van de ouder door
overbelasting.
Reactie
Ondanks het gezamenlijke streven van scholen, de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs en onze gemeente om dit zoveel mogelijk te voorkomen, komt het inderdaad voor
dat voor een jeugdige binnen onze gemeente geen passende onderwijsplek beschikbaar is.
In onze gemeente zijn bijvoorbeeld geen scholen gevestigd voor speciaal onderwijs
(cluster 1, 2, 3 of 4). Uw advies in deze raakt niet zozeer aan het jeugdhulpbeleid als wel aan
het beleid rondom passend onderwijs en leerlingenvervoer. Wij betrekken uw signaal in ons
overleg met de scholen en samenwerkingsverbanden om te bezien of dit wordt herkend.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
secretaris,

