Memo: Vragen relatie jeugdhulp en onderwijs vanuit Politiek Forum 13 december 2021
Tijdens het Politiek Forum van 13 december 2021 werd door verschillende raadsleden gevraagd naar
de relatie tussen jeugdhulp en onderwijs. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied waar we u graag
in meenemen. Onderwijs en jeugdhulp hebben elkaar nodig voor een goede aansluiting tussen zorg
en school. School is – naast het gezin – het belangrijkste levensdomein van kinderen en jongeren. Het
is tevens de plek waar problematiek in de ontwikkeling van kinderen vroegtijdig aan het licht komt en
effectief/preventief aangepakt kan worden. Hiermee kan een (langdurig) beroep op zwaardere
vormen van zorg worden teruggedrongen.
De afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp levert in de praktijk nog altijd veel vragen op. En dat is
ook wel te verklaren. Zowel de Wet passend onderwijs als de Jeugdwet kennen namelijk een
zorgplicht die nogal ‘open’ is geformuleerd. Bij het ontbreken van duidelijke kaders of goede
onderlinge afspraken, leidt dat onvermijdelijk tot discussie over wie verantwoordelijk is: de school of
de gemeente.
Wat gebeurt er al:
Gesprekken gemeenten en onderwijs:
In het kader van de inkoop jeugdhulp zijn er regelmatig gesprekken tussen de gemeenten en
onderwijs over de afbakening tussen jeugdhulp en onderwijs met het doel te komen tot afspraken
hieromtrent.
Collectieve Jeugdhulp:
Er wordt gewerkt aan collectieve jeugdhulp op scholen met het doel bij te dragen aan het verhogen
van de effectiviteit en het voorkomen van dubbelingen.
Zorg - onderwijs continuüm
We zijn bezig met het zorg - onderwijs continuüm. Scholen die jeugdigen signaleren met een risico op
verzuim of uitval maken gebruik van de werkwijze integraal arrangeren om uitval te voorkomen.
Voor zover een jeugdige tijdelijk of voor langere tijd geen onderwijs kan volgen streven gemeenten
en onderwijs naar het bieden van passend aanbod dat gericht is op herstel van onderwijsdeelname.
Het bieden van onderwijs op zorglocatie kan nodig zijn om de jeugdige tijdelijk te ontlasten, maar van
daaruit weer toe te werken naar onderwijs. Zie in dit kader ook ‘de aanpak met andere ogen’ 1
Doel van deze aanpak is het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd zodat
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Relatie jeugdteam en onderwijs
Het jeugdteam bouwt contact op met de koepels, scholen en voorschoolse voorzieningen. Daarmee
gaan ze aan de slag om het pedagogisch klimaat te verbeteren en passend onderwijs effectief
vormgeven door:
▪ Samenwerking op organisatieniveau;
▪ Versterking en ondersteuning van de onderwijsprofessionals;
▪ Gezamenlijke ontwikkeling van op- en afschalen op beleidsniveau en overeenkomsten;
▪ Effectieve inzet van de specialistische jeugdhulp op school.
▪ Training en samenwerking op vroegsignalering;
▪ Doorontwikkelen collectief aanbod.
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