Werkgroep 5: Zorg
Uitvoering: werkgroep zorg
Samenstelling werkgroep:
Albert Strijker en Marten Elkerbout (trekkers): platform jeugd: Johan Vermeer, Lucas Rurup, , Karin Bruijns, Yoeba Dresen, Silvana Hoogland,
Annelot Jonges, Mario van der Lans, Hanneke van der Meer, Pauline Veldkamp, Marieke de Waard en Corine Zwaan
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Stand van zaken per 23 november 2016:
De gezamenlijke opgave van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden PO en VO is om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te
begeleiden zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Daarbij vormen scholen een onderdeel van de
sociale omgeving van de jeugd. Een ongestoorde ontwikkeling van een kind draagt bij aan een ongestoorde ontwikkeling op school. Een goede
ontwikkeling op school draagt ook bij aan een algemene goede ontwikkeling van een kind. Het onderwijs en de jeugdzorg moeten daarbij nauw
samenwerken.
De werkgroep zorg, vertegenwoordigd door Albert Strijker, zorgt waar nodig voor bestuurlijke besluitvorming op het terrein van passend
onderwijs en jeugdhulp. De werkgroep wordt inhoudelijk gevoed door het platform jeugd. Hierin zijn de betrokken ambtenaren jeugd en
onderwijs (6 gemeentes) en de directeuren van de samenwerkingsverbanden actief. De samenwerkingsverbanden PO en VO en de daarbij
betrokken gemeenten overleggen één keer per maand in het Platform jeugdzorg en passend onderwijs over de afstemming tussen onderwijs
en jeugdhulp. Zij geven daarmee invulling aan de kamer zorg van het RBO en bespreken alle relevante onderwerpen uit het OOGO en brengen
deze waar nodig en niet elders belegd in bij het RBO via de werkgroep zorg. Ook actuele thema’s op het snijvlak onderwijs en jeugd worden
hier maandelijks geagendeerd. Thema’s kunnen ook vanuit het RBO via de werkgroep zorg bij het platform worden neergelegd.
Doelstellingen:
1. Impuls traject CJG – op schoolniveau bekijken hoe de aansluiting tussen de school, het CJG, leerplicht en de GGD verder kan worden
geoptimaliseerd (in VO inclusief de positie van Schoolmaatschappelijk werk).
2. Het ontwikkelen van onderwijs-zorg arrangementen op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. Er zijn leerlingen (ook thuiszitters) waarvoor
zorg noodzakelijk is of zelfs voorliggend is boven onderwijs. Voor deze leerlingen moeten onderwijs en jeugdzorg flexibele arrangementen
creëren.
3. Re-integratie in onderwijs van jeugdigen. Het ontwikkelen van een arrangement voor leerlingen die terugkomen uit jeugdzorg en weer in
gaan stromen in regulier onderwijs na een uitval periode van jaar tot 2/3 jaar.
Van algemene aard wordt gewerkt aan een OOGO procedure waarbij de voorbereiding plaatsvindt in het platformjeugd en het PFO en
afgerond wordt in het RBO.
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