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Jeugdzorg Plus
Afgelopen periode is er veel te doen geweest over de aanbesteding van gesloten jeugdzorg. Achttien
gemeenten in Noord Holland hebben die zorg opnieuw aanbesteed. Daarbij is van aanbieder
gewisseld. Horizon, een Zuid Hollandse aanbieder, neemt het stokje over van Parlan.
De reden van die wisseling is dat het aanbod van Horizon naar het oordeel van de gemeenten beter
aansluit bij de landelijke transitie in de gesloten jeugdzorg. Belangrijkste element in de afweging is dat
gesloten jeugdzorg in het algemeen te langdurig is, te duur en te weinig effectief. Horizon biedt een
programma dat er op gebasserd is dat jongeren een kort en intensief programma volgen en al na drie
maanden zullen terugkeren naar de thuissituatie. Daar wordt vervolgens door lokale
jeugdzorgaanbieders een intensief begeleidingstraject georganiseerd.
Detail in de aanbestedingsprocedure is dat men vergeten was het onderwijs te regelen. Regelgeving
schrijft voor dat in een gesloten setting ook onderwijs geboden moet worden. Het rijk betaalt de
kosten daarvoor. Parlan had daarvoor afspraken gemaakt met Ronduit/Spinaker. Horizon heeft
besloten in de nieuwe aanpak ook te gaan samenwerken met Ronduit. Omdat er een locatie is
gevonden in Bakkum (gemeente Castricum) zal Ronduit deel gaan uitmaken van ons
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft hiervoor een verklaring van geen bezwaar
afgegeven. Binnenkort zullen er met Ronduit gesprekken plaats vinden om een aantal zaken praktisch
te regelen.
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Regiobezoek minister Slob
3 april was minister Slob op bezoek bij de
samenwerkingsverbanden in Kennemerland.
Hij bracht 6 werkbezoeken in verschillende
regio’s, verspreid over het land. Zijn
bedoeling was om met het werkveld scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden, jeugdzorgaanbieders,
beleidsmedewerkers OCW, ouders én
leerlingen in gesprek te gaan over wat wel
en nog niet bereikt is in passend onderwijs.
Dit ter voorbereiding van de evaluatie van passend onderwijs die in 2020 zal gaan plaatsvinden en de
politieke besluitvorming over passend onderwijs die daar op volgt.

De bijeenkomst was goed bezocht en aan verschillende
tafels gingen deelnemers met elkaar in gesprek over
succes- en faalervaringen. Ieder gesprek startte met een
verhaal van een jongere die als ervaringsdeskundige
verslag deed van zijn/haar ervaringen in passend
onderwijs. De minister zei onder de indruk te zijn van de
verhalen die werden verteld en de manier waarop in
onze regio scholen én jeugdzorg zich inspannen om
jongeren zo goed mogelijk te ondersteuninen in hun
ontwikkeling. Ook Paul Rozemller was van de partij om
alle aanwezigen te inspireren tot grootse ideeën.....

Lopende zaken
1. Huisvestingsperikelen
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat het kantoor van het samenwerkingsverband zou gaan
verhuizen. Ondertussen is de verhuizing achter de rug en is het kantoor gevestigd aan de
Antillenstraat 21 te Beverwijk. We ‘wonen in’ bij het samenwerkingsverband PO IJmond, en zijn daar
hartelijk ontvangen. De contactgegevens zijn verder onveranderd.
Voor de BTV zijn we nog steeds op zoek naar een geschikt onderkomen. De nieuwbouwplannen van
Heliomare ondervonden vertraging en het idee om de BTV in de nieuwbouw onder te brengen is om
uiteenlopende redenen losgelaten. Er lopen verkenningen via de gemeenten Beverwijk en Heemskerk
om te een ander onderkomen moeten regelen. In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat we als optie
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nadachten over mogelijkheden om onderdak voor de BTV in de te realiseren nieuwbouw aan de Velst
in Heemskerk. Dit spoor is ondertussen verlaten.
2. Maatwerkarrangementen
Het samenwerkingsverband reserveert in de begroting van het samenwerkingsverband jaarlijks
ruimte voor zogenaamde ‘maatwerkarrangementen’. Mocht het zo zijn dat er in het belang van een
leerling tijdelijk extra expertise of begeleiding moet worden geboden, dan kan dat vanuit dat budget
worden gefinancierd. Scholen hebben het afgelopen jaar via de zorgcoördinatoren en de consulenten
van het samenwerkingsverband meer dan voorheen aanvragen voor maatwerkarrangementen
ingediend. Er is geïnvesteerd in ondersteuning door uiteenlopende externe deskundigen. En de
resultaten zijn doorgaans heel positief. Voorbeelden zijn inhuur van een bewegingsagoog, een NT2begeleider en een huiswerkbegeleider.
3. Berichten vanuit de VO-raad (en andere instanties.)
Op 11 oktober organiseert de VO-raad een middag die in het teken staat van met en van elkaar leren!
Tijdens deze middag vertellen drie scholen hoe zij werken aan flexibilisering, voorkomen van onnodig
zittenblijven en verbeterde doorstroom van het vmbo naar de havo. Voor meer informatie:
https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/peer-2-peer-bijeenkomst-maatwerk
Een tweede activiteit vanuit de VO-raad is een scholenconferentie die wellicht voor ons allen
interessant is;
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/scholenconferentie-verrassend-passend/
Nu de AVG is ingevoerd en scholen en samenwerkingsverbanden nadrukkelijker zorgvuldig moeten
borgen dat uitwisseling van privacygevoelige informatie veilig plaats vindt, zijn we allemaal
drukdoende om onze systemen en procedures daarop te eiken. Vanuit de VO-raad kunnen we ons
daarbij laten ondersteunen in de vorm van informatievoorziening en formats. Voor meer informatie
zie onderstaande link:
https://www.vo-raad.nl/themas/470/onderwerpen/privacy-en-informatiebeveiliging
Vanuit het ministerie van VWS is aan de scholen gemeld dat met ingang van 1 januari de Meldcode
Huiselijk Geweld zal worden aangescherpt. Het verschil met de huidige meldcode is dat stap 4 en 5
veranderen: Het verschil tussen melden en hulp verlenen vervalt. De beroepskracht neemt in de
nieuwe situatie twee losse besluiten:
1. Is melden bij Veilig thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Om tot een juiste afweging te komen is er een afwegingskader beschikbaar met vragen die een
beroepskracht helpen te bepalen of melding bij Veilig thuis noodzakelijk is.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Er is veel te doen om het recht op onderwijs. In de tweede kamer zijn er moties ingediend en
aangenomen met betrekking tot de financiering van onderwijs voor leerlingen met een ernstig
meervoudige beperking. Hoe die financiering vorm gaat krijgen is niet op voorhand duidelijk. Ook is
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onzeker wat dit gaat betekenen voor de financiële bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband.
Hopelijk komt die duidelijkheid er snel.
Uit de nieuwsbrief van de VO-raad is onderstaande link vanuit passend onderwijsperspectief van
belang.
https://www.vo-raad.nl/nieuws/kamer-wil-koppeling-van-middelen-voor-onderwijs-en-zorg
Ook ter informatie: afgelopen maart verscheen de ‘zorgbrief’ van minister de Jonge.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-ensport/documenten/rapporten/2019/03/25/de-best-passende-zorg-voor-kwetsbare-jongeren

4. TOP-dossier
Het samenwerkingsverband is gestart met het verkennen en mogelijk in gebruik nemen van TOPdossier. Het programma is niet alleen een AVG-proof programma voor het aanvragen van
toelaatbaarheidsverklaringen en het uitwisselen van gegevens. Het kan ook een middel zijn om in
toenemende mate handelingsgericht en planmatig te gaan werken. De eerste verkenningen zijn
gedaan en op de scholen voor regulier onderwijs zijn de licenties geïnstalleerd. Het ziet ernaar uit dat
we iets meer tijd gaan inruimen om met TOP-dossier te leren werken dan aanvankelijk bedacht. In
april zal hierover een memo verschijnen.

Innovatieve initiatieven
Alle scholen kunnen in het kader van passend onderwijs bij het samenwerkingsverband een
projectsubsidie aanvragen voor een vernieuwend initiatief. Hiervoor is in de begroting budget
gereserveerd. Lopende innovatie-initiatieven zijn het VIP-project op het Bonhoeffer College, de Traject
Plus Klas op het Kennemer College (de Vierhoek), de Onderwijs Zorgklas op Heliomare, de pilot Zorg
en welzijn op de Kennemer Praktijkschool, de leer-werk-voorziening bij het Molenduin.






VIP-klas
Het eerste jaar is onlangs positief geëvalueerd. Een viertal leerlingen is intensief gecoacht en
het is gelukt om weer regelmatige(r) schoolgang te realiseren en uitval te voorkomen. Voor
komend school jaar is uitbreiding van de capaciteit aangevraagd en in het verlengde van de
subsidieaanvraag is het de ambitie om ook leerlingen van collega-scholen toe te laten.
Traject+klas
Op het Kennemer College bezoeken 9 leerlingen ondertussen deze voorziening en zijn de
eerste ervaringen veelbelovend.
Heliomare Interventieteam thuiszitters (HITT)
Het interventieteam thuiszitters is afgelopen periode bij een beperkt aantal leerlingen ingezet.
Op dit moment is er nog onvoldoende zichtbaar resultaat om hierover in deze nieuwsbrief te
vermelden. De eerste ervaringen zijn positief en lijken veelbelovend. Volgende editie hopelijk
meer informatie.
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Onderwijszorggroep Heliomare
Heliomare is gestart met een onderwijs-zorg-klas. Door uiteenlopende oorzaken is het nog
niet gelukt om de beoogde hulpverleners in de klas functionerend te krijgen, maar de
verwachting is dat dit volgend schooljaar wel gaat lukken. Er zijn ondertussen vier leerlingen
die in de voorziening les krijgen. Jammer dat ze voor persoonlijke begeleiding nog zijn
aangewezen op expertise buiten de school.
Pilot Zorg en Welzijn
De eerste ervaringen met deze pilot zijn wisselend. De organisatie en de samenwerking lopen
goed, maar het aantal leerlingen dat succesvol mee kan doen is aan de lage kant. Niet het vele
is goed, maar het goede is veel moeten we maar denken.
Leer-werk-voorziening Molenduin
Bij het Molenduin dreigde een waardevolle voorziening in de vorm van een kinderboerderij te
verdwijnen. Kenter is eigenaar en gebruikte de voorziening niet meer. Het wegvallen van de
leer-werkvoorziening zou problematisch zijn voor de leerlingen van het Molenduin die er
arbeidsvaardigheden trainen. Er is een plan opgesteld dat er op termijn toe zal leiden dat
Aloysius de voorziening uit eigen middelen kan organiseren. Tot die tijd stelt het
samenwerkingsverband vanuit het innovatiebudget geld beschikbaar om de voorziening te
behouden en verder te ontwikkelen.
Perspectief leerwerkarrangement
De EU stelt periodiek gelden beschikbaar voor ‘arbeidsplektoeleiding’ in de vorm van de
zogenaamde ESF-subsidie. In onze regio krijgt Perspectief vanuit die subsidiegeld om jongeren
zonder startkwalificatie een kans te bieden de vereiste kwalificatie te halen. Halverwege
afgelopen jaar kwam de mededeling dat het subsidiepotje was opgedroogd en dat er
bezuinigd diende te worden, of gestopt, met de projecten. Met vereende krachten is er, door
alle betrokken partijen waaronder de gemeente Haarlem en het Novacollege een convenant
gesloten om Perspectief de ruimte te geven deze moeilijke fase financieel te overleven.
Omdat er ook vanuit onze scholen regelmatig jongeren bij Perspectief worden ondergebracht
draagt het samenwerkingsverband tot 2021 financieel bij aan het overeind houden van deze
voorziening. Voor wie geen weet heeft van het bestaan van Perspectief: het is zeer de moeite
waard om een keer uit eten te gaan in Restaurant De Ripper of in de Kloosterkeuken, beide in
het centrum van Haarlem.

Aanvraag subsidie hoogbegaafdheidsbeleid
Onlangs is er door OCW een mogelijkheid geboden voor een subsidie voor hoogbegaafdheidsbeleid.
Het JPT, het Bonhoeffer, het Kennemercollege havo-vwo en Heliomare hebben gezamenlijk een
aanvraag ingediend om de diverse initiatieven die er in de verschillende scholen zijn, aan elkaar te
gaan verbinden. De ambitie is om op termijn ook het primair onderwijs en jeugdhulpinstanties in de
samenwerking te betrekken. Begin mei verwachten we een besluit van OCW hierover.
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Afstemming met gemeenten en jeugdzorg
OOGO
In juni is er weer een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) gepland. We zijn met de
gemeenten goed op weg om steeds concretere afspraken te maken over de aansluiting van onderwijs
en jeugdzorg en de rol van gemeenten daarin. Er is door de gemeenten in onze regio een zogenaamde
transitieagenda gemaakt waarin de plannen van de gemeenten zijn beschreven. Het is nog te vroeg
om concrete acties te vermelden die in het kader van de transitieagenda in gang zijn gezet. Ook
hierover in een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Agenda
Netwerkbijeenkomst

18-06-2019

Raad van toezicht

18-04-2019

OPR

16-05-2019

Zoco-overleg

09-05-2019

