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Verbinding onderwijs en jeugdhulp (2020)
In het kader van het verbeteren van de verbinding onderwijs en jeugdhulp zijn er al een aantal stappen gezet. Inmiddels heeft
dit ertoe geleid dat bij het OOGO niet alleen de wethouders onderwijs, maar óók de wethouders jeugd aansluiten. Ook in
de regiegroep Passend Onderwijs en Jeugdhulp denken zowel beleidsambtenaren vanuit het onderwijsdomein als vanuit het
jeugddomein mee in de versterking van de samenwerking op deze gebieden.
De consulent van SWV VO MK - die optreedt als ‘procesbewaker’ binnen de verbinding onderwijs en jeugdhulp - heeft
6 leerlingen in 2020 begeleid; de meesten van hen konden succesvol worden doorgeleid naar passende vormen van jeugdhulp.
Met ingang van schooljaar 2020/2021 is er een nieuwe werkwijze voor de inzet van de CJG-coaches op de VO-scholen
gestart. Er sprake van een intensievere samenwerking tussen team Heemskerk en team Beverwijk. Daarnaast zijn er twee of
meer CJG-coaches verbonden aan een school; dit biedt de mogelijkheid tot overleg rondom casussen binnen het eigen team.
Daarnaast zijn er op een aantal VO-scholen inloopspreekuren gestart, waarmee de toegang naar het CJG laagdrempeliger
gemaakt wordt voor de leerlingen.
N.B. De grafieken hiernaast tonen het beeld van 2019. Op dit moment is dit de meest recente informatie vanuit de Monitor
Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. We tonen deze grafieken (ondanks dat het over 2019 gaat),om enigszins zicht te krijgen op de
effectiviteit van onze aanpak.
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Verdeling middelen lichte ondersteuning

Midden

Totale baten

Hoog

7

4

3

4

13

Besteding van de middelen passend
onderwijs (2020)
Totale lasten

Saldo baten en lasten

6

Saldo financiële baten en lasten

6

Resultaat

6

0

11

€ 10.879.000,€ 10.682.000,€ 197.000,€ -3.000,-

€ 194.000,-

Resultaten: dekkend aanbod

Afgegeven TLV’s per schooljaar 2016-2020

Investeringen vanuit het
SAMENWERKINGSVERBAND totaal:
N.B. Bij de beschikkingen per school gaat het om de volgende
beschikkingen: KC Beroeps: extra budget zoco, KC MAVO: Traject
+ klas en NT2-ondersteuning, KC HAVO: VIP HB subsidie, KPS:
Pilot Zorgspecialist, Bonhoeffer: VIP-room en VIP HB subsidie,
Jac P Thijsse: VIP HB subsidie, Clusius: BasisZelfstandigKlas,
Molenduin: ‘De Boerderij’, Heliomare: ‘Opa-school’

Populatiebekostiging

Bijdrage zorgstructuur en
ondersteuningscoördinatie

Interne traject voorzieningen

Boven schoolse Trajectvoorziening

Inzet consulenten passend onderwijs
Maatwerk individueel

Maatwerk doelgroepen

€ 5.054.206.€ 3.464.800,€ 105.000,€ 729.000,€ 177.995,€ 212.387,€ 62.051,-

€ 302.973,-

Organisatie: overhead

Deelnamepercentage VSO

Investeringen vanuit het
SAMENWERKINGSVERBAND totaal:
Personele lasten
Afschrijvingen

Overige instellingslasten
Huisvesting

Doorbetaling aan schoolbesturen

€ 10.681.884,€ 583.766,€ 2.994,-

€ 185.633,€ 17.052,-

€ 9.892.440,-

Ontwikkeling

Investeringen vanuit het
SAMENWERKINGSVERBAND totaal:

€ 328.534,-

Professionalisering en afstemming met
jeugdhulp

€ 25.561,-

Innovatie

€ 302.973,-

Leerling aantallen
(schooljaar 2019 – 2020)

Resultaten Bovenschoolse
Trajectvoorziening

Kennemer College HAVO/VWO

Het aantal leerlingen dat dreigde uit te vallen en waarvoor de
bovenschoolse trajectbegeleiders werden ingezet steeg van
29 naar 37.
•	9 leerlingen kregen ondersteuning in de eigen klas i.p.v. in
de BTV.
•	3 docenten werden gecoacht en 6 aanvragen voor
ondersteuning bij de groepsdynamiek werden
gehonoreerd.
•	Voor de overgrote meerderheid was de begeleiding van
de bovenschoolse trajectbegeleiders succesvol waardoor
terugkeer naar onderwijs op de één of andere manier
kon worden gerealiseerd. Of waardoor hulpverlening kon
worden gestart of aangepast.

Aantal leerlingen (waarvan VAVO)

1.492 (14)
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen 141
- llnbegeleiding – SMW – verwijzing CJG/extern

- interne trajectvoorziening (licht-medium-zwaar)
Kennemer College MAVO

682 (1)
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen 37
- llnbegeleiding – SMW – verwijzing CJG/extern
- interne trajectvoorziening (nieuw dit schooljr.)
Kennemer College Beroepsgericht

Onderwijssoort

Deelnemers

VSV’ers

VSV%

Landelijk VSV %

onderbouw vo

brug 1 – 2

1.045

5

0,48%

0,24%

bovenbouw h/v

havo 4 – 5

412

2

0,49%

0,40%

vwo 4 – 6

29 – 0 – 37
176
(73-53-50)

Aantal leerlingen

Categorie

vmbo 3 – 4

68 (24)

716
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen 259

Kennemer Praktijkschool

bovenbouw vmbo

13 – 17 – 9

Aantal leerlingen

- interne trajectvoorziening (licht-medium-zwaar)

Kennemer College (27MD)

62
(17-23-22)

Aantal leerlingen (waarvan VAVO)

- llnbegeleiding – SMW – verwijzing CJG/extern

VSV (schooljaar 2019 – 2020)

0 – 29 – 19

651

289

3

2

0,46%

0,69%

Jac. P Thijsse College, Clusius College en Bonhoeffer College hebben geen voortijdig schoolverlaters

Bron: RMC Factsheet (schooljaar 2019 – 2020) Voorlopige cijfers – versie 2, uitgave: februari 2021

Thuiszitters
Totaal 24 thuiszitters (langer dan 4 weken aaneengesloten ongeoorloofd afwezig) in 2020
Waarvan:
a. 3 leerlingen nog steeds thuis zitten
b.	Nieuw in 2020 erbij zijn gekomen/begonnen met verzuimen: 12 thuiszitters
c.	4 weken tot 3 maanden: 2 leerlingen, waarvan 1 leerling nog steeds thuis zit
d. Langer dan 3 maanden: 22 leerlingen

0,70%

0,17%

201
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen 88
Bonhoeffer College

Aantal leerlingen (waarvan VAVO)

1.582 (23)
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen 64
- llnbegeleiding – SMW – verwijzing CJG/extern

34 – 1 – 16

- interne trajectvoorziening (licht-medium-zwaar) 25 (16-1-8)
Jac. P Thijsse College

Aantal leerlingen (waarvan VAVO)
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen
- llnbegeleiding – SMW – verwijzing CJG/extern
- interne trajectvoorziening

Clusius College Castricum

1.965 (26)
130
(schatting)
onbekend
40

Aantal leerlingen

1.022
- via zoco/Kernteam ondersteuning toegewezen 80
- in leerlingbegeleiding

- interne trajectvoorziening (intensief – licht)

58

67 (17 - 50)

Maatwerk (2020)
Melior Onderwijs:

BasisZelfstandigKlas

- heeft drie individuele leerlingen begeleid
-	op het Clusius College een groepje leerlingen NT2
onderwijs gegeven
-	is op projectbasis actief - middels co-teaching, scholing
op het gebied van NT2-didactieken, traumasensitief
lesgeven en cultuursensitief lesgeven - op de Kennemer
Praktijkschool en het Molenduin.

Vanuit de BasisZelfstandigKlas op het Clusius College
Castricum worden per jaar 25 leerlingen begeleid. Alle
leerlingen doorlopen twee jaar de BZ klas. Zij stromen uit naar
MBO niveau 2. Gemiddeld 1 leerling per jaar stroomt uit naar
MBO1 (groenstart).

Traject + klas (Vierhoek Kennemercollege)
Totaal aantal leerlingen

Aantal leerlingen waarbij begeleiding succesvol bleek (d.w.z. geen overstap VSO,
overgang volgende leerjaar, diploma etc.)

2019
11
10

Aantal leerlingen anders, namelijk:
- Overstap Entree

Aantal leerlingen waarbij traject niet
passend bleek

2020
10

Aantal
toegekend
(in 2020)

Emotieregulatie (Sander Tiebosch)

4

NT2 taalondersteuning (Melior Onderwijs)

3

Gedrag- en agressieregulatie (Mario Borzic)
Cultuurtolk (Lokaal 0)

6

2

VIP-project (Jac. P. Thijsse, Bonhoeffer, KC havo/vwo)
Het VIP-project, een ondersteuningsklas voor hoogbegaafde
leerlingen die dreigen vast te lopen in het vwo of het havo, is in
2019, mede vanuit de OCW-subsidie gefinancierd, met de twee
andere scholen verbonden. In schooljaar 2019-2020 kregen
11 leerlingen ondersteuning in deze voorziening. Hiervan:
-	zaten vier leerlingen voordat ze gebruik maakten van
de VIP vrijwel volledig thuis. Drie hiervan gingen weer
naar school; één moest afhaken vanwege onderliggende
problematiek;
-	lieten zes leerlingen verzuim zien en/of zaten niet goed in
hun vel. Deze leerlingen hebben hun diploma gehaald, zijn
opgestroomd en/of overgegaan naar volgende leerjaar.

Totaal aantal leerlingen

Aantal terug- of doorgestroomd naar
onderwijs

2019

2020

3

14

12

21

Lokaal 0:
- heeft in drie situaties leerlingbegeleiding geboden
- heeft drie kortdurende adviestrajecten opgepakt
-	heeft deskundigheidsbevordering bij partners uit het
sociaal en onderwijs domein verzorgd.

2

7
1

1

Soort arrangement

Het Heliomare Interventie Team
Thuiszitters:

Onderwijs-zorg-pilot
Vanuit de Onderwijs-zorg-pilot hebben negen leerlingen
van de Praktijkschool vanaf 2019 tot heden gerichte
begeleiding gekregen. Hiervan zijn:
-	twee leerlingen een baan aangeboden hebben
gekregen, maar zelf de keuze hebben gemaakt om een
andere weg in te slaan.
-	twee leerlingen zijn gaan doorleren en de overstap heeft
gemaakt naar de interne Entree-opleiding.

De Boerderij
De leerwerkervaringsplek ‘De Boerderij’ van het Molenduin is
er voor leerlingen die onvoldoende stagevaardigheden hebben
opgedaan en of beheersen. Vanaf de start in oktober 2019 tot
aan nu zijn er 51 leerlingen begeleid ofwel nog in begeleiding
bij De Boerderij; 5 leerlingen daarvan zijn uitgestroomd naar
een externe stage.

NT2 verlengde taalondersteuning
In schooljaar 2019-2020 zijn er 17 NT2 leerlingen, die korter
dan 6 jaar in Nederland waren, begeleid op Kennemercollege
mavo door de inzet van een NT2-docent. Naast deze
leerlingen hebben er nog 15 andere leerlingen extra
begeleiding gekregen op het gebied van begrijpend lezen en
woordenschat. Bij veel van deze leerlingen werd er thuis in
mindere mate Nederlands gesproken. De opbrengst ervan
was en is dat de verlengde taalondersteuning de betreffende
leerlingen in staat stelt op niveau, met een diploma uit te
stromen en voorkomt dat leerlingen vastlopen met alle
mogelijke gevolgen (gedrag en motivatie van dien).

