
Praktijkdag
Gemeentelijk Jeugdbeleid en 

(Passend) Onderwijs 

11 juni 2019



Wat doen we al 

1. Verbreden van teams

2. Inperken vrijstellingen 5a

3. Betrekken ouders en kinderen is essentieel om resultaat 
te behalen 

4. Brede lokale afspraken over jeugd onder regie gemeente 

5. Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken 
zijn gemaakt 

6. Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben 

7. De coalitie dienend aan de regio’s 



Wat doen we al 

1. Verbreden van teams + 

5. Monitoring

• Data verzameling Jeugdhulp FoodValley JH 

• Data verzameling SWV –en 

• Leiden tot schoolpilots 

• Schoolpilots: monitor opbrengsten

• Werkgroep: monitor samenwerking 

• Klankbordgroep Veenendaal 



Wat doen we al 

2. Inperken vrijstellingen 5a (Jongere is op 
lichamelijke of psychische gronden)

• Ouders vragen leerplichtambtenaar

• Leerplichtambtenaar  Jeugdarts 

• Vier-ogenprincipe: Veenendaal PO reeds 
geregeld

• Naar verwachting: oktober in OOGO 



Wat doen we al 

3. Betrekken ouders en kinderen

• PO: Ondersteuningsteam

• VO: nog ontwikkeling nodig

• Ouders klankborden: 4 juni 

• Deskundigheidsbevordering: gesprekken met 
ouders 



Wat doen we al 

4. Brede lokale afspraken over jeugd onder regie 
gemeente: wij doen het samen 

http://www.passendonderwijsbarneveldveenendaal.nl/
http://www.refsvo.nl/
http://www.refsvo.nl/


Wat doen we al 
Gemeenten

Samenwerkingsverbanden

PO + VO
Schoolbesturen PO + VO

Regionaal overleg Jeugdhulp-Onderwijs 
(+ Wageningen - Nijkerk)

.

Bestuurlijk OOGO 

POVO SWV

TafelS:

Uitwerking, beleid & uitvoering

Klein, slagvaardig, kortdurend

Voorstellen realiseren
Tafel Monitor

Tafel leerplicht 

en vrijstelling

Tafel

Afbakening 

JH-Ond

Regiegroep c.q. 

Agendacommissie

Anderen op uitnodiging

- o.a. Monitoren en bijsturen tafels

enz

Ambtelijk overleg FV Jeugdhulp (BRIT) 

(+ Nijkerk, - Wageningen) 

aansl. Wageningen?

Jeugdoverleg Regio Arnhem/ Wageningen

Regionaal ambtelijk overleg



Wat doen we al 

• Regionale uitgangspunten notitie 

• Website

http://foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl/

http://foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl/


Wat doen we al 

6. Budgetten en beleid: poreuze randen

• Goede voorbeelden van gezamenlijke 
financiering 

• Schoolpilots: S(B)O Ede 

• Mandaat

• Onder druk



Basisondersteuning

Extra ondersteuning 
(matig)

Extra  onderst  
(intensief)







Wat doen we al 

7. De coalitie dienend aan de regio 

• Aansluiten bij de initiatieven die er zijn


