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1. Inleiding 
 
Het belang van kind en gezin staat voorop. Onderwijs en gemeenten hebben daarin ieder hun 
eigen taken en verantwoordelijkheden, maar er zijn diverse onderwerpen waarop beide partijen 
elkaar treffen. Het is belangrijk om de speelvelden met elkaar te verbinden en plannen over en 
weer af te stemmen; denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht, 
onderwijshuisvesting en aansluiting op de arbeidsmarkt. 
 
Om de plannen over en weer af te stemmen zijn er in de FoodValley in 2014 diverse “Op 
Overeenstemming Gericht Overleg” (OOGO) gevoerd over Ondersteuningsplannen van het 
onderwijs en Jeugdplannen van gemeenten. Hierbij zijn diverse onderwerpen op diverse 
gezamenlijke agenda’s gekomen.  
 
In de regio FoodValley hebben we te maken met vijf samenwerkingsverbanden primair en 
voortgezet onderwijs1 en acht gemeenten2. In het primair onderwijs gaat het in totaal over 50 
schoolbesturen en 146 scholen. In het voortgezet onderwijs gaat het in totaal over 17 
schoolbesturen en 23 scholen. De regio van de swv-en komt niet geheel overeen met de regio 
FoodValley; dit geldt m.n. voor de gemeente Nijkerk. Deze gemeente heeft te maken met twee 
andere samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs.  
 
We hebben inmiddels gemerkt dat er behoefte is aan een overzicht van de uitgangspunten, 
afspraken en overlegstructuren die er gezamenlijk zijn en leidend zijn voor de uitwerking; in elke 
gemeente en in elk samenwerkingsverband. Elke gemeente en elk samenwerkingsverband heeft 
zijn nuances, maar er is zeker een ‘rode draad’ en eenduidige uitgangspunten die in elke gemeente 
en in elk samenwerkingsverband gelden. Met deze notitie  leggen we deze uitgangspunten en 
afspraken vast die voor hele regio FoodValley gelden en een basis vormen voor de verdere 
uitwerking per gemeente en per samenwerkingsverband. 
 
Deze notitie:   

a. geeft een regionaal overzicht van uitgangspunten, structuren en afspraken die in elke 
gemeente en in elk samenwerkingsverband in de FoodValley gelden over onderwerpen 
waar (passend) onderwijs en gemeenten elkaar treffen. De inhoud matcht met de 
Ondersteuningsplannen en Jeugdplannen 

b. is leidend voor de gezamenlijke regionale én lokale uitwerking voor gemeenten en 
samenwerkingsverbanden in de FoodValley en hiermee een toetsingskader bij de 
uitwerking. 

c. is de basis voor een eerste geïntegreerd bestuurlijk voortgangsoverleg i.r.t. OOGO Passend 
onderwijs en Jeugdhulp 

d. geeft (waar mogelijk en al duidelijk) inzicht in de rollen  
 
De notitie vormt een basis voor de verdere uitwerking. Deze uitwerking is vastgelegd in een 
samenwerkingsagenda (zie bijlage bij deze notitie), waarbij de onderwerpen die voor alle 
gemeenten en samenwerkingsverbanden gelden, zoveel mogelijk regionaal worden uitgewerkt door 
werkgroepen. We willen voorkomen dat ieder het werk apart gaat uitvoeren en waar mogelijk, 
gezamenlijk op te trekken en elkaar te versterken.  
 
Vorig jaar is er apart OOGO gevoerd voor het Ondersteuningsplan onderwijs en Jeugdplannen 
gemeenten. Dit eerste jaar was vooral een ‘zoekjaar’ waarin steeds meer richting wordt gegeven 
en waar wij de uitvoering, waar dit mogelijk en efficiënt is, gezamenlijk willen oppakken. Dit pleit 
voor een samenvoeging van beide OOGO’s en een gemeenschappelijke agenda. Uiteraard is hier 
ruimte voor lokale, verschillende invulling. In paragraaf 4.1 gaan wij nader in op de 
overlegvormen.  
 

                                                           
1 Primair onderwijs: samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei en  reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. 
Voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband Gelderse Vallei, samenwerkingsverband Passend onderwijs VO Barneveld - 
Veenendaal, reformatorisch samenwerkingsverband VO. 
 
2 Gemeente: Barneveld,  Ede, Nijkerk,  Renswoude,  Rhenen,  Scherpenzeel,  Veenendaal,  Wageningen. 
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In hoofdstuk 2 noemen we de onderwerpen en taken waar onderwijs en gemeenten elkaar treffen. 
Wij beschrijven hier sec de (wettelijke) taken en gaan hier nog niet in op de invulling hiervan. In 
hoofdstuk 3 stellen we de gedeelde uitgangspunten vast die voor alle samenwerkingsverbanden en 
gemeenten in de FoodValley gelden. In hoofdstuk 4 zijn de overlegstructuur, actoren en rollen 
vastgelegd zoals wij in FoodValley willen acteren. Hoofdstuk 5 geeft de minimale afspraken weer 
over toegang tot zorg en ondersteuning. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de afspraken 
vastgelegd over regievoering, afstemming en overdracht. De bijlage betreft de 
samenwerkingsagenda. 
 
Na vaststelling van deze notitie - door bestuurders van de gemeenten in regio FoodValley en de 
samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet passend onderwijs in de regio - is deze 
notitie toegestuurd aan, schoolbesturen, directeuren van de scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en betrokken ambtenaren (jeugd, leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting) 
van de gemeenten. 
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2. Waar treffen onderwijs en 

gemeenten elkaar? 
 
Er zijn diverse onderwerpen waarop onderwijs en gemeenten elkaar  treffen en waarvoor het 
belangrijk is om plannen over en weer af te stemmen. In onderstaand schema (uit: handreiking 
Passend onderwijs), staan aan de linkerkant van het schema de verantwoordelijkheden van 
gemeenten, rechts die van de schoolbesturen (De schoolbesturen binnen een, door het Ministerie 
vastgestelde regio, vormen het samenwerkingsverband). De middenkolom bevat de 
samenwerkingsagenda, dat wil zeggen de onderwerpen waarop de beide partijen elkaar treffen. 
 
In dit hoofdstuk worden deze onderwerpen genoemd met hierbij de wettelijke taken van onderwijs 
en/of gemeenten. Wij beschrijven in dit hoofdstuk sec de (wettelijke) taken en gaan hier nog niet 
in op de invulling hiervan. 
 

 
 

2.1 Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is deze wet in werking getreden. Er zijn verschillende doelen: 

• Alle kinderen een passende plek, bij voorkeur thuisnabij, in regulier onderwijs, anders 
speciaal; 

• Scholen hebben meer mogelijkheden voor ondersteuning op maat; 
• Focus op mogelijkheden van het kind in plaats van de beperkingen; 
• Kinderen zitten niet meer langdurig thuis. 

Scholen hebben een wettelijke Zorgplicht en werken met elkaar samen binnen samenwerkings-
verbanden. Als een school niet kan voldoen aan wat de leerling qua ondersteuning nodig heeft, dan 
wordt op SWV-niveau gezocht naar een Passende ondersteuning en/of een passend  arrangement. 
Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplan (OP) opgesteld. Daarin is opgenomen 
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hoe begeleiding en ondersteuning van leerlingen plaatsvindt, binnen de school en door SWV. Elke 
school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarin informatie te vinden is over de 
basisondersteuning, de aanwezige en in te zetten deskundigheid en samenwerking met anderen). 
De basisondersteuning beschrijft het ondersteuningsniveau dat minimaal verwacht wordt op de 
scholen: 
a. De door de inspectie in haar toezichtkader omschreven basiskwaliteit3. Het gaat hier om de 

kwaliteit die elke leerkracht of docent dan wel school vanuit zijn/haar professie minimaal moet 
realiseren 

b. Preventieve en lichte curatieve ondersteuning, zoals beschreven in het referentiekader4. Deze 
bevat de volgende items:  
• vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen; 
• de zorg voor een veilig schoolklimaat; 
• een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; 
• onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met meer of minder dan 

gemiddelde intelligentie; 
• fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw, aangepaste werk- en instructieruimtes en 

beschikbare hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben; 
• (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken gericht op sociale 

veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen; 
• een protocol voor medische handelingen; 
• de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden. 

 
De Extra ondersteuning bestaat uit de specifieke arrangementen van individuele scholen, die de 
afgesproken basisondersteuning overstijgen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend zijn, 
of zwaar en langdurig. De school realiseert ze al dan niet met behulp van middelen, menskracht of 
expertise van buiten de school. Het samenwerkingsverband heeft en/of scholen hebben in hun SOP 
de arrangementen concreet omschreven, vanuit de vijf aspecten die zijn aangegeven in het 
instrumentarium: 
1. de deskundigheid binnen het team; 
2. de aandacht en tijd die het team kan vrijmaken voor een leerling; 
3. protocollen, aanpakken, programma’s, methodieken en materialen in de school; 
4. de mogelijkheden van het schoolgebouw; 
5. de samenwerkingsrelaties met ouders en onderwijs- en ketenpartners. 
 
Voor leerlingen die (structureel) Extra ondersteuning ontvangen wordt een 
ontwikkelingsperspectief (OPP)  opgesteld. De school voert hierover op overeenstemming gericht 
overleg met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft het eindperspectief 
(uitstroomniveau) van de leerling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, en de behoefte aan 
Extra ondersteuning om dit perspectief te realiseren. Het document biedt school, ouders en 
inspectie houvast bij het reflecteren op de behaalde opbrengsten. Indien aan de orde worden ook 
ketenpartners hierbij betrokken.  
 
Indien blijkt dat een leerling een onderwijs ondersteuningsbehoefte heeft die de 
basisondersteuning overstijgt, dan kan Extra ondersteuning bij het SWV worden aangevraagd. 
Indien blijkt of wordt ingeschat dat de onderwijs ondersteuningsbehoefte niet binnen de 
basisondersteuning kan worden gegeven, ook niet met Extra ondersteuning, dan is het mogelijk 
een leerling te verwijzen naar andere vormen van onderwijs en bovenschoolse voorzieningen.  
 
• Tussenarrangementen voor PO: Tijdelijke plaatsing: in een andere school (BAO, SBO, SO of 

Ortho Pedagogisch Dag Centrum) 
• Bovenschoolse voorzieningen: Tijdelijke arrangementen Passend Onderwijs (J.H. Donnerschool) 

en Overstag (Veenendaal) (beiden VO). Doel is voor het merendeel van de leerlingen terugkeer 
naar regulier onderwijs; 

• Symbiose onderwijs: deels regulier, deels speciaal. Soms ook in een zorginstelling; 
• Speciaal (Basis)onderwijs: (deel-)tijdelijke plaatsing  in S(B)O of VSO. 
 
Er is een begroting met de beschikbare middelen voor ondersteuning en de aanwending daarvan. 
 

 

 

 

                                                           
3 Werken met het schoolondersteuningsprofiel, PO raad,  september 2012, p. 7 en 8. 
4 Versie januari 2013, p. 11. 
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Leerwegondersteunend – en Praktijkonderwijs in passend onderwijs 

Achtergrond 

Vanaf 1 januari 2016 zijn de Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor 
de afgifte van toelaatbaarheid voor het praktijkonderwijs (PrO) en de aanwijzingen voor 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De verantwoordelijkheid voor de budgetten en 
ondersteuningstoewijzing voor PrO en LWOO komt dan bij de Samenwerkingsverbanden te liggen. 
De budgetten die de Samenwerkingsverbanden daarvoor krijgen worden gemaximeerd. Hiervoor 
wordt als peildatum 1 oktober 2012 gehanteerd.  
 
Op 1-8-2018 worden bij Wet de criteria en duur voor lwoo en de lwoo-licenties losgelaten. 
Vooruitlopend hierop kunnen voor het lwoo al ‘try outs’ plaatsvinden per 1-1-2016. Dit heet ‘opting 
out’. Daarmee kan op onderdelen uit de regelgeving gestapt worden en kunnen eigen afspraken 
uitgewerkt worden. Er zijn verschillende vormen van opting-out:  

• Opting out bij de landelijke criteria en de duur van de ondersteuningstoewijzing voor lwoo;  
• Opting out van de lwoo licenties; 
• Populatiebekostiging. 

Voor elk van de vormen van opting out geldt dat een Samenwerkingsverband zich alleen kan 
aanmelden als alle besturen (bevoegde gezagsorganen) met vestigingen die zijn gelegen in het 
gebied van het Samenwerkingsverband akkoord gaan met de opting out.  
 
Landelijk tijdpad 

Voor 1 september 2015 Samenwerkingsverbanden bieden het hoofdstuk lwoo en PrO als 
onderdeel van het Ondersteuningsplan aan de 
Ondersteuningsplanraad ter instemming. 

15 december 2015 Aangepast Ondersteuningsplan / addendum lwoo & PrO naar de 
inspectie. 

1 januari 2016 Wet wordt van kracht: lwoo en PrO zijn onderdeel van passend 
onderwijs. 

 
SWV VO Gelderse Vallei 25.10 

SWV VO Gelderse Vallei heeft gekozen voor opting out middels deelname aan de landelijke pilot 
‘populatiebekostiging’. Bij de ontwikkeling en implementatie van deze pilot zijn diverse 
samenwerkingsverbanden betrokken, alsmede de AOC Raad, VO-raad, het ministerie van OCW en 
de Inspectie van het Onderwijs. 
De belangrijkste kenmerken van populatiebekostiging zijn: 
- Het samenwerkingsverband kiest er voor om helemaal niet meer te indiceren voor lwoo. Dit 

betekent dat de huidige lwoo-leerlingen op de lwoo-scholen geïndiceerd blijven, maar er na 1 
januari 2016 geen nieuwe lwoo-indicaties meer worden afgegeven. 

- De nadruk ligt op het primaire proces en het bieden van ondersteuning op maat.  
- De beschikbare lwoo-middelen komen (na aftrek van de PrO-ondersteuningsmiddelen) naar het 

samenwerkingsverband.  
- De administratieve last voor de scholen wordt minder. De zeggenschap en verantwoordelijkheid 

komen meer bij de scholen te liggen. 
- Het samenwerkingsverband verdeelt de middelen over groepen leerlingen op basis van een 

verdeelsleutel. Er zijn afspraken gemaakt om de mhv-scholen (met en zonder een lwoo-licentie) 
mee te nemen in het verdeelmodel. Voor de vmbo-scholen geldt het toekennen van een weging 
(vast percentage) aan de verschillende leerwegen binnen het vmbo (vmbo-basisberoepsgerichte 
leerweg 52%, vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 40%, vmbo-gemengd theoretische leerweg 
8%).  

 
- Cyclische bijstelling van de verdeelsleutel vindt plaats op basis van evaluaties en ambities van 

het samenwerkingsverband. 
- Omdat er na 1 januari 2016 geen nieuwe lwoo-geïndiceerde leerlingen bij komen, is het risico 

op overschrijding van het budget voor lichte ondersteuning laag. Het risico op korting op de 
lumpsum van alle scholen binnen het samenwerkingsverband is hiermee sterk verminderd. 

- Door een landelijke overleggroep, waarin alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, wordt 
naar oplossingen gezocht wanneer mogelijke knelpunten gesignaleerd worden.  

 
 

SWV VO Passend Onderwijs Barneveld – Veenendaal 25.11 

Het samenwerkingsverband Barneveld – Veenendaal kiest niet voor een opting-out. Gebleken is 
dat het samenwerkingsverband ruim boven het landelijk gemiddelde zit wat betreft deelname aan 
het lwoo.  Dit komt mede doordat een deel van de lwoo-populatie van buiten de eigen regio komt.  
Omdat in tegenstelling tot de toelating tot het speciaal onderwijs hier niet de postcode, maar de 
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school waar de leerling zit, leidend is voor de bekostiging is niet gekozen voor opting-out per 1-8-
2016. Door dergelijke ‘budgettaire maatregelen’ en het (gaan) ontbreken van indicering zou deze 
groep, die extra onderwijsondersteuning nodig heeft uit beeld raken. De periode 2016 – 2018 
wordt benut om  (verder) beleid te ontwikkelen voor de periode na 1-8 2018.  
 

 

SWV Reformatorisch VO  

Bij toewijzing LWOO en PrO hanteert het Reformatorisch VO de landelijke criteria en maakt geen 
gebruik van de mogelijke opting-out. De scholen wijzen zelf, op basis van deze criteria, LWOO en 
PrO toe. In het kader van kwaliteitszorg wordt periodiek beoordeeld of toewijzingen LWOO en PrO 
volgens de criteria gebeurt. Voor deze constructie is gekozen vanwege het feit dat zowel PrO en 
LWOO afdelingen zijn van de VO scholen binnen het samenwerkingsverband Reformatorisch VO.  
 
 
Gemeentelijk overleg 

Na bestuurlijke afronding wordt het Hoofdstuk lwoo en PrO aan de gemeenten aangeboden en 
indien gewenst kan hier overleg over worden gevoerd.  
Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat de keuze voor wel of geen opting out door de drie  
samenwerkingsverbanden vo binnen de FoodValley geen directe consequenties lijkt te hebben voor 
de ontwikkelingen binnen de thema’s die in het OOGO centraal staan. 
Nadat de Ondersteuningsplanraad heeft ingestemd met het onderdeel lwoo en PrO in het 
Ondersteuningsplan en dit bestuurlijk is vastgesteld, zal de gemeente een afschrift ontvangen van 
het document. 
 

2.2 Jeugdhulp 
Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor (bijna) 
alle vormen van Jeugdhulp. Voor 1 januari viel de Jeugdhulp grotendeels in de zorgverzekeringswet 
en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).  
 
Onder de Jeugdhulp worden de volgende zorgvormen geboden, waarbij opgemerkt wordt dat de 
Jeugdhulpvraag leidend is en niet de zorgvorm: 
 

• Ambulante Jeugdhulp: gericht op gezinnen met (lichte) problematiek; 
• Jeugd-GGZ: voor psychische aandoeningen, ambulant of residentieel; 
• Jeugd met een beperking: ondersteuning en zorg(voorheen AWBZ); 
• Pleegzorg: kinderen wonen niet meer thuis, maar bij een instelling of pleegouders; 
• Veilig Thuis: voorheen AMHK bij (vermoeden) van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
• Crisisdienst: als de veiligheid van het kind in het geding is; 
• Residentiële Jeugdhulp: voor kinderen die (langdurig) niet thuis kunnen wonen; 
• Jeugdbescherming/reclassering: betreft inzet van het gedwongen kader. 

 
De gemeente is ook verantwoordelijk voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie voor jongeren tot 13 
jaar.  
 

2.3 Ononderbroken ontwikkeling en doorgaande leerlijn 
Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn 
ervaren, is het van belang dat  we aandacht besteden aan de afstemming tussen onderwijssoorten: 
van voorschool naar primair, voortgezet en mbo. Hieronder noemen wij de wettelijke taken van 
gemeenten en samenwerkingsverbanden over dit onderwerp. 
 
Voorschools 

Sinds augustus 2010 is de Wet OKE in werking. Het doel van deze wet is onder meer om de kansen 
te vergroten voor kinderen met taalachterstanden. De wet regelt de basiskwaliteit van 
peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
voorschoolse educatie.  
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie (vve) in groep 1 en 2. Omdat 
de gemeente verantwoordelijk is voor het onderwijsachterstandenbeleid in een regio, zijn 
gemeente en schoolbesturen verplicht om met elkaar afspraken te maken over vve.   
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Aansluiting PO – VO 

Er is recente wet- en regelgeving m.b.t. advisering door de toeleverende school voor primair 
onderwijs aan het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor primair onderwijs geven alle 
schoolverlaters een advies over het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. Als gevolg 
van de nieuwe wetgeving rondom de verplichte eindtoets en de zorgplicht passend onderwijs heeft 
het schooladvies vanaf schooljaar 2014 – 2015 een centrale plaats bij de toelating tot het 
voortgezet onderwijs. 
De samenwerkingsverbanden PO en VO hebben hierop geanticipeerd door het inrichten van een 
tijdelijke Werkgroep 10 – 14. Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met de toepassing van wet- en 
regelgeving, doorgaande onderwijs ondersteuningslijnen en een vernieuwd onderwijskundig 
rapport voor de overdracht van gegevens.    
 

Aansluiting VO – MBO 

Door de invoering van Entree opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs verandert er het 
komende jaar het nodige in de aansluiting VO – MBO. Dit is onderwerp van gesprek in de contacten 
die er zijn tussen VO een MBO over o.a. de aansluiting, determinatie, het bestrijden van voortijdig 
schoolverlaten (vsv), voorkomen van schooluitval. 
 
Er worden op diverse locaties en met verschillende scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten 
en bedrijven maatwerktrajecten geboden voor kwetsbare jongeren die (dreigen) uit (te) vallen.  
 

2.4 Leerlingenvervoer 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van 
leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de 
vervoerkosten van en naar school: de “verordening leerlingenvervoer”. De wettelijke basis van het 
leerlingenvervoer ligt in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet 
op het voortgezet onderwijs.  
 
Op grond van de Wet Passend onderwijs komen leerlingen die naar het voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) gaan, vanaf 1 augustus 2014 alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer, 
wanneer zij door een beperking niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. 
De gedachte hier achter is dat veel leerlingen zelfstandig naar een VSO-school kunnen reizen. Alle 
gemeenten in de FoodValley hebben ieder de verordening in 2014 hierop aangepast.  
 
Er zal worden onderzocht of het ook mogelijk is voor (oudere) leerlingen in het S(B)O om 
zelfstandig naar school te kunnen reizen.  
Onderzoek naar leerling-stromen is opgenomen in de samenwerkingsagenda. De uitkomst hiervan 
raakt mogelijk niet alleen leerlingenvervoer, maar kan ook consequenties hebben voor 
onderwijshuisvesting. 
 

2.5 Leerplicht, kwalificatieplicht en aanpak thuiszitters 
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze een startkwalificatie hebben 
of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 
en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Dit is vastgelegd in de leerplichtwet.  
De leerplichtambtenaar (gemeente) houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De 
Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven. 
 
Een gezamenlijke aanpak thuiszitters is ontwikkelpunt bij de samenwerkingsagenda.  
 

2.6  Onderwijshuisvesting 
Vanaf 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en 
aanpassing overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Gemeenten blijven 
verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Schoolbesturen waren altijd 
al verantwoordelijk voor het binnenonderhoud. 
 
Onderwijshuisvesting kan te maken hebben met Passend onderwijs. Ieder SWV onderzoekt of zij 
alle onderwijs ondersteuningsbehoeften kan bedienen. Indien dit niet het geval is, kan het 
wenselijk zijn een specifieke plek / locatie te gaan creëren. Dit raakt de onderwijshuisvesting. 
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Onderzoek naar leerling-stromen is opgenomen in de samenwerkingsagenda. De uitkomst hiervan 
raakt mogelijk niet alleen leerlingenvervoer, maar kan ook consequenties hebben voor 
onderwijshuisvesting. 
 

2.7  Aansluiting op de arbeidsmarkt 
Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt begint met goed onderwijs. Om zowel voor de 
jongere als voor de werkgevers te zorgen dat een diploma van waarde is, moeten onderwijs en 
arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. De wetten en taken die bij dit onderwerp horen, noemen 
wij hieronder. 
M.b.t. kwetsbare jongeren is het Ministerie van OCW voornemens de wettelijke taak van RMC te 
verruimen. Denk hierbij aan: de doelgroep PRO en VSO leerlingen, afstemming m.b.t. zorg 
(dagbesteding), regio-indeling conform arbeidsmarktregio, leeftijd tot 27 jaar. In het najaar van 
2015 komt hier meer duidelijkheid over. 
 
Participatiewet 

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder 
de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk 
te laten vinden. De Participatiewet is een samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de 
Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.  
 
Regionaal Meld en Coördinatie punt (RMC) 

Nederland is verdeeld in 39 Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) voor voortijdig 
schoolverlaters (vsv-ers). Het centrale doel van de Regionale Meld en Coördinatie (RMC) functie is 
het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en 
meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Iedere jongere tot 23 jaar moet 
dus een passende plaats in het onderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen vinden. 

De kerntaken van de RMC regio zijn een sluitende melding en registratie van voortijdig 
schoolverlaters (VSV-ers), doorverwijzing en herplaatsing van VSV-ers, het bevorderen van een 
goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren tot 23 jaar 
en het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk op maat traject voor 
jongeren 

De gemeente Barneveld valt onder de subregio “Eem en Vallei” (Amersfoort, Baarn, Barneveld, 
Bunschoten, Leusen, Nijkerk, Soest, Woudenberg) De andere FoodValley gemeenten vallen in de 
subregio Vallei: Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen.   
 
RMC is opgenomen in de Wet op Voortgezet Onderwijs (2002). Daarnaast heeft het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2008 convenanten gesloten samen met contactgemeenten en 
onderwijsinstelling en in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. De contactgemeenten 
maken vervolgens afspraken met de partners.  
 
Arbeidsmarktregio: 

In Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan 
werkgevers en werkzoekenden gaan vormgeven. Eén van deze regio’s omvat de gemeenten: 
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. 
De aanleiding voor deze indeling is de Wet SUWI (Wet structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en 
Inkomen).  
Voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, is deze regio van belang. 
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3. Gedeelde uitgangspunten 

Passend onderwijs en 

Jeugdhulp 
 
 
Uit de reeds gevoerde OOGO’s in 2014 zijn diverse uitgangspunten vastgesteld door 
samenwerkingsverbanden en/of gemeenten, soms onafhankelijk van elkaar.  Diverse 
uitgangspunten gelden voor alle partijen in de FoodValley en worden hieronder genoemd. 
Daarnaast zijn er enkele gedeelde uitgangspunten toegevoegd.  
 
De gedeelde uitgangspunten zijn: 
1 Het welzijn van het kind is leidend; 
2 De veiligheid van het kind staat voorop; 
3 Onderwijs en gemeenten hanteren het principe ‘versterken eigen kracht’; 
4 Onderwijs en gemeenten onderschrijven het belang van het inzetten van middelen voor 

een goede preventie;  
Preventie betekent tijdig signaleren als een kind belemmeringen ervaart bij het leren of 
opgroeien en daar snel op inspelen. 

5 Onderwijs en gemeenten werken integraal, vanuit hun eigen rol, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid; 

6 Hulp en ondersteuning zijn laagdrempelig; 
7 Eén kind, één gezin, één plan, één regisseur.  

a. De hierbij betrokken partijen voeren ook regie en stemmen af. 
b. De hierbij betrokken partijen evalueren de samenwerking en stellen waar nodig deze 

bij.  
8 De ondersteuningsvraag van jongere en gezin is leidend; 
9 Ouders zijn betrokken op drie niveaus: 

a. inhoudelijk betrokken als het gaat om individuele ondersteuning van 
kinderen/leerlingen 

b. beleidsmatig betrokken op twee niveaus: collectieve belangenbehartiging en 
kwaliteitsborging. 

10 De focus ligt op de mogelijkheden en niet op beperkingen; 
11 Handelingsgericht werken: uitgaan van de behoeften van het kind en daarop aansluiten. 

Handelingsgericht diagnosticeren: alleen onderzoek uitvoeren indien niet duidelijk is, welke 
behoeften een kind heeft.  

12 De dienstverlening is dichtbij georganiseerd (thuis nabij). 
13 Er is een ononderbroken ontwikkeling en een doorgaande leerlijn. 
14 Communicatie en terugkoppeling tussen partners is geborgd; 
 
 
Dit zijn de gezamenlijke uitgangspunten. Het is mogelijk dat er nog aanvullende uitgangspunten 
zijn per samenwerkingsverband of gemeente.  
 
Om uitvoering te geven aan bovengenoemde gezamenlijke uitgangspunten zijn een aantal 
afspraken uitgewerkt in deze notitie over de toegang, regievoering, afstemming en overdracht. Een 
aantal onderwerpen moet nog nader uitgewerkt worden en zijn opgenomen in bijgaande 
samenwerkingsagenda. De bestuurders bereiken overeenstemming op de samenwerkingsagenda 
en over de inzet die daarvoor nodig is. 
 
Bij de uitwerking van deze samenwerkingsagenda, zijn bovengenoemde uitgangspunten leidend.  
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4. Overleg en Communicatie 
 

Op verschillende momenten vindt overleg plaats tussen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen 
en gemeenten. Er kan hierbij sprake zijn van op overeenstemming gericht overleg, formele 
besluitvorming of bespreking inhoudelijke voortgang. Overleg vindt zowel regionaal als lokaal 
plaats. 
 
Overleg en/of afstemming vindt op drie niveaus plaats: 

• Bestuurlijk 
• Ambtelijk 
• Uitvoerend 

Communicatie vindt daarnaast zowel lokaal als regionaal plaats. 
De overlegvormen komen in paragraaf 4.1 aan de orde. In paragraaf 4.2 is de communicatie 
verder uitgewerkt. In beide paragrafen worden enkele voorstellen gedaan, t.w. in paragraaf 4.1.1, 
paragraaf 4.1.2 en in paragraaf 4.2.  
 

4.1 Overlegvormen, actoren en rollen 
 
Er zijn verschillende overlegvormen tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten: 

- Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 
- Voortgangsoverleg samenwerkingsagenda 
- Regionale Regiegroep Onderwijs & Regionale Werkgroepen 
- Lokaal Overleg 

In deze paragraaf worden deze toegelicht. 
 

4.1.1 Op Overeenstemming Gericht  Overleg (OOGO) 
 
OOGO vindt plaats op grond van zowel de ondersteuningsplannen van de 
samenwerkingsverbanden als voor de jeugdplannen van de gemeenten. Het OOGO wordt kader 
stellend gevoerd. Er is aanleiding tot het voeren van OOGO wanneer de ondersteuningsplannen 
resp. jeugdplannen inhoudelijk worden gewijzigd. In andere gevallen vindt een Bestuurlijk 
voortgangsoverleg i.r.t. OOGO plaats of worden onderwerpen lokaal ter besluitvorming voorgelegd. 
(zie 2.2. of 2.4) 
 
Doel:   Het voeren van overeenstemming gericht overleg over de vast te stellen  

ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden en jeugdplannen van de  
gemeenten. 

Deelnemers: Het OOGO wordt gevoerd door de bestuurders van de vijf 
samenwerkingsverbanden 

en5 de zeven gemeenten6 in de FoodValley.  
Afspraken:  Afstemming over de opgestelde Ondersteunings- en Jeugdhulpplannen en 
bestuurlijk  

vastleggen van afspraken in de samenwerkingsagenda. Hiervoor zijn tijdens de 
eerste  OOGO's in 2014 de zgn. modelprocedures ondertekend door zowel de 
samenwerkingsverbanden als de gemeenten. Tevens is een intentieverklaring 
ondertekend om te komen tot een samenwerkingsagenda over de vier thema's 
leerplicht/thuiszitters, leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en jeugdhulp. 
De status van de hier gemaakte afspraken is bindend. Bij geschillen kunnen deze 
voorgelegd worden aan een landelijke geschillencommissie.7 
De bestuurders van de samenwerkingsverbanden en de gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor de terugkoppeling van gemaakte afspraken naar hun eigen 
achterban, d.w.z. bestuur SWV naar de schoolbesturen en Wethouder gemeente 
naar de afdelingen Onderwijs en Jeugdhulp. Partijen committeren zich daaraan. 

Agendapunten: 

                                                           
5
 Barneveld/Veenendaal (VO), Berséba (PO), Gelderse Vallei (VO), Reformatorisch VO Rijn & Gelderse Vallei 

(PO) 
6
 Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen, Veenendaal 

7
 Voor meer informatie: https://www.passendonderwijs.nl/veelgestelde-vragen/oogo/ 
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- (Bijgestelde) Ondersteuningsplannen Passend onderwijs 
- (Bijgestelde) Jeugdplannen 

  
Route:  
De formele vaststelling van de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden door het 
bestuur vindt plaats na instemming van de Ondersteuningsplanraad. Voor de vaststelling van de 
Jeugdplannen van de gemeenten is de gemeenteraad verantwoordelijk. OOGO vindt plaats voordat 
plannen worden vastgesteld. 
 
Het voorstel is om voor 2016 en verder twee keer per jaar een dagdeel te plannen, waarop OOGO 
gevoerd kan worden. 

4.1.2 Bestuurlijk voortgangsoverleg i.r.t. OOGO 
 
Tijdens de gehouden OOGO’s in 2014 is afgesproken om minimaal jaarlijks de voortgang te 
bespreken, zowel m.b.t. Passend onderwijs als m.b.t. de Jeugdhulp. 
 
Het voorstel is om: 

• de voortgang twee keer per jaar te bespreken; 
• hier tijdens de overlegmomenten voor een OOGO ruimte voor te bieden. 

 
Doel:   Het voeren van bestuurlijk overleg over de voortgang en ontwikkeling van de 

samenwerkingsagenda passend onderwijs en jeugdhulp. 
Deelnemers:  Het voortgangsoverleg wordt gevoerd door de bestuurders van de vijf  
  samenwerkingsverbanden en de zeven gemeenten in de FoodValley.  
Afspraken:  Afstemming over de voortgang van afspraken uit de samenwerkingsagenda. Waar  
  mogelijk worden afspraken en/of uitwerkingen vastgelegd in een volgende versie 
van  
  de ondersteuningsplannen resp. jeugdplannen of andere daarvoor (meer) 
geëigende  
  documenten. 
Agendapunten:  

- Beleidsnotitie en samenwerkingsagenda 
- Voortgang afspraken samenwerkingsagenda 
- Opdracht aan werkgroepen om aan de slag te gaan, per halfjaar de voortgang te 

rapporteren en zo nodig een vervolg opdracht te formuleren, die SMART is 
(specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden). 

 
 

4.1.3 Regionaal ambtelijk overleg onderwijs/jeugdhulp,  

regiegroep onderwijs/jeugdhulp en regionale werkgroepen 
 
Vanuit de in 2014 gehouden OOGO’s zijn per samenwerkingsverband en gemeente afspraken 
gemaakt, die nadere uitwerking vragen. Deze zijn per samenwerkingsverband en gemeente in 
verschillend tempo en intensiteit uitgevoerd. 
 
In 2015 zijn een drietal voorbereidingsbijeenkomsten geweest, waarbij directeuren/coördinatoren 
van de samenwerkingsverbanden en beleidsmedewerkers onderwijs en/of jeugdhulp van de 
gemeenten aanwezig waren. 
 
Tijdens deze bijeenkomsten is de notitie rondom de gezamenlijke regionale uitgangspunten van 
onderwijs en gemeenten opgesteld en zijn de verschillende werkagenda’s op basis van de in 2014 
gehouden OOGO’s over de ondersteuningsplannen en jeugdbeleidsplannen van de vijf 
samenwerkingsverbanden en zeven gemeenten samengevoegd tot één samenwerkingsagenda. De 
verwachting is dat dit regionaal leidt tot een efficiëntere werkwijze voor zowel 
samenwerkingsverbanden als gemeenten.  
 
Het voorstel is om deze overlegvorm te formaliseren en ‘regionaal ambtelijk overleg 
onderwijs/jeugdhulp’ te noemen.  
 
Doel:  Het OOGO en het bestuurlijke voortgangsoverleg samenwerkingsagenda voor te  
  bereiden, overzicht houden stand van zaken en de voortgang in de uitvoering van 
de  
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  samenwerkingsagenda bewaken. 
Deelnemers: De directeuren/coördinatoren van de samenwerkingsverbanden en de  
  beleidsmedewerkers onderwijs van de gemeenten. 
Afspraken: Regionale werkgroepen instellen en aansturen om de onderwerpen van de 

samenwerkingsagenda uit te werken, voortgang van de werkgroepen bewaken. 
Idealiter zitten in iedere werkgroep minimaal twee vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenten en twee vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden (PO-VO). 
De werkgroep leden zijn inhoudelijk deskundigen en zijn benaderd vanuit 
gemeenten en/of onderwijs en/of jeugdhulp. 

Agendapunten: 
- Wijzigingsmomenten ondersteuningsplannen en jeugdbeleidsplannen 
- Samenwerkingsagenda 
- Samenstelling werkgroepen 
- Opdrachtformuleringen en rapportages werkgroepen 

 
Om het regionaal ambtelijk overleg onderwijs/jeugdhulp adequaat te laten functioneren, moet een 
aantal werkzaamheden worden uitgevoerd, t.w. 

- vergaderingen voorbereiden 
- werkgroepen aansturen 
- voortgang bewaken 
- agenda opstellen van het OOGO en/of het bestuurlijk voortgangsoverleg 
- etc. 

Hiertoe benoemt het regionaal ambtelijk overleg onderwijs/jeugdhulp uit haar midden een 
regiegroep onderwijs/jeugdhulp met twee (of drie) directeuren van de van de 
samenwerkingsverbanden en twee (of drie) beleidsmedewerkers van de gemeenten. De regiegroep 
onderwijs/jeugdhulp rapporteert regelmatig (bij voorkeur twee maandelijks) aan het regionaal 
ambtelijk overleg onderwijs/jeugdhulp. 
 

4.1.4 Lokaal Overleg  
 
Het lokale overleg is in de gemeenten verschillend vorm gegeven. Soms is er sprake van een LEA 
(Lokaal Educatieve Agenda). Dit is een platform waar gemeente en lokaal onderwijsveld elkaar 
ontmoeten en afspraken maken, gericht op de lokale situatie.  
In elke gemeente is dit op een eigen manier geregeld: 

• In Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen is er op bestuurlijk niveau een 
besturenoverleg. Daarnaast is er een directeurenoverleg waar op ambtelijk niveau met 
elkaar wordt gesproken. 

• In Wageningen is er daarnaast een stuurgroep “kind centraal’ met een brede 
vertegenwoordiging van o.a. scholen, gemeente, kinderopvang, consultatieburo, bblthk. 

• In Veenendaal geldt: 
o LEA met besturen po en vo en portefeuillehouder onderwijs.  
o Daarnaast is er een directeurenconvent po waar ambtelijk indien nodig wordt 

aangeschoven.  
• Overleg VO besturen In Ede is er is een breed overleg met besturen. Hierin zijn naast 

schoolbesturen, o.a. ook besturen van kinderopvang aanwezig. Er is geen 
directeurenoverleg. De samenwerkingsagenda vanuit het OOGO wordt hier ter info 
geagendeerd.  

• Renswoude:één keer per jaar wordt er een LEA gehouden met de twee basisscholen en de 
voorschoolse voorzieningen in Renswoude. Aanwezig zijn de portefeuillehouder onderwijs, 
schooldirecteuren en houders van de voorschoolse voorzieningen (KDV, PSZ en BSO). 

  
De samenwerkingsagenda, waarin de afspraken staan die voortvloeien uit de gevoerde OOGO’s, en 
de voortgang hiervan worden bij deze lokale overleggen geagendeerd. 
Naast de regionale werkgroepen zullen met name ook lokaal werkgroepen worden gevormd waar 
lokale thema’s nader worden uitgewerkt. In de lokale werkgroepen zitten afgevaardigden van de 
samenwerkingsverbanden/schoolbesturen en vanuit de gemeente. De regionale regiegroep 
onderwijs bewaakt de integraliteit van de verschillende lokale werkgroepen op grond van de in het 
OOGO vastgestelde afspraken. Ook wordt het doorgeven van ‘best practices’ en het leggen van 
verbindingen tussen de verschillende werkgroepen nagestreefd. De regionale en lokale 
werkgroepen zijn zich wederzijds bewust van elkaars bestaan en (moeten zich) conformeren aan 
de regionale uitgangspunten. 
 



15 

 

In onderstaand overzicht zijn de actoren opgenomen. De afspraken die gemaakt zijn in het 
geïntegreerd OOGO, vormen het kader voor de uitwerking per gemeente en per school(bestuur). 
De tekening laat de complexiteit zien en op welke plekken besluitvorming plaatsvindt. Wij willen 
borgen dat bovengenoemde  uitgangspunten en afspraken vanuit het OOGO overal bekend zijn en 
leidend zijn voor de lokale uitwerking. 
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4.2 Communicatie samenwerkingsafspraken 

4.2.1 Betere afstemming door passend onderwijs 
 
In hoofdstuk 2 van deze notitie is de samenhang tussen de verantwoordelijkheid van het onderwijs 
en de gemeenten in het kader van ondersteuning en zorg voor de jeugd toegelicht.  
 
Allerlei belanghebbenden vanuit verschillende invalshoeken zijn betrokken bij de afspraken over  
passend onderwijs en jeugdhulp. Als eerste natuurlijk de ouders en de leerlingen, maar ook de 
bestuurders van samenwerkingsverbanden en scholen, IB-ers, zorgcoördinatoren, 
leerplichtambtenaren, bestuurders van gemeenten, ambtenaren en de professionals van lokale 
teams8. Daarbij gaat het om zowel afstemming op regionaal als op lokaal niveau. Dit maakt het tot 
een complexe operatie wat veel vraagt van goede communicatie.  

 

4.2.2 Aanpak communicatie 
 
Hoe moet deze communicatie worden aangepakt, waaraan is behoefte? Enkele signalen op basis 
van de ervaringen in het eerste half jaar van 2015: 
• in het regionale OOGO worden afspraken gemaakt. Hoe krijg je deze informatie op de juiste 

plek? 
• is de informatie naar de ouders/leerlingen en de verschillende achterbannen hetzelfde en hoe 

hou je deze actueel? 
• worden op gemeentelijk niveau (lokaal overleg of LEA’s) afspraken gemaakt, die in lijn zijn met 

de afspraken in het OOGO? 
• in de praktijk worden op casusniveau bij onderwijs-jeugdhulp-arrangementen grijze gebieden 

gesignaleerd; wat valt onder de school en wat onder de gemeente? Hoe wordt in deze situaties 
naar de ouders/leerling gecommuniceerd en voorkom je dat de bal heen en weer wordt gerold? 

 

Visie op communicatie 

Alleen door samen op te trekken, kan de afstemming een succes worden.  Heldere, eenduidige 
communicatie naar alle doelgroepen is hierbij essentieel. Gemeenten en onderwijs moeten 
samenwerking uitstralen bij de communicatie over passend onderwijs en jeugdhulp. Vooralsnog 
willen we hier niet via een werkgroep op investeren. Door met werkgroepen uitvoering te geven 
aan de samenwerkingsagenda verwachten we dat dit proces van zorgvuldige en gezamenlijke 
communicatie op gang komt. 
 
Doel van communicatie 

Het doel van de communicatie is: 
• kennis; kennis gaat over het informeren van de doelgroepen; 
• houding; houding betreft het beïnvloeden van de doelgroepen ten aanzien van hun visie op 

passend onderwijs en onderwijs-jeugdhulp-arrangementen voor leerlingen die meer 
begeleiding nodig hebben; 

• gedrag; gedrag betekent dat de doelgroepen in actie komen. De doelgroep meldt zich 
bijvoorbeeld aan voor een werkgroep en voert gemaakte afspraken adequaat uit. 

 
Doelgroepen communicatie 

De doelgroepen van de communicatie zijn: 
• ouders/verzorgers/leerlingen; 
• bestuurders/professionals werkzaam binnen de SWV’s en/of op de scholen; 
• bestuurders/ambtenaren/professionals binnen de gemeenten van regio FV en ketenpartners. 
 
Communicatie instrumenten 

Het samenwerken tussen gemeenten en onderwijs bij communicatie is nieuw. Dit vergt vooral 
bewustwording bij zowel communicatieadviseurs als professionals.  

                                                           
8
 De toegang tot jeugdhulp is bij gemeenten verschillend georganiseerd. Zo kan deze ook zijn  

  ondergebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor de leesbaarheid wordt in de verdere  

  tekst de term ‘lokale teams’ gebruikt. 
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Gemeenten en onderwijs stralen samenwerking uit bij de communicatie. Berichten over passend 
onderwijs-jeugdhulp, passend onderwijs-begeleiding en passend onderwijs-participatiewet worden , 
voor zover relevant, voor plaatsing door gemeenten en onderwijs afgestemd.  
Zowel digitale als papieren communicatiekanalen, zoals websites, social media, nieuwsbrieven en 
folders van SWV´s, scholen en gemeenten worden, voor zover relevant, op elkaar afgestemd. 
 
Mogelijke activiteiten 

• Periodieke bijeenkomsten in elke gemeente/elk samenwerkiingsverband voor IB-ers, 
zorgcoördinatoren, leden van sociaal wijkteams, schoolconsulenten zoals CJG-medewerkers en 
leerplichtambtenaren. Doel is om actuele informatie met elkaar te delen en korte lijnen met 
elkaar te onderhouden. 

• Periodieke bijeenkomsten in elke gemeente/samenwerkingsverband voor ouders waar informatie 
wordt gegeven over de mogelijkheden van passend onderwijs en zorg. 

• Uitwisselen van voorbeelden van uitgewerkte onderwijs-jeugdhulp-arrangementen door scholen 
en lokale teams. Dit bevordert dat scholen en lokale teams zich de hernieuwde samenwerking  
eigen maken en dat er praktisch invulling wordt gegeven aan de grensgebieden tussen de 
Jeugdwet en de Wet passend onderwijs. Uitgangpunt is het voorkomen van afschuifgedrag en 
het zoeken naar oplossingen waarbij de leerling is gebaat. 
 

4.2.3 Route communicatiestromen 
 

 
 
Op basis van de overlegstructuren in de regio is hierboven de route van de communicatiestromen 
geschetst (rood is gemeenten, blauw is onderwijs). 
Qua verantwoordelijkheid voor de communicatie geldt het volgende: 
• gemeenten zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar lokale teams, 

leerplichtambtenaren, ambtenaren onderwijs en jeugd,  wethouders, LEA’s en 
ouders/verzorgers/leerlingen; 

• samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar scholen (besturen en 
directeuren), incl. schoolondersteuningsteams en ZAT’s en ouders/verzorgers/leerlingen. 
 

 

Sociaal teams, 

ambtenaren leerplicht, 

onderwijs, jeugd, 

wethouders 

 

 

Ouders/ 

Leerlingen/ 

Inwoners 

 

 

 

Scholen 

(besturen en 

directeuren)/ 

SOT/ZAT’s 

 

OOGO & 

Voortgangsoverleg 
Ambtelijk voor-

bereidingsoverleg  

 

 
 

Lokale overleggen 

(zoals LEA’s) 
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5. Toegang 
 
De toegang naar de juiste vorm van hulp en ondersteuning is zowel voor Onderwijs als Gemeenten 
van belang. Laagdrempelig betekent in dit verband ook nabij het kind (zie uitgangspunten 
hoofdstuk 3, punt 12). 
 

5.1 Toegang onderwijs 
Alle scholen hebben een eigen ondersteuningsstructuur, zogenaamde Ondersteuningsteams (OT) of 
Zorg Advies teams (ZAT). Dit team staat de leerkrachten bij om het kind een Passend aanbod te 
doen, naast de onderwijsinhoudelijke doelen. In het Primair Onderwijs bestaat een 
ondersteuningsteam vaak uit Intern begeleider, leerkracht, een vertegenwoordiger namens het 
SWV en namens Jeugdhulp. In het voortgezet onderwijs wordt dit team vaak aangevuld met 
leerplicht, politie of andere extra disciplines. Deze keuze kan per gemeente en/of school 
verschillend zijn. Het ondersteuningsoverleg op school is daarmee de toegang naar vormen van 
ondersteuning als omschreven in het Ondersteuningsplan van de SWV’s. 
 
Rol ouders 

Er wordt binnen het OT of ZAT nauw samengewerkt met ouders. De ouders worden gezien als 
beste kindkenner, school daarentegen wordt gezien als beste leerlingkenner. In principe worden 
ouders altijd uitgenodigd en zijn zij aanwezig bij de bespreking van hun kind in het OT of ZAT. De 
informatievoorziening naar ouders is transparant, volledig, tijdig en zorgvuldig. Ondanks het 
gemeenschappelijke en de verschillen in taal van onderwijs en Jeugdhulp heerst er een cultuur van 
vertrouwen: in ouders en in professionals. Het welbevinden van het kind, de ouders en de 
leerkracht staan centraal.  
  

5.2 Toegang Jeugdhulp gemeenten 
De gemeenten in de FoodValley  kennen twee verschillende vormen van toegang tot Jeugdhulp en 
ondersteuning:  

- via (sociale) wijkteams, gebiedsteams of jeugdteams: Ede, Renswoude, Rhenen, en 
Veenendaal 

- via één centraal punt: Barneveld (via Centrum voor Jeugd en Gezin), Ede, Scherpenzeel 
(via CJG/gemeentewinkel) en Wageningen (via Startpunt).  

 

5.3 Integrale samenwerking 
 
Preventief overleg 

Onderwijs en gemeenten onderschrijven het belang van het inzetten van middelen voor een goede 
preventie (uitgangspunt 7, hoofdstuk 3). Preventie betekent tijdig signaleren als een kind 
belemmeringen ervaart bij het leren of opgroeien en daar snel op inspelen. Gemeenten en 
onderwijs zoeken hierin afstemming zodra het onderwerpen betreft die beide partijen raken.   
 
Curatief, individueel casusoverleg 

Gemeenten en onderwijs moeten overleg voeren op casusniveau wanneer gesignaleerd wordt dat 
een jeugdige zowel ondersteuning als Jeugdhulp nodig heeft. Een dergelijk overleg vindt plaats 
samen met  de ouders.  
 
In het kader van ‘een jeugdige/een gezin, een plan, een regie’ zal (dus) op individueel niveau 
overleg gevoerd moeten worden met ouders en/of de jeugdige. Doel hiervan is om tot 
overeenstemming te komen over de gewenste resultaten om vervolgens tot een plan te komen dat 
zowel Jeugdhulp (en/of andere vormen van ondersteuning via gemeenten) als 
onderwijsondersteuning kan omvatten.  
Situaties waarbij een dergelijk casusoverleg gevoerd moet worden zijn:  
1. in het gezin is al Jeugdhulp en er wordt onderwijsondersteuning overwogen (of aangevraagd);  
2. er is een vorm van onderwijsondersteuning, maar er is ook een vorm van Jeugdhulp nodig;  
3. er is nog geen hulp, maar er lijkt zowel Jeugdhulp als onderwijsondersteuning nodig te zijn;  
4. er is (wellicht) alleen Jeugdhulp nodig, maar er is op de school ook ondersteuning nodig en het 

is nodig dat de school (in casu de leerkracht) betrokken is bij het plan.  
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Vormgeving 

Het casusoverleg gemeenten en onderwijs vraagt om een losse vorm.  Er zullen in ieder geval vier 
partijen betrokken moeten zijn:  

- de jeugdige en/of de ouders/verzorgers van het kind.  
- de door het SWV gemandateerde professional/instantie die onderwijsondersteuning kan 

inzetten (arrangeren);  
- de medewerker die Jeugdhulp kan inzetten;  
- de intern begeleider of zorgcoördinator  van de school. 

Eventueel kunnen andere betrokkenen een rol hebben: de leerkracht, de behandelaar van het kind. 
Partijen die nog geen rol hebben in de zorg, zijn geen vanzelfsprekende deelnemers 
Deze vorm is gebaat bij een casusoverleg op afroep en past minder bij een zes-wekelijks 
casusoverleg. 
 
Verdere uitwerking van dit model hangt samen met lokale keuzen. De aanpassing van de 
ondersteuningsteams op school in relatie tot afstemming met Jeugdhulp is een onderdeel van de 
samenwerkingsagenda.  
 
Deze (flexibele) vormgeving betekent dat zowel gemeente als school voor deze vorm van overleg 
een vast contactadres moeten hebben, die op afroep beschikbaar is, dat wil zeggen binnen een 
vastgesteld aantal dagen een overleg moet kunnen voeren. Hierbij geldt dat de gemeente alleen 
zorg kan inzetten voor jeugdigen die in de gemeente wonen (woonplaatsbeginsel). Dit betekent dat 
scholen, met name scholen in het speciaal en voortgezet onderwijs, met meerdere gemeenten te 
maken hebben en dus meerdere contactadressen van gemeenten zullen moeten hebben.  
Vertegenwoordigers Jeugdhulp bespreken ook leerlingen buiten eigen woonplaats, maar zullen bij 
daadwerkelijke toekenning contact opnemen met het contactadres waar leerling woont.  
 
Voor de gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal geldt dat de medewerkers Jeugd in de  
lokale teams het contactadres zijn voor de scholen. In de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel is 
dit de medewerker van het CJG en in Wageningen de jeugdconsulent in het Startpunt. Voor de 
gemeente Ede geldt dat de CJG’s contactpersonen hebben, vanuit het schoolmaatschappelijk werk 
en jeugdgezondheidszorg op de scholen. 
 
Voor de gemeenten zijn de interne begeleiders van het primair onderwijs en de zorgcoördinatoren 
in het voortgezet onderwijs het aanspreekpunt als het gaat om zorgen in een gezin.  
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6. Regievoering, afstemming en 

overdracht 
 
 
Gemeenten en onderwijs maken afspraken rond regie, afstemming en overdracht. 
 
 
Regietaak onderwijs:  
De Ondersteuningsteams of ZAT’s maken met de jeugdige/de ouders een plan. Dit plan is gericht 
op het passend functioneren van de jeugdige in de school en het realiseren van 
ontwikkelingsdoelen. 
De OT’s of ZAT’s bepalen in overleg met de jeugdige/de ouders de onderwijsondersteuning die 
nodig is om de overeengekomen doelen/resultaten te realiseren en vraagt deze ondersteuning aan 
bij het samenwerkingsverband  aan. Het  SWV monitort  of de ondersteuning het beoogde resultaat 
oplevert. Wanneer dit niet het geval wordt het plan aangepast, of wordt de uitvoerende of 
ontvangende partij aangesproken. 
 
  
Regietaak gemeente:  
De gemeente  heeft de regierol  indien Jeugdhulp wordt ingezet.  
De gemeente: maakt een plan samen met het gezin, kent zorg toe, organiseert zorgcoördinatie,  
monitort en stelt bij en toetst of betrokken partijen gehandeld hebben conform de afspraken die ze 
met gemeenten hebben gemaakt. 
 
 
Afstemming rondom regie:  
Wanneer er zowel onderwijsondersteuning als Jeugdhulp wordt ingezet, zijn er in principe twee 
regisseurs, maar wordt er gestreefd naar één regie. Dit betekent dat onderwijs en gemeente bij 
iedere casus waarin zowel onderwijsondersteuning als Jeugdhulp wordt ingezet, samen met ouders 
en eventueel andere betrokkenen, een plan opstellen en afspraken maken over sturing, afspreken 
wie welke rol heeft bij het organiseren van de zorgcoördinatie, het monitoren van de zorginzet en 
het waar nodig bijstellen van het plan.  
 
 
Afstemmen ten behoeve van het maken van een plan:  
Wanneer vanuit het onderwijs een plan wordt gemaakt met jeugdige/gezin waarbij 
onderwijsondersteuning wordt ingezet, wordt standaard nagegaan of de jeugdige /het gezin een 
vorm van Jeugdhulp ontvangt. Wanneer vanuit de gemeente een plan wordt gemaakt met de 
jeugdige/het gezin, wordt standaard nagegaan of de jeugdige/het gezin een vorm van 
onderwijsondersteuning ontvangt. Deze handeling dient in alle werkwijzen opgenomen te worden.  
 
Gemeente en onderwijs maken nadere afspraken over de wijze waarop informatie wordt gedeeld 
(met in achtneming van privacy regels).  
 
 
Afstemmen leerlingen uit andere gemeente:  
In het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zitten leerlingen op school vanuit diverse 
gemeenten. Voorkomen moet worden dat er bij iedere leerling waarvoor leerplicht of Jeugdhulp 
aan de orde is, de betreffende medewerker uit de gemeente moet aanschuiven waar de leerling 
vandaan komt. De medewerker leerplicht en Jeugdhulp uit de plaats waar de school staat, 
vertegenwoordigt de medewerkers uit andere FoodValley gemeenten in de advisering. Als het gaat 
om daadwerkelijke toegang tot hulp of proces verbaal opmaken, dan voert de desbetreffende 
medewerker dit uit van de gemeente waar de leerling woont.  
 
Het (school) maatschappelijk werk dat wordt ingezet op scholen is voor alle leerlingen die op de 
betreffende school zitten. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt in de gemeente waar de leerling 
vandaan komt.  
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Voor scholen die een regionale functie hebben, zoals het speciaal (basis)onderwijs en het 
voortgezet onderwijs, moet de financiering van de inzet van schoolmaatschappelijk werk nog nader 
vorm gegeven worden.  
 

Overdracht:  
Omdat de taken van onderwijs en gemeenten op elkaar aansluiten, hoeven geen 
jeugdigen/gezinnen overgedragen te worden. Hierbij is de samenwerking van groot belang. Er 
vindt een goede overdracht plaats van voorschool, naar primair en voortgezet onderwijs. Dat 
betekent dat, als er sprake is van Jeugdhulp en onderwijsondersteuning, deze informatie maximaal 
wordt gedeeld met  de school waar het kind naartoe gaat, dan wel de gemeente waar het kind 
woont. Vanzelfsprekend met in achtneming van de privacyregels.  
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Bijlage 1: Achterliggende stukken 
 

De huidige Ondersteuningsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs en de plannen 
Jeugdhulp van de gemeenten  zijn te raadplegen via onderstaande links: 
Primair onderwijs: http://www.swvrijnengeldersevallei.nl/documenten/ondersteuningsplan/  
Berséba Ref. PO: http://www.berseba.nl/berseba-algemeen/beleidsdocumenten-en-protocollen/  
Voortgezet onderwijs: http://SWVgeldersevallei.nl/downloads/documenten/ 
Voortgezet onderwijs: http://www.Passend onderwijsbarneveldveenendaal.nl/organisatie-
scholen/Ondersteuningsplan  
Voortgezet onderwijs Reform.: http://www.refsvo.nl/refsvo-algemeen/downloads-2/   
 
De huidige Jeugdhulpplannen van de gemeenten zijn te raadplegen via onderstaande links: 
Barneveld: http://www.voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=3 (daar staan van alle gemeenten 
de beleidsplannen jeugd in de documentenbibliotheek) 
Ede: https://www.ede.nl/wonen-en-leven/ondersteuning-en-zorg/professionals/visie-en-beleid/ 
Renswoude: http://www.renswoude.nl/wonen-en-leven/jeugdhulp_41150/item/verordening-en-
beleidsregels_28313.html  
Rhenen: http://www.voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=3 (daar staan van alle gemeenten 
de beleidsplannen jeugd in de documentenbibliotheek) 
Scherpenzeel: Het basisplan: 
http://www.scherpenzeel.nl/document.php?m=27&fileid=48641&f=419b486173387fc270850f4e5e
cae512&attachment=0&c=7715  
en de aanvulling: 
http://www.scherpenzeel.nl/document.php?m=27&fileid=52661&f=a0f3aea477891d033c2abf6f287
0b287&attachment=0&c=103181  
Wageningen:http://www.wageningen.nl/Werk_zorg_en_welzijn/Samen_Redzaam/Samen_Redzaa
m_tot_2015/Documenten 
Veenendaal: : http://www.voordegeldersejeugd.nl/index.asp?pa_id=3 (daar staan van alle 
gemeenten de beleidsplannen jeugd in de documentenbibliotheek) 
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Bijlage 2: Samenwerkingsagenda 
 
 
Het uitwerken van de geïntegreerde samenwerkingsagenda Passend onderwijs en Jeugdhulp is een 
continu en dynamisch proces. De focus van de samenwerkingsagenda betreft de vier thema's: 

• leerplicht/thuiszitters 
• leerlingenvervoer 
• onderwijshuisvesting 
• jeugdhulp 

 
De meest recente versie hiervan kunt u opvragen bij de beleidsmedewerkers Onderwijs van de 
gemeenten en/of de directeuren/coördinatoren/regiomanagers van de samenwerkingsverbanden. 
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Programma Versterken Basisstructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mede mogelijk gemaakt door: 


