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Naar een samenwerkingsagenda onderwijs – gemeenten 
Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben aangegeven hun samenwerking te willen versterken. 
Naast het verbeteren van de samenwerking op casus/uitvoeringsniveau, willen de partijen 
Toewerken naar ‘e’en samenwerkingsagenda waar een gezamenlijke visie en gezamenlijke ambities 
in opgenomen staan. Om dit te realiseren is een voorstel uitgewerkt met daarin concrete 
maatregelen om: 

- De coördinatie en regie op gemeenteoverstijgende onderwerpen vorm te geven 
- ‘E’en sluitend proces te organiseren tussen onderwijsinstellingen, gemeentelijke 

uitvoeringsdiensten, het Regionaal Bureau Leerlingzaken en het Werkgeversservicepunt. 
Hiermee beogen gemeenten en onderwijsinstellingen jongeren nog beter en sneller naar 
onderwijs, dagbesteding of werk te begeleiden.  

- Toe te werken naar ‘e’en gezamenlijke Samenwerkingsagenda 2019-2022.  
Het voorstel moet worden gezien als paraplu boven alles wat al in de samenwerking gebeurt.  
Het voorstel is vastgesteld en daarmee wordt  gestart met een aantal sessies met het onderwijs en 
gemeenten, om te zorgen voor (nog) meer verbinding en om gezamenlijk thema’s verder uit te 
diepen. De aanwezigen gaven mee dat ze focus belangrijk vinden om slagvaardig te kunnen zijn en 
duidelijkheid over verantwoordelijkheden binnen het onderwijs en gemeenten. De Regio trekt de 
maatregelen zoals beschreven in het voorstel. Uiteraard met dien verstande dat collega’s in de 
uitvoering, het onderwijs en de lokale jeugd- en onderwijsambtenaren betrokken worden. 

 
Ondersteuningsplan Unita 

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen  een zorgplicht. Ze zijn daarmee 
verplicht te zorgen voor een goede onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, zodat kinderen op een school in de buurt ondersteuning kunnen krijgen. Doel is dat 
hierdoor minder kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Alle basisscholen in 
onze regio zijn onderdeel van Unita - het samenwerkingsverband voor het basisonderwijs- en Qinas 
voor  het voortgezet onderwijs. Binnen de samenwerkingsverbanden maken schoolbesturen 
afspraken met elkaar over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed 
mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden 
vastgelegd in ondersteuningsplannen die voor 4 jaar gelden. Hierover is het zogenaamd ‘op 
overeenstemmingsgericht overleg’ gevoerd tussen gemeenten en het primair onderwijs. Met het 
ondersteuningsplan wordt ingezet op 3 onderdelen:  
1. Versterken van de basisscholen: door te ondersteunen met expertise en financieel.  
2. Versterken  van de interne en externe samenwerking. 
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3. Professionaliseren door middel van een studiehuis voor het onderwijs en anderen om 
deskundigheid te bevorderen en de samenwerking te versterken.  
Verder is heeft de directeur van Unita doorzettingsmacht als bij plaatsing van een leerling de 
scholen er onderling niet uitkomen. 
De  bestuurders van de gemeenten zien graag toegevoegd dat er aandacht is voor kinderen in 
armoede en willen ten aanzien van dit thema een gezamenlijke ambitie afspreken. Ook wordt 
vastgesteld dat  langdurige ziekmeldingen bij kinderen die op zorg wachten en langdurig niet naar 
school gaan, een gezamenlijk probleem is waar samen in opgetrokken moet worden. Dit thema 
moet nadrukkelijk als speerpunt worden opgenomen in de samenwerkingsagenda van 
onderwijsinstellingen en gemeenten.  

 
Mededelingen 
CenAteam 

Het C&A team loopt op schema en  werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat de medewerkers van het 
C&A team zoveel als mogelijk vanuit de lokale uitvoeringsdiensten werkt. Het C&A team zal ook op 
locatie bij de Huisartsenpraktijken gaan ondersteunen. 
 
Evaluatie jeugdwet 

De Jeugdwet is geëvalueerd. Hierover is in januari een rapport verschenen. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/01/30/rapport-
eerste-evaluatie-jeugdwet/rapport-eerste-evaluatie-jeugdwet.pdf. 
 
Ontwikkelingen gecertificeerde instellingen.  
Onze regio is aangehaakt bij de bovenregionale samenwerking in Noord Holland om de continuïteit 
van de functie Gecertificeerde Instellingen te realiseren en om voor de nieuwe inkoop van deze 
functie een programma van eisen te formuleren waar de functie aan moet voldoen. Deze inkoop 
moet leiden tot nieuwe contracten met Gecertificeerde instellingen die per 1 januari 2019 ingaan.  
Op bestuurlijk niveau zijn de deelnemende regio’s binnen het bovenregionale verband het het eens 
over. 

1. De regio’s in Noord-Holland trekken samen op om de continuïteit van het aanbod 
JB/JR te borgen. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een convenant. 

2. Het convenant legt vast welke afspraken we maken (en ook welke niet) over de 
inhoud, duur, volume, herijking, bekostiging, monitoring en verantwoording, 
veranderopgave, transitie en periodiek overleg. Hierbij is een belangrijk component 
dat afwentelrisico’s op andere  regio’s wordt voorkomen. 

3. De regio’s voeren zelf contractering uit en zorgen dat de aanbevelingen uit het 
rapport van significant per regiogemeente worden overgenomen. Bij landelijk 
werkende GI’s wordt ook afgestemd in landelijke overleggen. 

4. De projectgroep krijgt opdracht uitwerking te geven aan het convenant en wordt 
gefaciliteerd door een procesbegeleider. Een van de gemeenten voert 
opdrachtgeverschap uit over deze procesbegeleider. 

Er zijn kosten voor gezamenlijke projectleiding die voor 2018 binnen de begroting van de Regio 
kunnen worden gedekt,  Betske van Henten zal op dit thema  als bestuurlijk trekker fungeren 
namens de regio.  
 
Leerlingenvervoer 
Er moet een nieuwe inkoop per 1 augustus 2018  gerealiseerd zijn. Samen met gemeenten wordt 
programma van eisen geschreven. Ouders en scholen zijn uitgenodigd om mee te denken  

 
Jeugd en Gezin  

Wethouders worden geïnformeerd over de stand van zaken en de denkrichting bij de 
ontwikkeling van jeugdslag 2.0. Hierbij staat centraal dat: 
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1. Jeugd en Gezin een centrale plek inneemt in het ondersteuningslandschap en in die 
hoedanigheid meer een schakel vormt tussen oa. gemeenten, aanbieders, scholen, De 
samenwerking met ketenpartners moet worden geïntensiveerd. 

2. Binnen de wettelijke taken er meer focus komt op jeugdigen/gezinnen die ondersteuning 
nodig hebben. 

3. Er gebiedsgericht gewerkt wordt. Dus meer vanuit de uitvoeringsdiensten.  
4. Medewerkers veel meer brede functies vervullen. De taken worden herschikt.   
5. Er wordt ingezet op communicatie, zichtbaarheid, laagdrempeligheid en vindbaarheid. 
6. Er per uitvoeringsdienst maximaal maatwerk wordt geleverd zodat Jeugd en Gezin maximaal 

aansluit bij de lokale uitvoeringspraktijk.    
De stuurgroep geeft aan in maart een conceptbestuursopdracht te willen vaststellen.  

 
Doorontwikkeling jeugdhulp 

De gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben zich ten doel gesteld om integrale jeugdhulp mogelijk 
te maken. Een middel dat bijdraagt aan het vormgeven van integrale jeugdhulp is de manier van 
inkopen van de jeugdhulp. In 2017 hebben we eerste stappen gezet met de harmonisatie van de 
inkoop. De komende tijd (in de periode 2018-2020) zetten we stappen om de integrale 
dienstverlening per 2021 mogelijk te maken. De stuurgroep heeft een projectplan ontvangen met 
daarin een beschrijving van maatregelen die gemeenten aanvullend op maatregelen binnen het 
uitvoeringsprogramma treffen, om de integrale jeugdhulp te realiseren. Via een presentatie worden 
bestuurders over deze maatregelen bijgepraat.  

 
Expertteam jeugd  

Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven om regionale expertteams jeugd in te richten. Deze 
expertteams moeten bestaan uit deskundigen en moeten een bindend advies uitbrengen over de 
hulp voor jongeren met complexe psychische problemen als reguliere hulp niet tijdig beschikbaar is.  
Aanleiding waren landelijke voorbeelden van kinderen die niet de juiste ondersteuning kregen 
(doorverwijzingen, overplaatsingen enz)  
 
In de Gooi en vechtstreek is het expertteam jeugd  volgens de landelijke adviezen per januari 2018 
gerealiseerd in onze regio. 

 
 
 


