Werksessie
Verder aan de slag met succesvol samenwerken tussen onderwijs en gemeenten

24 september 2018

Op de vroege maandagochtend zaten bestuurders,
directeuren, teamleiders en beleidsadviseurs van onderwijs
en gemeenten bij elkaar om thema’s van samenwerking in
kaart te brengen, te concretiseren, te prioriteren en over een
paar thema’s inhoudelijk door te praten. Deze bijeenkomst
was het vervolg van de bijeenkomst op 11 juni, waarin de
roep om concretisering en aan de slag gaan, zonder al te
veel beleid, de boventoon voerde.
De ochtend begon met een projectencarrousel. Alle regionale
projecten waren op posters gepresenteerd, zoals thuiszitters,
M@zl, het onderzoek naar de zorgadviesteams, de gezonde
school, onderwijszorgarrangementen en kwetsbare jongeren,.
De aanwezigen trokken langs de posters, vaak ondertussen
kennismakend en pratend over actuele zaken. Bij de posters werden opmerkingen en vragen
geschreven. De reacties liepen uiteen van ‘er gebeurt al veel’, ‘ik ken veel projecten niet’ tot ‘kan er
ook inzicht gegeven worden in de financiën?’. Lerarentekort werd gemist bij de projecten.
Aan het einde van deze ronde werden prioriteiten aangegeven. Over die thema’s is het tweede
deel van de ochtend in groepjes verder gediscussieerd. De groepsgesprekken gingen over:
Bankzitters, thuiszitters, aansluiting zorg en onderwijs en hoe vinden we elkaar?

Rode draad
Er is veel gezegd en er zijn allerlei grotere en
kleinere thema’s waar we ons druk over maken,
maar de rode draad is duidelijk: We willen onderwijs
voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren.
Thuiszitters, bankzitters, jongeren die niet meedoen,
jongeren die niet naar school gaan, omdat jeugdhulp
ontbreekt of het onderwijs niet passend genoeg is,
vinden we zeer onwenselijk.

Betere afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Een goede
afstemming tussen het onderwijssysteem en het systeem voor
jeugdhulp is broodnodig. Kinderen en jongeren hebben soms iets
uit beide systemen nodig. Hoe zorgen we dat het kind / de
jongere en ouders onderwijs en hulp krijgen, zonder last te
hebben van de systemen? Hier moeten we stappen op
ondernemen om elkaars werkprocessen beter te leren kennen,
korte lijnen te hebben met de juiste contactpersonen en
vertrouwen in elkaar als professional te hebben. Groot vraagstuk
is ook de bekostiging van jeugdhulp in het onderwijs met zo min
mogelijk
administratieve rompslomp, wachttijd en wachtlijsten .

Ontmoeten
De wens om elkaar te ontmoeten leeft bij allen. Dit is een
randvoorwaarde om goed samen te werken en om samen het beste
voor onze kinderen en jongeren te bereiken. Het ontmoeten van
elkaar, in gesprek blijven, informatie uitwisselen, samen optrekken
kunnen we organiseren. Er waren ideeën genoeg. Voorbeelden:
samen professionaliseren, betrokken bij elkaars
inwerkprogramma’s, netwerkbijeenkomsten.

Afgesproken acties
 Lerarentekort. De Regio inventariseert de omvang van dit vraagstuk. Komt u structureel
FTE tekort? Geef dit door aan Marjet van Elten; m.vanelten@regiogv.nl. Voor de
kerstvakantie organiseren wij hier een overleg over om te spreken over de korte en de
langere termijn oplossingen.
 Bankzitters. Het RBL schrijft een aantal casussen van bankzitters uit en bespreekt ze
met de consulent van de gemeente Huizen (later ook andere gemeenten) nog dit
kalenderjaar.
 Visiesessie De Regio neemt het initiatief voor een verdiepende visiesessie op
bestuurlijk niveau met een kleine groep: wat zijn de kaders en hoe zou het zijn zonder
kaders? En hoe willen we onze processen hierop samen inrichten? Wil jij hier graag bij
zijn of wil je dit helpen organiseren? Stuur een mail naar Renée Gunst
r.gunst@regiogv.nl
 Leerlingenvervoer. Er komt een regionaal overleg over leerlingenvervoer met beleid en
uitvoering. Organisatie door Johan Vroegindeweij, directeur van Unita. Een uitnodiging
hiervoor volgt voor de kerstvakantie.
 Wachtlijst voor JGGZ. Dit is een groot vraagstuk. Het Consultatie- en Adviesteam van
de Regio met jeugdartsen en psycholoog gaan alle leerlingen uit onze regio die op de

wachtlijst staan bekijken. Rik Post, coördinator C en A team neemt het voortouw, start
dit najaar.
 Elan & Co Er komt een informatiesessie over Elan & Co, een onderwijszorgvoorziening
voor thuiszitters voor primair en voortgezet onderwijs. Binnen deze voorziening is
onderwijs, dagbesteding en hulp. Doel is: terugkeer naar onderwijs. De uitnodiging
hiervoor volgt in november 2018. De Regio neemt hierover contact op met Stichting
Elan.
 Werkbezoeken en samen professionaliseren. Om elkaar meer te ontmoeten gaat de
Regio in overleg met de samenwerkingsverbanden een aantal
deskundigheidsbevorderingen samen doen en werkbezoeken organiseren. Dit wordt
opgepakt.. Als er scholen/gemeenten zijn die mee willen werken aan een werkbezoek
kunnen ze zich melden.
 Transparantie over financiën en organisatie. De Regio brengt van de regionale thema’s
de financiën in kaart (dit schooljaar) Het onderwijs maakt de financiering inzichtelijk (dit
schooljaar). De Regio organiseert een informatiebijeenkomst in februari in
samenwerking met het onderwijs.
Samenwerkingsagenda onderwijs gemeenten
Er wordt een regionale samenwerkingsagenda
onderwijs gemeenten opgesteld. De basis van
deze samenwerkingsagenda is met deze
werksessie gelegd. Enkele mensen willen
meelezen met de samenwerkingsagenda
onderwijs – gemeenten. Belangstellenden
kunnen zich melden bij Marjet van Elten
m.vanelten@regiogv.nl

Vragen, ideeën of opmerkingen? Neem contact op met:
Marjet van Elten, m.vanelten@regiogv.nl, 06- 13122989

