Passend Onderwijs: een zorg van school én gemeente

Onderwijsondersteuning en jeugdhulp
Op school wordt ondersteuning gegeven aan onze zorgleerlingen. Als er problemen zijn op
leergebied, of met gedrag en werkhouding, gaan we daarmee aan de slag.
Daarnaast bestaat ook de jeugdhulp van de gemeente. Deze kan ingezet worden als er
ondersteuning gewenst is bij de opvoeding en er zorg is over uw kind en/of gezin. In het
verleden werkten de onderwijsondersteuning en de jeugdhulp vaak langs elkaar heen. De
een wist vaak niet van de ander af. Dat is anders geworden onder Passend Onderwijs.
Gemeente
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van
de Jeugdwet. De verantwoordelijkheid van de gemeente ligt op het terrein van
opvoedadvies, preventie en jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en de schoolarts) tot
pleegzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, ondersteuning van kinderen met een
beperking, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De enige uitzondering vormt de hulp aan
kinderen die de zwaarste vorm van –meestal langdurige- zorg nodig hebben. Die zorg valt
onder de Wet langdurige zorg.
Bovenstaande betekent dat onze school een nauwere relatie heeft gekregen met onze
gemeente. Een goede samenwerking is van groot belang. De gemeentelijke overheid
financiert op dit moment al een aantal zaken waar we als school van profiteren.
 De gemeente is verantwoordelijk voor de Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE).
 Verder bezoeken de jeugdverpleegkundige en de schoolarts van de GGD regelmatig
onze school.
 Twee gezinscoaches vanuit het jeugdteam zijn gekoppeld aan onze school. Dit zijn
mw. W.J. van Soeren en dhr. E. Homburg. Vanuit school kunnen wij met hen contact
opnemen om een hulpvraag voor te leggen en samen te zoeken naar een oplossing.
Zij kunnen ook een andere collega inschakelen, afhankelijk van welke vraag is
voorgelegd. Zij hebben ook verwijsmogelijkheden.

De gemeente is dus verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit wil niet zeggen dat alleen de
gemeente bepaalt wie zorg krijgt. Enkele voorbeelden:
Dyslexiezorg
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en betaling van deze zorg. De school is
echter verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen met dyslexie.
Wanneer extra begeleiding bij leesproblemen niet voldoende helpt, kan de leerling via
school verwezen worden naar E-vizier, een instituut voor dyslexie, die het onderzoek zal
gaan doen na screening en goedkeuring van de gegevens. Bij ernstige dyslexie (EED) krijgt
het kind een behandelingstraject aangeboden.
Geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
Verschillende organisaties en personen kunnen toegang geven tot jeugd-GGZ: deskundigen
in dienst van (of namens) de gemeente, de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts.
De behandelend arts van uw kind kan dus nog steeds een verwijzing geven voor bijvoorbeeld
een psycholoog.
Wanneer een gezin opvoedingsondersteuning nodig heeft en begeleiding gewenst is, dan is
dat voor rekening van de gemeente. Dat is nogal wat! Om die reden leggen we u uit hoe dit
in de gemeente Soest georganiseerd wordt.
Jeugdteam
De gemeente Soest werkt samen met Amersfoort en de omliggende gemeenten (regio
Eemland) op het brede sociale domein (opvoeden en opgroeien, zorg, werk en inkomen).
Heeft uw kind en/ of gezin ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Soest door het online formulier in te vullen (Ga hiervoor naar www.soest.nl,
melding zorg, werk en inkomen. U kunt ook telefonisch contact opnemen via
telefoonnummer (035) 6093411. Naar aanleiding van uw hulpvraag wordt met u een
afspraak gemaakt met een gezinscoach van de gemeente Soest. Afhankelijk van de
hulpvraag die u heeft, maakt u, op basis van een of meerdere gesprekken, samen met de
gezinscoach een plan. In dit plan staat wat nodig is om weer verder te kunnen, wat u daarin
zelf kunt, waar bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen en waar professionele hulp
nodig is. De gemeente werkt hierin actief samen met alle deskundigen die een rol spelen
rond opgroeien en opvoeden van kinderen. U kunt vooraf ook zelf een plan opstellen,
samen met familie, vrienden en anderen uit uw omgeving. Dit heet een familiegroepsplan.
De regisseur of gezinscoach betrekt dit plan vervolgens bij de behandeling van uw vraag en
bij het komen tot een oplossing. Meer informatie over het familiegroepsplan vindt u op de
website van de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ jeugdhulp). Zo
nodig kan er een verwijzing worden gegeven naar een hulpverleningsinstelling. U kunt ook
aangeven dat u geholpen wil worden door een identiteitsgebonden instelling. In de wet is
daar rekening mee gehouden. Soms moet hiervoor een formulier ingevuld worden.

U kunt ook met uw vraag terecht bij uw huisarts, de school, het Centrum voor Jeugd en
Gezin of bijvoorbeeld het consultatiebureau. Ook een algemene vraag kan gesteld worden
aan bijvoorbeeld uw huisarts, school, maatschappelijk werk (Welzin) of het welzijnswerk
(stichting Balans). Zij kunnen u adviseren en weten waar u meer hulp kunt krijgen. De
huisarts heeft ook een verwijsmogelijkheid als het gaat om jeugdhulp.

Ondersteuningsteam
Onze school heeft een ondersteuningsteam. In dit ondersteuningsteam zitten de intern
begeleider en de zorgcoördinator van de school, de psycholoog/ schoolbegeleider van CED
groep mw. E. Blijham en zo mogelijk de Sociaal verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg van
GGD regio Utrecht, als schakelfunctionaris naar het jeugdteam van de gemeente. Als de
situatie rondom een leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het
ondersteuningsteam besproken worden. Het kan nodig zijn, dat andere deskundigen
gevraagd worden om mee te denken in een casus (o.a. logopedist, kinderoefentherapeut of
iemand vanuit het jeugdteam van de gemeente). In het ondersteuningsteam wordt in
samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar
deze het beste plaats kan vinden.

Woonplaats
Het is goed om te weten dat de gemeente alleen verantwoordelijk is voor jeugdhulp van
haar eigen inwoners. Dat betekent dat leerlingen die op onze school zitten, maar niet in onze
gemeente wonen, verwezen moeten worden naar hun eigen gemeente. We proberen het zo
te regelen dat onze schakelfunctionaris hierbij behulpzaam kan zijn.
Als u nog vragen hebt n.a.v. dit schrijven, kunt u uw vraag stellen aan de IB’er juf Jannemieke
via het emailadres: ibdanielschool.nl en zij zal dan contact met u opnemen.

