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Gecombineerd aanbod onderwijs en zorg 

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend 

onderwijs ingegaan. Hiermee hebben scholen de 

verantwoordelijkheid om alle leerlingen een zo 

passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Zo regulier 

mogelijk van karakter en thuisnabij beschikbaar. Voor 

sommige kinderen betekent dit dat zij op school extra 

ondersteuning of begeleiding krijgen. Dit wordt geregeld 

vanuit het samenwerkingsverband (SWV) de Meierij als 

de benodigde (extra) ondersteuning niet door de school 

zelf kan worden geboden. Vanaf 2015 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de jeugdhulp. En regelen zij de 

ondersteuning voor kinderen en jongeren bij o.a. GGZ 

problematiek, gedragsproblemen en dyslexie. Voor het 

uitvoeren van de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet 

zoeken onderwijs en gemeente verbinding met elkaar. 

Dit om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. 

En vanuit het idee dat een gecombineerd aanbod van 

onderwijs en zorg het beste is voor de ontwikkeling van 

een kind.

Onderwijs-zorgarrangementen

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig op 

school en daarnaast ook hulp via de Jeugdwet. Deze 

kinderen krijgen een onderwijszorgarrangement. 

Onderwijs en zorg komen daarin samen. Een 

arrangement is maatwerk voor een individueel kind. 

Daarnaast zijn er voor kinderen met dezelfde soort 

ondersteuningsbehoefte groepsarrangementen. 

“Soms heeft een kind extra 
ondersteuning nodig op 
school en daarnaast ook 
hulp via de Jeugdwet. 
Deze kinderen krijgen een 
onderwijszorgarrangement.”

Samenwerkingsverband de Meierij

 Er is een samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

(SWV PO) en een samenwerkingsverband 

voortgezet onderwijs (SWV VO). De SWV’en 

zorgen in nauwe samenwerking met de 

onderwijsinstellingen dat alle kinderen een 

passende plek in het onderwijs krijgen. Zij doen 

dit door het bieden van onderwijsondersteuning 

en arrangementen. Ook beslist het SWV over 

de toelaatbaarheid van een leerling tot het 

(voortgezet) speciaal onderwijs. De SWV’en werken 

voor de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Vught, 

Sint-Michielsgestel, Haaren, Meierijstad, Boxtel, 

Zaltbommel en Maasdriel. 

Onderwijsondersteuning en GGZ-hulp komen samen 

OZAPP is een onderwijszorgarrangement voor leerlingen 

met een psychiatrisch probleem of een vermoeden 

daarvan. Bij OZAPP is de school Zuiderbos voor speciaal 

onderwijs (specialisatie psychiatrie) betrokken en 

een GGZ-instelling. Vanuit deze organisaties wordt 

samen één team gevormd om kind en ouder(s) te 

ondersteunen. Een door het samenwerkingsverband 

gefinancierde begeleider van Zuiderbos biedt de 

ondersteuning aan de school. Zodat het kind zoveel 

mogelijk op de eigen school kan blijven. In schooljaar 

2016-2017 zijn er voor de V(S)O-scholen2 in de regio 

Meierij zo’n 75 nieuwe OZAPP-trajecten gestart. Voor 

het primair onderwijs (PO) waren dat er 105. Voor een 

deel gaat het om leerlingen die al uitgevallen zijn / thuis 

zitten. Het is de bedoeling dat de GGZ-hulp gelijk loopt 

aan de inzet van Zuiderbos. Maar in de praktijk blijkt dat 

de GGZ-hulp vanwege wachtlijsten laat op gang komt. 

De trajecten duren hierdoor vaak langer dan bedoeld, 

waardoor de hulp aan het kind stagneert. Bovendien 

vergt dit extra inzet van Zuiderbos waardoor de kosten 

voor het samenwerkingsverband fors oplopen. Het 

succesvolle project komt daardoor onder druk te staan. 
2  Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
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“In de praktijk blijkt dat de GGZ-
hulp vanwege wachtlijsten laat 
op gang komt. De trajecten duren 
hierdoor vaak langer dan bedoeld.” 

“Eerste resultaten van pilot met 
dyslexieteam zijn hoopgevend.”

Impulsklassen

Een andere manier van groepsondersteuning zijn de 

impulsklassen. Hier is binnen het SWV PO mee gestart. 

Kinderen krijgen 12 weken lang één ochtend per week 

op school een extra groepsaanbod om aan hun gedrag te 

werken. Dit doen zij samen met hun vader/moeder en de 

leerkracht. Er staan twee begeleiders voor de groep, iemand 

uit de zorg en iemand uit het onderwijs. De begeleiders 

bespreken ook apart met de ouders een aantal ouderthema’s. 

Bijvoorbeeld over omgaan met boosheid, complimenteren 

en straffen en belonen. De begeleider geeft informatie 

en ouders wisselen met elkaar ervaringen uit. Naast deze 

gesprekken coacht de ouderbegeleider de ouders terwijl zij 

samen met hun kind in de klas werken. Het SWV PO is in 

gesprek met gemeenten om te komen tot een gezamenlijke 

financiering voor dit onderwijszorgarrangement.

De Vliegende Brigade 

Om problemen tijdig te kunnen signaleren is de pilot 

Vliegende Brigade gestart. Er is samen met zorgpartners 

als Cello, Compas 0-13 en jeugdhulpinstelling Stichting 

Maashorst een team gevormd. Vanuit dat team 

kunnen verschillende professionals worden ingezet op 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse 

opvang. Zij bieden snel, efficiënt en laagdrempelig 

ondersteuning aan jonge kinderen, hun ouders en de school/

kinderopvang. Het gaat met name om jonge kinderen 

waarvoor een aanpak nodig is op het gebied van gedrag. 

Maar waarbij nog onduidelijk is waardoor het probleem 

wordt veroorzaakt: een beperking bij het kind of een 

belemmering in de opvoeding of de omgeving waarin het 

kind opgroeit. De aanpak richt zich vooral op advies voor 

professionals in het onderwijs. 

Pilot dyslexiezorg laat successen zien

Dyslexiezorg is ondergebracht in de Jeugdwet en 

daarmee een verantwoordelijkheid van de gemeente. 

In ’s-Hertogenbosch en de regio Meierij was het 

aandeel kinderen met een dyslexie-behandeling hoger 

dan het landelijk gemiddelde. Ook waren er veel 

doorverwijzingen waarbij uiteindelijk geen dyslexie 

werd vastgesteld. Daarom is in 2016 een dyslexieteam 

opgezet, met als taken:

•  Advies en ondersteuning aan scholen bij vragen op 

het gebied van lees- en spellingsonderwijs in relatie tot 

dyslexie.

•  Pre-screening van dossiers die mogelijk kunnen leiden 

tot een aanvraag voor dyslexiezorg. 

•  Screening van aanvragen door scholen voor onderzoek 

en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie 

(EED) voordat deze bij de gemeente worden ingediend. 

Het dyslexieteam bestaat uit de volgende expertises:

• Orthopedagoog/GZ-psycholoog

• Jeugdarts van de GGD

• Schoolondersteuners

Het basisonderwijs heeft tips en ondersteuning 

gekregen voor het lees- en spellingsonderwijs en weet 

beter hoe zij dossiers moeten aanleveren. We zien 

een duidelijke teruggang in het aantal jeugdigen dat 

dyslexiezorg ontvangt. Er wordt nu onderzocht wat de 

tussenresultaten zijn en wat er in het schooljaar 2017-

2018 nog moet gebeuren. En hoe de samenwerking 

rond lees- en spellingsonderwijs in relatie tot 

behandeling van dyslexie vanaf schooljaar 2018-2019 als 

regulier proces ingevuld kan worden. 
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Afbouw speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is de afgelopen 10 

jaar steeds kleiner geworden. De regio Meierij had 

in 2016 een deelnamepercentage SBO van 1,4%, 

ten opzichte van 2,5% landelijk. De schoolbesturen, 

samenwerkingsverbanden en gemeente willen dat 

zoveel mogelijk leerlingen naar regulier onderwijs gaan 

en zo dicht mogelijk bij huis onderwijs krijgen. De 

schoolbesturen uit ’s-Hertogenbosch hebben daarom 

besloten te stoppen met De Sprankel als school voor 

SBO. De verwachting is dat er in ’s-Hertogenbosch vanaf 

2019-2020 geen SBO meer is. In schooljaar 2016-2017 

gingen er 112 leerlingen naar de Sprankel. Twee jaar 

eerder waren dat er nog 153. De verwachting is dat er 

in 2018-2019 nog 30 leerlingen naar het SBO gaan. De 

meeste leerlingen van het SBO stromen succesvol uit 

naar regulier onderwijs. Anderen stromen uit naar het 

voortgezet onderwijs en een klein aantal gaat naar het 

speciaal onderwijs. Een belangrijke voorwaarde voor 

succesvolle uitstroom van speciaal basisonderwijs naar 

regulier onderwijs is de verbinding met jeugdhulp in de 

school. 

Deelname speciaal onderwijs (PO)

Landelijk is er de laatste jaren een lichte stijging van 

het aandeel leerlingen op het speciaal onderwijs 

(SO). Dit zien we ook in de regio Meierij en in 

’s-Hertogenbosch. Het aandeel leerlingen op het SO 

was in de regio jarenlang stabiel, maar steeg in 2016 

van 1,7% naar 1,9%. Het aandeel ligt echter nog 

steeds rond het landelijk gemiddelde. Doel voor de 

regio is om het aandeel terug te brengen naar 1,5% 

in augustus 2018. Bij terugdringen van het aandeel 

SO zal de onderwijsbehoefte van de kinderen altijd het 

uitgangspunt zijn. 

Mogelijke oorzaken toename speciaal onderwijs (PO)

De gemeente ’s-Hertogenbosch had tussen 1 oktober 

2015 en 1 oktober 2016 te maken met een plotselinge 

stijging van 56 toelaatbaarheidsverklaringen voor SO. 

Hierdoor ontstond tijdelijk plaatsingsproblematiek. Het 

SWV en de schoolbesturen hebben een analyse gedaan 

naar de instroom op de SO-scholen en de oorzaken van 

de plotselinge toename. De instroom komt voornamelijk 

vanuit voorschoolse voorzieningen en cluster 2 van 

speciaal onderwijs3. Een andere reden voor toename 

is de kleinere uitstroom vanuit SO naar het VSO dan 

voorheen. En door de verbeterde samenwerking tussen 

SO en reguliere scholen wordt problematiek eerder 

gesignaleerd. En wordt eerder doorverwezen naar SO. 

Maar door de goede samenwerking wordt de kans op 

toekomstige terugplaatsing in het reguliere onderwijs 

ook groter. De instroom naar SO vanuit het regulier 

onderwijs en het SBO bleef ondanks de afbouw van het 

SBO beperkt tot 9 leerlingen. 

De schoolbesturen en het samenwerkingsverband 

werken actief samen om het deelnamepercentage SO in 

de gemeente ’s-Hertogenbosch verder terug te dringen. 

Door projecten als de impulsklassen en de Vliegende 

Brigade. Verder is een goede aansluiting van de zorg 

op het onderwijs een belangrijke voorwaarde voor het 

voorkomen van een verdere stijging van het aantal 

leerlingen op speciaal onderwijs. 

“Een belangrijke voorwaarde voor 
succesvolle uitstroom van speciaal 
basisonderwijs naar regulier 
onderwijs is de verbinding met 
jeugdhulp in de school.”
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Thuiszitters

In de regio Meierij waren er in maart 2017 geen 

thuiszitters in het primair onderwijs bekend en 25 

zogenaamde ‘hardnekkige thuiszitters’ in het voortgezet 

onderwijs. Dit zijn leerplichtige jongeren die langer 

dan 3 maanden niet naar school gaan. Er is sprake 

van ongeoorloofd verzuim of zorgwekkend/opvallend 

ziekteverzuim. Eind 2016 waren dat er 24. In ongeveer 

de helft van de gevallen is er sprake van een langdurig 

(meestal) psychiatrisch hulpverleningstraject. Dit loopt 

of moet nog worden opgestart. In de meeste andere 

gevallen werken ouders en/of leerlingen onvoldoende 

mee. Bijvoorbeeld door te weigeren naar een bepaalde 

(VSO-) school te gaan. In sommige gevallen is er zo 

weinig medewerking van de ouders dat Veilig Thuis of 

de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. 

Voor de groep thuiszitters geeft het onderwijs aan dat 

zij niets meer kunnen doen. Het onderwijs gaat niet 

over het hulpverleningstraject en kan weinig doen aan 

niet meewerkende ouders/jongeren. De gemeente 

is aan zet deze jongeren weer terug op school te 

krijgen. Belangrijk aandachtspunt is om per casus de 

casusverantwoordelijke helder te hebben (bijvoorbeeld 

jeugdhulp of leerplicht). En om te kijken waar de 

blokkades zitten en wat er nodig is om deze aan te 

pakken/op te lossen. 

Dit artikel is gebaseerd op informatie verkregen uit een 
interview met medewerkers van de samenwerkingsverbanden 
PO en VO en informatie uit verschillende evaluatiedocumenten. 

3 Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen 
en kinderen met een communicatieve beperking. Bijvoorbeeld 
ernstige spraak- of taalmoeilijkheden of een vorm van autisme waarbij 
communicatie het belangrijkste probleem is en niet gedrag.
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