
 9.00   uur Welkom

 9.05   uur Mededelingen

 9.30   uur Transitie jeugdzorg en toeleiding

 10.15 uur Pauze

 10.30 uur Ondersteuning &Overdracht 

presentatie 

 10.45 uur Ondersteuning en Overdracht 

Onderwijstransparant

 11.30 uur Evaluatie en vooruitblik 

IB netwerken
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Transitie jeugdzorg als onderdeel van de 

decentralisatie richting gemeente

2



 Indeling:

◦ Participatiewet

◦ Overdracht delen AWBZ

◦ Jeugdzorg



Transitie Jeugdzorg

Adviesbureau ATIM/ JV / decentralisatie 

/ 2014 4



 Uitvoering in al benoemde  41 regio’s

 Plein 013 valt onder de regio Midden- Brabant

Jeugdzorg vanaf 2015
Gemeenten en provincies zijn samen

verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet 

op de jeugdzorg (Wjz)

).

http://www.zorgatlas.nl/thema-s/gebiedsindelingen-en-topografie/gebiedsindelingen/transitie-jeugdzorg-2015/			#definition_1523
http://www.zorgatlas.nl/thema-s/gebiedsindelingen-en-topografie/gebiedsindelingen/transitie-jeugdzorg-2015/			#definition_2310


 Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. 

Dan komt de gehele jeugdzorg onder 

verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze 

transitie zal gepaard gaan met een inhoudelijke 

vernieuwing, de transformatie. 

 Voorzieningen en hulpverleners moeten zich 

meer gaan richten op de versterking van de 

eigen kracht van kinderen, jongeren en 

opvoeders.



Naast de preventieve zorg voor de jeugd worden 

gemeenten met de decentralisatie van de jeugdzorg 

verantwoordelijk voor:

 De jeugd- en opvoedhulp

 De jeugdbescherming en jeugdreclassering

 De gesloten jeugdzorg

 De crisisdienst

 De pleegzorg

 De zorg voor kinderen met een psychische 

of psychiatrische stoornis

 De zorg voor jeugdigen met een lichtverstandelijke 

beperking (LVB)



 Jeugdwet wordt per 2015 ingevoerd en is 

aangenomen 18-2-2014 door de 1ste Kamer.

 Bundelen geldstromen 

◦ AWBZ (psychische problemen, beperkingen, licht 

verstandelijke beperkingen)

◦ Zvw, Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheid, 1e

en 2e lijns)

◦ Provincie (jeugd- en pleegzorg, casemanagement, 

bureaus Jeugdzorg)

◦ Rijk (jeugdzorg-plus, voorheen gesloten jeugdzorg)





 Wat weet ik al?

 Wat wil ik nog weten?
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 De Wet Passend Onderwijs vraagt om een goede 

afstemming en samenwerking tussen gemeenten en 

regionale samenwerkingsverbanden. Gemeenten 

moeten zowel met het samenwerkingsverband PO als 

VO afspraken maken over de afstemming tussen 

onderwijs, jeugdzorg en andere taken. Omgekeerd 

hebben samenwerkingsverbanden in hun werkgebied 

meestal met meerdere gemeenten te maken. Dat 

betekent dat gemeenten ook met elkaar zullen moeten 

samenwerken.
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 Overeenkomst visie en eigen kracht

 Verantwoordelijkheden verlegd

 Ander stelsel van indicatie

 Ander stelsel van budgettering

 Het gaat om behoeften en ondersteuning

 Partners zoeken, verbinden en samenwerking

 Motto:

Een kind, een gezin, een plan, een regisseur



 Onder de naam Machinekamer transitie jeugdzorg 

hebben de gemeenten in overleg met Plein 013 

een kaderstellende notitie samengesteld waarin 

de inrichting van de zorgstructuur wordt 

beschreven.

Bron: 

 Regionaal Beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant 

“Samen voor de Jeugd”

14



 Voor de jeugd vormt de school de belangrijkste 

plaats voor signalering en doorgeleiding van 

problemen die in het gewone leven, de 0 de lijn 

(waar het onderwijs toe behoort) niet opgelost

kunnen worden. 
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De gemeenten organiseren:

 de toegang tot ondersteuning en hulp, deze zo 

veel mogelijk binnen het onderwijs door

de inzet van frontlijnmedewerkers 

 Deze generalistische professional kijkt breed naar 

het hele systeem (gezin), gaat na wat

de burger en zijn omgeving zelf kan, 

bepaalt  welke ondersteuning nodig is, 

en  zorgt dat de regie (zoveel mogelijk) bij 

de burger blijft.
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 Van driehoek naar vierhoek: het interne zorgteam
Interne 

zorgbegeleider

Jeugdverpleeg

kundige/jeugd

arts

Schoolmaatschap

pelijk werker
Interne 

zorgbegeleide

r

Consulent 

passend 

onderwijs

Jeugdverpleegku

ndige/jeugdarts

Schoolmaatschap

pelijk werker



 Kinderen (en hun ouders) en hun vraag zijn leidend
 Onderwijs is belangrijke vindplaats voor kinderen en 

ouders met vragen en zorgen
 Er is een professional (kan ook IB-er zijn) die betrokken 

blijft bij kind en ouders; er wordt opgeschaald zodra moet 
en afgeschaald zodra kan

 Er wordt over alle leefdomeinen gekeken, met een 
integraal aanbod vervat in het integrale plan van aanpak 
(handelingsplan) 

 Er wordt oplossingsgericht en integraal gewerkt
 Indicatiestelling BJZ en CIZ jeugd vervalt per 1-1-2015, 

besluitvorming in de frontlijn, beschikking wordt afgegeven
 Jeugdarts en huisarts mogen direct doorverwijzen naar 

jeugdhulp en GGZ jeugd



 Frontlijn en lichte ondersteuning



 www.voordejeugd.nl

 www.vng.nl

 www.gemeentevandetoekomst.nl

 www.kennisnetjeugd.nl
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http://www.voordejeugd.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.gemeentevandetoekomst.nl/
http://www.kennisnetjeugd.nl/


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lf5ZW9wV8FpZ6M&tbnid=CSJti7Gi1dgB0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groepenvansocius.nl/printable/index.html&ei=hodrU5jKB4XkOoeGgIAN&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNGrXxb-JXxjid4e5VfOvlHYthViXw&ust=1399642366245135
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lf5ZW9wV8FpZ6M&tbnid=CSJti7Gi1dgB0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.groepenvansocius.nl/printable/index.html&ei=hodrU5jKB4XkOoeGgIAN&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNGrXxb-JXxjid4e5VfOvlHYthViXw&ust=1399642366245135


De vier aspecten van basisondersteuning zijn:

 Kwaliteit van het onderwijs

 Ondersteuningsstructuur

 Planmatig werken

 Preventieve en licht curatieve interventies



 Dyslexie en dyscalculie

 Onderwijs voor leerlingen met hoog of juist 

minder hoog IQ (omgaan met verschillen)

 Planmatig werken

 Fysieke toegankelijkheid gebouwen

 Sociale veiligheid en pestprotocol

 Omgaan met gedragsproblemen

 Protocol medisch handelen

 Contacten met ketenpartners



 Aspecten van planmatig werken; 

analyse, planmatig uitvoeren, evaluatie

 Ontwikkeling van dyscalculie

 Aanbod ontwikkeling leerlingen hoge en juist 

minder hoge intelligentie

 Gedragsproblematiek is een punt van 

voortdurende zorg en aandacht (beleid, 

afspraken, scholing, grensoverschrijdend 

gedrag)



 Wanneer is extra ondersteuning nodig?

Ondersteuningsbehoefte van de leerling gaat de 

basisondersteuning te boven

 Ondersteuningsteam van de school stelt de 

ondersteuningsbehoefte vast en bespreekt met 

consulent

 Indien gewenst een tlv voor sbao of so

 OPP wordt gemaakt voor alle leerlingen met 

extra ondersteuning

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u4PpvoFMHxnNaM&tbnid=XqHdO71Gj7qwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gezondeschool.info/advies-en-ondersteuning/extra-ondersteuning/&ei=tKJrU-HdB4jPOcq4gOgG&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNHNb2UHTwZqCsOed8xaHpodWsAuXw&ust=1399649313995034
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u4PpvoFMHxnNaM&tbnid=XqHdO71Gj7qwZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gezondeschool.info/advies-en-ondersteuning/extra-ondersteuning/&ei=tKJrU-HdB4jPOcq4gOgG&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNHNb2UHTwZqCsOed8xaHpodWsAuXw&ust=1399649313995034


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zbXqRce1dPSVsM&tbnid=LGQ-0RzSQV9OOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ckvnio.nl/algemene-commissie-vergadering&ei=D6ZrU5fJEI3aOJP7gKAB&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNGrzGbj187Ngju4hv62rhD4LHNOBg&ust=1399650167218752
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zbXqRce1dPSVsM&tbnid=LGQ-0RzSQV9OOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ckvnio.nl/algemene-commissie-vergadering&ei=D6ZrU5fJEI3aOJP7gKAB&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNGrzGbj187Ngju4hv62rhD4LHNOBg&ust=1399650167218752


1. Jacqueline Klerkx (voorzitter)

Orthopedagoog/GZ-psycholoog

2. Laila van Opstal

Orthopedagoog

3. Rita van Poppel

Schoolmaatschappelijk werkster

4. Monique de Koning

Jeugdarts GGD



 De commissie gaat van start met ingang van het 

nieuwe schooljaar: 01-08-2014

 De voorbereidingen zijn volop in gang

 De vergaderfrequentie zal wekelijks 

zijn met name om de directe 

instroom van 4-jarigen in het SBO

en SO goed te laten verlopen.

 Er is een aparte procedure voor 

TLV voorinstroom of 

TLV voor ll die al op school zit

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A8ltZg723Cq9cM&tbnid=_QRLhvFUVrEQZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bhv-specialist.nl/welkom/bhv-in-company.htm&ei=UahrU7HxEYPSOY_zgegP&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNF2SFe1I38T8IuBQbc_GYPuSidjvg&ust=1399650712668058
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=A8ltZg723Cq9cM&tbnid=_QRLhvFUVrEQZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bhv-specialist.nl/welkom/bhv-in-company.htm&ei=UahrU7HxEYPSOY_zgegP&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNF2SFe1I38T8IuBQbc_GYPuSidjvg&ust=1399650712668058


 De voorschoolse leerlingen

 Verstrekken toelaatbaarheidsverklaring voor 

deelname aan SO en SBO

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=62Co33MIWJppLM&tbnid=eAQR35aL9iQIdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hbvl.be/limburg/riemst/extern-voorschoolse-opvang-vanaf-7-00-u-in-membruggen-en-zichen-zussen-bolder.aspx&ei=G6trU_GdN8GLOMDygKAG&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNGfR7MOjrWDjfpfIgCKquGQOG4cdQ&ust=1399651474755932
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=62Co33MIWJppLM&tbnid=eAQR35aL9iQIdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hbvl.be/limburg/riemst/extern-voorschoolse-opvang-vanaf-7-00-u-in-membruggen-en-zichen-zussen-bolder.aspx&ei=G6trU_GdN8GLOMDygKAG&bvm=bv.66330100,d.ZWU&psig=AFQjCNGfR7MOjrWDjfpfIgCKquGQOG4cdQ&ust=1399651474755932


 Fase 1:

Deze leerling heeft meer nodig dan de basisondersteuning. 

Ontwikkeling in beeld brengen: 

(Deel A Groeidocument ondersteuningsbehoefte)

 Fase 2

Bespreking met consulent

(Aanvullen deel A Groeidocument en deel B arrangement)

 Fase 3

Besluit:

1. Arrangement uitvoeren binnen de eigen school

2. Arrangement buiten de school: TLV (S(B)O of ander BaO)

 Fase 4

Bespreking in adviescommissie Plein 013 TLV



Toelaatbaarheidsverklaring sbo en so

Ten minste opgenomen:

1. Datum toelaatbaarheidsverklaring

2. SO of SBO

3. Bij SO bekostigingscategorie (1, 2, 3)

4. Nummer SWV

5. Beschikkingsnummer

6. Einddatum verklaring



 Aanmelding door de school

 Ouders betrokken bij aanmelding en tekenen 

startdocument en arrangement/ TLV

 Ouders kunnen beroep – bezwaar aantekenen



 Voor alle leerlingen in het SO, SBAO en BAO 

voor wie de extra ondersteuning van toepassing 

is in de vorm van een arrangement dient een 

ontwikkelingsperspectief te worden op gesteld 

binnen een termijn van 6 weken

 Betrokkenheid ouders



 Locatie: Plein 013

 Documenten en formulieren 

 Aanmelden leerlingen



Maak een 4-tal, interview degene die tegenover je zit 

Denktijd … wat levert het IB- netwerk (2013-2014)   

je op?

1. Spreek af wie A en wie B is

2. A interviewt B in ca. 7,5 minuut

3. B interviewt A in ca. 7,5 minuut

4. In een RondPraat vertelt een ieder in het team in 1 

minuut wat hij/zij van de ander te weten is gekomen

5. Trek samen conclusies

6. Eén persoon verwoordt de conclusies/wensen op 

individueel- en teamniveau en input
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 Herfst 2013 De veranderende rol van 

de interne begeleider 

binnen Passend Onderwijs

 Winter 2013 Passend Onderwijs en 

gedrag, SWPBS en 

groepsplan gedrag

 Lente 2014 Toeleiding arrangementen 

Inclusief documenten

 Zomer 2014 Transitie Jeugdzorg en 

vervolg Toeleiding
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Wensen en thema’s 2014-2015
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Wensen en thema’s 2014-2015


