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3 voor professionals

Samenwerking
als sleutel tot succes

www.swvvomiddenlimburg.nl > bij documenten.
De kaart geeft een overzicht van het voortgezet onderwijs in onze regio.
Met de kaart kunnen leerlingen en ouders makkelijker een school kiezen
die bij hen past. Uiteraard geeft de kaart slechts een eerste indruk, waarna
een nadere ‘live’ kennismaking zal volgen.
Maar, het overzicht is nadrukkelijk ook bedoeld voor docenten en ver
wijzers, om beter te kunnen samenwerken. Zowel tussen basisonderwijs
en v(s)o; als tussen v(s)o- en mbo-scholen. Samen zijn we sterk in passend
onderwijs!
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bieden. Samenwerken met alle betrokken partijen is hierbij cruciaal.’
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van hun kind. Dat is nu veranderd. Ouders kunnen zich
bij iedere willekeurige school aanmelden. Deze school
bekijkt of en welke specifieke begeleiding of ondersteu
ning het kind nodig heeft. Als dan blijkt dat dat deze
school geen passend onderwijs kan bieden, wordt er
gezocht naar een school die dat wél kan.

Coördinator SWV VO/VSO 31.02
Nathalie Schotanus
t 06 - 53 35 10 87
e n.schotanus@swvvo5201.nl
i

www.swvvomiddenlimburg.nl

In deze derde nieuwsbrief komen we terug op het onderwerp ‘samenwerken’.
Bert Martens licht toe: ‘In het SWV zijn alle twaalf besturen van scholen in deze regio vertegen
woordigd die allen deze doelstelling onderschrijven. Door de invoering van de wet passend onderwijs
en de transitie van de jeugdzorg per 1 januari 2015, is de gemeente een belangrijke samenwerkings
partner geworden. In gevallen waar een leerplichtige jongere voortijdig strandt en niet meer deel
neemt aan het onderwijs, heeft het onderwijs en de jeugdhulpverlening, zoals het tot voor kort
georganiseerd was, gefaald.
Doordat de gemeente de jeugdhulpverlening anders heeft ingericht en gebruik maakt van allerlei
expertise die gericht is op het begeleiden van het kwetsbare kind, in samenhang met het gezin en
de maatschappij, is samen met het SWV een dekkend netwerk gecreëerd. Onderwijs is een belang
rijke sleutel voor succes. Een leerling met een havo-advies, zou de school moeten ook verlaten
met een havo-diploma. Leerlingen met ADHD, dyslexie, dyscalculie of andere sociaal-emotionele
problematieken, moeten in de klas ondersteund worden. Alle partijen h
 ebben er baat bij dat
maatwerk geboden wordt. Dat is onze verantwoordelijkheid. Vóór de invoering van de wet passend
onderwijs was het gebruikelijk dat ouders samen met hun kind allerlei scholen bezochten in de
hoop dat daarbij de school zat die invulling kon geven aan de specifieke ondersteuningsbehoefte

Door onze krachten te bundelen en de beschikbare finan
ciële middelen effectief en efficiënt in te zetten wordt de
dienstverlening verbeterd. De verantwoordelijkheid van
scholen in het voortgezet onderwijs houdt overigens niet
op als het kind de school verlaat (al dan niet met een
diploma). Gedurende het eerste jaar van een vervolg
opleiding blijft de aanleverende school verantwoordelijk
voor de prestaties van de leerlingen. Deze cijfers tellen
mee in de kwaliteitsbeoordelingen van de aanleverende
school door de Inspectie van het Onderwijs.
Kwetsbare leerplichtige jongeren met meervoudige
problematieken vielen in het verleden vaak buiten de
boot. Dit jaar zijn we er in geslaagd om vrijwel alle

leerplichtige leerlingen een passende onderwijsplek te
bieden, afgestemd op de mogelijkheden en met de
ondersteuning en begeleiding die het kind nodig heeft.
Immers, geen enkel kind hoort in het onderwijs aan de
kant te staan, niet mee te kunnen doen.
Samen met onze partners binnen het SWV hebben wij
sturing gegeven aan het terugdringen van het aantal
voortijdige schoolverlaters. De samenwerking tussen
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonder
wijs krijgt steeds meer gestalte. Om een doorlopende
leerlijn te kunnen waarborgen is afstemming belangrijk.
Binnen het SWV proberen we op bestuurlijk niveau
de voorwaarden te scheppen om deze doelstelling te
realiseren.’
Inleiding geschreven door: Heidi Reer

Actietafel thuiszitters
‘	De bereidheid samen een 		
oplossing te vinden.
	Hoe dan ook’
Iedere jongere heeft recht op onderwijs. Daarom
is in onze regio de afgelopen drie jaar heel hard
gewerkt om alle thuiszitters weer naar school

of in (leer)werktrajecten te krijgen. In 2011
waren er nog circa 65 thuiszitters, momenteel zijn
dat er 3. Een indrukwekkend resultaat, bereikt
dankzij de actietafel thuiszitters, waarin
onderwijs, zorg en gemeenten
intensief samenwerken.

Thuiszitters zijn vaak onzichtbaar. Of je zit als docent of hulpverlener met
de handen in het haar. Waar houdt jouw werk op en waar neemt iemand
anders het over? En wie neemt het over? Ingrid Verkooijen, leerplicht
ambtenaar/RMC-consulent van de gemeente Roermond e.o.: ‘De grootste
risicogroep is jongeren die van school veranderen. Bijvoorbeeld als ze
overstappen van vo of vso naar mbo, of van een Nederlandse naar Belgische
school. Vaak vinden ze geen aansluiting of hebben ze problemen thuis.’
Peggy van Oijen, van Bureau Jeugdzorg vult aan: ‘Ook jongeren die terug
kwamen uit een gesloten jeugdzorginstelling vormden in 2011 een grote
risicogroep. De school waar ze eerst zaten, wilde ze vaak niet terugnemen,
en het vso zat vol. De urgentie was hoog!’

Glashelder
Ingrid: ‘Alle uitvoerders waren bereid het probleem aan te pakken, maar er
zat veel ruis op de lijn. Wie doet wat? Ik was benieuwd wat er landelijk aan
gedaan werd, en heb contact opgenomen met Gedragswerk.’ Gedragswerk,
een initiatief van het ministerie van OC&W, begeleidt scholen, gemeenten,
zorgprofessionals en ouders bij het voorkomen en oplossen van school
uitval. Bart van Kessel van Gedragswerk werd onafhankelijk voorzitter van
de actietafel thuiszitters. Bart: ‘De lijst met namen en rugnummers van
de jongeren waar het om ging, was een hele goede start. Het is belangrijk
om de jongeren glashelder voor je te zien. Daardoor besef je: we gaan een
oplossing vinden. Hoe dan ook.’
Samenwerken op alle niveaus
‘Vervolgens hebben we ervoor gezorgd dat we met de juiste deskundigen
om tafel zaten’, vervolgt Bart. ‘Een mix van uitvoerders, beleidsmakers en
beslissers was cruciaal om door te kunnen pakken. Wethouder Wim Kemp
heeft zich er bijvoorbeeld persoonlijk sterk voor gemaakt, net als Bert
Martens, destijds directeur van het Mundium College. Dat heeft geholpen
om knopen door te hakken en deuren te openen. Maar boven alles staat
de inzet van alle individuen en organisaties. Iedereen heeft professioneel
samengewerkt.’

Geen doekjes, maar verantwoordelijkheid
Een groot probleem was bijvoorbeeld dat het vso vol zat, terwijl er veel
vraag naar was. Dankzij het overleg kon vso de Ortolaan haar locatie uit
breiden. Een ander probleem was de onduidelijkheid in taken en rollen.
Peggy: ‘We winden er in dit overleg geen doekjes om. We spreken elkaar
aan op afspraken en verantwoordelijkheid. Niet om te verwijten, maar om
samen verder te komen. Als er een casus wordt besproken, wordt er direct
een regievoerder benoemd. Die zorgt ervoor dat de juiste stappen worden
gezet, met de inzet van iedereen.’ Ron Mennen, zorg- en transitiecoördi
nator, vso De Ortolaan/OPDC: ‘Door het overleg hebben we geleerd hoe
we samen tot goede oplossingen kunnen komen. Dat is een grote winst,
ook voor toekomstige initiatieven.’
Snel handelen
Dat het team goed kan samenwerken, merkten ze deze zomer. Ron: ‘Er was
een grote groep vso-leerlingen die net voor de zomer nog geen duidelijkheid
had of ze op het mbo aan de slag konden. Door een groot aantal aanmeldin
gen lagen de dossiers - ja, ze waren vrij dik - twee weken voor de vakantie
nog bij het mbo te wachten. Maar door het thuiszittersoverleg kon er toch
snel worden gehandeld en kregen ze nagenoeg allemaal voor de zomer een
plek. Dat was fantastisch.’ Peggy: ‘We maken ook duidelijke afspraken om
problemen te voorkomen. Als een leerling naar de gesloten jeugdzorg moet,
bespreken we nu bij aanvang al wat er daarná moet gebeuren.’
Risicogroepen in beeld
Ingrid: ‘We zitten midden in grote veranderingen, zoals de wet passend
onderwijs, de transitie in de jeugdzorg en de komende participatiewet.
Dankzij het overzicht en de samenwerking die we hebben opgebouwd, is
er vertrouwen dat wij deze veranderingen het hoofd kunnen bieden. Niet
voor niets zijn we nu bezig met een inventarisatie van voorzieningen die
minimaal behouden moeten blijven. Zo willen we het ontstaan van nieuwe
thuiszitters zoveel mogelijk voorkomen.’ Bart: ‘We hebben alle risicogroe
pen in beeld: welke leerlingen hebben op welk moment grotere kans om uit
te vallen? Daar zijn we heel alert op. Op die manier is het overleg ook
een goede structuur om een preventieve werking te hebben.’ Wat is jullie
boodschap aan iedereen in het onderwijs? Ron: ‘Neem je verantwoordelijk
heid, maar weet ook waar je grens ligt en gebruik de zorgstructuur die er is.
Trek tijdig aan de bel. Als er te laat wordt gehandeld, is het daarna moeilijk
aarden op een nieuwe plek.’ Peggy: ‘We zijn er samen verantwoordelijk voor
dat er geen thuiszitters zijn.’
Aan de actietafel thuiszitters nemen deel:
	Gedragswerk
	SWV VO/VSO Midden-Limburg
	MBO Citaverde en Gilde Opleidingen
	Vsv-makelaars VO en MBO
	KEC/VSO de Ortolaan
	De Loods/Met GGZ
	Bureau Jeugdzorg
	William Schrikker Groep Jeugdzorg
	Gemeente Roermond: wethouder Onderwijs, beleidsmedewerker
en regisseur Jeugd/Gezin (afd. Welzijn), leerplicht/RMC
(team Educatie, afd. Sociale Zaken).

Op de foto V.l.n.r.: Ingrid Verkooijen, Peggy van Oijen,
Ron Mennen en Bart van Kessel

