
Passend Onderwijs: een zorg van school én gemeente 
 

Onderwijsondersteuning en jeugdhulp 
Op onze scholen wordt ondersteuning gegeven aan onze zorgleerlingen. Als er problemen 
zijn op leergebied, of met gedrag en werkhouding, gaan we direct aan de slag.  
Daarnaast bestaat ook de jeugdhulp. Deze schiet te hulp als er problemen zijn in de gezinnen 
zelf. Het maatschappelijk werk komt dan in het geweer om opvoedondersteuning te geven 
of financiële advisering of noem maar op. 
In het verleden werkten de onderwijsondersteuning en de jeugdhulp vaak langs elkaar heen. 
De een wist vaak niet van de ander af. Dat moet anders worden onder 
Passend Onderwijs.    

 
Gemeente 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp. Dat betekent dat onze school een nauwere relatie krijgt 
met onze gemeente. Een goede samenwerking is van groot belang. Nu 
overlegt onze school al regelmatig met de gemeente over de zgn. 
Lokaal Educatieve Agenda. De gemeentelijke overheid financiert op dit 
moment ook al een aantal zaken waar we als school van profiteren.  

 De gemeente is verantwoordelijk voor de Voor- en 
vroegschoolse Educatie (VVE).  

 De gemeente zorgt op dit moment voor de halfjaarlijkse screening door een 
logopedist van leerlingen die, in overleg met de ouders, worden aangemeld door de 
leerkracht. Voor (kortdurende) behandeling en verdere advisering wordt u verwezen 
naar de particuliere logopedisten.  

 Verder bezoekt de jeugdverpleegkundige en de schoolarts van de GGD regelmatig 
onze school.  

 Tenslotte hebben we op onze school een schoolmaatschappelijk werker. 
  
Zoals u ziet heeft de gemeente al een stevige relatie met onze school. Dit wordt nu verder 
uitgebreid doordat per 1 januari 2015 alle zorg voor de jeugd via de gemeente gaat 
verlopen. Wanneer uw kind bijvoorbeeld een behandeling voor enkelvoudige dyslexie nodig 
heeft, dan regelt of betaalt de gemeente dat voortaan. Dat geldt ook voor een behandeling 
door een psycholoog. Wanneer een gezin opvoedingsproblemen 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 door de meeste gemeenten georganiseerd wordt. 
 



Basisteams 
De gemeente heeft een aantal basisteams ingericht. Hier worden 
verschillende benamingen voor gebruikt: wijkteam, buurtteam, social 
team, CJG, gebiedsteam, enz. Wanneer een burger een bepaald 
probleem ervaart op het gebied van het sociaal domein 
(maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, werk) dan kan men 
terecht bij dit basisteam. Hierin zitten deskundigen die de vraag 
aanhoren en proberen te verhelderen. Wat is nu precies het 
probleem? Wie kan u daar bij helpen? Is het mogelijk dat uw 
buurman, uw familie of de vrijwilligers uit de kerk u helpen? In dat 
geval zal het basisteam u verwijzen naar de buurt, familie of de kerk. 

Maar wanneer er sprake is van complexere problemen, zal het basisteam een verwijzing 
geven naar een hulpverleningsinstelling.  
U kunt ook aangeven door wie u geholpen wil worden. We nemen aan dat u  geholpen wilt 
worden door een identiteitsgebonden instelling. Die hulpverleners begrijpen immers 
waarom u uw leven in wilt richten op grond van de Bijbel? Welnu, in de wet is daar rekening 
mee gehouden. U kunt dan ook kiezen voor bijv. de Vluchtheuvel, de Schuilplaats, Eleos, 
Agathos, Driestar-Educatief, Kerstencentrum e.d. Soms moet hiervoor een formulier 
ingevuld worden; wij helpen u daar graag bij.   

 
Huisarts 
U dient zich dus te melden bij het basisteam. Echter, de 
huisarts heeft ook een verwijsmogelijkheid als het gaat om de 
jeugdhulp. De gemeente probeert de basisteams en de 
huisartsen zo goed mogelijk samen te laten werken, maar het 
is goed om te weten dat de huisarts u ook verder kan helpen. 
Bij de basisteams kunt u terecht voor alle vraagstukken in het 
sociale domein, de verwijsmogelijkheid van de huisarts beperkt 
zich tot de jeugdhulp.  
 
Ondersteuningsteam 
Doordat  uw kinderen op school zitten, worden bepaalde problemen daar gesignaleerd. Dan 
bespreekt de school die eerst in ons ondersteuningsteam. Daarin hebben naast de Intern 
Begeleider (IB’er) en vaak de directeur van de school ook de orthopedagoog en een 
schoolmaatschappelijk werker of jeugdgezondheidszorgfunctionaris zitting. Deze laatste 
dient als de verbinding met de gemeentelijke jeugdhulp: de zg. schakelfunctionaris. De 
ouders kunnen worden uitgenodigd om deze bespreking bij te wonen. Wanneer het 
Ondersteuningsteam van de school jeugdhulp noodzakelijk acht, hoeven de ouders geen 
contact op te nemen met het basisteam om hulp te krijgen. De schoolmaatschappelijk 
werker kan dit verder - in goed overleg -  verzorgen. Hij schakelt tussen ouders, school en 
het basisteam van onze gemeente. Dat lijkt een handige werkwijze. 
 



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. 
We hopen dat het u een beetje duidelijk is geworden. Als u 
nog vragen hebt, loop gerust de school in en stel uw vragen 
aan de directie of IB’er.  

  
 


