Sluitende aanpak thuiszitters Goeree-Overflakkee
Doel
Geen enkel kind of jongere zit langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of
zorg. Wij zorgen gezamenlijk voor een sluitende aanpak die in het op overeenstemming gericht overleg
(OOGO) bestuurlijk is bekrachtigd.
Sluitende aanpak
Deze sluitende aanpak draait om maatwerk voor kinderen, jongeren en gezinnen. Gemeente GoereeOverflakkee (GGO) en samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (SWV GO) werkt met hen aan een
sterke basis thuis en op school, bieden steun bij opgroeien en ontwikkelen en zorgen voor specialistische
zorg en ondersteuning als het moet.
Onze aanpak is dat alle scholen primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) werken met een
gelijke onderwijsondersteuningsstructuur (figuur 1 en 2) welke door de GGO en het SWV GO wordt
ondersteunt. De gemeente en het SWV bieden kinderen, jongeren en gezinnen begeleiding vanuit hun
professie en versterken de school in de basisvaardigheden van goed onderwijs en ondersteuning op maat.
Onze aanpak is schematisch weergegeven in het ‘fundamentenmodel’ (figuur 1) en ‘3 pijlers’ (figuur 2).

figuur 1: fundamentenmodel

figuur 2: 3 pijlers

Basisondersteuning
• Het SWV stimuleert en steunt de scholen in de basisondersteuning door inzet middelen en inzet van
professionals (Kernteam: begeleider passend onderwijs en orthopedagoog).
• Het onderwijs (PO, VO en MBO) en de gemeente op Goeree-Overflakkee hebben een gemeenschappelijk
verzuimprotocol (*) waarin het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke rol heeft.
• Scholen registreren absenten volgens eigen werkwijze verzuimregistratie.
• SWV vraagt ieder kwartaal de informatie op bij de scholen/schoolbesturen en Leerplicht die nodig is
voor het invullen van 'het formulier thuiszittersregistratie', het SWV draagt zorg voor het versturen van
dit formulier aan de Inspectie.
• Het SWV organiseert thuiszitterstafels met CJG en Leerplicht. De verzuimregistraties van de scholen
zorgen voor input. Tevens worden de leerlingen die vrijstelling hebben verkregen op grond van artikel
5(**) onder a hier gemonitort.
Schoolondersteuningsteam (SOT)
• Alle scholen binnen het SWV GO hebben een SOT. Het SOT is een team dat bestaat uit
jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en onderwijs (intern begeleider/coördinator
onderwijsondersteuning) wat gericht is op inzet preventieve en licht curatieve interventies; het SOT
werkt vraaggestuurd,
• in vaste samenwerkingsvorm. Zie werkproces SOT.
Jeugdondersteuningsteam (JOT)
• Wanneer de hulpvraag SOT overstijgend is dan kan een kind/jongere via het SOT aangemeld worden bij
het JOT. Het JOT kan doorverwijzen naar passende (jeugd)hulpverlening.
• Onderwijs zorgarrangementen (OZA) kunnen in samenspraak met JOT, SWV en de onderwijsinstelling
ingezet worden.
Samenwerkingsverband Passend onderwijs
• SWV GO neemt de regie en gaat in overleg met de school en ketenpartners
• bij het vinden van een passend aanbod van onderwijs en zorg en voor interventie als partijen hierin
vastlopen.
• SWV VO en GGO hebben een maatwerktraject procedure voor thuiszittende leerlingen die wachten op
een plaatsing in onderwijs- of zorginstelling.
• Het SWV GO heeft een goede samenwerking met de onderwijsconsulenten.
• Het SWV monitort de resultaten van onze aanpak in de permanente werkgroep passend onderwijs
(beleidsambtenaren GGO en directie SWV GO), tijdens de thuiszitterstafels en in het OOGO.

Interventie overleg en doorzettingsmacht
De regio Goeree-Overflakkee kent weinig tot geen thuiszitters. In de periode januari 2018 t/m december
2019 loopt de pilot ‘interventieteam On GOing’. Dit is een overleg met flexibele samenstelling welke
vraaggestuurd werkt. Het SWV (directie) en GGO (coördinatoren Sociaal Domein) zal dit team oproepen
wanneer onderwijs, hulpverlening, kind/jongere en ouders niet binnen 10 weken een gezamenlijk besluit
kunnen nemen over een passende onderwijsplaats en/of passende hulp en bij zeer ingewikkelde casuïstiek
(complexe onderwijsondersteunings- of zorgbehoefte, een aanhoudend verschil van inzicht, verstoorde
relaties of een combinatie daarvan). Het interventieteam On GOing heeft de opdracht in deze situaties tot
een passende oplossing te komen waaraan alle betrokkenen zich committeren. Het interventieteam On
GOing werkt binnen de kaders van de wet passend onderwijs, de leerplichtwet, de wet publieke
gezondheid en de jeugdwet. Het team bestaat uit deelnemers Loket aangevuld met maximaal 2
professionals met relevante expertise. De directeur-bestuurder SWV GO heeft doorzettingsmacht.
* http://www.swvgo.nl/ketenpartners/samenvoorkinderen/leerplicht
** http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2017-07-01#Paragraaf3_Artikel5

