Gemeenten  en  onderwijs.  Een  sterk  koppel  voor  alle  jeugd.

  

Passend  onderwijs  gaat  door!

Herinnering
Graag  brengen  wij  u  de

Gemeenten  en  onderwijs,  een  sterk  koppel  voor  alle

volgende  bijeenkomsten  weer

jeugd.  Gezamenlijke  aanpak  ‘zorg  voor  jeugd’  en

even  onder  uw  aandacht.  U

‘passend  onderwijs’  door  gemeenten  en

kunt  zich  hier  nog  voor

schoolbesturen.

aanmelden.

Het  jeugdbeleid  binnen  de  gemeente  staat  voor  grote
veranderingen.  De  transitie  van  alle  jeugdzorg  en  delen  van
AWBZ  gaan  naar  gemeenten.  Passend  onderwijs  betekent  een

Veranderingen  in
het  MBO

soortgelijke  transitie  van  taken  en  verantwoordelijkheden  naar
het  onderwijs.  Al  deze  ontwikkelingen  verwijzen  naar  elkaar

Op  8  november  a.s.

en    betekenen  dat  de  lokale  partners  van  gemeente  en

organiseert  de  LVO  in

onderwijs  gaan  bepalen  hoe  de  situatie  van  jeugd,  gezin  en

samenwerking  met  Ingrado

onderwijs  moet  worden  versterkt.

en  BMC  een
rondetafelbijeenkomst  over

Het  spreekt  voor  zich,  dat  overeenstemming  en  afstemming

dit  onderwerp.  De

een  voorwaarde  is  voor  een  effectieve  aanpak.  Dit  betekent  dat

bijeenkomst  vindt  plaats  bij

gemeenten  en  schoolbesturen  moeten  weten  wat  ze  van

BCM  in  Amersfoort.

elkaar  mogen  verwachten  en  wat  dat  dan  vervolgens  betekent
voor  de  gezamenlijke  agenda.  Het  samenwerkingsverband

Meer  informatie  en

passend  onderwijs  dient  (uiterlijk  voorjaar  2014)  het

aanmelden.

“ondersteuningsplan”  te  bespreken  met  de  gemeenten  in  een

  

“op  overeenstemming  gericht  overleg”.  Idealiter  sluit  dat
ondersteuningsplan  naadloos  aan  op  het  jeugdbeleid  van  de
gemeente(n)  en  wordt  met  het  overleg  daarover  niet  gewacht
tot  2014.  Voor  een  effectieve  gezamenlijke  aanpak  is  het
gewenst  dat  de  partners  beschikken  over  goede  informatie  en
kennis  van  het  proces  voor  deze  aanpak.  LVO  heeft  het
initiatief  genomen  om  daartoe  samen  met  het  NJi  die  kennis
beschikbaar  te  stellen  voor  de  regionale  partners,  per
samenwerkingsverband  passend  onderwijs  VO.

Het  jonge  kind:
beleid  voor  0-8
jarigen
Op  13  november  a.s.
organiseren  LVO  en  KPC  een
bijeenkomst  over  het  beleid
voor  0-8  jarigen.  U  kunt

  

tijdens  de  bijeenkomst  zelf

Aanbod  NJi  en  LVO

vertellen  over  de  situatie  in
uw  eigen  gemeente  én  kennis

Via  regionale  bijeenkomsten  willen  NJi  en  LVO  (met

nemen  van  de  stand  van

verschillende  werkvormen)  bevorderen  dat  onderwijs  en

zaken  in  andere  gemeenten.

overheid  lokaal  verbindingen  leggen  tussen  het  “wat  en  hoe”,
waarbij  de  versterking  van  de  situatie  van  het  kind  (thuis,  op

Meer  informatie  en

school  en  in  de  buurt)  centraal  staat.  Alle  transities  voor  jeugd,

aanmelden.

gezin  en  onderwijs  worden  geschetst,  evenals  de  gezamenlijke
opdracht  voor  gemeenten  en  onderwijs:  de  transformatie.  Van
indiceren  en  verwijzen  naar  een  aanpak  van  signaleren,
preventie  en  samen  bepalen  wie  wat  doet(n)  om  de  situatie
van  die  jongere/leerling  te  versterken  en  wanneer  we  gaan
bepalen  of  het  werkt  en  hoe  het  vervolg  er  uit  ziet.  Daarbij
gaat  het  om  WMO,  jeugdbeleid,  CJG-ontwikkeling,
basisondersteuning  in  iedere  school,  ‘zorg  in  en  om  de  school’
en  onderwijs-  zorgarrangementen.  Maar  ook  over
leerlingenvervoer  en  onderwijshuisvesting  op  basis  van
overeengekomen  afspraken  op  basis  van  transities  en
transformatie.
Per  regio  wordt  een  eigen  programma  met  verschillende
werkvormen  opgesteld.  Op  basis  van  ontwikkelingen  en  vragen
van  gemeenten  en  onderwijs  in  die  regio,  stemmen  LVO  en  NJi
de  aanpak  af  ten  behoeve  van  het  beoogde  resultaat  in  die
regio.  Voor  begeleiding  en  ondersteuning  hierbij,  is  het  NJi
beschikbaar.  Anders  dan  gemeenten  of
samenwerkingsverbanden  zijn  LVO  en  NJi  geen  partij,
onafhankelijk  en  goed  in  staat  het  regionale  gesprek  te  voeden
met  landelijke  kennis  en    ervaringen  van  elders.  Onderwijs  en
gemeenten  krijgen  op  deze  wijze  informatie  en  weten  wat  ze
van  elkaar  mogen  verwachten.  Door  deze  aanpak  ontstaat
gedeelde  informatie  en  wordt  de  basis  gelegd  voor  een
gezamenlijk  aanpak.  Bovendien  verkrijgen  de  gezamenlijke
partners  inzicht  in  hetgeen  nog  moet  worden  ontwikkeld.  Dit
alles  vormt  een  goede  basis  voor  de  inhoud  van  het  overleg
over  het  ondersteuningsplan.  Deze  aanpak  dient  de  situatie
van  iedere  jongere/leerling  te  verstevigen;;  om  er  voor  te
zorgen  dat  de  inzet  van  gemeenten  en  zorgpartners  facilitair  is
voor  het  versterken  van  de  mogelijkheden  van  jongere  en
gezin  en  daarmee  ook  van  het  onderwijs.
  
Kosten
LVO  en  NJi  organiseren  de  regionale  werkbijeenkomst  voor
gemeenten  en  het  samenwerkingsverband  passend  onderwijs

VO  voor    €  3.450,00  per  bijeenkomst    (exclusief  BTW).  Dit  is
inclusief  voorbereiding  en  afstemming  met  regionale  partners
en  documentatiemateriaal.  De  regio  zorgt  voor  de  zaalruimte,
het  aanleveren  van  relevante  informatie  en  vragen.  Het
programma  wordt  door  de  LVO  en  NJi  met  de  uit  te  nodigen
partners  voorbereid.      
  
Aanmelding:
Aanmelding  kan  vanaf  nu  via  LVO:  aanmeldingen@lvo-
onderwijs.nl  onder  vermelding  van  "passend  onderwijs".
NB:  De  capaciteit  is  beperkt,  wie  het  eerst  komt...

In  samenwerking  met:
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