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Nog beter ondersteunen schooljeugd: één kind, één plan, één regisseur
De gemeente Neder-Betuwe, de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, de basisscholen en de GGD
gaan nog beter samenwerken in het belang van het kind. Wethouder Hans Keuken: “Voor alle kinderen en
jeugdigen in onze gemeente willen we het beste. We zetten met partners in op nog betere samenwerking
bij de ondersteuning: één kind, één plan, één regisseur.”
Aanleiding
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) is de verantwoordelijkheid
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, belegd bij schoolbesturen en gemeenten. Het is
echter niet altijd duidelijk welke partij – school of gemeente – de ondersteuning zou moeten bieden. Dit
had als gevolg dat de gemeente tot nu toe niet of laat in het ondersteuningsproces op school betrokken
werd, doorlooptijden voor de inzet van jeugdhulp soms onnodig lang waren en er onduidelijkheid was voor
ouders en kind. Bovendien werd hulpverlening niet integraal aangepakt: er was geen sprake van één
gezin – één plan – één regisseur.
Ondersteuningsteams
In de gemeente Neder-Betuwe bleek dat de Kernpunten en de lokale basisscholen een nadrukkelijke
wens deelden om signalen en aanpak van leerlingen met een ondersteuningsvraag met elkaar te
bespreken. Zo kan er voor kinderen met een ondersteuningsvraag een integraal plan worden opgesteld
en uitgevoerd. Vanaf dit schooljaar worden deze kinderen daarom gezamenlijk besproken in een
ondersteuningsteam op school. Sommige scholen hadden voorheen al een ondersteuningsteam, maar
daar sloten de Kernpunten nog niet bij aan. Voor andere scholen is het ondersteuningsteam nieuw.
Ieder ondersteuningsteam bestaat uit vaste deelnemers: de intern begeleider van de basisschool, de
contactpersoon van het samenwerkingsverband, de Kernpuntmedewerker, Jeugdgezondheidszorg (GGD)
en ouders. Er zijn ook deelnemers die op flexibele basis kunnen aanschuiven, zoals de
schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar of een hulpverlener die betrokken is bij het gezin.
Handboek Ondersteuningsteams Neder-Betuwe
Om te zorgen voor een duurzame samenwerking binnen de ondersteuningsteams hebben de gemeente
Neder-Betuwe, de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, de basisscholen en de GGD een
handboek ontwikkeld: ‘Handboek Ondersteuningsteams Neder-Betuwe’.
In het handboek wordt onder andere ingegaan op de rollen en taken van de verschillende deelnemers aan
het ondersteuningsteam. Op basis van ervaringen in de praktijk kan het worden aangepast. Aan het einde
van het schooljaar vindt een evaluatie plaats.
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