Update oktober 2020
Project individuele onderwijszorgtrajectenPLUS
Vormgeven van de uitstroom vanuit Horizon Antonius, Bakkum

De 18 gemeenten NHN, JeugdzorgPlus Horizon, Ronduit Onderwijs en de vier
samenwerkingsverbanden passend onderwijs (Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, WestFriesland, Kop van Noord-Holland) maken zich samen sterk voor het inrichten en realiseren van de
best passende ondersteuning voor jongeren die in de regio uitstromen uit de gesloten
jeugdzorginstelling van Horizon, Antonius in Bakkum.
Vanuit een inventarisatie 1 Is geconcludeerd dat de ondersteuning die het best aansluit op het
perspectief van jongeren na een periode in geslotenheid, individueel maatwerk is, in een combinatie
van jeugdhulp en onderwijs, in de eigen regio. Het projectplan2 “Individuele
onderwijszorgtrajectenPLUS, vormgeven van de uitstroom vanuit Horizon Antonius, Bakkum”
beschrijft de weg naar dit individuele maatwerk. Bovengenoemde partners, georganiseerd in een
stuurgroep, hebben op 26 augustus de volgende besluiten genomen:
- Stuurgroep gaat akkoord met uitvoering project volgens opdrachtomschrijving in projectplan.
- Stuurgroep gaat akkoord met Annette Giling als kwartiermaker.
- Stuurgroep gaat akkoord met organisatiestructuur zoals omschreven in projectplan.
Het bijgaand is een werkdocument en zal periodiek worden bijgesteld.
Experimenteergroep OCW/VWS
Voor de uitvoering van het projectplan is een kwartiermaker aangesteld, in opdracht van de 18
gemeenten en de vier samenwerkingsverbanden. Voor de financiering van de kwartiermaker is een
aanvraag ingediend bij de Experimenteergroep onderwijs bij kleinschalige voorzieningen van OCW en
VWS. Deze experimenteergroep ziet het project “Individuele onderwijszorgtrajectenPLUS” als één
van de drie landelijke pilots in de ontwikkeling van integrale onderwijszorgtrajecten in aansluiting op
en/of als alternatief voor JeugdzorgPlus. In bijlage 2 van het projectplan omschrijven we welke
experimenteerruimte wij nodig achten. Op 22 september vond een bijeenkomst van deze
experimenteergroep plaats in Utrecht, waarbij de ontwikkelgroep een presentatie3 heeft gegeven
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van het projectplan. Zowel bij OCW en VWS wordt op dit moment onderzocht waar mogelijke
aanpassingen gedaan kunnen worden. De Experimenteergroep zal elke 4 tot 6 weken bij elkaar
komen om de ontwikkelingen vorm te geven. O.a. hebben we de volgende punten besproken:
Wat hebben we nodig op korte termijn? (fase 1 én in de uitstroom)
1.

2.

3.

De school van herkomst is blijvend betrokken (waar nodig is de jongere langer dan 3 maanden
ingeschreven op de school van herkomst). Als er geen school van herkomst is, dan is het
samenwerkingsverband passend onderwijs de verantwoordelijke partner.
Flexibele inrichting van onderwijs in geslotenheid in fase 1: een integraal dagprogramma is
voorwaarde voor een goede aansluiting op de uitstroomfase (fase 2). Nodig: integraal toezicht vanuit
VWS/OCW en een aangepast inspectiekader
Continuïteit in (passende) woonvoorzieningen

Wat hebben we nodig op langere termijn?
1.
2.
3.
4.

Machtiging bij plaatsing aanscherpen (overleg met gecertificeerde instellingen nodig).
Continuïteit van onderwijs en zorg in overgang van 18 naar 18+.
Bestuurlijke verantwoordelijkheid onderwijs in geslotenheid (fase 1) – regionaal vraagstuk.
Financiën in lijn met bestuurlijke verantwoordelijkheid; samenwerkingsverbanden en gemeenten
stellen kaders voor passend en dekkend aanbod onderwijs, voor fase 1 en 2, waardoor er beter vanuit
een gezamenlijke visie vanuit Horizon en Ronduit Onderwijs gewerkt kan worden.

Inrichting projectstructuur
De projectstructuur is ingericht. De ontwikkelgroep heeft zich in eerste instantie gericht op het
opstellen van het projectplan en zal nu verder de lijnen uitzetten. De leden van de ontwikkelgroep
zijn Sanne Pronk (Horizon), Andrea van Sonsbeek (Ronduit), Vincent Fafieanie (SWV’en) en Annette
Giling (kwartiermaker). Waar nodig zal een vertegenwoordiger vanuit de gemeenten (op inhoudelijk
niveau) uitgenodigd worden. De ontwikkelgroep is van plan vierwekelijks bij elkaar te komen. De
eerstvolgende bijeenkomst is 27 oktober.
Betrekken ketenpartners
Vanuit elk van de vier samenwerkingsverbanden is een consulent passend onderwijs als
contactpersoon voor Antonius en het project aangewezen. Op 22 oktober vindt de eerste
bijeenkomst plaats, waarbij ook de ondersteuningscoördinator van Ronduit Onderwijs aansluit. Met
deze groep gaan we de banden met de scholen versterken en het interprofessioneel samenwerken in
de eigen regio verder vormgeven.
De eerste stappen naar samenwerking met de gecertificeerde instellingen zijn gezet. Ze zijn
geïnformeerd over het projectplan, hebben meegedacht over benodigde experimenteerruimte en
gaan aansluiten bij de stuurgroep.
Opzetten en uitvoeren monitoring
We leren terwijl we doen; we volgen de uitstroomtrajecten op casusniveau om zo de effecten van de
inzet systemisch in kaart te brengen en verbeteringen te kunnen doorvoeren. Er is een monitor
uitgezet die bijgehouden wordt door Horizon en Ronduit, onder begeleiding van de kwartiermaker.
De data gaat aangevuld worden met informatie vanuit de samenwerkingsverbanden en
gecertificeerde instellingen. Vierwekelijks zal er op locatie Antonius een overleg zijn om samen met
Ronduit en Horizon de monitor up-to-date te houden. In januari 2021 zal de eerste evaluatie
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plaatsvinden, gebaseerd op de jongeren die in de periode augustus 2020 t/m december 2020 zijn
uitgestroomd.
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Oktober t/m december 2020
-

Monitoring (continue)
Bijeenkomsten ontwikkelgroep (vierwekelijks)
Bijeenkomsten Experimenteergroep OCW/VWS (vier tot zes wekelijks)
Werkgroep consulenten passend onderwijs starten
Werkgroep methodiek starten
Update voor betrokkenen in oktober en december
Opzetten tevredenheidsonderzoek (i.s.m. Horizon)
Betrekken jongeren
Projectplan bijstellen & voorbereiden evaluatie

Namens de ontwikkelgroep,
Annette Giling
Kwartiermaker onderwijs-jeugd
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