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Geachte portefeuillehouders,
Bij beschikking van 12 december 2016, zaaknummer ZK16002076, heeft de gemeente Krimpen aan
den IJssel het samenwerkingsverband Aan den IJssel een subsidie toegekend van C 9.965,- voor het
realiseren van het jeugdhulpgedeelte van twee plekken Herstart voor Krimpense jeugdigen in het
primair onderwijs in het jaar 2017. Daarbij is gesteld dat de inhoudelijke verantwoording voor 2 april
2018 ingediend dient te zijn.
Doel Herstart
Het project Herstart is bedoeld voor leerlingen tussen 5 en 12 jaar die tenminste vier weken thuiszitten
zonder uitzicht op plaatsing op een passende onderwijsplek. Gedragsproblemen op school en een
complexe thuissituatie zijn factoren die vaak een rol spelen bij thuiszitters. Met Herstart wordt beoogd
te bepalen welke school het beste past bij iedere thuiszitter binnen deze leeftijdscategorie, hem of
haar weer te laten wennen aan school en te bepalen welke ondersteuning in de school- en ì of
thuissituatie nodig is. Het betrefteen programma van maximaal 16 weken.
Uitvoering
De opvangvoorziening Herstart wordt uitgevoerd door de Piloot, school voor speciaal onderwijs
cluster 4, Nieuwe Ommoordseweg 30, Rotterdam. De Herstart plekken zijn gesitueerd in reguliere groepen.
Aantal en financiering plekken jaar 2017
Het zeer intensieve arrangement, waarbij de leerling voor 16 weken wordt geplaatst binnen de unit
Herstart en het volledige aanbod ontvangt van observatie, diagnostiek en behandeling, is opgebouwd
uit twee componenten t.w. zorg- en onderwijsgelden.
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Het samenwerkingsverband Aan den IJssel garandeert twaalf plekken op jaarbasis. Voor leerlingen
afkomstig uit de gemeente Krimpen aan den IJssel is een cofinanciering middels een
projectsubsidiebedrag voor twee plekken jeugdhulpgedeelte ten bedrage van 6 9.965,- verleend.
Verantwoording jaar 2017
Toelaatbaarheid
Met de invoering van passend onderwijs is er voor een arrangement Herstart een toelaatbaarheids
verklaring nodig. Deze wordt afgegeven door de Commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen i extra
ondersteuning van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel.
Voorwaarde voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring is dat Krimpen Wijzer betrokken i s waarover hieronder meer - en dat de betreffende leerplichtambtenaar heeft ingestemd met het traject.
De betrokkenheid

van

KrimpenWijzer

Alvorens er een aanmelding voor Herstart plaatsvindt, dienen scholen eerst contact te leggen met
KrimpenWijzer van Krimpen aan den IJssel. KrimpenWijzer

is in de meeste gezinnen echter al betrokken

zodat zij direct worden meegenomen in het Herstart traject. Hierdoor ontstaat er direct een goede
samenwerking. De medewerkers van de opvangvoorziening Herstart kunnen op deze manier afstemmen
met alle betrokken partijen en wordt in gezamenlijkheid intensief gesproken met de ouders. Bovendien
kunnen hulpverleningstrajecten op deze manier sneller worden ingezet zodat de leerlingen hier binnen de
16 weken Herstart al profijt van hebben.
Benutting toegekende trajecten jaar 2017
In het jaar 2017 is, doorlopend vanuit het jaar 2016, voor één leerling vier weken Herstart benut en
één traject volledig. Dat brengt het totaal op 20 weken. Hiermee is sprake van onderbenutting. Dit in
tegenstelling tot de vorige project periode waar sprake was van een overschrijding met 10 weken.
Deze overschrijding is toentertijd opgevangen binnen het geheel van beschikbare plekken voor de
regio van samenwerkingsverband Aan den IJssel. Congruent aan de overschrijding in de vorige
planperiode is mijn voorstel de onderschrijding van het jaar 2017 op eenzelfde wijze op te vangen,
waarbij vermeld kan worden dat alle beschikbare plekken benut zijn.
Uitstroomgege vens
Terugplaatsing
basisonderwijs (regulier dan

1 leerling

wel SBO)
Plaatsing SO 1 VSO cluster 4

1 leerling
voor een periode van 2 jaar,
gericht op terugleiden naar het
regulier basisonderwijs

Plaatsing SO 1 VSO cluster 3

-

Overig, geen schoolsetting

-
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Toelichting op de

uitstroomgegevens

De afgelopen jaren zijn er leerlingen doorverwezen naar Herstart met forse problemen met betrekking tot
het gedrag en het gezinssysteem. Gedurende het traject bleek er vaak een onderliggende gedrags- en of
ontwikkelingsstoornis te zijn. De onderwijsbehoeften van deze leerlingen sluiten niet aan bij de
draagkracht van een reguliere basisschool. Dit kan leiden tot een verlengde periode binnen het speciaal
onderwijs waarbinnen onderwijsondersteunende behandelingen plaatsvinden, gericht op terugplaatsing in
het regulier onderwijs.
Overzicht van succesfactoren

en

risicofactoren

Succesfactoren

Risicofactoren

Remotivatie voor en kansrijke doorstart in het

Zestien weken zijn soms net te kort waardoor voortgang

onderwijs

binnen cluster 4 soms noodzakelijk is om een kind
hierna succesvol terug te plaatsen in het regulier
onderwijs

Didactisch hoger uitstroomperspectief

Vluchtgedrag ouders

Ouders zijn actief betrokken bij de onderwijsgang van

Door bezuinigingen zijn de behandelsetťmgen schaars,

hun kind

wachtlijsten lang waardoor een kind te lang niet de hulp
krijgt die hij/zij nodig heeft en derhalve niet goed
functioneert binnen een onderwijssetting

Netwerk inzichtelijk, draagkracht is bekend

Scholen hebben regelmatig een lange periode nodig om
met ouders op één lijn te komen ten aanzien van de
wenselijkheid van het traject

Daadkrachtige samenwerking onderwijs- zorg-

Rondom een terugplaatsing randzaken die de plaatsing

gemeente, gericht op zo licht mogelijk, zo tijdig

bemoeilijken

mogelijk en zo nabij mogelijk
De reguliere basisschool is nauw betrokken bij het

Ook op regulier onderwijs neemt draaglast toe, dit

traject en expertise overdracht vindt plaats

bemoeilijkt een terugplaatsing

Afsluitend kan gesteld worden dat:
de samenwerking tussen onderwijs en KrimpenWijzer

tot goede effecten heeft geleid, waarmee in

gezamenlijkheid wordt gewerkt aan veilig opgroeien en passende onderwijsplekken;
de terugplaatsing in het reguliere onderwijs dan wel doorstroming naar het reguliere voortgezet
onderwijs regelmatig om een verlengde periode binnen het speciaal onderwijs vraagt;
thuiszitten wordt voorkomen;
kinderen de kans wordt gegeven om onderwijs te volgen waar ze recht op hebben;
expertise-overdracht naar de reguliere basisscholen uitvoering krijgt;
de financiering na het kalenderjaar 2017 geregeld is in de vorm van een offerte jeugdhulpkosten
per plek.
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Ik hoop u met deze verantwoording voldoende inzicht te hebben gegeven in de opvangvoorzieningen
jaar 2017 en zie de definitieve vaststelling subsidie graag tegemoet.
Mocht u vragen hebben, dan verneem ik dit graag.
Me

uw drs. G. Broekman
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