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SAMENVATTING 
 

Met dit rapport geeft het Trendbureau Drenthe, in opdracht van de gemeente Tynaarlo, een 

beeld van de stand van zaken van het passend onderwijs in de gemeente en van de aansluiting 

met Jeugdhulp. Het onderzoek bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel en vond 

plaats in de periode van juli 2018 tot en met februari 2019. De uitkomsten in dit rapport geven 

een richting voor versterking naar de toekomst. 

 

Alle leerplichtige kinderen en jongeren in beeld?  

(bestandsanalyse (leerplicht)administratie, 10 januari 2019) 

Op 10 januari 2019 telde de gemeente Tynaarlo 8592 jongeren in de leeftijd 0 tot en met 22 jaar. 

In het kader van de Leerplichtwet moeten de gemeenten alle jongeren tussen de 5 en 18 jaar in 

beeld hebben. Jongeren in die leeftijdscategorie zijn verplicht onderwijs te volgen, totdat ze een 

startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. In de gemeente zijn op 10 januari 2019 alle 

leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren in beeld, op 1 kind na waarvoor een 

adresonderzoek is gestart. Sommige leerplichtige en kwalificatie plichtige jongeren gaan niet 

naar school en zitten thuis. Voor een deel gaat het om kwetsbare jongeren met uiteenlopende 

en in bepaalde gevallen complexe problemen, waarvoor een passende plek in het onderwijs 

moeilijk te vinden is. Het gaat hier in totaal om 13 jongeren.  

Van 125 van de 138 voortijdig schoolverlaters (18 tot en met 22 jarigen zonder startkwalificatie) 

is een RMC-dossier aangemaakt. De overige 13 jongeren zijn niet aangemeld voor een RMC-

traject. 

 

Deelname regulier en speciaal onderwijs (bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)) 

In schooljaar 2017-18 (peildatum 1 oktober) wonen in de gemeente Tynaarlo 3.164 

basisschoolleerlingen. Hiervan gaan 3.052 kinderen (96,5%) naar een reguliere basisschool, 39 

kinderen bezoeken een speciale basisschool (1,2%), 32 kinderen gaan naar het speciaal 

onderwijs (1,0%) en 41 kinderen volgen voortgezet speciaal onderwijs (1,3%). 

De gemeente Tynaarlo heeft, evenals voorgaande jaren, binnen de provincie Drenthe het laagste 

percentage leerlingen dat het speciaal basisonderwijs bezoekt. Ook landelijk ligt dit aandeel 

hoger. De gemeente Tynaarlo heeft het grootste percentage leerlingen dat het regulier 

basisonderwijs bezoekt.  

 

Verzuim en thuiszitters (bron: Ingrado, vsv-kompas) 

Uit de verzuimcijfers van het schooljaar 2016-17 blijkt dat ook het verzuim relatief laag is 

(absoluut verzuim 0,2 per 1.000 jongeren en spijbelen 14,8 per 1.000 jongeren). In 2016-17 

waren er 4 zogenaamde thuiszitters in de gemeente Tynaarlo. Dat komt neer op 0,8 per 1.000 

jongeren van 0 tot 18 jaar. Ook dit langdurig relatief verzuim komt in Tynaarlo minder vaak voor 

dan gemiddeld in Drenthe en Nederland. 
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Dit beeld komt overeen met de uitkomsten van de gesprekken die het Trendbureau voerde met 

vertegenwoordigers van de schoolbesturen en het Samenwerkingsverband PO 22.01. Ook zij 

geven aan dat vrijwel alle kinderen en jongeren in beeld zijn en dat vrijwel elk kind onderwijs 

volgt en ook de basisondersteuning krijgt die nodig is. 

 

Passend onderwijs in gemeente Tynaarlo 

Binnen het samenwerkingsverband 22.01 is ‘extra ondersteuning’ uitsluitend de deelname aan 

speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Alle andere vormen van ondersteuning vallen 

onder de basisondersteuning. Het samenwerkingsverband werkt toe naar een ‘hoog’ niveau van 

basisondersteuning. Een ‘hoog’ niveau van basisondersteuning betekent dat scholen veel 

kunnen bieden aan kinderen. Zij hoeven dit niet allemaal zelf te doen; scholen kunnen externen 

inschakelen om de benodigde ondersteuning (op school) te realiseren. Binnen alle vormen van 

ondersteuning staat het kind zoveel mogelijk voorop. In de gemeente Tynaarlo heeft ieder kind 

recht op onderwijs (regulier, speciaal of een combinatie hiervan). 

 

Resultaten: 

 Er is overeenstemming over wat passend onderwijs is. Aansluitend bij de onderwijs-

behoeften van het kind wordt op maat ondersteuning gezocht. Deze ondersteuning is 

beschikbaar en wordt ingezet in de scholen; 

 Er is dus niet 1 route om aan te sluiten bij onderwijsbehoeften en dat is ook niet gewenst. 

Iedere school werkt met afspraken hoe ze ondersteuning kunnen bieden, zowel binnen-als 

bovenschools. De route (wie wordt wanneer ingezet), is afhankelijk van de behoefte van het 

kind; 

 Ouders spelen een cruciale rol, zij zijn de belangrijkste partners van het onderwijs. Zo 

mogelijk ook het kind zelf; 

 In de casuïstiek zijn naast een goede relatie met ouders, de korte lijnen en goede relaties 

met de betrokken partners essentieel. Dit betekent dat uitval van mensen of onduidelijkheid 

over bv. vervanging van mensen belemmerend kan werken;   

 Er kan meer uitwisseling plaatsvinden tussen de experts van de scholen maar ook met de 

gemeente en zorg. Naast casuïstiek bespreken ook uitwisseling op processen en beleid;  

 Aandacht voor de groep hoogbegaafden is nagenoeg voor iedereen een thema. Naast de 

aanpak (binnen het curriculum van de school) zal er ook gekeken moeten worden naar de 

wachtlijsten die er zijn voor onderwijs voor hoogbegaafden.  

  

Verbinding onderwijs en zorg 

Een thema dat extra aandacht vraagt is de verbinding onderwijs en zorg, zo blijkt ook uit het 

tweede ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband passend onderwijs primair 

onderwijs 22.01 voor 2018-2022. 

 

Schoolbesturen nemen hun zorgplicht serieus, maar ze noemen ook voorbeelden waarbij ze zich 

steeds weer afvragen: wat is nu de juiste route? Denk aan het kind dat dreigde uit huis geplaatst 
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te worden en de vader met een pistool op school kwam, maar ook aan de AMK-melding van een 

school waarbij er geen actie vanuit de Jeugdhulp kwam (we komen pas in actie als er wat mis 

gaat). De verbinding onderwijs en zorg voor deze zware problematiek verloopt soms moeizaam. 

 

De grens tussen onderwijs en zorg blijft ingewikkeld. Waar ‘stopt’ het onderwijs en waar ‘begint’ 

de zorg? Zoals een schoolbestuur het zegt: “als onderwijs verlenen we geen zorg maar hebben 

wel zorgen over en voor het kind”.  

Ook voor de aansluiting onderwijs en zorg is het belangrijk de verwachtingen over en weer 

helder te hebben. Met name het elkaar informeren en terugkoppelen van informatie onderling 

verdient aandacht. Op dit vlak raakt de wet Passend Onderwijs (2014) en de Wet op de 

Jeugdhulp (2015) elkaar en zijn de verantwoordelijkheden van gemeente, onderwijs en zorg 

daarin verankerd. De concrete afspraken in de praktijk, de uitwerking kunnen nader besproken 

worden zodat er nog efficiënter gewerkt wordt.  

 

Er is in Tynaarlo vanuit het onderwijs behoefte aan een regievoerder. Iemand die het gehele 

proces rondom een kind (of gezin) bewaakt. En die doorzettingsmacht heeft, vooral als zware 

zorg nodig is en ouders die hulp eigenlijk niet willen. Vraag die hierbij ook speelt is deze: hoe 

spelen we met elkaar adequaat in op situaties die het snijvlak van onderwijs en zorg raken? 

Zonder dat het kind de dupe wordt van het systeem en tussen wal en schip valt (of juist in 

afzonderlijke netwerken wordt besproken en hulp langs elkaar loopt). 

 

Richtinggevende aanbevelingen voor de toekomst staan in hoofdstuk 5 beschreven.  

 
 
Verduidelijking/ leeswijzer 

 In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt, ze zijn zoveel mogelijk 

uitgeschreven. 

 Voorbeelden zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar concrete voorbeelden.  

 Voor leerlingen die zich in het regulier basisonderwijs niet optimaal kunnen 

ontwikkelen is er het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Scholen voor 

speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk 

gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen 

hebben. Het speciaal basisonderwijs is er eveneens voor leerlingen die in het regulier 

onderwijs niet optimaal gedijen, maar het betreft hier lichtere problematiek dan waar 

leerlingen op het speciaal onderwijs mee te maken hebben. Leerlingen die naar het 

speciaal basisonderwijs gaan krijgen extra ondersteuning en les in kleinere klassen. 

 Ieder schoolbestuur gebruikt eigen termen voor het team dat ondersteuning kan 

bieden binnen de school of binnen een schoolbestuur (bovenschools). De eigen termen 

van de school zijn in dit rapport genoemd, waar het van toepassing is. Dit kan 

verwarring geven.   
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1 INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
 

In juni 2017 is een motie door GroenLinks ingediend waarbij het VN-verdrag inclusief onderwijs 

(art. 24) de inzet was. Deze motie is niet in stemming gebracht omdat er overeenstemming is 

bereikt over een te houden onderzoek waarin de stand van zaken van het passend onderwijs in 

de gemeente Tynaarlo in beeld is gebracht. 

 

Landelijke ontwikkelingen en discussies rond Passend Onderwijs hebben mede de behoefte 

gevoed meer inzicht te krijgen in Passend Onderwijs en hoe het in zijn werk gaat binnen de 

gemeente Tynaarlo.  

 

De behoefte vanuit de gemeente Tynaarlo naar meer inzicht rond Passend Onderwijs is met 

schoolbesturen Primair Onderwijs besproken tijdens het LEA-overleg (Lokaal Educatieve 

Agenda). Daarin spraken de schoolbesturen de wens uit het onderzoek uit te breiden en ook de 

verbinding onderwijs – zorg hierin mee te nemen (zie ook Onderzoeksvragen).  

 

 

1.2 Onderzoeksvragen 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van juli 2018 tot en met februari 2019 en richt zich 

op het primair onderwijs.  

 

Na overleg met de gemeente Tynaarlo en de schoolbesturen, zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

 

Wat is de stand van zaken Passend Onderwijs in de gemeente Tynaarlo?   

 Zijn alle kinderen uit de gemeente Tynaarlo in beeld? Is bekend of en naar welke 

onderwijsinstelling ze gaan, of ze een startkwalificatie hebben behaald, vrijstelling hebben, 

zonder vrijstelling thuiszitten? 

 Wat is de formele route en het netwerk en hoe gaat het in de praktijk?  

 Wat gaat goed en wat kan beter? Wat zijn de ervaringen van het onderwijsveld, de ouders 

(ouderpeiling Samenwerkingsverband 22.01 PO, 2017) en de gemeente met passend 

onderwijs en zijn daar voorbeelden van te geven (casusbeschrijvingen)?  

 

Hoe is de verbinding onderwijs – zorg en waar zijn verbeterpunten? 

 Hoe is de relatie/ verbinding hulpverlening en onderwijs?  

 Hoe ziet de zorgroute kaart (in theorie en praktijk) er uit?  
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 Wat gaat goed en wat kan beter? Wat zijn de ervaringen van onderwijsveld en de gemeente 

met de verbinding onderwijs zorg en zijn daar voorbeelden van te geven (casus-

beschrijvingen)? 

 

Doel 

Het onderzoek geeft een beeld van de stand van zaken rond Passend Onderwijs en de aansluiting 

met jeugdhulp en geeft een richting voor versterking naar de toekomst toe. Uitkomsten moeten 

leiden tot het gesprek aangaan met elkaar. Ieders belang en verantwoordelijkheid voor het 

welzijn van de kinderen staat voorop.  

 

 

1.3 Opzet van het onderzoek 
 

Voorbereiding 

Ter voorbereiding op het onderzoek, om vraag- en doelstelling helder te krijgen, zijn diverse 

gesprekken gevoerd. Met beleidsmedewerkers en wethouder onderwijs van de gemeente 

Tynaarlo, maar ook met een (gemeentelijk) overlegteam (jeugd en onderwijs), incl. leden van 

het VN panel. 

Het laatste voorbereidingsgesprek vond plaats tijdens een LEA-overleg (Lokaal Educatieve 

Agenda) met vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de gemeente. 

 

Gegevensverzameling 

We hebben verschillende methoden gebruikt om in korte tijd een zo goed mogelijk beeld te 

krijgen van passend onderwijs en de verbinding met zorg in de gemeente Tynaarlo. 

 

Kwantitatief onderzoek: bestandsanalyse 

Zijn alle jongeren van 0 – 23 jaar in de gemeente Tynaarlo in beeld?  

Om deze vraag te beantwoorden zijn geanonimiseerde gegevens uit de leerplichtadministratie 

van de gemeente Tynaarlo opgevraagd. Is van de jongeren bekend of en waar ze naar school 

gaan, hebben ze een vrijstelling, is een startkwalificatie behaald? We brengen de cijfers in kaart. 

Uitkomsten kunnen aanleiding zijn tot gesprek. 

Daarnaast hebben we databestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs geanalyseerd. Vragen 

die daarmee beantwoord worden zijn o.a.: waar gaan de jongeren van gemeente Tynaarlo naar 

school en welk soort onderwijs volgen zij? Ook gaan we in op verzuim, thuiszitters en voortijdig 

schoolverlaters. 

 

Deskresearch 

Uitkomsten van recente (landelijke) onderzoeken zijn bestudeerd en meegenomen in de 

gesprekken die gevoerd zijn (zie geraadpleegde bronnen). 

 

  



PASSEND ONDERWIJS EN DE VERBINDING MET JEUGDHULP 

  10   

Kwalitatief onderzoek 

Er zijn interviews gehouden met de coördinator van het samenwerkingsverband PO 22.01 en 

met vertegenwoordigers van de vier schoolbesturen PO die in de gemeente Tynaarlo actief zijn. 

Tevens zijn gesprekken gevoerd met (beleid)medewerkers van de gemeente Tynaarlo. 

Aansluitend zijn werksessies georganiseerd: 

- met een multidisciplinair team van vertegenwoordigers van een schoolbestuur die zich 

bezig houden met Passend Onderwijs en beleidsmedewerkers van de gemeente 

Tynaarlo die op het gebied van de Jeugd(zorg) actief zijn;  

- met beleidsmedewerkers van de gemeente Tynaarlo die op het gebied van Jeugdzorg 

en Leerplicht en leden van het VN-panel. 

 

Afbakening onderzoek 

In het kwantitatief onderzoek is een bestandsanalyse gedaan voor alle kinderen van 0 tot en met 

22 jaar. Deze kinderen maken gebruik van primair, voortgezet of vervolgonderwijs of hebben 

een vrijstelling. Het kwalitatief onderzoek beperkt zich, in overleg met de gemeente Tynaarlo, 

tot het primair onderwijs. 

 

Als je het hebt over Passend Onderwijs, dan heb je het over alle kinderen. Dat zijn dus alle 

kinderen op een reguliere basisschool of in het speciaal (basis) onderwijs, met of zonder extra 

ondersteuning.  

Als je wilt weten of ieder kind een passende plek heeft en hoe dat bevalt, zou je ook ouders en 

de kinderen zelf willen spreken. In een eerste onderzoeksopzet waren 4 klassengesprekken 

voorzien (één gesprek per schoolbestuur). De idee was zowel ouders van kinderen met extra 

ondersteuning te bevragen als ook (ouders van) kinderen die zonder die extra hulp goed 

functioneren. De schoolbesturen en de gemeente maakten hier echter bezwaar tegen. De 

gemeente vanuit het oogpunt van privacy. De schoolbesturen omdat door het gesprek aan te 

gaan over Passend Onderwijs kinderen juist bewust worden van het verschil in 

ondersteuningsbehoefte bij kinderen, terwijl ieder kind nu ‘zonder labeltje’ in de klas 

meedraait.  

  

Bij het optimaal uitvoeren van passend onderwijs zijn de ervaringen van ouders (en kinderen) 

zeker relevant. Landelijke onderzoeken met ervaringen van kinderen zijn er weinig. Recent 

(mei 2019) zijn ervaringen van leerkrachten, ondersteunend personeel en kinderen met 

passend onderwijs in het PO en VO  beschreven in “Passend onderwijs in de klas”, Kohnstamm 

2019. Het samenwerkingsverband PO 22.01 heeft in 2017 een Tevredenheidsonderzoek laten 

uitvoeren (Inspectie-eis om dit periodiek uit te voeren) onder ouders van kinderen met en 

zonder extra ondersteuning. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat uitkomsten van dit 

onderzoek niet geheel bruikbaar waren voor het onderzoek naar Passend Onderwijs binnen de 

gemeente Tynaarlo. Niet alle schoolbesturen die ook in de gemeente Tynaarlo actief zijn 

deden mee. Bovendien zijn de resultaten op het niveau van het schoolbestuur weergegeven en 

niet op gemeenteniveau.   
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2 JONGEREN IN BEELD – DE CIJFERS 
 

2.1 Zijn de 0-23-jarigen in de gemeente Tynaarlo in beeld?  
 

Zijn alle kinderen uit Tynaarlo in beeld? Is bekend of en naar welke onderwijsinstelling ze gaan, 

of ze een startkwalificatie hebben behaald, vrijstelling hebben of zonder vrijstelling thuiszitten? 

In dit hoofdstuk analyseren we allereerst een geanonimiseerd bestand met alle 0 tot en met 22 

jarigen woonachtig in de gemeente Tynaarlo op 9 januari 2019. Dit bestand is aangevuld met 

een aantal gegevens uit de leerplichtadministratie (bijvoorbeeld: school van inschrijving, wel of 

niet kwalificatieplichtig, wel of geen vrijstelling). 

Daarnaast hebben we bij aanvang van dit onderzoek (juli 2018) bestandsanalyses uitgevoerd op 

data van DUO (deelname primair onderwijs), Ingrado (verzuim en thuiszitters) en het ministerie 

van OC&W (voortijdig schoolverlaters).1 

 

2.2 Leerplichtige, kwalificatieplichtige en 18-23-jarige jongeren 
 

In het kader van de Leerplichtwet moeten gemeenten alle jongeren tussen de 5 en 18 jaar in 

beeld hebben. Jongeren in die leeftijdscategorie zijn verplicht onderwijs te volgen, totdat ze een 

startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Met startkwalificatie wordt een vwo-, havo- of mbo-

diploma op niveau 2 of hoger bedoeld. Leerlingen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht. 

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht.  

 

Naast de Leerplichtwet is de RMC-wetgeving van toepassing. RMC staat voor: Regionale Meld- 

en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Deze wet verplicht gemeenten om leerlingen 

die niet meer leerplichtig zijn, tot hun 23e jaar te volgen op hun weg naar een startkwalificatie. 

Iedere jongere tot 23 jaar die de school verlaat zonder een startkwalificatie wordt beschouwd 

als een voortijdig schoolverlater. Als deze jongeren dreigen uit te vallen op school, moeten 

gemeenten een passend aanbod organiseren, zodat deze jongeren alsnog een startkwalificatie 

kunnen halen. 

 

Om die vraag te beantwoorden of de kinderen in beeld zijn, analyseerden we een 

geanonimiseerd bestand met daarin alle 0 tot en met 22 jarigen woonachtig in de gemeente 

Tynaarlo. Aan dit bestand zijn een aantal basisgegevens vanuit de leerplichtadministratie 

toegevoegd. Bijvoorbeeld of en bij welke onderwijsinstelling een kind/jongere staat 

ingeschreven, of een startkwalificatie is behaald, vrijstelling is gegeven en of en hoe een leerling 

in beeld is bij het RMC. 

                                                           

 

 

 
1 Op het moment dat dit rapport verschijnt, zijn inmiddels recentere gegevens voorhanden. 
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Op 10 januari 2019 telde de gemeente Tynaarlo 8.592 jongeren in de leeftijd 0 tot en met 22 

jaar. De volgende figuur laat per leeftijdsgroep zien hoeveel jongeren ingeschreven staan bij een 

onderwijsinstelling en hoeveel daarvan een startkwalificatie hebben behaald. Daaruit valt weer 

het aantal leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren en het aantal voortijdig schoolverlaters 

af te leiden. 
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In hoeverre heeft de gemeente Tynaarlo alle jongeren onder de 23 jaar in beeld? 
 

 
Gedeeltelijke vrijstellingen staan in de figuur niet apart weergegeven. Deze kinderen staan ingeschreven bij een onderwijsinstellingen en vallen in de figuur onder de categorie 

‘ingeschreven’. 

Bron: Gemeentelijke burgeradministratie/leerplichtadministratie gemeente Tynaarlo, januari 2019, bewerking Trendbureau Drenthe 
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De figuur hiervoor laat zien dat er 1.755 kinderen jonger dan 5 jaar zijn. Deze kinderen zijn nog 

niet leerplichtig. De 5 tot en met 16 jarigen zijn volledig leerplichtig. Het gaat hier om 4.871 

leerplichtigen. In de gemeente wonen 431 jongeren van 17 jaar; waarvan 390 nog geen 

startkwalificatie hebben behaald. De groep 18-23 jarigen telt 1.535 jongeren.  

 

Hieronder bespreken we de groepen afzonderlijk. Het gaat steeds om gegevens over deze 

groepen zoals die bij de leerplichtadministratie bekend zijn. 

 

0-4 jaar: 1.755 kinderen die nog niet leerplichtig zijn 

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de 

leerplicht. De gemeente Tynaarlo telt 411 4-jarigen. Van 380 kinderen (92%) is in de leerplicht-

administratie bekend dat ze staan ingeschreven bij een basisschool.  

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) 

krijgt de leerplichtadministratie geen update meer van inschrijfgegevens van 4 jarige kinderen 

van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het aandeel 4-jarige kinderen dat nog niet leerplichtig 

is, maar al wel naar school gaat zal dus in praktijk hoger uitvallen dan in de figuur staat en bij 

Leerplicht bekend is. 

 

5-16 jaar: 4871 leerplichtige jongeren 

Van deze groep staan 4.853 jongeren (99,6%) ingeschreven bij een onderwijsinstelling, 18 

leerlingen staan niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling.  

Op 1 jongere na hebben de niet ingeschreven jongeren nog geen startkwalificatie behaald. Deze 

ene jongere met startkwalificatie volgt waarschijnlijk een vervolgopleiding, maar die staat niet 

bij de leerplichtadministratie geregistreerd omdat Leerplicht kinderen volgt totdat ze een 

startkwalificatie hebben.  

12 kinderen zijn vrijgesteld van inschrijving (artikel 5). De vrijstellingen zijn hier gebaseerd op 

‘lichamelijke of psychische gronden’ (9 kinderen) en ‘bezwaar tegen de richting’ (3 kinderen). 

Van 5 kinderen zijn op peildatum 9 januari 2019 geen inschrijfgegevens bekend. We legden deze 

casussen voor aan de leerplichtadministratie. Er blijken 2 kinderen vlak voor de peildatum te zijn 

uitgeschreven bij een school, waardoor nog geen nieuwe inschrijfgegevens bekend waren op 9 

januari jl. Inmiddels heeft Leerplicht in haar actuele bestand nieuwe inschrijfgegevens van deze 

kinderen. 

Van de overige 3 kinderen waarvan geen inschrijving of vrijstelling bekend is op de peildatum, 

blijkt 1 leerling ingeschreven op een basisschool, is van 1 kind een vrijstellingsverzoek nog in 

behandeling en is van 1 kind een adresonderzoek gestart. 
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17 jarigen: 431 jongeren, waarvan 389 kwalificatieplichtig 

Er wonen in de gemeente Tynaarlo 431 jongeren van 17 jaar. 402 (93,3%) van hen staan 

ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Het merendeel van deze 402 jongeren heeft nog geen 

startkwalificatie (96,8%). Deze 389 leerlingen zijn dus kwalificatieplichtig. 

Van de 31 leerlingen waarvan bij Leerplicht geen inschrijfgegevens bekend zijn, heeft het 

merendeel een startkwalificatie behaald (90,3%). Zij worden dan niet langer gevolgd in het kader 

van de leerplichtwet. 1 jongere zonder startkwalificatie, heeft een ‘vrijstelling geregeld school-

bezoek’ (art. 11) op grond van ‘andere gewichtige omstandigheden’. 

 

 

18-23 jaar: waarvan 138 voortijdig schoolverlaters (oude + nieuwe) 

Er wonen in de gemeente Tynaarlo 1.535 jongeren van 18 t/m 22 jaar. Daarvan staan 635 

ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Van het merendeel van de 18-23 jarigen zijn geen 

inschrijfgegevens bekend of houdt de Leerplicht geen registratie meer bij. Het gaat om 900 

jongeren. Daarvan hebben de meeste een startkwalificatie behaald (deze jongeren hoeven in 

het kader van de leerplichtwet niet meer worden gevolgd). 138 Jongeren hebben geen 

startkwalificatie. Hier zitten ook jongeren bij die de praktijkschool of voortgezet speciaal 

onderwijs hebben gevolgd. Zij ontvangen bij het verlaten van hun opleiding een getuigschrift 

/diploma en zijn vaak niet in staat een startkwalificatie te halen. Ze zijn dan ook niet kwalifica-

tieplichtig. Als zij geen arbeidsovereenkomst hebben gelden zij wel als voortijdig schoolverlater. 

Van 125 jongeren is een RMC-dossier aangemaakt. Zolang een jongere voortijdig schoolverlater 

(VSV’er) is, blijft het RMC-dossier open staan en wordt de jongere afwisselend gemonitord of 

begeleid door een trajectbegeleider van het RMC. In onderstaand overzicht staat op wat voor 

manier de jongeren begeleid worden of in beeld zijn. 13 jongeren zijn niet aangemeld voor een 

RMC-traject (waarvan 3 ooit een vrijstelling hadden). 
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RMC begeleidingsfase 

 Aantal 

RMC-Dagbesteding 6 

RMC-Extraneus/Thuisstudie 2 

RMC-Hulpverlening 19 

RMC-In behandeling 9 

RMC-In behandeling TB kwetsbare jongeren 6 

RMC-Ingeschreven 4 

RMC-Jonge ouders 1 

RMC-Navigator/MEE 2 

RMC-Niet gemotiveerd voor begeleiding 3 

RMC-Niveau 2 niet haalbaar 1 

RMC-Onbekend 16 

RMC-Overweegt opleiding 5 

RMC-Uitkering Sociale Dienst/UWV 14 

RMC-Wajong 7 

RMC-Wajong-Dagbesteding 2 

RMC-Werk meer dan 12 uur 25 

RMC-Werk minder dan 12 uur 2 

RMC-Zelfstandig ondernemer 1 

Totaal 125 

 

Uiteindelijk kunnen we concluderen dat bij Leerplicht, op 1 kind na, alle leerplichtige en 

kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente Tynaarlo in beeld zijn. Voor dit kind is een 

adresonderzoek gestart. 

 

 

2.3 Welke scholen voor primair onderwijs zijn gevestigd in de gemeente 

Tynaarlo? 
 

Binnen de gemeente Tynaarlo zijn 5 schoolbesturen voor primair onderwijs actief. CKC Drenthe 

(5 scholen), Stichting Baasis (10 scholen), Stichting Primenius en Noorderbasis (beide 1 school) 

met scholen voor basisonderwijs. Daarnaast heeft Stichting Kentalis Onderwijs een school voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs2.  

 

Gemeente Tynaarlo telt 2 scholen voor voortgezet onderwijs. Terra College Eelde (van 

Onderwijsgroep Noord) dat vmbo-groen en het Groene Lyceum aanbiedt en het Harens Lyceum 

in Zuidlaren (van Stichting Openbaar Onderwijs Groningen) met onderwijs voor vmbo-, havo- en 

atheneum in de onderbouw. Alleen VMBO- TL leerlingen kunnen hier ook examen doen. 

                                                           

 

 

 
2 Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij de Guyotschool speciaal 
basis- en voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. 
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Veel leerlingen uit de gemeente Tynaarlo volgen voortgezet onderwijs buiten de 

gemeentegrenzen.  

 

De kaart hierna laat per schoolbestuur zien waar de verschillende scholen gevestigd zijn.  
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2.4 Waar gaan de leerlingen uit de gemeente Tynaarlo naar het primair 

onderwijs3? 
 

Naast bovenstaande analyse van de leerplichtadministratie, hebben we databestanden van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs geanalyseerd. Vragen die hierna beantwoord worden, zijn o.a.: 

waar gaan de jongeren van Tynaarlo naar school en welk soort onderwijs volgen zij? Ook gaan 

we in op verzuim, thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. 

 

Bij de 1 oktobertellingen van 2017 bezochten 3.227 leerlingen een school voor primair onderwijs 

in de gemeente Tynaarlo. Een kleine 2% hiervan woont buiten de gemeente Tynaarlo.  

 

Van alle leerlingen in het primair onderwijs die in de gemeente Tynaarlo wonen (3.164) gaat 9% 

(295  kinderen) naar een school buiten de gemeente. Zoomen we in op de basisschoolleerlingen, 

dan volgt 6% onderwijs buiten de woongemeente. 

 

Van de 3.164 basisschoolleerlingen in de gemeente Tynaarlo gaan 3.052 kinderen (96,5%) naar 

een reguliere basisschool, 39 kinderen bezoeken een speciale basisschool (1,2%), 32 kinderen 

gaan naar het speciaal onderwijs (1,0%) en 41 kinderen volgen voortgezet speciaal onderwijs 

(1,3%). 

 

De volgende figuur laat zien, waar behalve in Tynaarlo de kinderen zoal een school voor primair 

onderwijs bezoeken. Dat blijkt vooral in nabijgelegen andere Drentse en Groningse gemeenten 

te zijn.  

 

  

                                                           

 

 

 
3 Onder primair onderwijs vallen het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.  
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Waar gaan de leerlingen woonachtig in de gemeente Tynaarlo naar school?  

Bron: DUO, 2018, bewerking Trendbureau Drenthe 
 

Zoals hierboven vermeld gaan 2.869 leerlingen uit gemeente Tynaarlo ook binnen deze 

gemeente naar school. Op de volgende bladzijde zien we naar welke scholen deze kinderen 

gaan.  
 

Naar welke school gaan de leerlingen woonachtig en schoolgaand in de gemeente Tynaarlo? 

Bron: DUO, 2018, bewerking Trendbureau Drenthe 
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2.5 Deelname basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 
 

Met de Wet Passend Onderwijs (2014) is het de verantwoordelijkheid van scholen om kinderen 

een passende onderwijsplek te bieden. Daar waar het kan in het regulier onderwijs. Daar waar 

het nodig is in het speciaal (basis)onderwijs (sbo of so). Daarvoor werken reguliere en speciale 

scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In Drenthe (en deels daarbuiten) zijn 5 

samenwerkingsverbanden actief. Scholen binnen de gemeente Tynaarlo vormen samen met die 

uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Midden-Drenthe samenwerkingsverband PO 22.01 en 

samenwerkingsverband VO 22.01. Daarnaast is het MBO ook verplicht passend onderwijs te 

bieden. 

 

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is binnen samenwerkingsverband PO 22.01 

het aandeel kinderen in het speciaal basisonderwijs gezakt. Dit is niet in alle Drentse 

samenwerkingsverbanden het geval. Alleen in samenwerkingsverband PO 22.01 is het aandeel 

speciaal basisonderwijs (SBO) -leerlingen lager dan landelijk.   

Het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs is (al een aantal jaren) in alle samenwerkings-

verbanden in Drenthe lager dan landelijk. 

 

We zagen in de vorige paragraaf hoeveel leerlingen uit de gemeente Tynaarlo in schooljaar 2017-

18 naar het basisonderwijs (96,5%), speciaal basisonderwijs (1,2%), speciaal onderwijs (1,0%) en 

voortgezet speciaal onderwijs (1,3%) gingen. In de figuren hieronder is te zien hoe Tynaarlo zich 

wat deze deelnamepercentages betreft verhoudt ten aanzien van andere Drentse gemeenten, 

de provincie en Nederland als geheel.  

 

Kinderen uit de gemeente Tynaarlo gaan het vaakst van alle Drentse gemeenten naar het 

reguliere basisonderwijs. Het deelnamepercentage ligt ook boven het landelijk gemiddelde. 

 

De gemeente Tynaarlo heeft binnen de provincie Drenthe het laagste percentage leerlingen dat 

het speciaal basisonderwijs bezoekt. Ook landelijk ligt dit aandeel hoger.  

 

Onderstaande 4 kaarten geven het aandeel leerlingen per woongemeente in het primair 

onderwijs: bo, sbo, so en vso. 
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Bron: DUO, 2018, bewerking Trendbureau Drenthe 

 

Met 1% heeft de gemeente Tynaarlo ook relatief weinig leerlingen in het speciaal onderwijs. 

Minder dan gemiddeld in de provincie Drenthe en minder dan landelijk. Alleen in de gemeente 

Westerveld ligt dit aandeel lager.  

 

Het aandeel leerlingen woonachtig in de gemeente Tynaarlo dat naar het speciaal voortgezet 

onderwijs gaat is eveneens relatief laag. De gemeente heeft het laagste deelnamepercentage 

en blijft ook ruim onder het landelijk gemiddelde.  

 

 

2.6 Verzuim en thuiszitters 
 

Sommige leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren gaan niet naar school en zitten thuis. 

Voor een deel gaat het om kwetsbare jongeren met uiteenlopende en in bepaalde gevallen 

complexe problemen, waarvoor een passende plek in het onderwijs moeilijk te vinden is. Hier 

presenteren we een aantal cijfers, over de jongeren die zo nu en dan spijbelen, maar ook over 

jongeren die om verschillende redenen langdurig niet naar school gaan. Het gaat hier om cijfers 

van schooljaar 2016-17.  
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Absoluut verzuim 
In 2016-2017 was 1 leerling niet op school ingeschreven en wel leerplichtig. Dit noemen we 

absoluut verzuim. Per 1.000 jongeren van 5 tot 18 jaar komt dit absoluut verzuim 0,2 keer voor. 

Dat is minder dan gemiddeld in Drenthe en Nederland waar absoluut verzuim respectievelijk 0,6 

en 1,8 keer per 1000 jongeren van 5 tot 18 voorkomt. 

 

 

 
Bron: Ingrado, vsv kompas, 2018. Bewerking Trendbureau Drenthe 2018. 

 

 

Relatief verzuim (spijbelen) 

Als een jongere in 4 aaneengesloten weken 16 uur of meer niet aanwezig is, spreken we over 

relatief verzuim ofwel spijbelen. In 2016-2017 kwam relatief verzuim in de gemeente Tynaarlo 

bij 78 jongeren voor, ofwel bij 14,8 op de 1.000 jongeren van 5-18 jaar. Ook spijbelen komt onder 

jongeren uit de gemeente (veel) minder vaak voor dan gemiddeld in Drenthe en Nederland (per 

1.000 jongeren respectievelijk 20,2 en 26,0). 
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Bron: Ingrado, vsv kompas, 2018. Bewerking Trendbureau Drenthe 2018. 

 

 

Langdurig relatief verzuim 

Bij langdurig relatief verzuim gaat een jongere langer dan 4 weken niet naar school, zonder dat 

sprake is van een vrijstelling. Het aantal in een jaar betreft het aantal aan het begin van het jaar, 

vermeerderd met het aantal dat er dat jaar bij komt (voorheen: 'thuiszitters').  

 

In 2016-2017 waren er 4 zogenaamde thuiszitters in de gemeente Tynaarlo. Dat komt neer op 

0,8 per 1.000 jongeren van 0 tot 18 jaar. In Drenthe en Nederland komt langdurig relatief 

verzuim vaker voor (1,6 per 1.000 jongeren is thuiszitter).  
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Bron: Ingrado, vsv kompas, 2018. Bewerking Trendbureau Drenthe 2018. 

 

 

2.7 Voortijdig schoolverlaters 
 

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (een diploma op minimaal 

havo of mbo-niveau 2) het onderwijs verlaten, worden voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) 

genoemd4. Jongeren zonder startkwalificatie hebben het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt.  

 

In de kaart hieronder is per woongemeente het percentage VSV’ers te zien. De gemeente 

Tynaarlo heeft op Aa en Hunze na de minste VSV’ers (0,9%) in de provincie Drenthe. Het Drentse 

percentage voortijdig schoolverlaters (2016-2017) is 1,6%. Dat is lager dan het landelijke cijfer 

(1,8%). 

                                                           

 

 

 
4 Het gaat om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters dat er in een jaar bij komt. 
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Bron: ministerie van OC&W, 2018, bewerking Trendbureau Drenthe 2018. 

 

 

2.8 Conclusies jongeren in beeld – de cijfers 
 

Op basis van de verschillende databestanden kunnen we de volgende conclusies trekken: 

1. Bijna alle kinderen in de gemeente Tynaarlo zijn in beeld: 

- Op 1 kind na zijn alle leer- of kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente Tynaarlo in 

beeld.  

- 125 van de 138 jongeren zonder startkwalificatie zijn aangemeld voor een RMC-traject. 

Van de overige 13 jongeren is geen aanmelding bekend. 

2. Circa 6% van de basisschoolleerlingen gaat buiten de gemeente Tynaarlo naar school. 

3. Relatief weinig kinderen uit de gemeente Tynaarlo gaan naar het speciaal (basis)onderwijs. 

4. Absoluut verzuim (geen inschrijving bij een onderwijsinstelling, geen vrijstelling), relatief 

verzuim (spijbelen) en langdurig relatief verzuim (thuiszitters) komt in Tynaarlo relatief 

weinig voor. 

5. Er zijn relatief weinig voortijdig schoolverlaters in Tynaarlo. Het aandeel is de laatste jaren 

ook afgenomen. 
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3 PASSEND ONDERWIJS IN DE GEMEENTE TYNAARLO 
 

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 en de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten 

en onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen en 

jongeren. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in beide wetten. In dit 

hoofdstuk wordt eerst dieper in gegaan op de onderzoeksvragen rond de stand van zaken van 

Passend Onderwijs in de gemeente Tynaarlo: 

 Wat verstaan we in de gemeente Tynaarlo onder Passend Onderwijs? 

 Welke route hanteren we? 

 En: hoe ziet het netwerk eruit? 

 

In hoofdstuk 4 van dit onderzoeksrapport wordt in gegaan op de verbinding onderwijs en zorg 

in de gemeente Tynaarlo. 

 

Om antwoorden te kunnen vinden op de centrale vragen van het onderzoek, sprak het 

Trendbureau Drenthe met vertegenwoordigers van de gemeente, van het 

samenwerkingsverband PO 22.01 en van de vier schoolbesturen. Dat wil zeggen met de 

schoolbesturen van CKC Drenthe en Stichting Baasis en met de directeuren van de schoollocaties 

van Primenius en Noorderbasis, omdat deze elk één locatie in de gemeente Tynaarlo hebben. 

 

Vervolgens is er een multidisciplinair overleg geweest tussen Stichting Baasis (coördinator 

Passend Onderwijs, 2 Intern Begeleiders en 2 orthopedagogen) en de gemeente Tynaarlo (o.a. 

casemanager Jeugd, maatschappelijk werker, LPA-ambtenaren). Tot slot is er nog een gesprek 

geweest met vertegenwoordigers van de gemeente Tynaarlo. Hierbij waren aanwezig: de 

leerplichtambtenaar, de beleidsadviseur Jeugdwet en 3 leden van het VN-panel. 

 

Een opmerking vooraf: zowel voor als na de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014, 

wordt er in de gemeente Tynaarlo hard gewerkt om alle leerlingen in het primair onderwijs een 

passend aanbod te bieden van onderwijsbehoeften van een kind. Dit beeld kwam in alle 

gesprekken duidelijk naar voren. Iedereen werkt samen vanuit dezelfde intentie: het bieden van 

goed onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente. Er is hiermee een sterke wil aanwezig om 

er samen voor te zorgen dat iedere leerling in het primair onderwijs de juiste combinatie van 

passend onderwijs en eventuele zorg krijgt. 

 

3.1 Wat verstaan we onder passend onderwijs in de gemeente 

Tynaarlo? 
 

Gaan alle betrokkenen uit van dezelfde definitie? Strekt de impact hiervan verder dan alleen de 

theorie? En handelt iedereen dan ook vanuit hetzelfde perspectief? 
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Sinds 28 oktober 2013 is er in de gemeente Tynaarlo een samenwerkingsverband passend 

onderwijs primair onderwijs 22.01. Dit samenwerkingsverband heeft als taak het realiseren van 

een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning. Het doel is om een samenhangend 

geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren, zodat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken én leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

De definitie van passend onderwijs van het samenwerkingsverband PO 22.01 laat zich het snelst 

vinden op hun website, https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ (zie ook hieronder). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis- en extra ondersteuning Passend Onderwijs 

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is gebaseerd op de school-

ondersteuningsprofielen van de scholen. In deze profielen beschrijven de scholen de 

voorzieningen die zij hebben en de maatregelen die zij treffen voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben om een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen. 

Doel: Basiskwaliteit staat voorop 

Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit 

van het onderwijs voorop in onze regio. De focus ligt op het ontwikkelen van 

een inhoudelijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de leerlingen. Hierdoor 

kunnen zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, ook 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zo nodig schakelen basis-

scholen daarbij de expertise in van speciaal onderwijs en externe zorgpartners. 

 

Middelen inzetbaar op schoolniveau 

Het samenwerkingsverband realiseert kwalitatief goed onderwijs en efficiënt 

arrangeren naar de speciale voorzieningen zo veel mogelijk op schoolniveau. 

Dit betekent dat de bijbehorende middelen ook zo veel mogelijk op school-

niveau in eigen omgeving inzetbaar moeten zijn. Het samenwerkingsverband 

richt de bekostiging zo in dat basisscholen hun onderwijs kwalitatief 

ontwikkelen en minder vaak een beroep hoeven te doen op dure speciale 

onderwijsvoorzieningen. Indien het in het belang is van de ontwikkeling van 

een kind, begeleiden wij de leerling naar een speciale voorziening. SWV PO 

22.01 

“De eerste vier jaren hebben in het teken gestaan van inrichting en 

ontwikkeling. De tweede planperiode is gericht op borging, verbetering en 

doorontwikkeling.” Ondersteuningsplan 2018-2022 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
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Scholen binnen het samenwerkingsverband PO 22.01 bieden basisondersteuning en daarnaast 

ook extra ondersteuning aan. 

 

 

 

 

 

 

Het tweede ondersteuningsplan beschrijft de afspraken die de negen schoolbesturen uit de 

gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo hebben gemaakt voor de periode 

1 augustus 2018 – 31 juli 2022 om Passend Onderwijs vorm te geven (uitgaande van de 

wettelijke kaders). 

 

Omdat er sprake is van zeer nauwe afstemming tussen het samenwerkingsverband PO 22.01 en 

de scholen, mag de conclusie getrokken worden dat de definitie van Passend Onderwijs in de 

gemeente Tynaarlo in theorie eenduidig is. Dat bleek ook uit de gevoerde gesprekken: alle 

betrokkenen in de gemeente hebben hetzelfde doel voor ogen: elk kind heeft recht op onderwijs 

én ieder kind krijgt een passende plek. Dan wel binnen regulier onderwijs, binnen speciaal (basis) 

onderwijs of in een combinatie hiervan.  

 

Een paar citaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Passend Onderwijs is goed onderwijs voor iedereen. Of het nou op een 

reguliere school of speciaal onderwijs is. In de landelijke beeldvorming wordt 

hieraan een hele lading gegeven. Alsof alles maar moet kunnen en ieder kind 

alleen ondersteuning op een reguliere school kan krijgen. Dat is niet reëel. 

Differentiëren op 3 niveaus vinden we normaal en daar kunnen we best 

maatwerk leveren. Als dat niet gaat, kun je er tijdelijk een begeleider 

bijzetten. Altijd gericht op meedoen in het groepsproces. Dus hele individuele 

arrangementen. Nee.” 

 

“Ambulant begeleider of gedragsspecialist hoeft niet op iedere basisschool 

aanwezig te zijn. Je moet die als basisschool kunnen inschakelen bij jouw 

expertiseteam van het schoolbestuur. We hebben bijvoorbeeld een contract 

afgesloten met CEDIN voor inzet van paramedici.” SWV PO 22.01 

Binnen het samenwerkingsverband is extra ondersteuning uitsluitend de 

deelname aan speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Alle andere 

vormen van ondersteuning om een kind passend onderwijs te bieden, 

vallen onder de basisondersteuning. SWV PO 22.01 
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Aanvullingen die genoemd zijn op de definitie passend onderwijs 

 Denk met elkaar in kansen (niet vanuit beperkingen) en vanuit een zo passend mogelijk 

onderwijsaanbod voor jongeren van 5 – 18 jaar. Onderwijs(recht) voor ieder kind op de 

juiste plek. 

 Zoveel mogelijk binnen regulier onderwijs waar dat kan (thuis nabij). Onderwijs passend 

maken bij de mogelijkheden, capaciteiten en uitgaande van de kansen. 

 Waar ligt de grens tussen het bieden van kwalitatief onderwijs en het bieden van zorg? 

 

 

3.2 Welke routes en netwerken zetten scholen in binnen passend 

onderwijs? 
 

Welke route is er in de gemeente Tynaarlo? Als het om passend onderwijs gaat, botsen wensen 

met wetten, zo blijkt uit een artikel in de Volkskrant van 19 februari 2019. Voormalig 

ombudsman Marc Dullaert beschrijft hierin vijf speerpunten voor passend onderwijs. Aan de 

ene kant is er de Leerplichtwet uit 1969, wat volgens Dullaert in het teken staat van het 

Definitie Passend Onderwijs is voor ons: elk kind in Nederland gaat naar 

school. Passend hoeft niet op een reguliere school te zijn. Dat hoeft ook niet 

binnen het eigen bestuur te zijn. Voor onze school in Tynaarlo zijn ouders 

georiënteerd op Groningen/Assen. We zit in 2 samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs. Stichting Baasis 

Passend onderwijs, is onderwijs wat passend is. Hier heeft een kind recht op 

en zo is ook de wet. Passend onderwijs is geen inclusief onderwijs. We lopen 

tegen deze beeldvorming aan. Binnen overheden, onderwijs en bij ouders 

leeft het beeld dat alle kinderen recht hebben op een plek in het Basis 

Algemeen Onderwijs, maar dat is niet zo. Er is nog steeds Speciaal 

Onderwijs in Tynaarlo. CKC Drenthe 

Zoveel mogelijk tegemoet komen aan wat kinderen nodig hebben en 

kijken wat we wel en niet kunnen bieden. Primenius 

Voor ieder kind passend onderwijs geven. Sociaal, emotioneel, leerkracht, 

omgeving, wat heeft het kind nodig? Niet willens en wetens een kind op 

de school houden. Dus je kan niet in iedere behoefte voorzien.  

Noorderbasis 
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handhaven van verzuim. Aan de andere kant willen we allemaal een inclusieve samenleving5 

waarin alle kinderen mee kunnen doen. Dat vraagt om maatwerk. Het uitgangspunt zou hierbij 

moeten zijn ‘ontwikkelrecht voor kinderen’. Het kabinet onderzoekt momenteel hoe zo’n 

leerrecht in de wet kan worden vastgelegd. Met dit gegeven in ons achterhoofd lijkt de 

gemeente Tynaarlo zich te bewegen in de richting van ontwikkelrecht voor kinderen. 

 

Passend onderwijs is in de gemeente Tynaarlo op de scholen en ook bovenschools  een zichtbaar 

thema, met de uitvoering op de werkvloer. Het samenwerkingsverband PO 22.01 en de 

schoolbesturen hebben hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheden. 

Aandachtspunt in de route is ook het vraagstuk: wie is wanneer verantwoordelijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals eerder is gezegd, staan in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO 

22.01 de afspraken om Passend Onderwijs in de gemeente Tynaarlo vorm te geven. Dit 

ondersteuningsplan heeft een relatie met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen. 

Hierin beschrijven de scholen de maatregelen die zij treffen voor kinderen die ondersteuning 

nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. De schoolondersteuningsprofielen vormen 

daarmee de basis van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO 22.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 
5 Een inclusieve samenleving is geen Passend Onderwijs. 

Vanuit de gedachte dat Passend Onderwijs op de werkvloer moet gebeuren, 

liggen in deze regio de verantwoordelijkheden, taken en financiële middelen 

zoveel mogelijk bij de schoolbesturen. Daar waar je het moet doen en waar 

je de ruimte moet hebben en verantwoordelijkheid voelt. Vanuit het 

samenwerkingsverband, heb ik een heel coördinerende rol om alle lijntjes 

bij elkaar te brengen en te stimuleren in opdracht van het bestuur. Het 

bestuur wordt gevormd uit de groep schoolbesturen en bestaat uit drie 

bestuursleden. Zij zijn degenen die het beleid maken vanuit het SWV. In 

complexe casussen sluit ik, op het niveau van het schoolbestuur, aan.  

SWV PO 22.01 

In de schoolplannen staat het beleid van de scholen m.b.t. de kwaliteit 

van het onderwijs. Hierbij gaat het ook om de voorzieningen die zijn 

getroffen voor kinderen met specifieke onderwijs ondersteunings-

behoeften. Op dit onderdeel worden de schoolplannen afgestemd op het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsplan SWV PO 22.01 
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Omdat de concrete invulling van Passend Onderwijs in de gemeente Tynaarlo vooral 

plaatsvindt op de werkvloer, is het schoolplan voor de werkvloer leidend. 

 

Kind en ouders zijn de belangrijkste partners. Een kind kan via verschillende routes onder de 

aandacht komen. Vanuit Passend Onderwijs begint het bij een school. 

 Een leerkracht kaart een kind met bepaalde problematiek aan bij de Intern Begeleider; 

 Soms zijn er bij de intake van een kind al zorgen en wordt na observatie vastgesteld wat het 

beste bij het kind past; 

 Soms komen de zorgen pas als het kind al langer op school zit. Als er extra ondersteuning 

nodig is, dan kan een kind worden ingebracht in een Zorg Adviesteam (ZAT), een 

bovenschools zorg- of onderwijsadviesteam, of Accare (via een doorverwijzing van bijv. de 

huisarts of schoolarts/jeugdarts). Of het kind wordt besproken in het netwerk van Intern 

Begeleiders binnen een schoolbestuur. Ouders ontvangen dan meteen het advies om een 

afspraak te maken bij huisarts/jeugdarts, want die kan naar Accare verwijzen. Een Intern 

Begeleider kan niet rechtstreeks verwijzen naar Accare of naar een dyslexie-bureau. Dit 

traject verloopt altijd via de ouders. 

 

Daar waar er meer aan de hand is met een kind en er nog iets extra’s nodig is, bovenop een 

onderwijsbehoefte, komt de zorg in beeld. Zoals een binnenkomende ondersteuningsvraag via 

het Zorg Adviesteam, het Centrum voor Jeugd en Gezin of Veilig Thuis. 

 

Er is niet één vastomlijnde route in de gemeente Tynaarlo. Dat is positief, omdat hiermee 

duidelijk is dat het kind zoveel mogelijk voorop blijft staan (en niet het systeem). Voor elk kind 

wordt weer opnieuw bekeken wat het beste is. Als er onderwijsbehoeften bij een kind ontstaan, 

gaat men hierover in gesprek (leerkracht met kind; een Intern Begeleider met ouders). De rol 

De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband hebben afspraken 
gemaakt over het kader en wat er onder de basisondersteuning valt. Er is 
net weer een nieuw ondersteuningsplan voor 4 jaren vastgesteld. De 
uitvoering van Passend Onderwijs ligt vervolgens bij ieder schoolbestuur 
(schoolmodel). Onze scholen zijn verdeeld over 3 samenwerkingsverbanden. 
De structuren zijn in grote lijn hetzelfde. Schoolbestuurlijk maak je 
afspraken over kinderen met een ondersteuningsbehoefte en iedere school 
geeft in het schoolondersteuningsprofiel aan waar de grenzen aan de 
ondersteuning liggen. Zo is het voor ouders duidelijk wat een school kan 
bieden.  
CKC Drenthe 

 

Een voorbeeld: een hoogbegaafde thuiszitter. Oudere broer is ook hoogbegaafd. Ouders 

laten kind in Arnhem testen op hoogbegaafdheid. Na doortoetsen neemt de complexiteit 

toe. Dan heb je het kip en ei verhaal. Zit het hem in het onderwijs of in de thuissituatie? 

Diagnose wordt nog wel gegeven, maar lang niet altijd. Het gaat om het vaststellen van de 

onderwijsbehoeften. Deelnemers multidisciplinair overleg 
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van ouders is voor een vervolgstap cruciaal, want het gaat om minderjarige kinderen. Vanuit een 

school wordt er niet alleen gekeken naar onderwijsbehoeften van een kind, maar ook naar 

eventuele andere zorgen rondom een kind (signaleringsfunctie richting zorg). 

 

Als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs, is er een veelheid aan partners waar je 

regelmatig contact mee moet hebben, zo blijkt uit de gesprekken die het Trendbureau Drenthe 

voerde. Ouders zijn belangrijke gesprekspartners en in de praktijk zijn hier vaak zeer korte lijnen 

mee. Er zijn vanuit de school met andere scholen, samenwerkingsverbanden en alle hulp- en 

zorginstanties. Ook de gemeente (zoals leerplicht) en gemeentelijke organisaties (zoals CJG, 

GGD) worden genoemd. 

 

Passend onderwijs en leerplicht 

Een ander aandachtspunt binnen de huidige route is het geoorloofd verzuim. Een 

leerplichtambtenaar kan niet veel met dit verzuim, omdat de kerntaak ongeoorloofd verzuim is, 

zo geeft een leerplichtambtenaar aan. Het is de vraag of deze ambtenaar meer zou kunnen 

betekenen dan alleen mee te kijken of mee te denken als er sprake is van geoorloofd verzuim. 

Ook hier geldt: wat zou de bijdrage kunnen zijn waaraan een kind het meeste heeft? 

 

 

 

 

 

 

 

Dat de wet- en regelgeving soms juist belemmerend werkt en een leerplichtambtenaar niet over 

een schooljaar heen kan handhaven illustreert onderstaand voorbeeld.  

 

Commissie van Toelaatbaarheid 

Een doorverwijzing naar het speciaal onderwijs gaat via de Commissie van Toelaatbaarheid van 

het samenwerkingsverband. Oorspronkelijk was het idee om deze commissie overbodig te 

De laatste tijd richten we ons minder op het handhaven maar zoeken 

vooral eerst, samen met betrokkenen, naar oplossingen van de 

problemen van een kind. We voelen meer ruimte in de wet en gebruiken 

die ook. LPA 

Voorbeeld: ik heb nu een leerling die kwam vorig jaar bijna elke dag te laat. 

Leerplichtambtenaar ingeschakeld en eindelijk voor de zomervakantie alles in orde. 

Moeder moest op gesprek komen. Er zijn afspraken gemaakt, ik moet mijn hele lijst 

aanleveren, ik moet gespreksverslagen aanleveren, ik moet alles documenteren wat ik 

met moeder besproken heb, na de vakantie komt het kind 3 x te laat. De afspraak was 

als je nog een keer te laat komt, bel de leerplichtambtenaar, wordt proces-verbaal 

opgemaakt. Tegen de moeder gezegd, ik bel de LPA, dan weet je ervan. Bel ik de LPA en 

die zegt dan ‘ja, maar het is het nieuwe schooljaar, dus we beginnen opnieuw’. Zo werkt 

het. Wanneer mag ik dan bellen dat het weer de spuigaten uitloopt? Bij een keer of 18. 

En ondertussen mag je wel weer iedere keer noteren dat je moeder hebt aangesproken. 
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maken, zoals in de gemeente Groningen. De coördinator van het samenwerkingsverband PO 

22.01 geeft aan dat er in de regio van het samenwerkingsverband nog heel veel aanvragen 

binnenkomen voor Toelaatbaarheidsverklaringen van leerlingen die niet in de gemeente op 

school zitten. Bijvoorbeeld door verhuizingen of omdat een kind naar een pleeggezin gaat, dan 

is vaak niet direct aanwijsbaar welke school extra zorg moet regelen. Zo’n aanvraag komt dan 

bij de Commissie terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste betrokkenen waarmee het Trendbureau Drenthe heeft gesproken, gaven aan dat 

Passend Onderwijs tijd kost. “Als je handelingsverlegen bent”, volgens meerdere mensen, “Ben 

je vaak te laat. Om snel te kunnen handelen is een sterk netwerk nodig waarop een beroep 

gedaan kan worden.” Naast de overkoepelende zaken die vanuit het ondersteuningsprofiel van 

scholen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband worden afgestemd, maken 

scholen voor de eigen situatie ook nog voor een groot deel stichting brede afspraken. 

 

Schoolbesturen geven aan dat een aanvraag van een TLV een enorme administratieve last met 

zich mee brengt. “Mijn IB’er is daar zo’n drie dagen mee bezig.”  

 

Heeft ieder kind passend onderwijs? 

De gesprekken met het Trendbureau Drenthe leveren een positief beeld op. De schoolbesturen 

geven wel aan dat het om een momentopname gaat en dat de situatie in de toekomst zomaar 

anders kan zijn. De leerlingen waarvoor het op dit moment lastig is om Passend Onderwijs te 

bieden zijn de hoogbegaafden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen het samenwerkingsverband PO 22.01 heeft hoogbegaafdheid de aandacht, maar volgens 

sommige schoolbesturen kan er veel meer specifieke kennis en ondersteuningsmogelijkheden 

gegenereerd worden. 

De Commissie van Toelaatbaarheid zorgt dat schoolbesturen een goed 

onderbouwde aanvraag aanleveren. Binnen het samenwerkingsverband 

hoeven niet alle arrangementen via de commissie. Het gaat puur om 

toelating tot SO en SBO. De overige vormen van ondersteuning gebeurt op 

schoolniveau. SWV 22.01 

Op bijna alle scholen zijn plusklassen (extra groep gemaakt). Er is een 

werkgroep Hoogbegaafden expertise groep van leerkrachten, die hoog 

gecertificeerd zijn in bijv. hoogbegaafdenopleiding. Daar wordt ook een 

opleiding in gevolgd door een aantal leerkrachten. Dit is een pilot. Het moet 

elkaar bevlekken. Zij moeten elkaar helpen. St. Baasis 
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Welke routes zetten scholen in de praktijk in? En welke netwerken schakelen ze in? Het 

Trendbureau Drenthe inventariseerde per schoolbestuur enkele voorbeelden. 

 

 

  

  

De echte hoogbegaafde leerling kan onvoldoende bediend worden in het 
reguliere basisonderwijs. Daar is de capaciteit niet voor. Hierdoor kunnen 
deze kinderen ook andere problemen krijgen. Op onze Leonardo-afdeling 
kunnen we hen weliswaar beter begeleiden, maar zitten de groepen vol. 
Ook in Groningen is een wachtlijst. Regelmatig is er ook sprake van 
dubbele problematiek, bijv. autisme en hoogbegaafdheid. Het 
is belangrijk dat de overheid in ziet dat deze kinderen niet onder de 
basisondersteuning kunnen vallen. CKC Drenthe 

Een voorbeeld uit de praktijk van St. Baasis 

Er is een leerling in de klas met bepaalde problematiek. Een leerkracht probeert van alles, 

maar blijkt handelingsverlegen. Een Intern Begeleider komt in de klas observeren en kan 

eventueel toetsen wat hij voor de leerkracht kan doen. Voorheen was de focus meteen op 

het kind, nu is er eerst coaching van de leerkracht. Een Intern Begeleider heeft in de huidige 

route geen direct contact met het kind. Hij draagt wel bij aan de diagnose stelling. In het 

schoolteam is er een eigen ZAT waarin de handelingsverlegenheid van de leerkracht aan de 

orde kwam. Wat heeft hij nodig om te kunnen handelen? De vervolgstap is om bij het 

bestuur een aanvraag in te dienen voor bijvoorbeeld extra observatie door een door 

orthopedagoog, extra materiaal of handen in de klas nodig.  

Arrangement/ondersteuning op maat. Wat heeft een leerkracht, kind nodig (extra mensen 

aanstellen, nooit langer dan een half jaar tot een jaar, dan kijken wat is het effect). 

Sinds 2 jaar is er een aparte coachgroep van leerkrachten. Het zijn interne coaches. In 

overleg met de schooldirecteur worden coaches aan leerkrachten gekoppeld. De vraag 

moet wel van de leerkracht zelf komen. Hier wordt nog schoorvoetend gebruik van 

gemaakt. Jongere leerkrachten doen het eerder dan oudere leerkrachten. 

Het niveau van het SWV in Assen is inhoudelijk goed. Bijv. de Trampoline die we in de lucht 

proberen te houden. Er is goede inhoudelijke expertise. Er is een cursus ‘Lansbrekers’ voor 

thuiszittersproblematiek binnen het SWV geweest. Er is inhoudelijk een meerwaarde van 

het SWV Assen, expertiseteams. Daar zou nog meer BAO -BAO verwijzingen kunnen 

plaatsvinden. Goede contacten met SO/SBO en met de coördinator van het SWV. 
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Een voorbeeld uit de praktijk van CKC Drenthe 

Het geld dat we krijgen voor passend onderwijs is naar rato van het leerlingaantal verdeeld 

over de kindcentra. Binnen ons bestuur hebben we bovenschools een Ondersteuningsteam 

(OT) met orthopedagogen, een ontwikkelingspsycholoog, gedragsdeskundigen en een 

ambulant begeleider REC 3. Dit team werkt voor alle 30 kindcentra. Ieder kindcentrum 

heeft een eigen contactpersoon vanuit het OT die frequent op de kindcentra aanwezig is 

voor consultatie en begeleiding. Minimaal 2x per jaar is er een multidisciplinair CLB-gesprek 

(consultatieve leerlingbegeleiding) op het kindcentrum tussen het OT, de intern begeleider 

en eventueel de leerkracht. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden 

besproken en eventuele onderzoeken worden gepland. 

De intern begeleider coördineert de onderwijsondersteuning in het kindcentrum, adviseert 

en begeleidt de leerkrachten en heeft overleg met externe partijen. 

Regelmatig overleg met de ouders is van groot belang, zodat zij bij alle stappen betrokken 

worden. 

Als een leerling naar het speciaal onderwijs verwezen wordt, loopt dit via de Commissie 

van Toelaatbaarheid. Voor het schoolbestuur van CKC Drenthe is er een behoefte om dit 

zonder de Commissie aan te vragen, zoals in Groningen. Er is nu veel administratie, de 

procedure zou verkort kunnen worden. In Groningen is de TLV er tussenuit, alleen nog voor 

hele zware gevallen. Dit zou het bestuur ook graag willen in Tynaarlo. 

Tenslotte blijft het van belang om duidelijk te maken dat passend onderwijs geen inclusief 

onderwijs is. Het onderwijsstelsel is in Nederland niet veranderd sinds de komst van 

passend onderwijs. 
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Een voorbeeld uit de praktijk van Primenius 

Met het onderwijsadviesteam is het snel schakelen. Maar wil je echt een verwijzing 

hebben omdat een kind niet meer te houden is, dan duurt het langer. Daar loop je soms 

wel tegenaan. Dat je denkt het zou voor het kind niet alleen zoveel beter zijn als het vlot 

wordt doorverwezen. 

Bij nieuwe aanmeldingen van leerlingen, wordt er gekeken of we kunnen bieden wat 

nodig is en of het ten koste gaat van aandacht voor de andere leerlingen die al op school 

zijn. Bij een vierjarige is het lastig inschatten welke problemen kunnen spelen, bij 

‘verhuiskinderen’ geeft de school bij de intake bij ouders aan dat gekeken wordt of de 

school hun kind de juiste combinatie van onderwijs kan bieden. 

Vorig jaar was er een aanmelding van een jongetje dat ging verhuizen vanuit Groningen 

naar hier. Moeder meldde hem aan voor groep 6. Het bleek dat hij moest blijven zitten 

in groep 5. Wij konden hem niet in groep 5 plaatsen en hebben rondgebeld. Alle scholen 

in de omgeving. Niemand had plek voor deze jongen. We maakten toen de keus om hem 

hier in groep 6 te plaatsen met een eigen leerlijn. De jongen bloeit weer helemaal op en 

is dolgelukkig. Als school lopen wij nu tegen dingen aan. Het dossier vanuit Groningen 

kwam ook mee (ook daar wilde geen school de jongen plaatsen). Niemand neemt 

zomaar een kind met zo’n dossier aan. 

Primenius kent ook een voorbeeld waarbij Jeugdhulp of Leerplicht is betrokken. Een 

meisje had thuis allerlei problemen. Moeder had hulp van Leger des Heils. De GGD, 

wijkverpleegkundige en tig organisaties waren van de thuissituatie op de hoogte. ‘Wij 

hebben met heel veel instanties contact gehad en op den duur zelfs een Veilig Thuis 

melding gedaan. De Veilig Thuis melding werd keihard afgestraft. Ze zeiden dat er een 

gezinsvoogd is en die moet de boel coördineren. De gezinsvoogd deed niets voor het 

meisje. Je zag het kind iedere dag op school, maar hoe kunnen wij aan haar trekken 

terwijl zij zo van huis komt? Er zit dan wel een casemanager op vanuit de GGD. Die moet 

haar werk doen en sommige dingen overdragen aan de gezinsvoogd die weer alles in 

kaart moet brengen. Dan ben je zo een half jaar verder. Dan hebben ze alleen nog maar 

naar moeder gekeken wat ze daarmee moeten. We hebben op een gegeven moment 

gezegd ‘we kunnen haar hier ook niet meer bieden wat ze nodig heeft’. Toen is ze naar 

het SBO verwezen. Dan laat je het los en denk je van ‘ojee, ojee wat gebeurt er.’’ 
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Wat is de meerwaarde van Passend Onderwijs? 

Niet voor alle scholen heeft Passend Onderwijs veel gebracht. Achterliggende reden is dat de 

schoolpopulatie niet bij alle scholen om extra ondersteuning vraagt, zoals bij Noorderbasis. 

 

Scholen noemen de volgende zaken die goed gaan: 

 Nog beter differentiëren; 

 Leerkrachten zijn vaardiger in het bedienen van veel meer verschillende kinderen; 

 Een valkuil is dat leerkrachten een hele hoge intrinsieke motivatie hebben en altijd het 

gevoel hebben te kort te schieten. Leg de lat niet te hoog. Passend Onderwijs heeft sinds de 

invoering de eerste 2 jaar alleen bestuurlijk gedraaid. De werkvloer is te laat in het proces 

meegenomen; 

 Meerwaarde is ook bij de IB’ers, betere organisatie en inzetten van kennis; 

 De middelen en kortere lijnen die schoolbesturen hebben om in te zetten; 

 Het is fijn om een Onderwijswijsondersteuningsteam te hebben. Vaste orthopedagogen 

voor een school. Of een gedragsspecialist, taalspecialist en een specialist voor kinderen met 

een beperking die je kunt inschakelen; 

 Voor Passend Onderwijs werd gewerkt met rugzakjes en budgetten per leerling, nu wordt 

meer gekeken naar de behoefte van en inzet bij de groep.  

 

Een voorbeeld uit de praktijk van Noorderbasis 

De aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring is voor ons nog wel te doen, gezien de 

leerlingpopulatie van deze school. Er is nog geen kind doorverwezen naar het speciaal 

onderwijs. Wel is er doorverwezen naar een andere reguliere basisschool in verband 

met veiligheid. 

Vanaf groep 1 is er echt veel verslaglegging. De school heeft 1 dag per week een Intern 

Begeleider en een ZAT-platform. Deskundigheid is bij elkaar na te vragen (ook bij 

collega-directeuren). Kom je er niet mee verder, dan vraag je een gesprek aan bij de 

orthopedagoog. Zit niet in het ZAT, maar binnen de eigen vereniging. 

De school heeft een goede relatie met het sociaal team Tynaarlo via buurtsport-

coaches. Weet ze wel te vinden, in kader PO. Sociaal doet 1x per jaar screening, over 

sporten en dat is de basis. Is mooi verweven. Structureel en duurzaam. 

Relatie met jeugdhulp, via IB er en leerkrachten loopt heel goed. 

De school wil zich nog ontwikkelen in zorg aan de bovenkant, heeft de inspectie ook 

aangegeven. Specialist hoogbegaafdheid (ook opleiding IB’ers), eigen plus-klassen en 

gaan naar plusklassen in Assen. Ervaringen zijn heel positief. 



PASSEND ONDERWIJS EN DE VERBINDING MET JEUGDHULP 

  38   
     

 

 

Belemmeringen in het netwerk: 

 Waar (zorg)systemen elkaar raken: signaalfunctie. 

 Privacywetgeving werkt beperkend, maar communicatie en afstemming is juist essentieel 

als het om deze groep kinderen gaat. 

 Het is belangrijk om te investeren in een goede relatie met alle partners; er moet onderling 

vertrouwen zijn, zodat een kind ook echt geholpen is met de ondersteuning. 

 Schoolbesturen werken met verschillende samenwerkingsverbanden, die ook nog een eigen 

werkwijze hanteren. (Bv. als een leerling naar een school in Groningen gaat, dan gaat de 

TLV- aanvraag eerst naar de commissie hier en dan naar SWV PO 2001). 

 Inkoop door gemeenten. Schoolbesturen willen graag aan tafel zitten waar de kinderen 

terecht komen. De gemeente zou meer kunnen kijken naar wat schoolbesturen nodig 

hebben. Bijvoorbeeld inkopen bij 5 of 6 instanties in plaats van bij 30. 

Scholen noemen de volgende verbeterpunten: 

 Bij complexe zaken wordt een kind niet altijd snel genoeg geholpen. We komen altijd wel 

tot een goede plek voor het kind. Soms moet je ouders overtuigen van het feit dat het kind 

beter op zijn plek is op een andere school. 

 Een TLV-aanvraag kost heel veel tijd. Hoe zou dat makkelijker kunnen? 

 We slaan met elkaar een beetje door in het alles moeten documenteren. 

 Er bestaan beelden over Passend Onderwijs in de media of bij ouders waardoor 

verwachtingen over wat de school wel en niet kan bieden verschillen. 

 Een groep waarvoor moeilijk Passend Onderwijs is aan te bieden, zijn de hoogbegaafde 

leerlingen. Voor hen is er weinig passend aanbod en bovendien zijn er wachtlijsten. 

 Als het gaat om het bieden van Passend Onderwijs, is er een veelheid aan partners waar je 

regelmatig contact mee moet hebben, zo blijkt uit de gesprekken die het Trendbureau 

Drenthe voerde. Ouders zijn erg belangrijke gesprekspartner en in de praktijk zijn hier vaak 

zeer korte lijnen mee. Andere groepen zijn de contacten binnen het schoolbestuur (bv. BZT) 

en vanuit de school met andere scholen, samenwerkingsverbanden en alle hulp- en 

We hebben eens in de 6 tot 8 weken een CLB-overleg (consultatieve leerling-

bespreking) waarbij een IB'er, orthopedagoog en sinds vorig jaar ook de 

leerkrachten zijn. Eerder was het dat de IB-er het met de orthopedagoog 

besprak en dan werd het weer overgedragen aan de leerkracht, maar nu is het 

cirkeltje rond en kunnen ze meteen goed het probleem in kaart brengen en 

kijken wat kunnen we doen. Primenius 

Het Baasiszorgteam doet preventief 3x per jaar een consultatieve leerling-

bespreking. Er is ook een coachgroep van de leerkracht, die problemen met 

kinderen met de leerkracht bespreekt (handelingsverlegenheid van de lk.)  

St. Baasis 
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zorginstanties. Ook de gemeente (zoals leerplicht) en gemeente- gerelateerde organisaties 

(zoals CJG, GGD) worden genoemd. 

 

3.3 Conclusies passend onderwijs in de gemeente Tynaarlo 
 

Dit hoofdstuk begon met de vragen: Wat verstaan we in de gemeente Tynaarlo onder Passend 

Onderwijs, welke route hanteren we en hoe ziet het netwerk eruit? 

Sinds 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht en zijn zij ervoor verantwoordelijk om alle 

leerlingen passend onderwijs te bieden. Dit kan onderwijs zijn op één van hun eigen scholen, 

maar kan ook een onderwijsplaats zijn op een school, vallend onder een ander schoolbestuur. 

Passend Onderwijs kan geboden worden op een reguliere basisschool, een speciale basisschool 

of een school voor speciaal onderwijs. Artikel 40 WPO geeft nadere bepalingen over de wijze 

waarop schoolbesturen de zorgplicht moeten nakomen. 

In de gemeente Tynaarlo gaan alle betrokkenen er van uit dat ieder kind recht heeft op Passend 

Onderwijs, al dan niet binnen het regulier onderwijs. Het kind staat centraal. Wat heeft het nodig 

om onderwijs te kunnen (blijven) volgen. In Tynaarlo staat hiermee niet het systeem voorop, 

maar zoveel mogelijk de behoeften van het kind. Voor elk kind wordt weer opnieuw bekeken 

wat het beste is op dat moment.  

Ouders zijn de belangrijkste partij voor school. Ouders krijgen advies van de school over de 

optimale tegemoetkoming aan de onderwijsbehoeften van een kind.  

Er wordt op maat naar oplossingen gezocht. Er is niet één vastomlijnde route Passend Onderwijs 

in de gemeente Tynaarlo. Binnen de schoolbesturen zijn de routes, bij wie je terecht kan, 

duidelijk. Er is echter ruimte om voor ieder kind op maat te bepalen wat de beste ondersteuning 

is (op maat). De route om de juiste zorg voor de onderwijsbehoeften van het kind te krijgen is 

bekend en wordt naar tevredenheid bewandeld. De netwerken binnen de scholen en 

bovenschools zijn bekend en worden benut. Belangrijk is dat men elkaar kent, weet wat men 

van elkaar kan verwachten en er makkelijk en snel contact is. In de relatie onderwijs - zorg 

worden de netwerken nader benoemd in H4.    

Schoolbesturen werken samen in het samenwerkingsverband PO 22.01. De schoolbesturen zijn 

positief over de realiseren van de geformuleerde ambities van het samenwerking 22.01. Binnen 

het samenwerkingsverband 22.01 is ‘extra ondersteuning’ uitsluitend de deelname aan speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs. Alle andere vormen van ondersteuning vallen onder de 

basisondersteuning. Voor nagenoeg alle kinderen kan de basisondersteuning waargemaakt 

worden. Er is sprake van een samenspel tussen verantwoordelijkheden van het individuele 

schoolbestuur en verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband. Daarnaast is de 

samenwerking met ouders, leerplicht en eventuele zorgpartners essentieel. 

De schoolbesturen staan open voor verbetering omdat het altijd beter kan. In de speerpunten 

van 3.4 worden een aantal concrete handvatten genoemd, die in Tynaarlo ook genoemd zijn.   
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3.4 Scholen en hulpverleners: advies Marc Dullaert 
 
Tot slot van dit hoofdstuk een beknopte weergave van de speerpunten die Marc Dullaert in 

februari 2019 verwoordde. Hij onderzocht in opdracht van de ministers Hugo de Jonge 

(Volksgezondheid) en Arie Slob (Onderwijs) samen met Stichting Gedragswerk wat er moet 

gebeuren als het scholen en hulpverleners niet lukt om een passende combinatie van onderwijs 

en zorg voor een leerling te vinden. Wie moet dan beslissen? Wie hakt de knoop door als er een 

impasse ontstaat? Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over zijn notitie ‘De kracht om 

door te zetten’ (doorklik).  

 

De voormalig Kinderombudsman noemt vijf speerpunten hoe passend onderwijs nog meer 

passend gemaakt kan worden. Deze zijn ook interessant voor verdere uitwerking in de gemeente 

Tynaarlo. 

 

1. Van leerplicht naar ontwikkelrecht. De botsende wetgeving binnen passend onderwijs: 

leerplicht (handhaving) en inclusief onderwijssysteem. Dat vraagt om maatwerk voor 

iedereen die niet helemaal in het onderwijssysteem past. Voorstel van Dullaert: 

instellen van ontwikkelrecht voor kinderen. Het kabinet onderzoekt momenteel hoe 

zo’n leerrecht in de wet kan worden vastgelegd. 

2. Meer aandacht voor preventie. Hulpverleners zijn er vaak te laat bij, zegt Dullaert. Zo 

kan een leerling die niet goed in zijn vel zit flink spijbelen zonder dat de school een 

leerplichtambtenaar hoeft in te lichten. Dat gebeurt pas als de leerling meer dan zestien 

uur onderwijs in vier weken mist. Oplossing: betere verzuimregistratie en 

samenwerkingsverbanden moeten hierover sneller kunnen beschikken om snel te 

kunnen handelen. 

3. Betrek ouders en kinderen. Nog te vaak wordt er vooral óver kinderen gepraat en niet 

mét de kinderen. En te vaak staan ook de ouders langs de zijlijn. Zonder communicatie 

geen samenwerking. 

4. Ondersteun de leerkracht. Een kind loopt vast, heeft blauwe plekken of blijkt steeds 

somberder. Leerkrachten zien dat vaak als eerste. Loop er niet te lang zelf mee rond, 

schakel hulp van een ondersteuner in op school of een intern begeleider. Of van de 

jeugdgezondheidszorg (spreekuur op scholen). 

5. Hak knopen door. Nu is de procedure vaak stroperig. Het kan maanden duren voordat 

een zorgleerling een aanbod krijgt voor passend onderwijs. En dan is het nog maar de 

vraag of ouders niet gaan dwarsliggen. 

Hoe kan dat sneller? Dullaert wil wettelijk laten vastleggen dat elke regio een 

casusregisseur onderwijs en zorg aanstelt, die zich ontfermt over ingewikkelde kwesties 

en indien nodig knopen kan doorhakken. De ministers Slob en De Jonge nemen dat 

advies over, lieten ze vrijdag al aan de Tweede Kamer weten. 

 

Het idee is dat de casusregisseur bij complexe cases de regie neemt en samen met alle 

betrokkenen probeert binnen twaalf weken een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan 

kan de casusregisseur zelf beslissen: het wordt dit onderwijs- en zorgarrangement. 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=845d11ee-11c3-4166-8833-bb6399d504c4&title=De%20kracht%20om%20door%20te%20zetten.%20Hoe%20kunnen%20we%20de%20impasse%20rondom%20thuiszitten%20doorbreken_.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=845d11ee-11c3-4166-8833-bb6399d504c4&title=De%20kracht%20om%20door%20te%20zetten.%20Hoe%20kunnen%20we%20de%20impasse%20rondom%20thuiszitten%20doorbreken_.pdf
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Daarbij krijgt hij veel vrijheid. Zo mag hij kinderen plaatsen waar hij wil, ongeacht 

eventuele wachtlijsten.  

In de gemeente Tynaarlo wordt genoemd dat ook hier de rol van de casusregisseur beter 

vorm kan krijgen. Dat vraagt om een uitwerking van rol, taken en verantwoordlijkheden. 

Maar vooral om concrete afspraken over de regie bij informeren en terugkoppelen over 

de ontwikkeling van de hulp, ondersteuning of zorg voor een kind. 
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4 DE VERBINDING ONDERWIJS EN ZORG 
 
Met de speerpunten van Dullaert uit de vorige paragraaf, wordt ook duidelijk dat passend 

onderwijs en zorg elkaar steeds meer raken. In het huidige ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband PO 22.01 is de verbinding onderwijs en zorg al een extra aandachtspunt. 

Hiermee loopt de gemeente Tynaarlo dus al voorop op landelijke ontwikkelingen. 

 
Dat de scheidslijn tussen onderwijsondersteuning en ondersteuning gericht op zorg soms dun 
is, blijkt uit onderstaand voorbeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is de verbinding onderwijs en zorg 

uitgewerkt in: 

 Maatschappelijk ondersteuning en jeugdzorg; 

 Verbinding met zorg; 

 Gespecialiseerde dyslexiezorg; 

 Verzekerde zorg. 

 
Maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 

De inzet van preventieve en lichte zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

is door de verschillende gemeenten naar eigen keuze geregeld. De Jeugdzorg wordt in de 

provincie Drenthe vanuit drie subregio’s georganiseerd. De subregio Noord- en Midden-Drenthe 

voor de Jeugdzorg bestaat uit de vier gemeenten die de regio voor Passend Onderwijs vormen 

(Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo) en de gemeenten Leek en Noordenveld. In 

de regio is sprake van een bovengemiddelde gebruik van Jeugdzorg ten opzichte van het 

landelijke gemiddelde. 

 

Verbinding met zorg 

Voor schoolsucces van een bepaalde groep kinderen is het van belang dat er een goede 

samenwerking is met ketenpartners in de zorg. De gemeenten zijn de belangrijkste 

gesprekspartner als het gaat om het maken van bestuurlijke afspraken over de inzet van zorg. 

Dit betreft zowel de preventieve en lichte zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als wel 

de zwaardere zorg (Wet op de Jeugdzorg). Bestuurlijke afspraken tussen onderwijs en 

Een voorbeeld 

Een kind met sociale problematiek. Het bieden van onderwijs is hier 

niet genoeg. De leerling is nu een thuiszitter. De school van de 

verlangde richting zit vol. Er zijn wachtlijsten op de school/ scholen 

voor hoogbegaafde leerlingen. Waar is de grens tussen zorg en 

onderwijs? Wanneer valt de zorg onder de Jeugdwet? Dan moet er op 

de school al veel geregeld zijn. Voordat je zorg in kan zetten. 

Verschillende regels en wetten. Deelnemer multidisciplinair overleg 



PASSEND ONDERWIJS EN DE VERBINDING MET JEUGDHULP 

  43   
     

gemeenten in de regio worden vastgelegd in de gezamenlijke 'Ontwikkelagenda Passend 

Onderwijs en zorg voor jeugd'. 

 

In de ontwikkelagenda voor 2016 – 2018 zijn de volgende doelen geformuleerd: 

 Bestuurlijke inbedding en afstemming tussen het beleid van de 5 NMD-gemeenten met de 

beleidsdoelstellingen van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs/voortgezet 

onderwijs; 

 Voorkomen van inzet zwaardere jeugdhulp door tijdig signaleren en laagdrempelige inzet 

van lichte vormen van maatschappelijke ondersteuning; 

 Adequate inkoop van jeugdhulp waarbij afstemming met de ondersteuningsbehoeften 

vanuit het onderwijs plaats vindt; 

 Realiseren van een doorgaande lijn van onderwijs en zorg vanuit de leerling en ouders 

gezien, realisatie van ‘één kind, één plan, één regisseur’; 

 In 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis zonder passend onderwijs en/of zorg 

(Ambitie ‘Thuiszitterspact’ juni 2016); 

 Realiseren van dekkend aanbod t.a.v. ernstige enkelvoudige dyslexiezorg. 

 

Om de verbinding tussen onderwijs en lichte en zware zorg goed te kunnen maken is het 

wenselijk om te kunnen werken met (een beperkt aantal) vaste contactpersonen per school. De 

scholen voor speciaal basis onderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) hebben een regionale 

functie en een specifieke doelgroep van leerlingen met meer complexe zorgvragen. Om er voor 

te zorgen dat deze leerlingen kunnen blijven deelnemen aan onderwijs is het voorwaardelijk dat 

de sbo en so scholen in nauwe samenwerking met enkele preferente zorgaanbieders, het 

onderwijszorgaanbod kunnen vormgeven. 

 

Gespecialiseerde dyslexiezorg 

De gemeenten in Drenthe hebben met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Primair 

Onderwijs in Drenthe afspraken gemaakt over de verwijsroute naar en inzet van 'Ernstige 

Enkelvoudige Dyslexiezorg'. Door middel van een pilot in een van de andere 

samenwerkingsverbanden worden de mogelijkheden en belemmeringen voor een andere 

taakverdeling tussen onderwijs en gemeenten inzake Dyslexiezorg verkend. 

 

Verzekerde zorg 

Op basis van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding en/of persoonlijke 

verzorging van kinderen op school. Daarnaast hebben ook zorgverzekeraars op basis van de 

Zorgverzekeringswet en de Centra voor Indicatiestelling (CIZ) op basis van de Wet Langdurige 

Zorg een verantwoordelijkheid als het gaat om inzet van verpleging en verzorging op school. Bij 

leerlingen met complexe ondersteunings- en zorgvragen zijn vaak meerdere wetten van 

toepassing. Het is dan van belang om met elkaar een plan van inzet te maken, zodat voor de 

leerling passend onderwijs wordt gerealiseerd. 
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4.1 Welke routes zijn er tussen onderwijs en zorg in de gemeente 

Tynaarlo? 
 

In het vorige hoofdstuk rond Passend Onderwijs bleek al dat er niet één vastomlijnde route is 

om een kind een zo passend mogelijke onderwijsplek te geven. Het kind staat immers centraal. 

Wie inzoomt op de verbinding tussen onderwijs en zorg, ontdekt dat ook hier vele routes 

gekozen kunnen worden. Uitgangspunt is en blijft dat alle betrokkenen zoeken naar 

ondersteuningsvormen die het beste bij een kind passen. 

 

Kind en ouders zijn de belangrijkste partners. Een kind kan via verschillende routes onder de 

aandacht komen: 

 Via school: een leerkracht kaart een kind met bepaalde problematiek aan bij de Intern 

Begeleider. Soms zijn er bij de intake van een kind al zorgen en wordt na observatie 

vastgesteld wat het beste bij het kind past. Soms komen de zorgen pas als het kind al langer 

op school zit. Als er extra ondersteuning nodig is, dan kan een kind worden ingebracht in 

een bovenschools zorgadviesteam of in het netwerk van Intern Begeleiders binnen een 

schoolbestuur. Of er wordt hulp van de hulpverlener van Accare ingezet (via een 

doorverwijzing van bijv. de huisarts of schoolarts/jeugdarts). Ouders ontvangen dan meteen 

het advies om een afspraak te maken bij huisarts/jeugdarts, want die kan naar Accare 

verwijzen. Een Intern Begeleider kan niet rechtstreeks verwijzen naar Accare of naar een 

dyslexie-bureau. Dit traject verloopt altijd via de ouders. 

 Via het ZorgAdviesTeam (ZAT): hierin zitten Intern Begeleiders, schoolmaatschappelijk 

werk, jeugdarts, verpleegkundige, sociaal team. Het sociaal team is onderdeel van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. In de gemeente Tynaarlo zijn er drie teams: het Sociaal team 

Zuidlaren, het Sociaal team Vries en het Sociaal team Eelde-Paterswolde. Ieder team heeft 

vijf tot acht medewerkers (welzijn, maatschappelijk werk, MEE Drenthe en 

gemeente/Wmo). 

 

 

 

 

 

 

 

 Een Intern Begeleider. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met Veilig Thuis. 

 Via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Uit dit onderzoek blijkt echter wel dat het 

contact tussen onderwijs en het CJG over een kind moeizamer verloopt in verband met 

privacywetgeving. 

 

Zoals eerder is gezegd, daar waar er meer aan de hand is met een kind en er nog iets extra’s 

nodig is, bovenop op een onderwijsbehoefte, komt de zorg in beeld. 

Als een jongere met een laag zelfbeeld hulp nodig heeft, maar je weet niet 

precies welke hulp. Dan kun je ouders adviseren om contact op te nemen 

met het schoolmaatschappelijk werk. In overleg met de ouders kan de 

maatschappelijk werker hun hulpvraag voorleggen in het ZAT (anoniem), 

zodat gepaste hulp gevonden kan worden. 
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Als er sprake is van een levensbedreigende situatie waarbij de veiligheid van het kind in het 

geding is, dan mag je privacygevoelige informatie doorspelen (met meldcode Veilig Thuis). Soms 

voert een school enige drang uit om een ouder te bewegen om contact op te nemen met het 

CJG. Maar als een ouder het niet wil, kan de school niet dwingen. 

 

Verschillende routes in beeld 

Dat er niet één vastomlijnde route in de gemeente Tynaarlo mogelijk is, blijkt ook uit de 

volgende tekening die gemaakt is door deelnemers van de bijeenkomst met het Trendbureau 

Drenthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten in de route die genoemd zijn: 

 Je hebt met mensen te maken, je wilt graag goede relaties met de partijen en korte lijnen. 

Uitval van iemand en geen vervanging, is erg onhandig of als er door personele wisselingen 

bij een organisatie een tijd lang niemand vertegenwoordigd is. Hierop zou je elkaar 

moeten kunnen aanspreken. Waar kun je de belangrijke rol van een (weggevallen) 

wijkagent aankaarten? 

 Schoolbesturen werken soms in verschillende samenwerkingsverbanden, die ook nog een 

eigen werkwijze hanteren;  

 Wachtlijsten in de Jeugdzorg of voor een school is een knelpunt; 

 Privacywetgeving wordt genoemd als belemmering om gegevens te delen.  
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Juiste route onderwijs en zorg? 

Schoolbesturen nemen hun zorgplicht serieus. Soms komen er echter problemen van een kind 

naar voren waarbij scholen zich afvragen: wat is de juiste route nu? De verbinding onderwijs en 

zorg voor de zware problematiek verloopt soms moeizaam. Bovendien geven sommige 

schoolbesturen nadrukkelijk aan dat zij geen zorginstelling zijn, maar onderwijs-aanbieders zijn. 

Het onderwijs is geen expert op het gebied van gespecialiseerde zorg. 

 

Andere scholen hebben geen zicht op het aantal leerlingen met Jeugdhulp, omdat hun 

schoolpopulatie anders van samenstelling is (waarbij Jeugdhulp niet ingezet hoeft te worden). 

 

 

 

Als het gaat om primair onderwijs, zijn ouders een cruciale gesprekspartner. Soms gaat het om 

ouders die zelf al (denken te) weten wat er met hun kind aan de hand is en welke hulp nodig is. 

De moeilijkheid is dan dat ouders vaak zelf op onderzoek uitgaan of gaan shoppen. “Dan 

veronderstellen zij dat de school het maar uitvoert”, zegt een schoolbestuurder, “ouders denken 

‘wie betaalt, bepaalt’. De ‘oplossing’ komt dan via een andere route binnen.” Soms gaat het juist 

om ouders die zelf al veel problematiek hebben en die soms ook geen enkel pedagogisch inzicht 

hebben over wat het beste is voor hun kind. 

 

Ouders kunnen de casuïstiek van hun kind verzwaren, zonder dat ze het zelf beseffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Is het een falen als ik aan de bel trek? Dat denken moet eraf. Maar 

wanneer trek je als onderwijsinstelling aan de bel? Tot waar kan je het 

wel of niet? St. Baasis 

 

 

 

 

  

 

De taken voor ouders worden zwaarder. Vaak werken beide ouders, 

meer ouders hebben schulden en het sociale netwerk waar ouders op 

terug kunnen vallen neemt af. Ook worden ouders mondiger. Ze dreigen 

vaker om naar de geschillencommissie te gaan, juridische stappen te 

ondernemen of naar de media te gaan. Hierdoor staan zij steeds vaker 

centraal in het ondersteuningsproces in plaats van het kind. Ze kunnen er 

tevens voor zorgen dat er geen ondersteuning geboden wordt. Het 

wijkteam werkt namelijk vanuit een vrijwillig kader en zet pas 

ondersteuning in wanneer ouders een hulpvraag hebben geformuleerd.  

Bron: Passend onderwijs en de aansluiting met de jeugdhulp in 

Rotterdam, pag. 14 (Oberon, 2018) 
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Behoefte aan regie 

Er is in de gemeente Tynaarlo behoefte aan een regievoerder. Iemand die het gehele proces 

rondom een kind (of gezin) bewaakt. En die doorzettingsmacht heeft, vooral als zware zorg nodig 

is en ouders die hulp eigenlijk niet willen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Netwerken: kennen we de partners van onderwijs en zorg? 
 

Tijdens een interdisciplinaire bijeenkomst met beleidsambtenaren (jeugd)zorg, Leerplicht en 

Intern Begeleiders en orthopedagogen en de coördinator Passend Onderwijs van Stichting 

Baasis werd gevraagd met welke partners zij op het gebied van onderwijs en zorg te maken 

hebben. Hieronder een impressie. De woordenwolk laat zien dat er veel spelers in dit veld zijn. 

Voorbeeld: Een school heeft momenteel 1 thuiszitter. Deze leerling is al 3 x 

veranderd van school, door verhuizingen (BAO naar BAO). Overal hetzelfde 

probleem. ZAT/CJG is betrokken. 60% thuisproblematiek. Waarom ligt de 

regie bij het onderwijs? 

Nog een voorbeeld: Een kind zit thuis en dreigt een ‘thuiszitter’ te worden. 

Dan start de school een proces van ‘het systeem aan tafel zetten’. Dus ervoor 

zorgen dat de partners bij elkaar komen, procesmatig niet op inhoudelijk 

niveau. Per situatie wordt dan afgesproken wie de casemanager is. Dan 

schuiven organisaties aan zoals Yorneo, ZAT-team/LPA/onderzoeker van Buro 

Einstein. Je moet dan een regiefunctionaris aanstellen. Dat ben ik vaak.  

St. Baasis 
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De coördinator van het samenwerkingsverband PO 22.01 heeft de indruk dat de laatste tijd de 

lijnen in Tynaarlo weer wat beter zijn. 

 

 

 

 

Zoals uit de voorbeelden in deze rapportage ook blijkt, is het soms nog altijd lastig om elkaar 

goed te begrijpen. Positiewisselingen, elkaar niet altijd goed kennen, de vraag wie 

eindverantwoordelijk is en waar passend onderwijs stopt en zorg begint (verschillende 

verantwoordelijkheden, wetten en geldstromen). Men schuift elkaar dan de bal toe en er is geen 

verbinding tussen onderwijs en zorg. Het gaat om twee verschillende werelden, zo lijkt het dan. 

In deze gevallen staat niet het kind centraal, maar vervalt men toch weer in het systeem denken. 

Op zich is dat niet verwonderlijk, omdat het combineren van onderwijs en zorg vraagt om een 

andere mind set: het kind staat zoveel mogelijk voorop. 

Het gaat erom dat je vanuit school een hulpverlenend iemand 

kunt vinden, die snel meedenkt, dat je elkaar begrijpt in wat je 

probeert te bereiken. SWV PO 22.01 
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Ontwikkelagenda in de gemeente Tynaarlo 

In Tynaarlo is er met de gemeente een Ontwikkelagenda afgesproken. De gemeente zoekt hierin 

de verbinding met het onderwijs. De scholen zoeken de verbinding met zorg. Via de 

Ontwikkelagenda worden gezamenlijke doelen vastgesteld. Zo werkt het op papier.  

 

 

 

Als scholen, besturen en het samenwerkingsverband niet hierover geïnformeerd worden, dan 

kan de afstemming ook nooit plaatsvinden. Hierin ligt echt een rol voor de gemeente bv. 

informatie verstrekken en partijen zoals het onderwijs (expertiseteam) en het sociale team op 

tijd betrekken. Ontmoet elkaar niet alleen op casusniveau maar informeer partners ook 

preventief (in brede zin) en stem het beleid af. 

Scheidslijn onderwijs en zorg 

Zoals alle sectoren in Nederland, is iedereen bekend met wat er binnen de eigen sector van je 

verwacht wordt. Lastiger wordt het als je afstemming zoekt tussen twee sectoren, zoals tussen 

onderwijs en zorg. Wanneer behoort de casuïstiek bij onderwijs? Wanneer bij zorg? Wie wat 

oppakt, hangt nu nog te vaak af van individuele personen. 

 

“Als het niet gaat is het vaak een samenspel van factoren. Een school 

heeft de juiste dingen gedaan, zaken vastgelegd, contact met de ouders 

en vervolgens is het de vraag wie vanuit de leerplicht, maatschappelijk 

werk, of vanuit Accare of Enopsy erbij komt. Versta je elkaar op dat 

moment? Is duidelijk wie in de lead is? Daar zitten nog heel veel 

kwetsbaarheden, ook in Tynaarlo. 

 

Vanuit het onderwijs is er een zorgstructuur waarbij maatschappelijk werk 

aansluit, soms jeugdartsen, waarin je met elkaar zorg bespreekt en de 

strategie uitzet en dingen regelt. Vanuit de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid is er in Tynaarlo een sociaal team. Zij hebben ook 

een besluitvormingsoverleg. In theorie zouden deze lijnen bij elkaar 

moeten komen, in de praktijk is dat nog niet altijd het geval.  

SWV PO 22.01 

“Keurig afgetikt ambtelijk en met de wethouders, maar vervolgens weet 

niemand wat iedereen moet gaan doen.” SWV PO 22.01 
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De afstemming tussen het samenwerkingsverband PO 22.01 en het netwerk van leerplicht-

ambtenaren (LPA) was in de beginjaren niet hetzelfde. Inmiddels komen de lijstjes met 

leerlingen nu met elkaar overeen. Dat is een positief teken. Het Samenwerkingsverband heeft 

een eigen systeem waarin Leerplicht niet mee mag kijken en andersom geldt hetzelfde. Beide 

netwerken hebben wel hetzelfde doel. De gegevens van de leerplichtambtenaren worden nu 

op het Dashboard Passend Onderwijs ingevoerd. 

Aan de hand van casuïstiek 

De verbinding tussen onderwijs en zorg is vooral te versterken door met elkaar in gesprek te 

gaan over concrete voorbeelden. Dat maakt het inzichtelijk en ook helder waar iedereen tegen 

aan loopt en wat er versterkt zou moeten worden. Het gaat in deze gesprekken niet om de 

casuïstiek zelf, maar om het proces erachter om passend onderwijs en zorg te kunnen bieden 

aan een kind. Dit moet dan wel georganiseerd worden in de gemeente Tynaarlo. 

 

In de praktijk wordt in een overleg nog te vaak, te lang over kinderen gesproken,  waar ouders 

steeds hun verhaal moeten doen. Voorkom zoveel mogelijk dat verschillende netwerken een 

stukje van het hele verhaal van het kind/de ouders hebben en probeer het in één keer zo goed 

mogelijk te regelen. Aan de hand van procesbesprekingen rondom een casuïstiek kunnen 

verschillende netwerken meer van elkaar leren en elkaar in het vervolg ook eerder vinden. Hier 

is winst te behalen voor iedereen: de netwerkpartners, het kind en de ouders. 

  

Het ligt niet alleen in de snelheid, maar ook in de zorgvuldigheid. Soms wil je te 

snel en is het beter dat je eerst goed onderzoekt wat een kind echt nodig heeft. Het 

kind moet wel in één keer op de goede plek. Je wilt niet dat een kind een tweede 

faalervaring opdoet. SWV PO 22.01 

Mijn casussen zijn heel divers en betreft complexere zaken. Hieruit ventileren we de 

echte thuiszitters, volgens de definitie langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim. In 

het woord ongeoorloofd zit direct het probleem, want wanneer is dat het geval, 

wanneer ben je ziek, hoe kijkt Ingrado er tegenaan? In het primair onderwijs gaat het 

om leerlingen die bijv. in het speciaal onderwijs,  cluster 4 zitten, maar nog te veel 

prikkels krijgen, waar het met 1 op 1 begeleiding en dagbesteding nog een beetje 

lukt. Dat kind krijgt een vrijstelling. Andere situatie; een meisje, uit huis geplaatst en 

moeder verslaafd en uitbehandeld. Voor haar is nog geen nieuwe school in de nieuwe 

omgeving gevonden. Dat zijn ingewikkelde zorgvragen. SWV PO 22.01 



PASSEND ONDERWIJS EN DE VERBINDING MET JEUGDHULP 

  51   
     

Multidisciplinaire overleggen 

De laatste jaren is er in de gemeente Tynaarlo veel meer multidisciplinair overleg over 

leerlingen. Zowel op als buiten de school en met zorgpartners. Als je voor leerlingen een goed 

plan wilt maken, heb je hiervoor een integraal overleg nodig. Om de zoveel tijd (plm. 2 

maanden), zodat je de voortgang met elkaar kan bewaken. Dat hoeft niet tot in de lengte van 

dagen, maar is wel noodzakelijk. De crux zit hem erin dat dergelijke overleggen over 1 kind veel 

tijd kosten. In praktische zin is het lastig om agenda’s met elkaar af te stemmen en het hangt 

van de persoon af hoe het verder gaat. Dit verschilt ook per zorgaanbieder op een school. Als in 

dit soort overleggen duidelijk is wat van elkaar verwacht wordt, als je dezelfde taal spreekt, kun 

je elkaar ook beter begrijpen en dat komt de ondersteuning van het kind ten goede. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Conclusies verbinding onderwijs en zorg 
 

Met de speerpunten van Dullaert uit het vorige hoofdstuk om de verbinding (Passend) 

Onderwijs en jeugdhulp te versterken, is duidelijk dat onderwijs en zorg elkaar steeds meer 

raken. In het huidige ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO 22.01 is de 

verbinding onderwijs en zorg al een extra aandachtspunt. Hiermee loopt de gemeente Tynaarlo 

dus al voorop op landelijke ontwikkelingen. 

 

De scheidslijn tussen onderwijsondersteuning en ondersteuning gericht op zorg is voor scholen 

soms dun. De verbindingen is volgens de betrokkenen te versterken door: 

 Meer overleg en samenwerking in preventieve sfeer (meer samen optrekken). Als voorbeeld 

wordt genoemd om samen Thuis Veilig (hoe doe je dat?) onder de loep kunnen nemen.  

 Overheidssystemen naast je eigen zorgsystemen neerzetten. Heeft met verkokering te 

maken. Daarvoor is binnen de gemeente een interne organisatieverandering nodig.  

 Integraal denken, zowel procesmatig als inhoudelijk elkaar vinden. Er wordt nog teveel in 

‘hokjes’ gedacht waardoor het lastig kan zijn om verbindingen te maken. Daar is het 

onderwijs sterk in! Als voorbeeld wordt genoemd dat er een wethouder Jeugd en Onderwijs 

zou moeten komen. Dat zou het integraal denken bespoedigen. 

 Wie is de regievoerder? Wie moet aan tafel, wie zijn verantwoordelijk? Wie zijn de 

betrokkenen? Dat is meer dan het CJG! De klas, de school, het onderwijszorgadviesteam. 

Als er teveel hulpverleners bij zijn, ziet niemand door de bomen het bos en durft niemand 

Als een kind tien jaar geleden bij Accare in behandeling was, ging er 

toentertijd hooguit een telefoontje van en naar school bijvoorbeeld. Nu zie je 

veel meer dat Accare op school komt en met ouders en school bekijkt hoe 

werkt het, wat is de volgende stap, daar zit afhankelijk van de situatie iemand 

van het expertiseteam bij. Dat brede overleg, die integrale aanpak, dat 

gebeurt nu wel veel meer. SWV PO 22.01 
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door te pakken. Wie hakt uiteindelijk de knopen door? Stel met elkaar vast wie de 

regievoerder is. 

 Zoals in onderstaand voorbeeld mag privacywetgeving geen belemmering zijn.  

 

 

 

 

 

*Wisselende personen bij de gemeente. Bijv. de schoolarts zit in het ZAT/CJG of maatschappelijk 

werker vallen uit en worden te laat vervangen of hierover wordt te laat gecommuniceerd. Hoe 

kunnen we elkaar hierop aanspreken? 

 Is iedereen voldoende bekend met het meldcode-protocol (is onderhavig aan scholing, etc.) 

en haar werkwijze?  

 De lijnen tussen het expertiseteam en het sociale team kunnen veel korter en 

informatieoverdracht kan veel effectiever. 

 Win-winsituatie. Midden-Drenthe heeft iets meer en anders georganiseerd. Wat kunnen we 

hiervan leren? 

 

 

 

 
 

 

  

Voorbeeld: Probleemgezin in Groningen. Kind dreigde uit huis geplaatst te 

worden. School had aangegeven, doe dat niet terwijl het kind op school zit. 

Dat gebeurde dus wel. Vader kwam vervolgens met een pistool naar school. 

Dat kan niet! Welke route volg je dan? St. Baasis 

Voorbeeld: ik heb een paar jaar geleden een AMK-melding gedaan. Toen kreeg ik 

als antwoord. “Het is leuk dat u belt, wij maken er een notitie van, maar wij 

kunnen niet eerder wat doen dan dat er wat mis gaat.” Sindsdien heb ik nooit 

meer een melding gemaakt. Ik vermoed iets, leg mijn zorg daar neer, en nu 

hebben we weer een melding gedaan bij Veilig Thuis en hebben we een 

vergelijkbare ervaring. En denk je ik ga echt niet meer zomaar Veilig Thuis bellen. 



PASSEND ONDERWIJS EN DE VERBINDING MET JEUGDHULP 

  53   
     

5 AANBEVELINGEN PASSEND ONDERWIJS GEMEENTE TYNAARLO 

EN DE VERBINDING MET JEUGDHULP  
 

 

Aanbeveling 1: Ga door op de ingeslagen weg 
 

De gemeente Tynaarlo doet het voor haar kinderen goed, dat blijkt zowel uit de kwalitatieve 

als de kwantitatieve resultaten. Er vallen weinig tot geen kinderen ‘buiten de boot’. Ouders 

hebben een belangrijke rol. Scholen maken gebruik van beschikbare middelen. Partners 

kennen en vinden elkaar en gebruiken elkaars expertise. Er is verbinding maar kan de 

samenwerking efficiënter?  

In de landelijke inventarisatie onderwijs - jeugdhulp 20186* wordt gesproken over 4 fasen 

waarin de aansluiting onderwijs - jeugdhulp zich kan bevinden. De kleine gemeenten geven 

vaak aan zich in de consolidatiefase te bevinden. In welke fase bevindt de gemeente Tynaarlo 

zich?  

 

Aanbeveling 2: Stimuleer informatie uitwisseling netwerken 
 

Omdat onderwijs en zorg soms volledig verschillende werelden van elkaar kunnen zijn, met elk 

hun eigen kaders, vaktermen en registratiesystemen, kan veel informatie misgelopen worden. 

Hoewel de lijnen in de gemeente Tynaarlo steeds korter worden tussen verschillende 

netwerken, is er ook nog veel winst te behalen. Hierop investeren komt de beste ondersteuning 

van een kind ten goede. Centrale vraag: hoe kun je elkaar nog sneller vinden? 

 

Versterk informatie-uitwisseling tussen afzonderlijke netwerken en betrek hierbij vooral de 

netwerkpartners zelf. Neem alle betrokkenen in dit proces mee. Zorg er wel voor dat de 

administratieve druk hierdoor niet verder toeneemt.  

Eén schoolbestuur noemt dat er tussen de verschillende scholen uitwisseling kan plaatsvinden 

om meer expertise te delen en elkaar te versterken. Dus ook de uitvoerders (experts) kunnen 

elkaar vinden op meer dan alleen besprekingen op casusniveau. Hoe maken we de processen 

effectiever en efficiënter? Preventief informeren en afstemmen, ervaringen delen en hoe 

communiceer je naar elkaar toe?  

Ook de afspraken binnen het LEA overleg kunnen meer indalen binnen de scholen en 

andersom (wat komt van de scholen en zou afgestemd moeten worden binnen het LEA?). 

                                                           

 

 

 
6 Bron: Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018- Evaluatie passend onderwijs 
Oberon, KBA, Kohnstamm. 
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Nagenoeg iedereen die we spraken, geeft aan hoogbegaafdheid als thema belangrijk te vinden 

en er op te ontwikkelen. Ook dit zou een direct aanknopingspunt zijn om met elkaar verder uit 

te werken. Zowel op curriculum binnen de scholen maar ook op het afstemmen van processen 

en beleid en het leren van elkaars ervaringen en kennis.  

Werkzame factoren die genoemd worden in de ‘Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs 

en jeugdhulp 2018’*7  zijn van bij het proces en de opbrengsten van de aansluiting passend 

onderwijs en jeugdhulp. Dit zijn: visie, onderling vertrouwen, randvoorwaarden, sturing op 

samenwerking. Dit kunnen onderwerpen zijn in de uitwisseling van de netwerken.  

 

Aanbeveling 3: Zorg voor heldere regievoering 
 

Ondersteuningsbehoeften van een kind op het snijvlak van onderwijs en zorg zijn vaak complex 

en brengen verschillende sectoren bij elkaar om de juiste hulp voor een kind te kunnen vinden. 

In de hiervoor genoemde aanbeveling gaat het om elkaars werelden leren kennen om nog 

sneller acties in gang te kunnen zetten. Hier gaat het om de doorzettingsmacht en 

overkoepelende regie van alle ondersetuning rondom een kind. 

Wie hakt in de gemeente Tynaarlo uiteindelijk de knopen door? Oftewel wie voert wanneer de 

regie? Benoem deze (casusregisseur?) met elkaar aan de hand van anonieme casuistiek uit de 

praktijk. 

 

Aanbeveling 4: De grens tussen onderwijs en zorg 
 

Onderwijs en jeugdhulp zijn nog teveel gescheiden werelden. De aansluiting tussen onderwijs 

en jeugdhulp kan beter. Waar ligt de grens tussen onderwijs en zorg? Door het kind en de op- 

maat hulp centraal te stellen leiden verbindingen tot integraler werken. Sluit dichter bij elkaar 

aan en zoek ruimte in wet- en regelgeving ten gunste van het kind.     

 

Aanbeveling 5: Inkoop van ondersteuning 
 
Schoolbesturen willen graag om tafel met organisaties waar kinderen terecht kunnen, het liefst 

met 5 tot 6 partners in plaats van met 30 organisaties. Gemeenten willen die zorg inkopen 

(sociaal domein) die een kind nodig heeft, vanuit beschikbare budgetten. Hoe waarborg je bij de 

inkoop dat de behoefte van het kind niet uit het oog verloren wordt, terwijl je tegelijkertijd meer 

centraal inkoopt (afgestemd op de wensen van schoolbesturen en van de gemeente). 

                                                           

 

 

 
7 Bron: Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018- Evaluatie passend onderwijs 
Oberon, KBA, Kohnstamm. 
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Uit onderzoek 2018: Op het vlak van financiën is er nog veel te winnen. In een minderheid van 

de gemeenten (18%) en samenwerkingsverbanden (16%) is onderwijs betrokken bij de inkoop 

van jeugdhulp. Ook is in weinig gemeenten en samenwerkingsverbanden sprake van een 

integraal budget voor hulp en ondersteuning (resp. 23% en 10%) of een frictiepot met snel 

beschikbaar budget. Over éen ding zijn de partijen het pertinent oneens. Volgens gemeenten 

(73%) geven de inkoopafspraken voldoende flexibiliteit om de jeugdhulp aan te laten sluiten op 

hulpvragen van leerlingen vanuit het onderwijs. Daar zijn maar heel weinig 

samenwerkingsverbanden (14%) het mee eens.*8 

 

Aanbeveling 6: Hoe verder? 
 

Een aantal acties die in dit onderzoek genoemd worden kunnen direct starten. Een logische 

eerste vervolgstap is, de uitkomsten bespreken en acties te bepalen.  

Ouders worden als zeer belangrijke partij genoemd. Hun ervaringen kunnen waardevol zijn om 

passend onderwijs en de verbinding met zorg vanuit een ander perspectief in beeld te krijgen.  

 

  

                                                           

 

 

 
8 Bron: Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018- Evaluatie passend onderwijs 
Oberon, KBA, Kohnstamm. 
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