Help ons de verbinding tussen
jeugdhulp-zorg en onderwijs
in te kleuren!

Beste kamerleden,
Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat
nog 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft. Voor ruim 200.000 kinderen is maatwerk nodig.
Zeven brancheverenigingen van jeugdhulp en jeugd(gezondheids)zorg willen de kansen voor deze kinderen vergroten.
Zij willen dat écht ieder kind alle mogelijkheden krijgt om te leren en zich te ontwikkelen. Om dat te bereiken, hebben
de ondertekenaars van dit initiatief twee vragen geformuleerd die het politieke debat over deze ‘sociale achterstand’
op de juiste manier voeden.
Actiz, GGDGHOR Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, VOBC en VGN hebben
samen met gemeenten, onderwijsaanbieders en ouder-/cliëntorganisaties een coalitie gevormd. Met deze coalitie
zetten we het belang van het kind (en de ouders) centraal. Complexe hulpconstructies, die worden gedomineerd
door regels, mogen nooit een belemmering zijn om tot maatwerkoplossingen te komen.
Dat dit kan, blijkt uit de vele goede initiatieven in de regio’s, waarbij de gemeenten, het onderwijs, de zorg en de
jeugdhulp goed samenwerken. Ons onderwijs- en zorgstelsel is weliswaar complex, maar biedt ook ruimte.
Tenminste, als lokale en regionale driehoeken van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en zorgaanbieders komen
tot een gedeelde visie en ambitie. En als professionals en bestuurders het lef hebben en de ruimte nemen om
het samen met ouders voor elk kind ook echt te regelen.
Voorwaarde is dus dat alle partijen altijd het belang van het kind voorop stellen en leren van wat al goed gaat.
Daarom hebben we bij dit initiatief gekozen voor de metafoor van de kleurplaat. De kleurplaat is voor een deel
al mooi ingekleurd, maar er zijn nog plekken waar de kleur ontbreekt...
De ondertekenaars van dit initiatief vinden dat in het VN kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag handicap
de drie voorwaarden staan die gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen borgen:
1. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs en passende ontwikkelmogelijkheden.
2. Het belang van het kind staat altijd voorop, systemen zijn daaraan ondergeschikt.
3. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor zorg, begeleiding en opvoeding. Onderwijs- en zorgprofessionals
kunnen altijd een ondersteunende rol spelen. In een licht vorm (informatie en advies) of intensief (ondersteuning
en begeleiding).
Wij vragen u vandaag om symbolisch mee te werken aan de ‘inkleuring’ van het kinderrecht op onderwijs op maat.
Door de potloden erbij te pakken en het beeld volledig en zo kleurrijk mogelijk te maken. Daarbij is kleuren buiten
de lijntjes natuurlijk toegestaan. Sterker nog, buiten de kaders kleuren zou wel eens verfrissend kunnen werken...
Tijdens het kleuren vragen wij u om alvast na te denken over twee urgente vragen die naar onze opvatting gesteld
moeten worden tijdens het Kamerdebat over Onderwijs en zorg op 21 februari.

Vraag 1

Er zijn lokaal en regionaal al veel voorbeelden van gemeenten, scholen, jeugdhulp- en zorgpartijen die samen mooie
resultaten boeken. Die goede voorbeelden worden echter onvoldoende gedeeld en verankerd. Wij willen er zeker van
zijn dat we in Nederland echt van en met elkaar leren en veilig stellen dat wat werkt ook blijft werken.
Wij vragen u dan ook om de ministers van OC&W en VWS uit te dagen om samen met ons te verkennen
hoe we kennisdeling en -ontwikkeling kunnen stimuleren, organiseren en faciliteren.

Vraag 2

Personeelstekorten op scholen en in de zorg begrenzen de mogelijkheden om met elkaar stabiele onderwijs-zorgarrangementen te realiseren. Die stabiliteit is hard nodig, want de inzet van onervaren krachten in combinatie met veel
personeelswisselingen belemmert ons nu om onze ambities waar te maken. Goede en innovatieve combinaties van
onderwijs, zorg en jeugdhulp vragen binnen en over de domeinen heen investeringen in voldoende deskundigheid.
Wij vragen u daarom er bij beide ministers op aan te dringen te investeren in werving en behoud van
(specialistische) deskundigheid van personeel.

Namens de organisaties die zich inzetten voor kinderen die jeugdhulp en zorg in onderwijs nodig hebben:
dank dat u ons helpt de verbinding tussen jeugdhulp-zorg en onderwijs in te kleuren!

