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AO Stelselherziening/transitie jeugdzorg van 24 september

Geachte mevrouw Neppérus,
Op 24 september 2014 vergadert u kamer over Stelselherziening/transitie Jeugdzorg. In dat kader wil
de PO-Raad graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen.
Continuïteit van zorg voor kwetsbare kinderen
Met diverse partners uit het veld deelt de PO-Raad de zorg over de ontwikkelingen rond de invoering
van de Jeugdwet. Doordat zorgaanbieders nog steeds onvoldoende financiële duidelijkheid hebben
gekregen, komt de continuïteit van zorg aan kwetsbare kinderen ernstig in het geding. Scholen die
samenwerken met instellingen voor jeugdhulp met specifieke onderwijszorgarrangementen voor
complexe doelgroepen zoals ZMOLK’ers (moeilijk lerende kinderen met ernstige gedragsproblemen)
lopen daarmee het risico hun integrale aanbod niet te kunnen continueren. Zonder bestaanszekerheid
voor deze onderwijs zorgarrangementen (OZA’s) dreigt een groep kwetsbare kinderen en jongeren
thuis te komen zitten.
Op dit moment is daarnaast nog onduidelijk welke groep ernstig meervoudig gehandicapte (EMG)
kinderen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat vallen. Tevens is het niet duidelijk of de
extramurale indicaties voor EMG kinderen onder de nieuwe Wlz gaan vallen. Voor schoolgaande EMG
kinderen komen dan continuering van de onderwijs zorg arrangementen onder grote druk te staan.
Inzet op preventief werken
In de Vierde rapportage van de Transitiescommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) geeft de TSJ aan
dat gemeenten in verschillende stadia zijn als het gaat om het vormgeven van de decentralisaties in
het sociale domein en dat er nog veel onduidelijk is. Daarnaast hebben de verschillende
decentralisaties ook andere tijdpaden. Deze processen zouden beter op elkaar afgestemd moeten
worden.
De onduidelijkheden rondom de invoering van de Jeugdwet zorgen voor een remmend effect op de
afspraken die gemaakt moeten worden over de gewenste en benodigde afstemming en samenwerking
tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs. Eén van de grootste uitdagingen en kansen van de
transitie Jeugdzorg is immers een sterke verbinding tot stand te brengen tussen onderwijs en zorg
voor jeugd en daarmee integraal en preventief te werken. In het OOGO jeugd dienen hierover
afspraken gemaakt te worden met de gemeenten: te denken valt aan de inzet van
jeugdzorgprofessionals in de school, het aanbieden van jeugdhulpinterventies, trainingen of

Postbus 85.246
3508 AE Utrecht

| Aidadreef 4
| 3561 GE Utrecht

| T
|

030 – 31 00 933 | www.poraad.nl | KvK Utrecht 30 235 217
@PO_Raad
| info@poraad.nl | Rek. NL22 RABO 0110 7640 56

opvoedhulp in de school. Omdat de school voor ouders en leerlingen laagdrempelig is, kan jeugdhulp
in de school bijdragen aan het voorkomen van uitval zodat beroep op zware zorg kan afnemen.
Aangezien kinderen allemaal leerplichtig zijn is het wijs de school voorliggende voorziening te maken.

Wij roepen de Tweede Kamer op te sturen op:
Snelle duidelijkheid over het budget 2015 voor de jeugdzorginstellingen.
Meer preventieve inzet van zorg voor jeugd in en dichtbij het onderwijs.
Duidelijkheid over de afbakening Wlz en zorg voor jeugd.

Met vriendelijke groet,

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad

Cc:

Vaste commissie OCW

