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Samenwerkend Toezicht Jeugd  

 
In Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ), voorheen Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ), is al het 

rijkstoezicht georganiseerd waar de inspecties samenwerken en dat betrekking heeft op (zorg voor) 

jongeren.  

De vijf inspecties die binnen STJ samenwerken zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de 

Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en de 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

STJ onderzoekt maatschappelijke problemen van en door jongeren waarbij een integrale aanpak is 

vereist. Daarbij gaat STJ na in hoeverre voorzieningen en organisaties er gezamenlijk in slagen het 

maatschappelijk probleem op te lossen. STJ kijkt of het belang van het kind voorop staat bij de 

activiteiten die organisaties ondernemen. 

 

www.jeugdinspecties.nl

http://www.jeugdinspecties.nl/
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Voorwoord 

 

Het recht op onderwijs voor kinderen en jongeren is een belangrijke verworvenheid van onze 

samenleving. Op school leren kinderen de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om later 

succesvol in de samenleving te participeren. Naar school gaan is voor kinderen een 

vanzelfsprekende dagbesteding. De school geeft structuur aan dag en week en geeft perspectief op 

de toekomst. De school is ook de plek waar kinderen elkaar ontmoeten en vriendschappen sluiten.  

Toch is de dagelijkse gang naar school niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Van de 2,5 

miljoen leerplichtige kinderen zitten er jaarlijks ruim 800 tot 2500 kinderen langer dan een maand 

thuis. Het gaat vaak om kwetsbare kinderen die vanwege diverse problemen niet meer naar school 

gaan en waar geen passende oplossing voorhanden is.  

Problemen die leiden tot thuiszitten zijn vaak complexe problemen. De expertise van verschillende 

disciplines is nodig om de problemen in samenhang te begrijpen en samen met het kind of de 

jongere en diens ouders op te kunnen lossen. Voor een optimale inzet en afstemming van 

onderwijs, zorg en hulp is een gezamenlijke aanpak op basis van 1 kind, 1 plan een voorwaarde.  

 

In deze nota van bevindingen staan de resultaten vermeld van het onderzoek naar de kwaliteit van 

de samenwerking tussen instellingen bij het oplossen van het probleem van een tienjarige 

basisschoolleerling. Uiteindelijk leidde dat probleem tot het langdurig thuiszitten van het kind. 

Naast de conclusie en aanbevelingen van STJ staan in de nota ook de oplossingen vermeld die door 

de professionals en managers/bestuurders uit de gemeente zijn geïnventariseerd. STJ heeft er 

vertrouwen in dat de gemeente en de instellingen een passend vervolg aan dit onderzoek zullen 

geven.  

STJ vraagt ook in 2013 aandacht voor het probleem van kinderen die niet naar school gaan. In 

2013 zal STJ een onderzoek uitvoeren naar het thuiszitten van leerplichtige leerlingen. 

 

Laat het kind dat vandaag opvalt, het kind zijn, dat door gezamenlijke inspanning, morgen niet 

meer uitvalt. 

 

De samenwerkende jeugdinspecties: Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het 

Onderwijs, Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

 

Namens deze, 

 

 

 

dhr. dr. A. Jonk 

hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra 

lid stuurgroep STJ 
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Samenvatting 
 

In het voorjaar 2012 heeft STJ onderzoek gedaan naar het langdurig thuiszitten van een jonge 

leerplichtige leerling, verder A. genoemd. STJ onderzocht hoe de betrokken instellingen hebben 

samengewerkt aan de oplossing van de problemen van A. STJ sprak met de ouders, interviewde 

professionals die bij de casus betrokken zijn geweest en analyseerde de dossiers die de instellingen 

over A. hebben aangelegd. In twee bijeenkomsten legde STJ haar voorlopige bevindingen voor aan 

zowel de professionals als aan de managers/bestuurders. In deze bijeenkomsten lag de nadruk op 

het leren van de casus en het inventariseren van oplossingen. In deze nota van bevindingen doet 

STJ verslag van dit onderzoek, benoemt knelpunten en doet aanbevelingen voor het vervolg. 

 

In januari 2011 wordt A., na een ernstig incident op school, voor onbepaalde tijd naar huis 

gestuurd. De school noemt dit geen verwijdering maar een ‘time-out voor onbepaalde duur’. A. is 

op dat moment al een aantal maanden in onderzoek bij een instelling voor jeugdpsychiatrie. A. 

wordt op de wachtlijst voor dagbehandeling geplaatst maar kan daar pas na 5 maanden terecht. In 

die maanden heeft A. geen onderwijs gevolgd en het grootste deel van deze periode heeft het A. 

aan een dagbesteding en aan contact met leeftijdsgenootjes ontbroken.  

 

Veertien verschillende instellingen en professionals zijn meer of minder intensief betrokken 

geweest bij A. en het zoeken naar een oplossing. In eerste instantie richtte men zich op terugkeer 

naar school. Toen al snel bleek dat dit niet mogelijk was kwam de focus te liggen op het zoeken 

naar oplossingen voor de afgeleide problemen van A. zoals een dagbestedingprogramma. De 

samenwerking tussen deze instellingen is ondanks de goede bedoelingen en betrokkenheid niet 

effectief geweest. Signalering in de verwijsindex risicojongeren resulteerde weliswaar in 

ketencoördinatie maar de uitvoering daarvan was weinig daadkrachtig. Een gezamenlijke 

probleemanalyse en een daaruit voortvloeiend plan van handelen ontbrak. De instellingen 

beschouwden het probleem vooral vanuit de kaders van de eigen organisatie en de mogelijkheden 

en onmogelijkheden om daarbinnen een oplossing te bieden. Daarbij was men in onvoldoende 

mate op de hoogte van de sociale kaart en de mogelijkheden van andere instellingen om daar 

voldoende gebruik van te maken.  

 

De positie van ouders is een onderwerp waar professionals nog geen uitgebalanceerde mening over 

hebben. Enerzijds onderkennen professionals het belang en noodzaak van de betrokkenheid van 

ouders bij de zorg en onderwijs aan hun kind, anderzijds is het voor professionals lastig om te 

gaan met ouders die voor hun kind andere keuzes maken dan zij.  

 

In de gemeente is het netwerk van zorg, onderwijs en welzijn nog niet zover ontwikkeld dat 

signalen preventief kunnen worden gedeeld en opgepakt. Hierdoor kan het voorkomen dat de 

urgentie van signalen onzichtbaar blijft tot er een escalatie plaatsvindt. De aanbevelingen die STJ 

op basis van dit onderzoek aan gemeente en instellingen doet, sluiten aan bij de ontwikkelingen die 

gemeente en instellingen in gang hebben gezet om te bevorderen dat kinderen goed en veilig 

opgroeien. Het thuiszitten van een leerplichtig kind, is volgens de wethouder geen optie meer. 
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1 Inleiding 

 

In juni 2011 meldde een onderwijsconsulent1 aan de Inspectie Jeugdzorg dat een tienjarige 

basisschoolleerling (verder aangeduid als A.), na een incident op school voor onbepaalde tijd naar 

huis was gestuurd. De school stelde als voorwaarde voor terugkeer, dat er vanuit de betrokken 

instelling voor jeugdpsychiatrie handreikingen zouden worden aangeboden om de school te 

ondersteunen in de omgang met A. Als gevolg van deze time-out heeft A. een half jaar 

thuisgezeten. In die periode kon A. niet terecht op een passende vorm van onderwijs en zorg. Met 

deze melding wilde de onderwijsconsulent een signaal afgeven aan de Inspectie Jeugdzorg over het 

ontbreken van een passende opvang voor A. De Inspectie Jeugdzorg heeft STJ gevraagd een 

oriëntatie op de casus uit te voeren. Hieruit bleek dat meerdere organisaties bij de problemen van 

A. betrokken waren. Het was onduidelijk wat deze instellingen gezamenlijk hadden ondernomen 

om een adequate oplossing te realiseren voor het probleem van A. 

 

Het samenwerkingsverband van inspecties ‘Samenwerkend Toezicht Jeugd’ (STJ) heeft de 

mogelijkheid om gegevens van verschillende organisaties en sectoren bij elkaar te brengen en te 

beoordelen. STJ heeft voor deze casus in kaart gebracht hoe de betrokken instellingen 

samengewerkt hebben aan een oplossing voor A. Het gaat hierbij om de aanpak vanaf het jaar 

voorafgaand aan het moment van de time-out, tot en met het realiseren van een structurele, bij 

het probleem passende, oplossing. Om het probleem in de juiste context te kunnen interpreteren is 

de voorgeschiedenis van A. in het onderzoek betrokken. 

 

STJ heeft in het onderzoek niet alleen gekeken naar knelpunten en verbeterpunten die specifiek 

betrekking hebben op dit incident, maar ook naar aandachtspunten met een meer algemeen 

geldend karakter. STJ wil met dit onderzoek het lokale bestuur en de betrokken organisaties de 

mogelijkheid bieden van dit incident te leren. De bevindingen uit dit onderzoek bieden de 

organisaties de kans te reflecteren op de wijze waarop zij met elkaar samenwerken, wat goed gaat, 

maar ook wat beter kan en moet. STJ wil hiermee bewerkstelligen dat concrete verbeteringen 

worden doorgevoerd zodat leerplichtige kinderen naar school gaan of, indien dit vanwege 

kindfactoren niet mogelijk is, worden begeleid naar en opgevangen in een passende voorziening.  

 

1.1 Werkwijze 

In dit incidentenonderzoek heeft STJ gebruik gemaakt van het instrument van de 

levensloopreconstructie. De ouders van A. hebben de STJ-inspecteurs toestemming gegeven om de 

benodigde gegevens uit de dossiers in te zien, hierover een gesprek te voeren met de betrokken 

organisaties en te gebruiken voor de rapportage.  

 

Aan de hand van de dossiers en het gesprek hierover met de organisaties is in beeld gebracht 

welke activiteiten de verschillende instellingen op bepaalde momenten hebben uitgevoerd en welk 

                                                 
1 De onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op verzoek van de Tweede 

Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een 

handicap, ziekte of stoornis.  



 

10 

doel men daarbij voor ogen had. Tevens is gekeken hoe deze activiteiten zich tot elkaar 

verhouden. Ook is met de ouders gesproken over de activiteiten die de ouders hebben 

ondernomen. 

STJ heeft in totaal elf dossiers ingezien en met veertien organisaties gesproken.  

 

In juni 2012 heeft STJ twee bijeenkomsten georganiseerd om de levensloop te presenteren. In de 

ochtendbijeenkomst werd aan de professionals met behulp van de levensloop inzicht gegeven in de 

activiteiten die ouders en professionals ondernamen voor A. en het resultaat ervan. De deelnemers 

aan deze bijeenkomst hebben met elkaar een gesprek gevoerd over het verloop van de, in de 

presentatie getoonde activiteiten, de ervaren knelpunten en de succesfactoren. Ook is 

geïnventariseerd welke verbeteringen nodig zijn om een herhaling van dit probleem te voorkomen. 

In de middagbijeenkomst is de levensloop gepresenteerd aan de managers en bestuurders. Ook de 

betrokken wethouder nam deel aan deze bijeenkomst. Zij voerden met elkaar het gesprek over 

algemeen geldende knelpunten die naar aanleiding van deze casus naar voren kwamen. De door de 

professionals geïnventariseerde knelpunten en oplossingen zijn als input in deze bijeenkomst 

ingebracht. De managers en de bestuurders hebben aangegeven met de verbeteracties ook 

daadwerkelijk aan het werk te willen gaan. De gemeente gaat met STJ in overleg over de rol van 

de gemeente en hoe en waar die op de beste manier vorm kan krijgen. 

 

De focus van STJ heeft in het onderzoek gelegen op het analyseren en in beeld brengen van de 

kwaliteit van de samenwerking tussen instellingen bij het oplossen van de problemen van A.  

Dit is ook de rode draad in de nota van bevindingen die voorligt. STJ beoogt met deze nota van 

bevindingen een kader te bieden waarmee instellingen en gemeente samen aan het werk gaan. 

 

In deze nota van bevindingen worden daarom wel knelpunten benoemd, maar worden geen 

oordelen uitgesproken. Daar waar STJ in haar onderzoek op onvolkomenheden bij instellingen is 

gestuit zal dit worden gecommuniceerd met de sectorale inspecties. STJ zal de betrokken instelling 

daarover informeren. Indien nodig zal de betreffende accountinspecteur van de sectorale inspectie 

hierover met de instelling contact opnemen.  

 

1.2 Leeswijzer 

De voorliggende nota van bevindingen begint in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de casus en 

de activiteiten van ouders en organisaties. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de 

aangetroffen wijze van samenwerking en het resultaat ervan voor A. In hoofdstuk 4 en 5 volgen de 

conclusies en de aanbevelingen voor het vervolg. STJ zal met de gemeente afspraken maken hoe 

STJ de, door gemeente en instellingen in gang te zetten acties, zal monitoren. Bijlage 1 bevat een 

opsomming van de door de professionals en managers/bestuurders geïnventariseerde oplossingen 

en voornemens.  
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2 Beschrijving van de casus en de ondernomen activiteiten  

 

Dit hoofdstuk beschrijft het verloop van de casus en de activiteiten die ouders en professionals 

ondernomen hebben. De beschrijving is in drie tijdsperiodes weergegeven.  

 

2.1 2000-2010 

A. wordt in 2000 geboren. Over de eerste jaren is in de dossiers weinig opvallends genoteerd. Er is 

een standaard overdracht van het dossier van het consultatiebureau naar de 

jeugdgezondheidszorg. Ook de ouders geven over de eerste levensjaren geen bijzonderheden aan. 

Op vierjarige leeftijd gaat A. naar de basisschool. In het dossier van de school wordt melding 

gemaakt van een incident tijdens het overblijven in 2006. Naarmate A. ouder wordt, ervaren 

ouders dat A. extra aandacht en energie van hen als opvoeders vraagt. In de reguliere 

oudergesprekken geeft de school aan dat ze A. extra hulp geven op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Ouders vermoeden een vorm van ADHD bij A. en vragen eind 2009 de 

huisarts om een verwijzing voor onderzoek bij een jeugdpsychiatrische instelling. 

Na aanmelding bij een instelling voor jeugdpsychiatrie wordt A. op de wachtlijst geplaatst. Conform 

afspraken hierover registreert de instelling A. in de verwijsindex risicojongeren. Eind juni 2010 

wordt de indicatiestelling afgegeven en in juli 2010 starten de diagnostische onderzoeken.  

 

2.2 Juli 2010- februari 2011  

In deze periode wordt A. meerdere keren bij de instelling voor jeugdpsychiatrie onderzocht. Al snel 

wordt de werkdiagnose ADHD gesteld en wordt A. op medicatie gesteld. De instelling biedt 

gedurende de onderzoeksfase gezinsondersteuning. De problemen van A. nemen toe. Dit uit zich 

onder meer in toenemende weerstand tegen het reguliere schoolbezoek. De instelling adviseert 

hierop de ouders om met de school te bespreken welke mogelijkheden er zijn om A. halve dagen 

naar school te laten gaan.  

 

In november 2010 heeft de GGD contact met A. en zijn ouders in het reguliere contactmoment dat 

de schoolverpleegkundige van de GGD met kinderen in groep 7 heeft. Ter voorbereiding vullen de 

ouders de vragenlijst in. Hierin geven ze aan dat A. problemen heeft en een onderzoekstraject bij 

een instelling voor jeugdpsychiatrie doorloopt. Vanuit de school worden geen problemen en/of 

bijzonderheden over A. gemeld. De GGD onderneemt geen directe actie vanwege de betrokkenheid 

van de instelling, maar plant wel een extra contactmoment in 2012. 

November en december 2010 kenmerken zich door een veelvuldig schoolverzuim van A. en een 

toenemende leerachterstand op school. In overleg met de ouders stelt de school een aangepast 

programma op. Hoewel het van de school verwacht mag worden dat in geval van veelvuldige 

absentie contact opgenomen wordt met de leerplichtambtenaar2, laat de school dit achterwege. De 

                                                 
2
 Leerplichtwet (LPW) art 21 
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school diagnosticeert het verzuim als medisch en geeft de betrokkenheid van de instelling voor 

jeugdpsychiatrie aan als reden om het verzuim niet te melden.3  

De onderzoeksfase bij deze instelling komt in een afrondende fase. Met ouders wordt gesproken 

over het behandeladvies dat in de richting gaat van een dagbehandeling of een klinische 24-

uursopname.  

 

Eind januari 2011 vindt er een incident plaats op school. A. vertoont grensoverschrijdend gedrag 

en laat zich hier niet op aanspreken. Naar de mening van school is de veiligheid van personeel en 

leerlingen in het geding. De school ontzegt A. de toegang tot de lessen en spreekt van een time-

out4. Wanneer A. weer terug mag komen op school is onduidelijk. De school kiest ervoor om geen 

formele procedure in gang te zetten tot verwijdering van A.5 Hierdoor is er geen formele 

betrokkenheid van het bestuur van de stichting waaronder de school ressorteert, noch ligt er een 

formeel besluit waar ouders bezwaar tegen kunnen aantekenen. Om aan de wettelijke verplichting 

tot het bieden van onderwijs voor (langdurig) zieke kinderen6, te voldoen, kreeg A. huiswerk en 

het aanbod deze eenmaal per week (buiten de schooltijden) op school te bespreken. Met de time-

out van A. wordt een aantal acties in gang gezet. De school meldt het incident en de time-out aan 

de leerplichtambtenaar en registreert A. in de verwijsindex risicojongeren. De betrokken leerkracht 

doet aangifte bij de politie waarna de politie een zorgmelding doet bij het Jeugd Preventie 

Programma (JPP). De school neemt contact op met de instelling voor jeugdpsychiatrie. Een 

spoedplaatsing wordt overwogen maar niet doorgezet omdat op basis van de criteria er 

onvoldoende reden is om op de wachtlijst anderen te passeren. Op de wachtlijst staan kinderen 

met vergelijkbare spoedeisende problematiek.  

Omdat er nu twee registraties in de verwijsindex risicojongeren voorkomen, wijst het systeem een 

ketencoördinator aan. Conform het convenant verwijsindex risicojongeren wordt de 

ketencoördinatie belegd bij het schoolmaatschappelijk werk (SMW). Voor het JPP is daarmee de 

bemoeienis vanuit de zorg afdoende geregeld en zij sluiten de zorgmelding af. 

  

Schoolmaatschappelijk werk organiseert in haar functie als ketencoördinator een multidisciplinair 

overleg waar naast de buurtagent, de behandelcoördinator van de instelling voor jeugdpsychiatrie, 

de directeur en intern begeleider van de school en de leerplichtambtenaar, ook de ouders voor 

worden uitgenodigd. In dit overleg deelt de instelling mee dat, mede door de recente gebeurtenis 

op school, het behandeladvies is om A. op te nemen op een behandellocatie voor een klinische (24-

uurs)behandeling. De ouders kunnen zich niet vinden in dit advies, zij zijn voorstander van een 

behandeling in een dagkliniek. Professionals en ouders komen op dat moment hierover niet tot 

overeenstemming. De school geeft aan dat A. pas weer op school kan komen als er vanuit de 

instelling voor jeugdpsychiatrie concrete handelingsadviezen aangereikt worden ten aanzien van 

het gedrag van A. in de schoolcontext. Het aanvragen van preventieve ambulante begeleiding is 

volgens de school pas aan de orde na terugkeer van A. op school. In afwachting van de 

behandeling van A. bij de instelling voor jeugdpsychiatrie en de daaruit voorvloeiende 

                                                 
3 LPW art 11 lid d.  
4 Een time-out is een korte onderbreking van de schooltijd, sommige scholen zetten dit in omdat de Wet op het primair 

onderwijs (WPO) het begrip schorsing niet kent.  
5 WPO art 40 lid 5 beschrijft de procedure tot verwijdering.  
6 WPO art 8 lid 8. 
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handelingsadviezen voor school, biedt de school A. een programma aan van huiswerk en een 

wekelijks contactmoment op school om dit te bespreken.  

 

De ouders melden A. aan bij een andere basisschool. Na overleg met de oude basisschool wijst 

deze school A. af. Ook melden de ouders zich bij BJZ en vragen hulp voor A., die nog steeds thuis 

zit, in de vorm van een plaatsing van A. op een dagopvang. Deze plaatsing was niet mogelijk 

omdat de dagopvang een voorziening voor buitenschoolse opvang is en A. niet naar school ging. 

Door de betrokkenheid van BJZ komt de ketencoördinatie bij BJZ te liggen en sluit het 

schoolmaatschappelijk werk haar bemoeienis af. Begin maart komen ouders en de instelling voor 

jeugdpsychiatrie tot overeenstemming over de dagbehandeling. A. wordt aangemeld voor een 

proefplaatsing van drie weken op de dagkliniek. Als deze proefplaatsing na afloop positief wordt 

geëvalueerd, kan de behandeling gecontinueerd worden en aangevuld met onderwijs op een 

basisschool. A. wordt op de wachtlijst voor de proefplaatsing gezet. Het is niet bekend wanneer er 

plaats zal zijn voor A. Op advies van de leerplichtambtenaar schakelen ouders een 

onderwijsconsulent in. 

 

2.3 Maart 2011- juli 2011 

De onderwijsconsulent (OC) neemt het voortouw om een oplossing voor A. te vinden. Zij wordt 

hierin bijgestaan door de leerplichtambtenaar (LPA) en de ketencoördinator van BJZ. De 

inspanningen richten zich in eerste instantie op de school om A. voorzichtig weer naar school te 

laten teruggaan en op de instelling voor jeugdpsychiatrie om de wachttijd te bekorten. De school 

vraagt consult bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Ondanks deze inspanningen blijkt 

terugkeer naar school niet mogelijk. De wachttijd bij de instelling voor jeugdpsychiatrie is 

onbepaald, de inzet van pedagogische ambulante begeleiding was niet mogelijk. De OC, LPA en 

BJZ blijven zoeken naar een dagbesteding voor A. Zij benaderen verschillende instellingen. De 

plaatsing van A. op een van deze voorzieningen loopt telkens stuk. De reden hiervoor is dat A. of 

te jong is, of niet in de groep past of dat er geen financieringsmogelijkheden zijn. BJZ wijst het 

verzoek voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) af op grond van regelgeving dat een PGB niet 

aangewend mag worden voor overbruggingszorg gedurende een periode op een wachtlijst, of voor 

het opvangen van schooluitval.  

 

In april 2011 constateren ouders en de op dat moment betrokken professionals (OC, LPA, BJZ) dat 

A. ernstige psychische problemen ontwikkelt ten gevolge van het ontbreken van een dagstructuur 

en het gemis aan contact met leeftijdsgenoten. In reactie daarop dringen de diverse organisaties 

en professionals bij de instelling voor jeugdpsychiatrie aan op een spoedige start van de 

behandeling.  

BJZ verzoekt om een crisisplaats bij een dagopvang. Dit verzoek leidt eind mei 2011 tot 

inschrijving voor zes weken op een zogenoemd noodstoeltje7. Drie dagen per week van 15.00 uur 

tot 18.30 uur wordt A. op een dagopvang in een andere gemeente opgevangen. Het vervoer wordt 

                                                 
7 Het betrof hier een boventallige plaatsing. A. behoorde niet tot de doelgroep maar er werd een uitzondering gemaakt gezien 

de ernst van zijn situatie en het ontbreken van andere oplossingen.  
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deels via de eigen gemeente geregeld. Op 15 juni komt het bericht van de instelling voor 

jeugdpsychiatrie dat A. op 20 juni 2011 kan starten met de proefplaatsing op de dagkliniek. Na drie 

weken wordt besloten de behandeling op de dagkliniek voort te zetten en kan A. stapsgewijs weer 

onderwijs gaan volgen op een basisschool. De periode van thuiszitten heeft een half jaar geduurd, 

de psychische en emotionele problemen zijn verergerd en er is een jaar leerachterstand ontstaan. 
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3 Analyse van de casus 

 

STJ heeft de verzamelde informatie met behulp van het STJ-waarderingskader8 geanalyseerd. Uit 

deze analyse komt naar voren dat zich knelpunten hebben voorgedaan in de geboden hulp. 

Instellingen zijn er niet in geslaagd om binnen een redelijke termijn een oplossing te vinden voor 

de problemen van A. De school ontzegt A. de toegang tot de lessen, maar zorgt niet voor een 

passend en substantieel alternatief. Tijdens de periode van thuiszitten zijn de psychische 

problemen van A. verergerd. BJZ heeft om deze reden eind mei nog een crisisplaats bij een 

dagopvang gerealiseerd. Ondanks het feit dat de problemen van A. niet waren ingegeven door 

leerproblemen is toch een behoorlijke leerachterstand ontstaan. A. heeft een jaar moeten 

doubleren. Dit hoofdstuk beschrijft de knelpunten en de context waarbinnen ze zijn ontstaan. 

 

3.1 Geen gezamenlijke probleemstelling  

Uit de levensloopbeschrijving blijkt dat welgeteld veertien professionals en organisaties betrokken 

zijn geweest bij A. Hoewel kort na het incident de betrokken organisaties en ouders met elkaar in 

overleg zijn geweest, heeft dit overleg niet geleid tot het samen vaststellen voor welk probleem in 

welke volgorde een oplossing gevonden moest worden. De verschillende instellingen keken vanuit 

de eigen kaders naar het probleem en voelden zich in meer of mindere mate betrokken bij het 

vinden van een oplossing. Dit patroon komt op meerdere momenten in deze casus terug. De school 

zette geen procedure tot verwijdering in gang, maar besloot tot een time-out zonder deze in tijd te 

bepalen. Hiermee week de school af van de wettelijke regelgeving omtrent schorsing en 

verwijdering.9 De probleemperceptie van professionals en daarmee ook de focus op een oplossing 

van het probleem blijkt te variëren en verschuift ook in de tijd. Toen de ouders het behandeladvies 

van de instelling voor jeugdpsychiatrie voor klinische opname niet opvolgden, richtte deze instelling 

zich erop om met ouders tot een behandelovereenkomst te komen. De andere professionals 

wachtten af hoe dit proces zich ontwikkelde. De school definieerde het probleem ook als een 

veiligheidsprobleem. Omdat zij het gedrag van A. niet konden hanteren was de veiligheid op school 

in het geding.  

 

STJ stelt vast dat noch door de school zelf noch door andere instellingen samen met de school 

gezocht is naar mogelijkheden, om zowel de veiligheid in de klas te garanderen als A. toch weer 

een (tijdelijke) vorm van schoolgang te bieden, tot het moment dat een andere structurele 

oplossing gerealiseerd kon worden. Pas op het moment dat de ouders en de instelling voor 

jeugdpsychiatrie overeenstemming bereikten over de te volgen behandeling, en A. op de wachtlijst 

werd geplaatst, kwam er aandacht voor het probleem van het ontbreken van een dagbesteding 

voor A. De OC, de LPA en de ketencoördinator van BJZ zochten vooral buiten het onderwijsdomein 

naar een oplossing. Toen de problemen van A. sterk verergerden richtten deze drie professionals 

zich vervolgens op het realiseren van een spoedplaats.  

                                                 
8 Het STJ-kader voor de beoordeling van de kwaliteit van de ketensamenwerking bevat acht aspecten: doelconvergentie, 

probleemanalyse, regie, informatiecoördinatie, bereik, continuïteit en systematische evaluatie, oplossingsgerichtheid en 

verbetering. 
9 WPO 
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Wisselend werd door instellingen en professionals gesproken over een probleem van de zorg of een 

probleem van het onderwijs. Hoewel de betrokken organisaties het er over eens waren dat het 

probleem van A. veroorzaakt werd door kind- en systeemfactoren en dat A. daarvoor behandeld 

zou moeten worden door de instelling voor jeugdpsychiatrie, kwam men niet tot een gezamenlijk 

standpunt over wat deze constatering betekende voor A., het gezin en de hulp die men nodig had 

gedurende de periode dat A. op de wachtlijst van de instelling stond. In de door STJ ingeziene 

dossiers en in de afgenomen interviews zijn over deze periode geen antwoorden aangetroffen die 

konden worden gerelateerd aan vragen als: 

‘Wat is de kern van het probleem, wat zijn afgeleide problemen, welke hulp heeft A. op korte 

termijn (tot plaatsing bij een instelling voor jeugdpsychiatrie ) nodig en wie kan die bieden?’  

 

3.2 Geen afstemming van het aanbod  

Bij de casus zijn eerste- en tweedelijnorganisaties10 betrokken vanuit het zorgdomein, het 

welzijnswerk en het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat er weinig sprake was van afstemming 

van het aanbod op de verschillende domeinen en tussen de eerste en de tweede lijn. Hierdoor zijn 

de mogelijkheden van instellingen en professionals niet optimaal gebruikt. 

 

Toen gedurende het onderzoekstraject bij de instelling voor jeugdpsychiatrie problemen op school 

ontstonden, werden in eerste instantie apart van elkaar adviezen aan ouders gegeven. De instelling 

adviseerde de ouders om met de school te bespreken hoe de druk voor A. om naar school te gaan 

te verlagen. De school probeerde in overleg met de ouders oplossingen te vinden om het voor A. 

makkelijker te maken om naar school te komen. De betrokkenheid van de instelling voor 

jeugdpsychiatrie maakte dat de andere instellingen zich terughoudend gingen opstellen in plaats 

van een gezamenlijk aanbod te maken. Zo beschouwde de school de situatie van A. door de 

betrokkenheid van de instelling voor jeugdpsychiatrie als medisch. Daarom maakte ze geen 

melding bij de LPA van het verzuim, zoals wettelijk voorgeschreven en betrok ze niet de voor de 

hand liggende professional als het schoolmaatschappelijk werk en het samenwerkingsverband 

WSNS11. De JGZ ondernam, ondanks de informatie van de ouders over de problemen van A. geen 

actie vanwege de betrokkenheid van de instelling voor jeugdpsychiatrie, en nam geen contact op 

met de school. 

 

3.3 Geen gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor passende 

oplossingen op de korte en lange termijn  

Geconcludeerd kan worden dat er tussen het moment van de time-out en de start van de 

dagbehandeling een half jaar later, sprake was van een handelingsvacuüm als het om de 

problematiek van A. gaat. De verschillende partijen hebben allemaal een eigen 

verantwoordelijkheid. Zo heeft school een verantwoordelijkheid ten opzichte van een ingeschreven 

                                                 
10 Eerstelijns organisaties zijn direct toegankelijk voor een cliënt, bijv. het maatschappelijk werk. Voor tweedelijnorganisaties is 

een verwijzing nodig. 
11 Weer Samen Naar School 
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leerling en de gemeente ten aanzien van een leerplichtige, jonge inwoner. Daarnaast heeft 

jeugdgezondheidszorg een verantwoordelijkheid in het “volgen” van jongeren, de specialistische 

instelling een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de cliënten die in onderzoek dan wel 

behandeling zijn en BJZ heeft haar verantwoordelijkheid als ketencoördinator. Helaas moet 

geconstateerd worden dat deze partijen er niet in geslaagd zijn om vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid het probleem van A. op te lossen. Instellingen en professionals waren bezig 

met afgeleide problemen, zoals het creëren van draagvlak en het zoeken naar dagbesteding. De 

ouders zochten zelf tevergeefs naar een dagbesteding voor hun zoon op een andere school en op 

een dagopvang. Het ontbreken van een gezamenlijke analyse, en daaruit voortvloeiende doelen 

voor de korte en de lange termijn maakte dat er geen gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid 

was voor de oplossing van het probleem van A. De vraag wie probleemhouder was is 

onbeantwoord gebleven. Instellingen en professionals spraken niet af door wie en op welke wijze 

gehandeld zou moeten worden in de periode die overbrugd moest worden tot de start van de 

passende hulp. Zo was er een onuitgesproken verwachting van verschillende instellingen dat de 

instelling voor jeugdpsychiatrie zich verantwoordelijk zou voelen voor het creëren van een 

oplossing gedurende de periode dat A. op de wachtlijst stond. Deze instelling geeft echter zelf aan 

niet verantwoordelijk te (kunnen) zijn voor de opvang van kinderen op de wachtlijst. Het vinden 

van de oplossing werd steeds afhankelijk gesteld van derden:  

 Toelating van A. tot school was pas mogelijk nadat de school handreikingen vanuit de 

tweedelijnszorg kreeg aangereikt hoe om te gaan met A. Het ging immers om 

gedragsproblemen in combinatie met een psychiatrische stoornis. 

 WSNS en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) konden geen ondersteuning, zoals 

pedagogische ambulante begeleiding, inzetten want A. zat immers niet meer op school; 

 De betrokken instellingen concludeerden dat de behandeling in de instelling voor 

jeugdpsychiatrie gezien de problematiek van A., passende zorg was. Gedurende de periode dat 

A. op de wachtlijst stond, bleken instellingen er niet in te slagen voor A. een vorm van passend 

onderwijs te realiseren.  

 

Ook toen door de OC, de LPA en BJZ geconstateerd werd dat de opvangmogelijkheden voor 

thuiszittende kinderen onder de twaalf jaar wel heel beperkt waren, ontstond geen gezamenlijk 

gevoel van urgentie om te komen tot maatwerk in het bestaande aanbod.  

Het realiseren van oplossingen voor kinderen die thuiszitten vraagt soms dat professionals 

opschalen naar het niveau van managers en bestuurders. STJ constateert dat in de voorliggende 

casus niet naar een bovenliggend beslissingsniveau is opgeschaald. De instellingen en professionals 

hebben niet kunnen aangeven waarom dit niet is gebeurd.  

 

3.4 Er is geen inhoudelijke overeenstemming over de uitvoering van 

ketencoördinatie  

In het convenant verwijsindex risicojongeren zijn de spelregels, de verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden rondom ketencoördinatie vastgelegd. Op grond van de beslisregels in het 

zorgconvenant wijst de verwijsindex automatisch aan welke instelling de ketencoördinatie heeft en 

dus regie voert op het begeleidingsproces wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een 
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jeugdige. In het convenant wordt de ketencoördinatie gedefinieerd en worden de taken van de 

ketencoördinator en de uitvoeringsstappen in de bijbehorende leidraad beschreven. Zo is het onder 

meer de taak van de ketencoördinator om na een analyse van de situatie in overleg met betrokken 

hulpverleners een plan van aanpak voor de betreffende jeugdige op te stellen. In het plan van 

aanpak is de in te zetten hulp opgenomen, wie de hulp uitvoert en wanneer welke hulp wordt 

ingezet. 

 

In het convenant is een escalatieprocedure (art. 18) opgenomen. In deze casus valt op dat 

instellingen en professionals niet handelen conform de afspraken uit dit convenant.  

 

Direct na het incident op school is de ketencoördinatie belegd bij het maatschappelijk werk. De 

uitvoering van de ketencoördinatie wordt bij het schoolmaatschappelijk werk (SMW) gelegd. 

Conform de afspraken over ketencoördinatie organiseert het SMW in februari 2011 een 

multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken instellingen en de moeder van A. aanwezig zijn. Het 

doel van het overleg is geformuleerd als: nagaan welke onduidelijkheid er nog is omtrent de 

afspraken rond A. en zo nodig aanvullende afspraken maken.  

 

De ketencoördinator brengt de betrokkenen samen en kijkt welke afspraken er gemaakt kunnen 

worden. In het overleg wordt informatie uitgewisseld en worden posities verduidelijkt. 

Een analyse van de situatie en een gezamenlijk plan van aanpak worden niet gemaakt. Ook 

worden geen afspraken gemaakt over een vervolgbijeenkomst. Het SMW biedt vervolgens korte 

tijd ondersteuning aan de moeder. Het SMW heeft drie weken de ketencoördinatie gehad, dat is 

een korte tijd voor ketencoördinatie. Het SMW heeft de rol van de ketencoördinator ingevuld door 

het actief bijeenbrengen van alle betrokkenen voor het uitwisselen van informatie en het faciliteren 

van betrokkenen om samen tot afspraken komen. Omdat de ondersteuning van ouders niet 

geregeld lijkt, neemt het SMW dit voor korte tijd op zich. Sturing op het definiëren van het 

probleem en het oplossen ervan is niet zichtbaar en het onderscheid tussen ketencoördinatie en 

uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk is onduidelijk.  

 

Medio februari 2011 wordt BJZ betrokken bij de casus en gaat de ketencoördinatie over naar 

BJZ waar achtereenvolgens invulling aan gegeven wordt door twee casemanagers. Uit het 

dossieronderzoek en de interviews is het onderscheid tussen activiteiten van ketencoördinator en 

casemanager niet duidelijk geworden. BJZ organiseert niet actief een overleg maar sluit op verzoek 

van andere professionals wel aan. Wat STJ opvalt aan de rol van BJZ als ketencoördinator is de 

reactieve invulling. De casus wordt gevolgd, er wordt informatie verzameld, op verzoek sluit BJZ 

aan bij overleggen en ze reageert op vragen. Vanuit BJZ zijn er geen initiatieven ontplooid om met 

betrokken professionals een plan van aanpak op te stellen en/of te sturen naar een oplossing. 

 

Hoewel BJZ met deze invulling van het begrip ketencoördinatie geen uitvoering geeft aan het 

convenant verwijsindex risicojongeren, is de opstelling van BJZ wel in lijn met het indicatiebesluit 

dat de ouders van A. hebben ontvangen: “Schriftelijk advies niet geïndiceerde hulp”, waarmee het 

dossier open kan blijven en BJZ kan blijven volgen.  
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Op het moment dat professionals aangeven dat het slecht gaat met A. zoekt BJZ samen met de 

LPA en de OC actief naar een oplossing en vindt deze in een noodplaatsing bij een dagopvang voor 

zes weken. 

 

Tijdens de bijeenkomsten van professionals en managers is naar voren gekomen dat het (nog) 

geen vanzelfsprekendheid is dat een gezamenlijk overleg een gezamenlijk plan oplevert waarin 

instellingen elk hun aandeel leveren, de ketencoördinator de uitvoering coördineert en instellingen 

zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het vinden van een oplossing voor het probleem. 

Professionals geven aan dat wordt samengewerkt op basis van onuitgesproken en soms ook 

onjuiste verwachtingen van elkaar. In de bijeenkomst van managers is geconstateerd dat 

ketencoördinatie nog in ontwikkeling is. De ketencoördinator heeft geen doorzettingsmacht en ook 

de privacywetgeving werkt belemmerend, zo constateren de managers en bestuurders.  

 

3.5 De signalen hebben niet tot preventieve maatregelen geleid 

In de periode voorafgaand aan het incident zijn de signalen dat het niet goed ging met A. niet 

vertaald in preventieve interventies. De eerstelijnsvoorzieningen die met hun aanbod de 

mogelijkheden van school mogelijk hadden kunnen versterken, zijn niet ingezet. STJ wijst hiervoor 

verschillende oorzaken aan: 

 er is onvoldoende kennis bij de school over aanbod dat preventief is in te zetten; 

 de basisschool zocht te lang alleen naar oplossingen voor de problemen die zij op school in de 

begeleiding van A. ondervonden; 

 de LPA is niet preventief ingezet; 

 er is geen overleg gevoerd met SMW of JGZ; 

 de school heeft niet vroegtijdig het probleem in de PCL besproken. 

 

De mogelijke hulpvormen binnen de eerste lijn zijn niet onderzocht en ingezet omdat A. al bekend 

was in de tweedelijn, en daar onderzoek werd gedaan om tot een diagnose en behandelplan te 

komen.  

 de school heeft de signalen niet ingebracht in een zorgadviesteam waar het aanbod van 

onderwijs, zorg en welzijn op elkaar kon worden afgestemd; 

 de JGZ heeft geen eigenstandige acties richting school ondernomen vanwege de betrokkenheid 

van de instelling voor jeugdpsychiatrie. 

 

3.6 De nazorg is niet goed geregeld  

Op het moment dat de behandeling bij de instelling voor jeugdpsychiatrie startte, sloten de 

verschillende betrokken instellingen hun dossiers. Tijdens de bijeenkomst met de managers kwam 

naar voren dat het ontbreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid weer een punt wordt nu 

het eind van een begeleidingstraject op de instelling voor jeugdpsychiatrie in zicht komt. Zeker 

wanneer er sprake is van intramurale of specialistische zorg is het van belang dat vroegtijdig de 

eerstelijnsinstellingen weer ingeschakeld worden om in afstemming met elkaar het nazorgtraject 

vorm en inhoud te geven. 



 

20 

 

3.7 De positie van ouders verdient aandacht  

Ouders hebben in principe het beste met hun kinderen voor. Maar zij kijken soms anders naar het 

probleem van hun kind en de oplossing ervan. Gezamenlijk werken aan de oplossing van een 

probleem van een kind betekent dat ook ouders hierin een plek dienen te hebben. Voor een 

succesvolle behandeling van het kind is commitment van ouders daaraan voorwaardelijk. De 

behandeling van de professionals en de mogelijkheden van het gezin en de ouders moeten op 

elkaar afgestemd zijn om een vervolg te kunnen geven aan de door de professionals ingezette 

gedragsinterventies. Essentieel is dat er samen met de ouders gezocht wordt naar een voor hen 

acceptabele zorgvorm zodat voorkomen kan worden dat ouders en professionals tegenover elkaar 

komen te staan en apart van elkaar oplossingen proberen te realiseren.  

 

STJ onderschrijft de keuze van de instelling voor jeugdpsychiatrie om te investeren in een 

behandelplan waar ook de ouders mee instemden, maar mist dat door de verschillende betrokken 

professionals gedurende deze fase
 
ook aandacht besteed werd aan het feitelijke probleem van A.  
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4 Conclusie en aanbevelingen  

 

4.1 Conclusie 

Er zullen helaas altijd kinderen op scholen zijn met wie het niet zo goed gaat. Die problemen 

hebben met leren, met de omgang met anderen, met zichzelf. Er zullen altijd kinderen zijn die 

opgroeien in een gezin met problemen. Er zullen dus altijd kinderen zijn die de hulp en zorg van 

verschillende professionals in en om de school nodig hebben. Van professionals die in staat zijn 

over muren heen te kijken, sterker nog, die muren afbreken omdat ze weten dat ze elkaars 

professionaliteit nodig hebben om kinderen met problemen te helpen. Samen dus!  

 

STJ beoogt met haar onderzoeken te bevorderen dat problemen van kinderen vroegtijdig herkend 

en geduid worden, door professionals die dicht bij het kind staan of door signalen, die ouders 

geven, te herkennen. Vroegtijdige herkenning voorkomt escalatie. In een ideale wereld staat het 

kind centraal. Samen met ouders gaan de professionals dan op zoek naar het antwoord op de 

vraag; welke ondersteuning heeft dit kind nodig om ook gezond en veilig op te groeien en zich 

optimaal te ontwikkelen. Het aanbod wordt dan op elkaar afgestemd en op maat gemaakt. Er is 

maar één plan nodig, en de professionals voelen zich samen verantwoordelijk voor de uitvoering 

ervan. Ze ondersteunen elkaar om deze hulp in een ononderbroken lijn aan te kunnen bieden. In 

die ideale situatie zit er geen kind thuis!  

 

STJ heeft in dit onderzoek in beeld gebracht hoe het onderwijs, hulp en zorg aan A. vorm en 

inhoud hebben gekregen. Het onderzoek maakt zichtbaar dat goede bedoelingen en grote inzet van 

veel instellingen niet automatisch leiden tot effectieve oplossingen voor de problemen van een 

kind.  

Professionals, managers en bestuurders hebben aan de analyse een actieve bijdrage geleverd. 

In de bijeenkomsten waren de deelnemers het over één ding eens:  

 

 “Kinderen die problemen hebben horen niet thuis te zitten.” 

 

Op grond van de analyse concludeert STJ dat de instellingen op het gebied van onderwijs, jeugd en 

zorg er niet in geslaagd zijn om A. een ononderbroken en passend aanbod van onderwijs en zorg te 

bieden. Gedurende de periode van een time-out en tijdens de wachttijd op de wachtlijst voor 

specialistische hulp had verwacht mogen worden dat passend onderwijs was aangeboden. De 

inspanningen van de ketenpartners, zoals de JGZ, BJZ, het SMW en de LPA hebben er evenmin toe 

geleid dat A. binnen een aanvaardbare periode passend onderwijs en hulp kreeg.  

De analyse van de casus zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit onderzoek geeft zicht op de 

knelpunten in de aangetroffen samenwerking tussen instellingen en professionals. Het aanpakken 

van deze knelpunten is voorwaardelijk om verbeteringen door te kunnen voeren in de kwaliteit van 

de samenwerking tussen instellingen en professionals. In de bijeenkomsten met de professionals 

en met de managers/bestuurders is een start gemaakt met de inventarisatie van oplossingen 

(bijlage 1). 
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4.2 Aanbevelingen 

STJ vindt het van belang dat gemeente en instellingen het gevoel van urgentie vasthouden en het 

uitgangspunt dat ‘thuiszitten van kinderen met problemen, geen optie is’ als leidraad nemen voor 

hun handelen. STJ verwacht dat alle betrokken partijen de komende tijd verbeteracties in gang 

zetten om te bevorderen dat de hulp aan jongeren die vanwege complexe problemen vastlopen op 

school, verbetert. STJ is van mening dat dit een gezamenlijke opdracht is aan de gemeente en de 

instellingen die op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn een rol hebben. STJ vraagt de 

gemeente, vertegenwoordigd door de wethouder, om een centrale rol te spelen in de uitvoering 

van de lokale verbeteractiviteiten. In de onderstaande aanbevelingen is onderscheid gemaakt in de 

aanbevelingen aan de instellingen en de aanbevelingen aan de gemeente.  

 

4.2.1 Aanbevelingen aan de instellingen en professionals 

Versterk het signalerend vermogen  

In deze casus zijn de signalen over mogelijke problemen bij A. te laat bij elkaar gebracht. Hierdoor 

is de urgentie van de signalen niet bijtijds gedeeld en opgemerkt. Investeren in vroegtijdige 

herkenning van signalen en het delen en bespreken ervan, helpt het signalerend vermogen van 

instellingen te versterken. Concreet betekent dit: investeer in een effectief systeem van zorg en 

begeleiding in en om de school en zet deze bijtijds in. Maak hierbij gebruik van de preventieve 

mogelijkheden van de jeugdgezondheidszorg, het schoolmaatschappelijk werk en de 

leerplichtambtenaar. 

 

Analyseer het probleem en maak een plan van aanpak 

Een complex probleem dat leidt tot het thuiszitten van kinderen vraagt van instellingen en 

professionals dat ze een gezamenlijke analyse van het probleem maken. Een gezamenlijke analyse 

maakt dat de samenwerkende partijen een gemeenschappelijke opvatting over het kernprobleem 

en afgeleide problemen definiëren. Op basis hiervan kunnen de professionals een operationeel plan 

van aanpak opstellen. 1 plan dus, voor 1 kind en 1 gezin, met onderscheiden doelstellingen dat 

door meerdere professionals wordt uitgevoerd.  

 

Handel vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor een goede oplossing 

In de onderzochte casus handelden instellingen en professionals vooral vanuit het eigen aanbod en 

zochten ze naar oplossingen binnen de mogelijkheden van de eigen organisatie en/of een 

aangrenzend domein. Dit bracht met zich mee dat instellingen ook beperkt werden door de eigen 

kaders. Zo leidde de handelingsverlegenheid binnen de school niet tot actief op zoek gaan naar 

‘samen met anderen een oplossing realiseren’, maar tot afwachten. Beter is het om de oplossing 

voor het kind centraal te stellen. Dit verbindt instellingen en professionals en bevordert de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het creëren van passende oplossingen voor korte en lange 

termijn. 
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Voer regie op de uitvoering van een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak 

Spreek met elkaar af wat de invulling moet zijn van het begrip ketencoördinatie. Zet de 

ketencoördinator in de positie om regie te voeren in het proces en te sturen op operationele 

doelen.  

 

Opschalen naar een hoger beslissingsniveau als de voortgang van de hulp stokt 

Als duidelijk wordt dat binnen het bestaande aanbod op korte termijn geen oplossing kan worden 

gevonden, is het van belang dat alternatieve oplossingen worden verkend en dat naar een hoger 

liggend beslissingsniveau wordt opgeschaald. Op die manier wordt ruimte gecreëerd voor 

professioneel maatwerk. Handelingsverlegenheid mag geen legitimatie zijn om niet te handelen en 

af te wachten. Bestuurders en managers van instellingen en gemeente dienen met hun 

medewerkers de grenzen van de professionele ruimte te bepalen en af te spreken wanneer, 

waartoe en naar wie opgeschaald wordt. 

 

Leer elkaars aanbod kennen  

Uit het onderzoek komt naar voren dat preventief werken in de gemeente nog in ontwikkeling is. 

Een belangrijke stap in het preventieve werken is om met elkaar in gesprek te gaan. Pas als 

instellingen en professionals elkaars aanbod en mogelijkheden kennen, kunnen zij daar optimaal 

gebruik van maken.  

 

Regel de nazorg en de overdracht 

In de casus valt op dat als de hulp dan uiteindelijk op gang komt en de hiervoor geijkte instantie 

de behandeling start, de andere instellingen en professionals een terugtrekkende beweging maken. 

Hierdoor staat de behandelende instelling aan het eind van het begeleidingsproces alleen in de 

afronding van de behandeling, maar belangrijker nog, ook de jongere en de ouders staan alleen als 

de behandelende instantie zich terugtrekt. Het is noodzakelijk dat ook ten behoeve van de nazorg 

instellingen samenwerken en hun aanbod op elkaar afstemmen, zodat vervolg gegeven kan worden 

aan de verandertrajecten die in gang zijn gezet.  

 

Zorg voor commitment van de ouders/verzorgers 

STJ vraagt aandacht voor de positie van de ouders. De ouders zijn een onmisbare partner bij elke 

vorm van hulp, zorg en onderwijs aan hun kind. Niet altijd zijn ouders en professionals het eens 

over de oorzaken van de problemen en de te volgen koers. Juist dan is het van belang dat 

professionals hier oog voor hebben, ogenschijnlijk moeilijk gedrag herkennen als betrokkenheid 

van ouders en handelen met begrip voor de unieke positie van ouders, maar bovenal vanuit het 

belang van het kind.  
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4.2.2 Aanbevelingen aan de gemeente  

Handel vanuit de ambitie dat thuiszitten van kinderen met problemen geen optie is 

De ambitie van het bestuur van de gemeente dat ook kinderen met problemen recht hebben op 

passend onderwijs en zorg, moet leidend zijn in het handelen van overheid, instellingen en 

professionals.  

 

Versterk de positie van de leerplichtambtenaren 

De leerplichtambtenaren hebben een belangrijke positie in de keten van onderwijs, zorg en welzijn. 

Met de leerplichtwet als wettelijk kader kunnen zij zowel preventief als curatief handelen. STJ is 

van mening dat de mogelijkheden van de leerplichtambtenaar beter en eerder in het proces benut 

kunnen worden. STJ doet de aanbeveling om de positie van de leerplichtambtenaren verder te 

versterken.  

 

Geef vervolg aan de uitkomsten van dit onderzoek en voer hier regie op 

STJ beveelt aan dat onder regie van de gemeente de gezamenlijke instellingen een vervolg geven 

aan de bijeenkomsten met professionals en managers in het kader van dit onderzoek. De 

oplossingen die in deze bijeenkomsten zijn geïnventariseerd moeten verder uitgewerkt worden tot 

concrete actiepunten, waarbij telkens de vraag gesteld moet worden of de uitvoering ervan leidt tot 

een daadwerkelijke verbetering in de hulp aan kinderen die door hun problemen het risico lopen 

om een ‘thuiszitter’ te worden. 

 

Implementeer de afspraken uit het convenant verwijsindex risicojongeren 

STJ constateert dat het convenant verwijsindex risicojongeren, dat door de meeste instellingen is 

ondertekend, in deze casus niet is gevolgd. Het is van belang te onderzoeken wat hiervan de reden 

is en de belemmeringen weg te nemen zodat de afspraken uitgevoerd kunnen worden. 

 

Sluit aan bij de ontwikkelingen van de transities Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en Passend 

Onderwijs 

In de nabije toekomst zal de verantwoordelijkheid van de lokale overheden voor de voorzieningen 

voor de jeugd sterk toenemen. Voor de gemeente ligt hier de kans om vooruitlopend hierop, 

verbeteringen te bewerkstelligen in de samenwerking tussen instellingen op de verschillende 

domeinen onderwijs, zorg en welzijn.  
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5 Vervolg 

 

Het bestuur van de gemeente, bij monde van haar wethouder, heeft toegezegd om naar aanleiding 

van de uitkomsten van dit onderzoek het initiatief te nemen en samen met de betrokken partijen 

vervolg te geven aan het onderzoek. De bevindingen sluiten aan bij de ontwikkelingen die de 

gemeente in gang heeft gezet om een sluitende keten van onderwijs en zorg te realiseren en het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) hierin opnieuw te positioneren.  

 

De gemeente wil onderzoeken bij welk overleggremium de meeste instellingen betrokken zijn zodat 

voor het vervolg aangesloten kan worden op aanwezige overlegstructuren. In de bijeenkomsten 

met professionals en managers zijn oplossingen geïnventariseerd die samen met de bevindingen 

uit dit onderzoek een kader kunnen vormen waarin de verbeteracties vorm kunnen krijgen. In de 

bijlage worden deze oplossingen geclusterd beschreven. 

 

5.1 Vervolg vanuit STJ 

STJ zal de inspecties, die deel uitmaken van het samenwerkingsverband STJ, informeren over de 

knelpunten die betrekking hebben op de afzonderlijke sectoren. Waar nodig zal STJ de sectorale 

inspecties vragen in het reguliere toezicht aandacht te besteden aan de knelpunten die specifiek 

zijn voor die sector. Daarnaast zal STJ de bevindingen uit dit onderzoek betrekken in haar 

onderzoek naar de problematiek van thuiszitters, dat STJ in 2013 uitvoert. 

Tot slot zal STJ de knelpunten die niet alleen vanuit lokaal niveau kunnen worden opgelost 

adresseren in haar overleggen met koepels en departementen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

onduidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het bieden van vervangende zorg als een kind op de 

wachtlijst staat voor GGZ-hulp en voor het gebrek aan time-out voorzieningen voor jonge 

leerlingen in de basisschoolleeftijd. 
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Bijlage: Oplossingen van professionals, managers en bestuurders 

Tijdens de bijeenkomsten met professionals enerzijds en managers en bestuurders anderzijds zijn 

allerlei oplossingen geïnventariseerd. Hieronder volgt een clustering van de genoemde oplossingen. 

 

Preventie 

 elkaars aanbod leren kennen en gebruiken; 

 eerder melden in verwijsindex risicojongeren; 

 afstemming eerste- en tweedelijn; 

 versterken en doorontwikkelen van de zorgadviesteams (ZAT);  

 vroegtijdig signalen oppakken en in het ZAT bespreken.  

Aanbod  

 breng het aanbod voor onderwijs en zorg voor jonge kinderen in kaart; 

 onderzoek op welke wijze het voor scholen beter mogelijk wordt om onderwijs te geven aan 

kinderen met gedragsproblemen. 

Samenwerking 

 samen de probleemanalyse maken; 

 daadkrachtig en besluitvaardig handelen; 

 aansluiting onderwijs en zorg versterken; 

 afstemmen lokaal en regionaal samenwerken; 

 verwachtingen naar elkaar uitspreken en toetsen; 

 ook in de fase van nazorg samenwerken; 

 mogelijkheden die de privacywetgeving biedt voor informatie-uitwisseling en samenwerking 

nader onderzoeken; 

 het CJG doorontwikkelen en positioneren in de keten; 

 positie van ouders in de keten verder vormgeven. 

Verantwoordelijkheid 

 betrokken instellingen nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid om tot een passende oplossing 

te komen;  

 aan het begin van een gezamenlijk traject afspreken wie namens de gezamenlijke instellingen 

de probleemhouder is.  

Ketencoördinatie 

 het begrip ketencoördinatie definiëren; 

 afspraken maken over de uitvoering van ketencoördinatie; 

 afstemmen rollen inhoudsdeskundige en procesregisseur; 

 instellingen en professionals moeten elkaar durven aanspreken. 

Doorzettingsmacht  

 managers en bestuurders moeten afspraken maken over de doorzettingsmacht. Het moet voor 

de uitvoerende professionals duidelijk zijn wanneer en naar wie opgeschaald moet worden. 


