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Aan :
Gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders in Drenthe
Van :
Harmke Vlieg (wethouder gemeente Assen), Alinda Kloosterman
(directeur cluster Kind Jeugd en Gezin bij Cosis)
Onderwerp : De Drentse ambitie op gebied van onderwijs/jeugdhulp

Inleiding en achtergrond
Als het gaat om jeugdigen met complexe problematiek is een goede samenwerking tussen
onderwijs, gemeente en aanbieders van jeugdhulp essentieel. Deze samenwerking is niet
vanzelfsprekend. Toch worden in verschillende regio’s in Drenthe en ook daar buiten de
eerste contouren van samenwerking voorzichtig waarneembaar. Landelijke ontwikkelingen
hebben daar zeker een bijdrage aan geleverd, zoals de kamerbrieven onderwijs-zorg en de
start van de ‘Aanpak Met Andere Ogen’ in 2019. Ook is er de beweging ‘Ontwikkelrecht voor
elk kind’, een initiatief in de drie noordelijke provincies wat bedoeld is om kinderen met
(grote) ondersteuningsvragen en thuiszitters in beeld te brengen teneinde te komen tot
gezamenlijke oplossingen om deze kinderen verder helpen.
Sinds 2018 is er in Drenthe het ‘Bestuurlijk Transformatie Akkoord Jeugd Drenthe’ (afgekort
als BTA). Dit akkoord is Drenthe-breed opgesteld door de 12 Drentse gemeenten en de 5
grootste jeugdhulpaanbieders. Het doel van het BTA is om gezamenlijk te zorgen voor een
kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten.
Er zijn verschillende lijnen in het BTA, gerangschikt in letters. Eén van de lijnen is lijn F: ‘van
versnippering naar samenwerking, onderwijs voor elk kind’.
In lijn F willen we een beweging creëren waarin de 12 gemeenten, diverse
jeugdhulpaanbieders en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs samen werken
aan het realiseren van het ontwikkelrecht voor elk kind.
Op 21 oktober 2020 vond een overleg plaats waaraan werd deelgenomen door een brede
vertegenwoordiging vanuit de Drentse gemeenten, onderwijs en jeugdhulpaanbieders.
Op basis van de daar gekregen input heeft een werkgroep een Drentse ambitie
geformuleerd.

De Drentse ambitie ten aanzien van Onderwijs en Jeugdhulp
De twaalf Drentse gemeenten, zorgaanbieders en alle samenwerkingsverbanden passend
onderwijs gaan in Drenthe werken aan ontwikkelrecht voor elk kind. Doel is dat geen enkel
kind in de leerplichtige leeftijd thuis zit zonder in beeld te zijn. We brengen samen in beeld

wat daarvoor vanuit de verschillende organisaties nodig is en zetten daar actie op. Op die
manier willen we het aantal thuiszitters zonder plan tot een minimum beperken.
We willen inzet van geïndiceerde individuele hulp terugdringen waar dat kan. Ieder kind is
uniek op zijn eigen manier. Vanuit die gedachte is normaliseren daarom een uitgangspunt.
Betrokkenheid van ouders is daarbij belangrijk.
Soms is het nodig dat de omgeving zich aanpast aan het kind, in plaats van andersom. Daar
waar zonneklaar geïndiceerde hulp nodig is, kijken we hoe deze zo kort en effectief mogelijk
kan worden ingericht. Daarbij experimenteren we met zorg in de school (collectieve
onderwijs-zorgarrangementen).
Als schoolgang tijdelijk niet mogelijk is blijft de focus van de zorg gericht op terugkeer naar
onderwijs zodra mogelijk. Zo nodig wordt het ontwikkelrecht gecreëerd in een buitenschoolse
context.
Bij jonge kinderen met zorg die nog aan hun schoolloopbaan moeten beginnen creëren we
samen passende voorwaarden om hen (makkelijker dan nu) binnen het onderwijs te kunnen
laten starten.
In elke casus monitoren we of we het maximale eruit halen voor het kind.
Uitgangspunten
• We faciliteren onze (onderwijs/toegangs-/zorg)professionals om met elkaar soepel
samen te werken in de uitvoeringspraktijk. Elkaar kennen en samen leren staan
voorop.
• We benaderen elke casus integraal. Wat is er nodig voor het kind, het gezin en zo
nodig ook de leerkracht?
• In het soms grijze gebied tussen passend onderwijs en jeugdhulp (daar waar sprake
is van een gedeelde doelgroep zijn beide aan zet) realiseren we maatwerk. Als het
nodig is om daarvoor middelen te ontschotten of kosten te delen dan doen we dat.
• We zorgen voor een helder Drenthe breed overzicht: voor welke zorg ben je waar
aan het juiste adres (beter gebruik maken van de verschillende soorten expertise van
de verschillende zorgaanbieders).
• We zijn gericht op het voorkomen van instroom in het speciaal onderwijs en zetten in
op uitstroom uit speciaal onderwijs. Dit doen we door in te zetten op de versterking
van de ondersteuningsmogelijkheden binnen en rond het regulier onderwijs. Mede
gezien de ambitie om inclusiever onderwijs mogelijk te maken.
• We zijn kostenbewust, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
ondersteuning en zorg betaalbaar te houden voor de meest kwetsbaren.
Planning
In juni 2021 willen we dat de Drentse ambitie is vastgesteld. Dit kan op verschillende
bestuurlijke tafels in provinciaal, regionaal of lokaal verband. Het wordt in ieder geval ter
vaststelling geagendeerd bij:
- De BTA bijeenkomst (10 juni).
- Het ABO van de Jeugdhulpregio (30 juni).
Paraplu
De Drentse ambitie is de paraplu waar alle initiatieven en projecten op gebied van
onderwijs/jeugdhulp onder vallen. Samen werken we aan de Drentse ambitie door van elkaar
te leren en kennis uit te wisselen.
De uitvoering van bovenstaande ambitie gebeurt via initiatieven en projecten op lokaal/ sub
regionaal niveau en kan samenvallen met al bestaande lokale of sub regionale agenda’s.
Heeft u aanvullingen of aanpassingen op de Drentse ambitie? Dan deze graag uiterlijk
16 mei mailen naar j.prins@assen.nl.

