Cijfers ontwikkelingen t.b.v. kinderen en jongeren (727 jaar) die niet in staat zijn om naar school te gaan.

11 juni 2020

Thema’s die aan bod komen
1. Cijfers
2. Speciale projecten en onderwijszorgarrangementen
3. Landelijk beleid
4. Organisatie van het onderwijs, zorgplicht en vrijstellingen

Cijfers van Friesland

In Friesland ging het om 4.044 jongeren in totaal.
Uit landelijke analyse blijkt dat ruim de helft geen startkwalificatie heeft behaald.
Daarnaast geeft ruim de helft van de jongeren aan vanwege ziekte, lichamelijke of
geestelijke belemmeringen niet te kunnen werken.

Jeugdigen die een vrijstelling hadden
Van 202 kinderen is geregistreerd dat ze, op basis van lichamelijke en
psychische gronden niet bij een school stonden ingeschreven.*
Van 4 (van de 18) gemeenten zijn geen cijfers voorhanden.
Leeuwarden en Súdwest Fryslân registreerde daarnaast 11 jongen die
vanwege een bezwaar tegen de richting van scholen in de buurt, een
vrijstelling kregen.
Noardeast, Súdwest en Heerenveen registreerden samen 22 jeugdigen
die een vrijstelling kregen omdat ze op andere wijze voldoende onderwijs
genoten.
Vervangende leerplicht is in Friesland niet geregistreerd.
Bron: VsV-kompas 2018-2019
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Jeugdigen die niet bij een school stonden ingeschreven
Van 159 kinderen was bekend dat ze niet bij een school stonden
ingeschreven.
Van 6 (van de 18) gemeenten zijn geen cijfers voorhanden.
Bron: VsV-kompas 2018-2019
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Jeugdigen die verzuimden
Van 47 kinderen is geregistreerd dat ze meer dan 3 maanden verzuimden.
Van 4 (van de 18) gemeenten zijn geen cijfers voorhanden.
Bron: VsV-kompas 2018-2019
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Wat weten we niet?

•

Jongeren die niet naar school gaan, wel staan ingeschreven (en niet worden
gemeld)

•

Aantal langdurig ziekgemelde jongeren

•

Aantal jeugdigen die ‘gedeeltelijk’ naar school gaan

•

‘Spookjongeren’ die niet in de basisadministratie staan ingeschreven.

•

‘Onzichtbare’ jongeren die geen uitkering aanvragen (maar niet naar
school/aan het werk zijn)

•

Aantallen jongeren die (met een PGB) op een dagbestedingslocatie
verblijven.

•

Aantal leerplichtige asielzoekers die niet naar school gaan (in mei 2017 ging
het in Friesland om 13% van de leerplichtige asielzoekers)

Schooluitval als grote risicofactor
•
•
•

•

•

Zich in de steek gelaten voelen door ‘het systeem’.
=> Wantrouwen/geen beroep meer doen op ‘het systeem’.
Geen dag invulling
=> Geen mogelijkheid tot beschermd wonen=> geen adres=> geen uitkering.
Eenzaamheid, depressie en verslaving (gamen, (soft)drugs)
=> Geen toegang tot dagbesteding, onderwijs, beschermd wonen=> geen
uitkering.
Gevoelig voor invloed van mensen buiten ‘het systeem’
=> Verkeerde contacten/beïnvloeding. In zee gaan met informele
zorgaanbieders.
Beperkte ontwikkeling
=> Beperkte zelfredzaamheid (w.o. omgaan met geld), onvoldoende
voorbereiding op MBO en werk.

Inzetten op onderwijs is preventie!

Primair en voortgezet onderwijs
SO-VSO RENN4
Leerlingen extern: in ontwikkeling
Voorwaarde: TLV cluster 4
Programma: alle niveaus VO
Locatie: divers in Friesland
Individueel: individueel
Aantal uur: 4 uur p.w.
Inschrijving: ja
Start: 2020

Voortgezet onderwijs
VSO Portalis
Leerlingen extern: ja
Voorwaarde: TLV cluster 4
Programma: alle niveaus VO
Locatie: divers in Friesland
Individueel: individueel
Aantal uur: 4 uur p.w.
Inschrijving: ja
Start: 2019

Voortgezet onderwijs
Samenwerkingsverband Fultura (KOOZ)
Leerlingen extern: nee
Voorwaarde: ingeschreven op school in de regio
Programma: alle niveaus VO
Locatie: eventueel divers in Friesland
Individueel: eventueel
Aantal uur: maatwerk
Inschrijving: ja
Start: 2020-2021

Voortgezet onderwijs
VSO Talryk (Unyk)
Leerlingen extern: ja
Voorwaarde: TLV cluster 4
Programma: alle niveaus VO
Locatie: Drachten
Individueel: ?
Aantal uur: ?
Inschrijving: ja
Start: 2020-2021

Voortgezet onderwijs
Praktijkonderwijsscholen
Leerlingen extern: nee
Voorwaarde: TLV PrO
Programma: Boris: praktijkgericht deel beroepsonderwijs
Locatie: divers in Friesland
Individueel: ja
Aantal uur: ?
Inschrijving: ja
Start: enkele jaren geleden

VMBO/MBO-project
Terra
Leerlingen extern: ja
Programma: Laatste 2 jaar vmbo en 1e 2 jaar mbo-entree/niveau 2.
Beroepsrichtingen: divers
Locatie: omgeving Wolvega
Individueel/groepsgewijs: beide mogelijk
Inschrijving: eventueel
Aantal uur: maatwerk
Start: mogelijk 2020-2021

VMBO/MBO-project
Nordwin
Leerlingen extern: ja
Programma: MBO niveau 1/2
Beroepsrichtingen: Dier/Veehouderij en Groen
Locatie: De Knipe
Individueel/groepsgewijs: beide
Inschrijving: ja
Aantal uur: maatwerk
Start: enkele jaren geleden

MBO zonder theorielessen via dagbesteding
Divers
Leerlingen extern: ja
Programma: alle niveaus MBO, uitsluitend praktijkdeel.
Beroepsrichtingen: divers
Locatie: divers in Friesland
Individueel/groepsgewijs: beide mogelijk
Aantal uur: maatwerk
Inschrijving: nee
Start: 2019

MBO zonder theorielessen via sociale werkbedrijven
Caparis, Empatec, NEFF
Leerlingen extern: nee
Programma: alle niveaus MBO, uitsluitend praktijkdeel.
Beroepsrichtingen: divers
Locatie: van de betreffende organisaties
Individueel/groepsgewijs: beide mogelijk
Aantal uur: maatwerk
Inschrijving: nee
Start: op dit moment

De FIER-school
Accare
Kinnik
OPDC’s

Financieel
Ø Basisprincipe: onderwijs bekostigd het onderwijs (dat zij zelf
verzorgen). De gemeente het zorg- (b.v. dagbesteding) of
participatiedeel.
Ø Onderwijsbekostiging verloopt meestal via de school zelf. Soms via het
samenwerkingsverband.
Ø Meestal wordt de bekostiging op individuele basis geregeld. Soms is er
voor projecten gezamenlijke groepsbekostiging door onderwijs en/of
gemeente.
Ø Cluster 4 scholen (RENN4 en Portalis) en cluster 3 scholen (VSO Talryk)
hebben meer middelen dan bijvoorbeeld een school voor
praktijkonderwijs of speciaal basisonderwijs.
Ø Vervoer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Soms
regelt een zorgaanbieder dit zelf (onbekostigd).

Hoe wordt dit vaak gerealiseerd?
1. Het programma wordt vaak pas gerealiseerd na verschillende pogingen:
•

Verwijzing naar speciaal onderwijs

•

Plaatsing in een HB of autisme-groep

•

Plaatsing in het OPDC

•

Speciale thuiszittersprojecten

2. In een gezamenlijk MDO met ouders, onderwijs, gebiedsteam (en eventueel
zorgaanbieders) wordt besloten wat wenselijk is.-> geen ontheffing leerplicht en
geen uitschrijving.
3. De school stelt een OPP op en vraagt toestemming aan de onderwijsinspectie.
4. De dagbesteding en eventueel andere zorg wordt geregeld door de gemeente.
4. Het onderwijsaanbod wordt geregeld door de school.
5. Het vervoer is vaak nog een discussie.
6. In gezamenlijke MDO’s wordt de voortgang gemonitord en wordt gekeken
wanneer een jeugdige weer kan opbouwen naar school.

Beleid

Welk beleid is er
De verplichting tot inclusiviteit vanuit het VN verdrag Handicap en de
Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte.

Passend onderwijs (zorgplicht)
Zorg voor jeugd
Landelijke aanpak 16-27
Simpel Switchen
Perspectief op werk
Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren
Banenafspraak
…
Daarnaast draaien er in verschillende gemeenten verschillende pilots.

Hoe houden we het simpel?

Wat is landelijk de denkrichting als het gaat om
zeer kwetsbare jeugdigen en VO-onderwijs?
Kamerbrief voortgang onderwijs-zorg (min. De Jonge en min. Slob)
o.a. aandacht voor:
• Het (juridisch) organiseren van doorzettingsmacht binnen het
onderwijs en de jeugdhulp bij thuiszitten en een gebrek aan regie in
complexe situaties.
• Collectieve financiering op gemeentelijk niveau en inzet arrangeurs
• Onderwijs op een (kwalitatieve) zorglocatie
• Gezondheidszorg in onderwijstijd.
(72%) van de leerlingen in het cluster 3- en 4- onderwijs VO heeft een
ondersteuningsbehoefte op school vanuit één of meerdere zorgwetten.

En het MBO dan?
Verkenning Movisie problemen bij het volgen van een
praktijkroute in het MBO (voor kwetsbare jongvolwassenen)

Ø Meer hulp nodig voor het vinden van een passende leer-werkplek.
Ø Meer aandacht nodig voor begeleiding op de werkplek.
Ø Het verlies van een uitkering voor jongeren in de Participatiewet vormt
een drempel.
Ø De praktijkroute is voor jongeren met bepaalde problematiek überhaupt
niet toegankelijk.
I.h.a.
Gebrek aan regie en samenwerking tussen verschillende partijen als
onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, leerwerkloketten, werkgevers etc.
Er zijn ontwikkelingen die het mogelijk maken een deel van een MBOopleiding te volgen.

In Friesland…
Actieplan zorg voor jeugd: Foar Fryske Bern met Actielijn:
‘Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen’.
Er zijn enkele pilots gekozen die op dit moment worden gevolgd. O.a.
gericht op preventie van schooluitval en het creëren van een
groepsgewijs aanbod.
Jeugdteams (bijvoorbeeld Jeugdexpertteam Leeuwarden).
Verder individueel gemeentelijk beleid vanuit de WMO en
Participatiewet.
Onderscheid tussen beschut werk, beschermd werk,
ontwikkelingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding is
in de praktijk niet altijd duidelijk.
Duidelijke afname inzet PGB’s.

Uitdagingen komende tijd
Ø Aanbod voor leerlingen die uitvallen vanuit regulier (basis)onderwijs.
Ø Vervoersproblemen.
Ø Aanbod voor leerlingen speciaal onderwijs die niet meer op een
school staan ingeschreven of een ontheffing hebben.
Ø Aanbod voor andere doelgroepen:
Ø EMBD
Ø HB
Ø Cluster 3 en 4
Ø Helderheid over financiering dagbesteding wanneer hier onderwijs
wordt verzorgt.
Ø Goede informatie voor alle betrokkene over mogelijkheden en
verantwoordelijkheden.
Ø Voorkomen ontheffingen en uitschrijvingen.

Organisatie van het onderwijs, zorgplicht en
vrijstelling

Organisatie van het onderwijs
Soorten onderwijs:
1. Regulier onderwijs
2. Speciaal basisonderwijs
3.
4.

Praktijkonderwijs
Speciaal onderwijs:
•
Cluster 1 (b.v. Viso) en Cluster 2 (b.v. Kentalis) maken geen deel uit van het SWV

5.

•
Cluster 3 b.v. VSO Talryk
•
Cluster 4 RENN4
MBO-onderwijs

6.

HBO onderwijs

Samenwerkingsverbanden:
•
•
RMC’s:
•

1 voor PO
3 voor VO

3 voor VO (o.a. t.b.v. begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op
terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan)

Kerngroepen en actietafels thuiszitters

Over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
• Voor jeugdigen die speciaal onderwijs nodig hebben.
• De school vraagt aan (in overleg bij ouders).
• Deskundigen van het SWV beoordelen het.
Een Ontwikkel-Perspectief-Plan (OPP) is verplicht voor jongeren in het
speciaal (basis)onderwijs en het Praktijkonderwijs.
In het geval van een onderwijs-zorgarrangement is het zorg-deel extra
belangrijk.

Passend Onderwijs en zorgplicht

De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een
passende andere plek.
Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een
passende plek terecht komt.

Over de vrijstelling van leerplicht
• Wanneer een kind niet in staat is om onderwijs te volgen.
• Ouders doen een beroep doen op vrijstelling van inschrijving.
• Een door de leerplichtambtenaar aangewezen arts of psycholoog.
Vrijstellingen van leerplicht worden steeds minder afgegeven.
Vanwege de Variawet kan bij de inspectie vermindering van onderwijstijd
worden aangevraagd. Bijvoorbeeld t.b.v. een onderwijs-zorgarrangement.
Perspectief op terugkeer naar het onderwijs wordt over het algemeen van
belang gevonden.

Actueel landelijk over onderwijs aan (extra) kwetsbare jeugdigen
Onderzoeksrapportages in opdracht van VWS en OCW:
• ‘Opweg naar een optimale ontwikkeling voor iedereen’
Initiatieven voor jeugdigen die niet of niet geheel kunnen deelnemen aan onderwijs
•

‘Inzicht in Zorg in onderwijstijd’ (t.b.v. VSO cluster 3 en 4)
Aantallen jeugdigen Wlz, Jeugdwet, WMO dat zorg in onderwijstijd nodig heeft. Verder
inzicht in verantwoordelijkheidsverdeling en financiering.

(72%) van de leerlingen in het cluster 3- en 4- onderwijs heeft een ondersteuningsbehoefte vanuit
één of meerdere zorgwetten.
Kamerbrief voortgang onderwijs-zorg
O.a. collectieve financiering op gemeentelijk niveau en inzet zorgarrangeurs, verdubbeling
financiering voor jeugdigen met emb, een handreiking over ruimte in regels in passend onderwijs,
document over onderwijswetgeving op het grensvlak van onderwijs en zorg, onderwijs op een
zorglocatie, extra aandacht zorgvuldig proces ontheffingen van Leerplicht, kwalitatief
ontwikkelingsgericht aanbod zorgaanbieder bij ontheffing. Het (juridisch) organiseren van
doorzettingsmacht binnen het onderwijs en de jeugdhulp bij thuiszitten en een gebrek aan regie
in complexe situaties.
Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

Toelichting op beleid
Landelijke aanpak 16-27
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk
begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen
het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, het Rijk en
de gemeenten.
Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren
Moet ervoor zorgen dat voor het eind van 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de
hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.-> Leren van de
pilotgemeenten.
Perspectief op werk
Een extra impuls aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen
werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
Zie verder infoblad Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân.

Toelichting enkele pilots in Leeuwarden?

https://www.16-27.nl/actueel/overzichtskaart-lopende-pilots-16-27

Gemeentelijk netwerk 16-27
Gemeenten wisselen met elkaar uit over de aanpak 16-27 (VNG)
Motie Kwint
Studenten worden na het behalen van een entree- of mbo 2-opleiding nog twee jaar bij hun start op
de arbeidsmarkt begeleid. (Ingrado)
Skills in de stad
project Skills in de stad willen het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester leegstaand publiek
vastgoed inzetten om arbeidsparticipatie aan de onderkant van het functiegebouw te bevorderen.
Participatiescan
De Participatiescan is een analyse- en actietool om te komen tot heldere regionale afspraken en een
effectieve samenwerking voor het naar werk begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie. (NJI)
Pilot Praktijkleren
De pilot praktijkleren is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor
wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat
vooralsnog niet haalbaar lijkt.-> nu nog vanuit Perspectief op werk. Hoe wordt dit geborgd?

Benutten ruimte vanuit de wet- en regelgeving voor maatwerk
Tips van Aanpak 16-27 jaar:

1. Stel gemeentelijk beleid op voor verlengde jeugdhulp
2. Zorg voor een integrale inkoop van Wmo-ondersteuning en
Jeugdhulp
3. Zet in op mentorschap en mentoring voor de ondersteuning van
jongeren
4. Pas maatwerk toe voor jongvolwassenen via de Participatiewet
5. Bied begeleiding vanuit het budget van onderwijs of Participatiewet
aan jongeren van 16-17 jaar
https://www.16-27.nl/ruimte-wet-en-regelgeving-vijf-tips

