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Aan:  Leden van het OOGO FoodValley Onderwijs en Jeugdhulp  
Van:  Regiegroep  
Datum:  14 april 2022 
Betreft:   Voortgangsbericht Jeugdhulp-Onderwijs 
 

VOORWOORD BESTUURLIJKE AMBASSADEURS 

Het is mooi dat we weer een nieuw voortgangsbericht kunnen versturen. Er valt ook wel wat te melden 

en hoewel sommige processen langer duren dan iedereen zou willen, is het ook goed om te zien dat 

er stappen gezet worden. Een mooi voorbeeld zijn de afspraken rond het uitwisselen en benutten van 

data. Een lang traject, maar het is fijn dat dit nu van de grond komt. Op die manier ontstaat zeer 

bruikbare en nuttige informatie om gezamenlijk acties op te ondernemen. 

Ook de verkiezingen bij de gemeenten liggen inmiddels weer achter ons. Voor de bestuurlijke 

vertegenwoordiging vanuit de gemeenten zal dat veranderingen met zich meebrengen. Aan de andere 

kant mag iedereen de gemeenten ook aanspreken op gemaakte afspraken. Bestuurlijke continuïteit 

heet dat. En bovendien, de medewerkers van de gemeenten zijn er ook nog. Gelukkig wel! 

We hebben pech als het gaat om continuïteit ingehuurde projectleiders. Projectleider “Leemte in de 

FoodValley” Sipko Biemold heeft ons vanwege het aanvaarden van een andere baan verlaten. In 

overleg is de Martin van der Kaaden, projectleider schoolpilots Jeugdhulp en gespecialiseerd 

onderwijs, gestopt. Beide projectleiders worden vervangen door één persoon: Daniëlle Koster. We 

wensen haar veel succes met het mede realiseren van gewenste resultaten.   

Tenslotte zijn we blij met de nieuwe netwerkregisseur: Marjolein Sluijters. Fijn dat ze aan de slag is 

gegaan om zaken te stroomlijnen en mensen met elkaar te verbinden. Ook vanaf deze plek: veel succes 

gewenst!  

 

http://www.passendonderwijsbarneveldveenendaal.nl/
http://www.refsvo.nl/
http://www.refsvo.nl/
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De aanstelling van Marjolein was een resultaat van het proces rondom de focusagenda. Een project 

waarin we gezamenlijk optrokken en waarbij we hebben afgesproken om gezamenlijk de schouders te 

zetten onder de verdere uitwerking. Wij willen iedereen oproepen daar vanuit zijn of haar eigen rol en 

verantwoordelijkheid ook werk van te maken. Alleen samen gaan we hierin het verschil maken voor 

‘onze’ kinderen! 

Thea de Graaf, directeur-bestuurder SWV Rijn & Gelderse Vallei  

Hans van Daalen, wethouder Jeugd gemeente Barneveld 

INTRODUCTIE NETWERKREGISSEUR 

Ik ben Marjolein Sluijters en sinds begin maart actief als netwerkregisseur voor de focusagenda in de 

FoodValley. Van huis uit ben ik ontwikkelingspsycholoog. 

Bij diverse grote en kleine gemeenten heb ik in verschillende functies gewerkt, 

voornamelijk in het jeugd/sociaal domein. De afgelopen jaren ben ik bestuurder 

geweest bij een samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de 

Lekstroomregio. Deze gemeentelijke en onderwijservaring kan ik mooi combineren 

als netwerkregisseur. 

Ik ga de komende tijd een kennismakingsronde doen langs de verschillende 

werkgroepen en diverse betrokkenen. Om zo mooie verbindingen te leggen tussen 

jeugdhulp en onderwijs. Vanuit het doel: samen voor het kind! 

Aarzel niet om contact op te nemen: marjolein@mare-adviespraktijk.nl ; telefoonnr.: 06 21 20 62 45 

INTRODUCTIE PROJECTLEIDER 

Mijn naam is Daniëlle Koster en ik ben op 1 april jl. begonnen als projectleider verbetering 

samenwerking jeugdhulp en gespecialiseerd onderwijs in de FoodValley. 

Hiervoor heb ik zestien jaar lang in de politiek gewerkt als beleidsmedewerker 

onderwijs (vooral funderend onderwijs en passend onderwijs) en 

fractievoorzitter in Den Haag. Daarnaast heb ik jarenlange ervaring als 

toezichthouder in het onderwijs. Deze ervaring ga ik de komende tijd inzetten 

als projectleider om de verbetering van de samenwerking tussen jeugdhulp en 

gespecialiseerd onderwijs tot stand te brengen.  

Na een kennismakingsronde met alle betrokkenen hoop ik zo snel als mogelijk projecten op te zetten 

om die verbeterde samenwerking te bewerkstelligen. Ik ben zeer gemotiveerd om mijn steentje bij te 

dragen aan een betere ondersteuning van kinderen die het nodig hebben in de Foodvalley! 

Neem bij vragen gerust contact op via danielle.koster@bmc.nl of bel mij op 06 21 10 09 14 

  

mailto:marjolein@mare-adviespraktijk.nl
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STAND VAN ZAKEN FOCUSAGENDA  
 

 
 
 

1. AANPAK GESPECIALISEERD ONDERWIJS 

In de regio FoodValley zijn er drietal pilots op scholen voor gespecialiseerd onderwijs:  

- S(B)O Rehoboth Barneveld (cluster 3 & 4) 

- SBO de Regenboog Ede 

- SO de Fonkel (cluster 4) Ede. 

Bij alle pilots zijn bij de aftrap doelstellingen geformuleerd en vinden momenteel lokaal de 

evaluaties plaats samen met de betrokken partners.   

Corona-effecten data speciaal onderwijs              

Uit de data zien we dat in beide lockdown perioden de jeugdigen, die gespecialiseerde jeugdhulp 

ontvingen meer/intensievere hulp kregen. De leerlingen van het speciaal onderwijs vallen onder 

een doelgroep waar naar verhouding veel jeugdhulp wordt ingezet. Uit de data blijkt dat ondanks 

alle omstandigheden per saldo de inzet jeugdhulp vrijwel gelijk is gebleven in 2021 ten opzichte 

van 2020. De stijging in het gebruik concentreert zich voor 59% in het regulier onderwijs, voor 43% 

bij jeugdigen die nog niet of niet meer in het onderwijs zitten. Zie onderstaande tabel. 
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Binnen het speciaal onderwijs zijn er per onderwijssoort verschillen zichtbaar. Duiding hiervan 

enkel op basis van de data is een lastige, daar is meer context voor nodig. 

   

Projectleider 

De vorige projectleider heeft in 2021 verkennende gesprekken gevoerd met potentiële scholen in 

o.a. Veenendaal, Barneveld en Ede. Ook werd een rapportage opgeleverd waarin het advies was 

om meer op zoek te gaan naar structurele verbetering tussen onderwijs en jeugdhulpeindrapport. 

Zoals u heeft kunnen lezen is Danielle Koster inmiddels aangesteld als nieuwe projectleider. 

2. DOORONTWIKKELING MODEL PASSENDE SAMENWERKING 

Na de bestuurlijke invoering van het model Passende Samenwerking vraagt de implementatie- en 

door ontwikkelfase aandacht vanuit de actualiteit. Door geringe bekendheid in het veld, de grote 

discontinuïteit in de werkgroep van de afgelopen jaren en de impact van onder andere corona, 

komt dit onvoldoende van de grond.  

Vanuit onderliggende visie en ambitie is het model, bestaande uit de procedure poreuze randen 

en de matrix, ontwikkeld. De focus ligt echter maar op één onderdeel van het model, namelijk de 

matrix. Deze wordt veelal gebruikt als afwegingskader, wat tegen de (bestuurlijke) visie ingaat. De 

vraag om doorontwikkeling van het grijze gebied lijkt daarmee op dit moment eerder afbreuk te 

doen aan de visie dan bij te dragen. 

Passende Samenwerking is als onderdeel opgenomen in de focusagenda. Afgesproken is dat er 

eerst ter afstemming contact plaats gaat vinden met de netwerkregisseur, alvorens de werkgroep 

weer bij elkaar komt en met de lopende/aangescherpte opdracht aan de slag gaat. 

3. LEREN VAN DATA 

Dashboard Jeugdhulp voor onderwijsbestuurders is gereed! Er heeft een presentatie aan de 

werkgroep Monitoring plaatsgevonden. 

- Van Rhenen is nog een collegebesluit nodig of inmiddels genomen 

- Aan de betrokkenheid van Wageningen wordt gewerkt 

- Het dashboard kent een rechtenstructuur op basis van brinlocaties 

- Er kunnen vergelijkingen worden gemaakt van de eigen leerlingen t.o.v. de hele gemeente of 

zelfde schooltypen, enz. 

 

Samen met de werkgroep en verbanden wordt een uitrolprogramma opgesteld (aanmaken 

accounts, scholing, analysemogelijkheden, enz.). Dit gebeurt tijdens de officiële ingebruikname 

samen met de bestuurders van de pilotscholen. 

Aspectu moet vanuit de regio nog het volgende ontvangen (acties zijn uitgezet): 
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- De bestuurlijke opdracht op schrift 

- Het juridische mandaat per brinlocatie 

 

Er wordt nu gestart met het verbinden van het dashboard met data van de                

samenwerkingsverbanden (eerst als pilot, daarna verdere inrichting) 

 

Monitoring pilots, op korte termijn nemen we de volgende stappen (acties uitgezet) 

1. Regionale data-analyse: Van alle scholen die meedoen met de schoolpilots wordt een uitdraai 

gemaakt met naam school, locatie,  aantal leerlingen, niveau (bij VO), start- en einddatum, 

bedrag extra investering schoolpilots  (+ bron) met daarbij data vanuit:  

a. Regio FV: JH inzet in de afgelopen 4 jaar 

b. SWV: Extra ondersteuning vanuit de SWV in de afgelopen 4 jaar 

c. Gemeenten: info over evt. extra inzet vanuit NPO of anders 

d. (we zetten in op 4 jaar omdat dit ruim voor corona is zodat makkelijker conclusies 

worden getrokken) 

2. Lokale inhoudelijke analyse: 

a. Lokaal n.a.v. data-analyse: Gemeente en SWV kunnen kijken of ze van een bepaalde 

pilot meer willen weten ter inspiratie, vergelijkbare scholen, enz. 

b. Regionale verdiepingssessie met 3 concrete praktijkervaringen: Rhenen (loopt het 

langste), VO VMBO Ede coaching (alternatieve praktische aanpak), onderzoek CHE in 

Scherpenzeel (effecten).  

4. LEEMTE IN HET ONDERWIJS: PUZZELKINDEREN 

Vanaf 1 april jl. heeft Danielle Koster het stokje overgenomen van Sipko Biemold . Het project rondt 

zij af binnen de huidige inhoudelijke en financiële opdracht (conform OOGO-besluit). De C.P. Van 

Leersumschool, Youké en Autismehuis zijn bezig met de concrete voorbereidingen voor het 

arrangement, zoals het werven van personeel, de scholing en inrichting. De planning is erop gericht 

om vanaf het nieuwe schooljaar het arrangement gereed te hebben. Komende periode wordt o.a. 

helder met welke kinderen er wordt gestart (conform doelgroep definitie), hoe de 

aanmeldprocedure verloopt en hoe we het arrangement in de operationele fase gaan monitoren. 

5. ONDERWIJS ZORG ARRANGEMENTEN: INZICHT EN AANPAK 

Naast schoolpilots wordt er in de regio ook extra ingezet op kinderen met een 

ondersteuningsvraag via  individuele en collectieve Onderwijs Zorg Arrangementen.  Uit andere 

regio’s komt naar voren dat hierop winst valt te behalen. Helaas ontbreekt op dit moment 

regionaal inzicht en overzicht. In het kader van samen de schouders onder de focusagenda zetten 

is de vraag uitgezet welk samenwerkingsverband en gemeente dit proces willen gaan vormgeven 

zodat een onderzoek in de tweede helft van het jaar conform planning kan worden uitgerold. 

Aanmeldingen zijn welkom! 

 
 


