Stroomschema onderwijs – jeugdhulp
Veldhoven, maart 2019
De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten vraagt om samenwerking tussen het onderwijs, gemeenten en
jeugdhulpaanbieders. Om het primair onderwijs en de jeugdhulp in de sub-regio Veldhoven met elkaar te verbinden, zijn afspraken gemaakt. In onderstaande schema’s zijn
deze afspraken verwerkt. Door middel van een stroomschema wordt aangegeven hoe de inzet van jeugdhulp in onderwijs kan worden georganiseerd. Hoewel de zorg en
ondersteuning van een leerling soms vanuit verschillende systemen worden geleverd, komen deze samen in de gezamenlijke aanpak van jeugdhulp- en onderwijspartners. Zij
bekijken, samen met ouders en leerling, wat er nodig is en wie welke ondersteuning of zorg kan bieden. Het eerste schema geeft de route aan van school richting jeugdhulp.

4.a. Ja: neem contact op met
de CJG-er die verbonden is
aan de school (zie
contactlijst)
2.a. Voorzien wordt dat
schooloverstijgende
(jeugd)hulp nodig is

3.a.Woont de leerling in de
gemeente waar de school
gevestigd is?
4.b. Nee: neem contact op
met het generalistenteam
van de woongemeente (zie
contactlijst)

1. School heeft zorgen over
een leerling en heeft dit
besproken met ouders

2.b. Er is sprake van verzuim
en/of dreigend schooluitval

3.b. Neem contact op met:
- contactpersoon van het SWV
(bij thuiszitter) en
- leerplichtambtenaar van de school
(bij vermoedelijk ongeoorloofd verzuim)
en/of
- GGD arts van de school (bij ziekte)

Ø Contactlijst onderwijs-jeugdhulp klik hier.
Ø Stap 2.a. en 2.b. en verder kunnen naast elkaar worden ingezet!
Ø Wanneer een casus over een kind via een andere weg dan het onderwijs gemeld wordt bij CJG/klantmanager/generalist/specialist stemt deze, na overleg met ouders, af
met school over het bestaan van deze casus en wie wat gaat doen in het belang van het kind.
Ø Op het moment van een eerste melding bij CJG/klantmanager/generalist/specialist is de contactpersoon (jeugd)hulp (zie contactlijst) het eerste aanspreekpunt voor de
contactpersoon van de school (zie contactlijst). Wanneer de casus is toegewezen aan CJG/klantmanager/generalist/specialist, is hij/zij het aanspreekpunt voor de
directeur/IB-er en vice versa. Er vindt nauw overleg en terugkoppeling plaats tussen de CJG/klantmanager/generalist/specialist en de school voor afstemming en voortgang.
Indien route 2.b. (ook) van toepassing is, wordt ook afgestemd met en door de contactpersoon Passend Traject Overleg/ de leerplichtambtenaar/ de GGD-arts.
Ø Uitgangspunt: geen informatie-uitwisseling zonder toestemming van ouders. Wanneer toestemming ontbreekt kan gekozen worden voor anonieme consultatie. N.B.
Veiligheid van het kind gaat vóór privacy!

Onderstaand tweede schema geeft de route aan van ouders/kind richting (jeugd)hulp
Het uitgangspunt is dat men eerst in het eigen netwerk kijkt of laagdrempelige ondersteuning beschikbaar is. Deze stap slaan we in dit schema over, in onderstaand schema
gaat het om problematiek die niet (volledig) binnen het eigen netwerk opgelost kan worden.
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klantmanager Jeugd
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jeugdhulp
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Specialistische
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Ø

Ø

Het CJG/klantmanager is het eerste aanspreekpunt voor ouders/kind. Wanneer de casus is toegewezen aan CJG/klantmanager/generalist/specialist, is hij/zij het eerste
aanspreekpunt voor ouders/kind. Deze verkent samen met het gezin de situatie en stelt een gezinsplan op, waarin meerdere leefgebieden worden meegenomen. Soms
gaat CJG/klantmanager/generalist/specialist zelf met het gezin aan de slag, indien nodig schakelt hij/zij specialistische jeugdhulp in. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld
intensieve begeleiding, GGZ-onderzoek/behandeling, etcetera. CJG/klantmanager/generalist/specialist behoudt in de meeste gevallen samen met ouders, de regie over
het proces.
Medisch specialisten, huisartsen en jeugdartsen (GGD) kunnen eigenstandig doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp, zonder tussenkomst van de klantmanager.
Wel wordt er steeds meer samengewerkt tussen (huis)artsen en gemeente in het kader van een integrale aanpak.

