
 

Impressie thema-bijeenkomst Passend Onderwijs en Jeugdwet. 

Op 11 april is door de Wmo-raad een thema-avond belegd met als onderwerp 

Passend Onderwijs en Jeugdwet. Er waren 9 leden van de Wmo-raad aanwezig 

en op de publieke tribune telde ik 11 

geïnteresseerde belangstellenden. 

Inleider deze avond  was Paul Dronkert, 

directeur (V)SO Elimschool. 

Gerard Ingenhoest opende als voorzitter 

de avond door te memoreren dat de 

Gemeente verantwoordelijk is voor 

jeugdzorg en dus ook voor passend 

onderwijs. De reden van deze 

decentralisatie naar de gemeenten was 

met name om de zorg voor jeugdigen 

dichter bij huis te laten plaatsvinden en 

knelpunten door middel van één gezin/één regisseur/één plan te verbeteren. 

Spijtig is dat deze avond geen ambtenaar/beleidsmedewerker van de 

gemeente aanwezig is/kon zijn, die de kant van de gemeente bij de organisatie 

van de jeugdzorg in aanvulling op het (passend) onderwijs had kunnen 

toelichten.  

Misschien op een later tijdstip de gemeente nog eens uitnodigen voor een 

uitleg hoe men beleidsmatig in deze materie staat?  

Nadat de voorzitter het woord gaf aan de inleider van deze avond, kregen we 

een zeer uitgebreide presentatie met de nodige sheets over de doelstellingen 

en werkwijze van de Elimschool.  

Dit verslag hiervan heet een impressie en ik zal het hiertoe ook beperken als 



zodanig. Met andere woorden, u treft hier geen gedetailleerd verslag met alle 

mogelijke specialiteiten die het (V)SO vanuit De Elimschool kan bieden.  

Hoewel het thema van de avond was Passend Onderwijs en Jeugdwet, stond 

met name deze avond (de toeleiding naar) het passend onderwijs en de 

bijdrage vanuit De Elimschool centraal. De inleider gaf wel duidelijk aan, dat 

het bieden van passend onderwijs voor de betreffende leerlingen van belang is, 

maar dat zeker de aanvullende jeugdzorg, die vanuit de gemeente wordt 

geïndiceerd zeker zo belangrijk is.  

De Elimschool is een cluster 4 school, d.w.z. hier worden kinderen geholpen 

met stoornissen en gedragsproblemen. Dus b.v. geen gehandicapte, langdurig 

zieke of kinderen met zicht- of gehoorproblemen. 

 De school heeft een regionale functie en de kinderen komen uit pakweg acht 

verschillende gemeentes.  

De Elimschool heeft een ruim aantal specialismen in huis om kinderen met 

allerlei problemen te helpen, zoals:  

 Autisme 

 ADHD 

 Oppositionele stoornis 

 Hechtingsstoornis 

 Ernstige gedragsproblematiek 

 Verslavingsproblematiek 

 Agressieproblemen 

 Leerproblemen 

 Etc. 

Zoals al eerder opgemerkt, dit onderwerp is zo enorm uitgebreid dat ik het hier 

laat bij een aantal punten van aandacht:  

 Logistieke aandacht, deze is voor de Elimschool zeker nodig. De kinderen 

hebben een veilige routing naar de school  nodig en hier kan nog veel 

aan verbeterd worden. 

 Er zijn veel instanties met de jeugdzorg bezig en de vraag dringt zich 

soms op, wie is wanneer en waarvoor verantwoordelijk. Vaak gaat het 

hier met name om financiën. Een goede afstemming tussen onderwijs en 



jeugdzorg is van belang, zeker wat betreft de indicatiestellingen. Hierbij 

zijn zeker nog verbeteringen mogelijk ten gunste van een goede 

ontwikkeling van het betreffende kind. 

 Leerlingenvervoer!!! Hier leeft de discussie echt op, duidelijk is dat de 

Wmo-raad hier ook zeker in de toekomst de vinger aan de pols moet 

houden.  

 Doorverwijzing kinderen van het regulier onderwijs naar speciaal 

onderwijs kan vertraging oplopen door financiële berekeningen. 

We kunnen spreken van een erg informatieve avond, maar wel zoals de 

voorzitter afsloot dat we te maken hebben met een heel ingewikkelde materie 

die er de laatste jaren zeker niet eenvoudiger op is geworden. De Wmo-raad 

blijft zich hierin verder verdiepen. 
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