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Geachte
e college,
Het sam
menwerkingsvverband Passend Onderw
wijs RiBA en
n het samenw
werkingsverbband Betséba
a hebben
uw meerrjarenbeleidsskader Jeugd
dhulp 2015-2
2018 ontvang
gen.
In uw inleiding omschrijft u dat u kinderen en jeugdigen in
n een veilige omgeving w
wil laten opgroeien en
daar waa
ar risico’s zijn, u uw verantwoordelijkh
heid hebt en
n neemt om deze
d
risico’s zoveel moge
elijk uit te
sluiten.
De pro-a
actieve benaderingswijze
e spreekt de a
aangesloten schoolbestu
uren van het
samenw
werkingsverba
and aan. Een
n benadering
g die aansluit bij de wijze
e waarop het
samenw
werkingsverba
and RiBA en
n het samenw
werkingsverb
band Betséba
a passend onnderwijs in de
d BARregio vorrm geeft.
Uw plan getuigt van een positieve benadering
g, u geeft vertrouwen en verantwoorddelijkheid wa
aar het
hoort, maar getuigt te
egelijkertijd van
v daadkraccht als kinde
eren in een risicovolle situuatie terecht komen.
U schroo
omt niet in te
e grijpen, wan
nneer het we
elbevinden van kinderen en jeugdigenn in het gedrrang
komt.
Op helde
ere wijze om
mschrijft u uw visie en de w
wijze waarop
p u de transitties rondom Zorg voor jeugd
vorm en gestalte wiltt geven.
In uw be
eleidskader bent
b
u uitgegaan van het uitgangsprin
ncipe één gezin, één plann en één regisseur.
De consistentie van dit uitgangsp
principe is in het plan herrkenbaar.
De geme
eentelijke verantwoordeliijkheid is nad
drukkelijk gefformuleerd in
n uw plan, m
maar tegelijke
ertijd is
een duid
delijke omsch
hrijving gegeven m.b.t. de
e aansluiting
g van de zorg
gkolom met aandere kolom
mmen,
waarond
der de onderw
wijskolom.. U zult begrijp
pen dat wij alls onderwijso
organisatie bblij zijn dat on
nderwijs
en kinde
eropvang als belangrijke vindplaats
v
en
n partner wo
orden gezien bij de transitties die u in komende
k
jaren gesstalte moet en
e wilt geven
n.
Het zou goed zijn da
at in de jeugd
dkadernota e
en het onders
steuningsplan gebruik geemaakt wordtt van
eenduidiige terminolo
ogie.
In het pla
an komt duid
delijk naar vo
oren, dat watt u als lokale overheid zelfstandig kann regelen, ev
ventueel
met loka
ale partners, uitwerkt.
U vertoo
ont voldoende
e reflectie om
m een aantall beleidsuitwerkingen bov
venregionaall te organiseren. Dat
geeft duidelijkheid, maar
m
ook vertrouwen.
De wijze
e waarop de onderwijsorg
ganisaties en
n de gemeen
nten in de BA
AR-regio in dee afgelopen jaren
met elka
aar hebben samengewerk
kt en de ontw
wikkelingen rondom
r
Zorg
g voor Jeugd en Passend
d
Onderwiijs hebben vo
orm gegeven
n, heeft geleiid tot een bre
eed draagvla
ak. Dit brede draagvlak le
eidt tot
een goed
de basis voo
or de uitwerking van de w
werkagenda voor
v
de komende planpeeriode. Het
samenw
werkingsverba
and RiBA en
n samenwerkkingsverband
d Betséba wil graag betrookken zijn bij de
samensttelling van die werkagend
da.

De grote uitdaging waarvoor de lokale overheid en de onderwijsorganisaties staan is te komen tot een
goede operationalisering van de transities, die uiteindelijk leiden tot een goede en veilige
leefomgeving van kinderen en jeugdigen in Barendrecht en BAR-regio. Een belangrijke opdracht
daarbij is dat dit wel moet leiden tot een gezonde bedrijfsvoering.
Door het brede draagvlak tussen lokale overheid en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
is er gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Dit biedt mogelijkheden tot coproducties. Deze
coproducties zullen mede leiden tot een gezonde bedrijfsvoering voor zowel gemeenten als
samenwerkingsverbanden. Dat geeft ruimte en mogelijkheid voor alle kinderen en jeugdigen in een
veilige omgeving zich te ontwikkelen.
Uw meerjarenbeleidskader Jeugdhulp geeft het samenwerkingsverband RiBA en het
samenwerkingsverband Betséba het vertrouwen om samen met u de transities jeugdhulp en passend
onderwijs vorm te geven.
Ik hoop u voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Namens de samenwerkingsverbanden RiBA en Betséba

Max van de Pol
Directeur SWV RiBA

