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Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met het omzetten van individuele maatwerk beschikkingen naar een 
algemene voorziening in de vorm van twee Opvanggroepen in de Noordoostpolder.  
2. In te stemmen met de contractovereenkomst Opvanggroepen Zonnebloemschool.  
3. De raadscommissie Samenlevingszaken te informeren 
 
Inleiding 
Als gemeente hebben we samen met het onderwijs de verantwoordelijkheid voor het 
gezond en veilig laten opgroeien van onze kinderen. We gunnen alle kinderen een zo 
goed mogelijke ontwikkeling en daarin is samenwerking tussen gemeente en onderwijs 
noodzakelijk. Versterking van de combinatie jeugdhulp met onderwijs is belangrijk om 
schooluitval te voorkomen. 
De Zonnebloemschool (school voor speciaal onderwijs), het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk, het Samenwerkingsverband Aandacht+ en ‘s 
Heerenloo zijn gezamenlijk met een plan gekomen. In dit plan wordt de vorming en 
uitvoering van twee Opvanggroepen omschreven. Er zal een Opvanggroep komen voor 
leerlingen van het basisonderwijs en een groep voor voortgezet onderwijs. Per groep zal 
er plaats zijn voor 4 tot 5 kinderen. Vanuit recente ontwikkelingen zagen zij aanleiding 
om met dit plan te komen (zie bijlage 1). 
 
Doelstelling 
Ons doel is thuiszitters voorkomen. Dit willen we bereiken door het onderwijs en de zorg 
te combineren. Zo dreigt er niet langer (blijvende) schooluitval binnen de doelgroep met 
de meest intensieve begeleiding op dit moment. Daarnaast willen we deze leerlingen 
voor de lange termijn een beter toekomstperspectief geven. Dit doen we door maximale 
kansen binnen het onderwijs te bieden en een vloeiende doorstroming te creëren van 
onderwijs naar zorg en andersom. 
 
Argumenten 
1.1 Dit aanbod voorkomt (dreigende) thuiszitters. 

Onze gemeente kent een aantal kinderen die (dreigen) geen onderwijs te volgen, omdat 
zij geen passende plek in ons huidige onderwijssysteem vinden. Kinderen met ernstige 
internaliserende of externaliserende gedragsproblemen hebben extra ondersteuning in de 
klas nodig. Zonder ondersteuning redden zij het niet op school en komen ze thuis te 
zitten of maken ze gebruik van maatwerktrajecten dagactiviteiten of ondersteuning. De 
Opvanggroepen is voor een deel van deze (dreigende) thuiszitters een passend aanbod. 
 
1.2 De ondersteuningsstructuur op de scholen is niet toereikend voor deze doelgroep. 

Het onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om passend onderwijs te bieden en bij 
onderwijs gerelateerde hulpvragen ondersteuning te beiden. Voor een aantal kinderen is 
deze ondersteuning niet toereikend. Deze kinderen hebben hulpvragen die verder reiken 
dan het onderwijs. Sommige kinderen hebben een andere aanpak nodig dan kinderen die 
wel meekomen in het passend onderwijs. Deze kinderen hebben baat bij kleinere 



klassen, meer één op één begeleiding en een andere lesmethode. Dit kan het onderwijs 
binnen hun bekostigingsstructuur en verantwoordelijkheden niet volledig faciliteren.  
 

1.3 Het aanbod vanuit onderwijs en jeugdhulp integreren en zorgen voor relatief hogere 

output. 

Door onderwijs en jeugdhulp te verbinden, wordt het aanbod geclusterd. Nu wordt er, 
per leerling die extra ondersteuning nodig heeft, in het onderwijs naar een maatwerk 
oplossing gekeken. Het ondersteuningsaanbod raakt daardoor erg versnipperd. Het 
aanbod voor deze individuele kinderen wordt via de Opvanggroepen geclusterd, zodat er 
minder inzet nodig is aan individuele ondersteuning. Naast een leerkracht zal een 
jeugdhulpmedewerker meedraaien op de groep en in het gezin. Deze kan naast de 
leerkracht de nodige ondersteuning op de groepen bieden en ondersteuning in het gezin 
voortzetten.  
 

1.4 Plaatsingen op zorgboerderijen als alternatief voor onderwijs zal verminderen. 

We zien in de Noordoostpolder dat kinderen gemakkelijk gebruik maken van 
dagactiviteiten in bijvoorbeeld de vorm van een zorgboerderij. Het terugstromen naar het 
onderwijs is daarna vaak ingewikkeld. Voor uitvallende leerlingen is een zorgboerderij 
geen structurele oplossing als onderwijs/zorgvoorziening. Deze kinderen moeten in het 
onderwijs opgevangen kunnen worden om daar in hun ontwikkeling zo veel mogelijk 
tegemoet te komen. 

 

1.5 Het hulpaanbod voor onze inwoner is overzichtelijker 

Onze inwoners krijgen hetzelfde aanspreekpunt voor wat betreft het zorgaanbod dat 
geleverd wordt. Via deze voorziening zal dezelfde medewerker/organisatie thuis als op 
school ondersteuning bieden aan een leerling en zijn of haar gezin. 
 

1.6 Kosten voor leerlingenvervoer worden bespaard 

Door leerlingen meer op te vangen in het onderwijs, hoeven zij minder gebruik te maken 
van het aanbod dagactiviteiten op externe locatie. Leerlingen waarvoor het huidige 
onderwijsaanbod niet passend is, maken soms (deels) gebruik van het hulpaanbod op 
zorgboerderijen. Door het hulpaanbod in de klas te halen en in kleinere settingen les te 
geven, hoeven deze leerlingen niet meer (zo intensief) gebruik te maken van het aanbod 
op externe locaties, waar ze anders met vervoer heen gebracht zouden worden.  
 
1.7 Succes in al bestaande Opvanggroep. 

Op experimentele basis en op eigen kosten van het onderwijs draait er al wat langere tijd 
een soortgelijke Opvanggroep. Dit speciale en kleinschalige aanbod is voor uitvallende 
leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Deze voorziening lijkt erg succesvol, 
omdat kinderen hun schoolgang weer hervatten vanuit een thuiszittende situatie. 
Daarmee is er weer perspectief op verdere ontwikkeling in het onderwijs voor deze 
kinderen.  

 
1.8 We werken door middel van dit aanbod beschikkingsarm, conform doelstellingen uit 

het Coalitieakkoord.  

Doordat we een algemene voorziening maken, zal er beschikkingsarm toe geleid kunnen 
worden naar deze groep. Er wordt wel een perspectiefplan opgesteld per leerling hoe het 
verloop van het traject eruit zal zien, met als uiteindelijk doel terugkeer naar het 
(speciaal)onderwijs.  
 

2.1 Er is budget beschikbaar. 

We kunnen budget halen uit de middelen die we tot onze beschikking hebben voor de 
uitvoering van de Jeugdwet. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Er kunnen op enig moment minder dan 4 kinderen gebruik maken van een 

Opvanggroep  



Wanneer er minder dan 4 kinderen gebruik maken van een Opvanggroep, zal de 
voorziening financieel niet ‘uit’ kunnen. We hebben met het onderwijs afgesproken dat 
wij niet meer bijdragen dan €104.000 per Opvanggroep. Wanneer er dus minder 
kinderen (tijdelijk) gebruik maken van de groep, zal het onderwijs deze kosten moeten 
dragen.  
 

2.2 Bij een aantal van 4 leerlingen per Opvanggroep levert het de gemeente geen korte 

termijn kostenbesparing op. 

Doordat de budgetten vanuit individuele maatwerkbeschikkingen geclusterd worden, zal 
er niet direct een kostenbesparing optreden. Budgetten worden op een andere manier 
ingezet. Op de langere termijn verwachten we wel kostenbesparing, omdat zwaardere 
inzet van jeugdhulp en de daarbij horende hogere kosten via deze inzet voor een langere 
termijn voorkomen kunnen worden.  
 
Planning/Uitvoering 
Na instemming met het plan en de contractovereenkomst, zal de Zonnebloemschool 
geïnformeerd worden. Vervolgens zal het contract door de partijen ondertekend moeten 
worden en vervolgens zal er een bedrag van €208.000 overgemaakt worden voor de 
uitvoering van de twee Opvanggroepen.  
 
Bijlagen 

- Bijlage 1: Projectplan Opvanggroepen Noordoostpolder 
- Bijlage 2: Contractovereenkomst Opvanggroepen Zonnebloemschool 

 
 


