Datum
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Kenmerk : 20190011
Aan
: het college van B en W van de Gemeente Oss
Betreft : Reactie KennisKring Jeugd op het concept kader Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Oss
2019 – 2022: Sporen naar kansen voor kinderen

Geacht college,

De KennisKring Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein Oss is over het algemeen positief over het
voorliggende stuk, er ligt een mooi basiskader.
De visie van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet zwaar in op preventie, wat eerder ook
uitgebreid aan bod is gekomen in het regionaal beleidsplan Jeugd. Onze vraag is hoe het onderwijsachterstandenbeleid zich verhoudt tot dit regionaal beleidsplan.
Hoe wordt verbinding gemaakt?
Wat betreft Spoor A:
De indicatiestelling is momenteel in Oss geen hobbel. De consultatiebureauarts constateert of het een
vve-kind is en schrijft een indicatie. Hiermee is het geregeld.
De Adviesraad Sociaal Domein Adviseert: Werkwijze indicatiestelling handhaven.
Op pagina 8 wordt goed weergegeven hoe ingezet wordt op de doorgaande lijn voorschool/vroegschool.
Dat kinderopvang en onderwijs breed, KIJK gebruiken is een succes uit het verleden en een goede basis
om ontwikkeling te monitoren. Het meerjarig volgen van kinderen en het bieden van ondersteuning
vindt hier uitsluitend plaats op de school van het vve-kind. Buiten beschouwing blijft welke inzet er
binnen het gezin/opvoedingsomgeving wordt gepleegd en of er überhaupt ondersteuning geboden
wordt. Monitoring van deze resultaten wordt niet genoemd. Interessant is om te zien in hoeverre
inspanningen in het domein opvang/onderwijs ook effect hebben op de omgeving en omgekeerd. Mooi
wanneer dit meegenomen wordt in de jaarlijkse inhoudelijke verantwoording.
De Adviesraad Sociaal Domein Adviseert: Monitoring inzet doorgaande lijn voorschool/vroegschool.
De keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de verplichte urenuitbreiding zijn voor nu te begrijpen.
Zaak is wel om ieder jaar te evalueren in hoeverre er verschillen in ontwikkeling ontstaan tussen zalen
met 16 t.o.v. die met 10 uren. Verder mag nagedacht worden of de genoemde vliegende brigade niet
ook ingezet wordt voor die kinderen die op een VVE-locatie zitten met 10 uur aanbod en hoog risico
leerling zijn (extra ondersteuning voor pedagogisch medewerker én kind?). Daarbij zou de vliegende
brigade niet alleen moeten bestaan uit VVE-leerkrachten/experts, maar bijvoorbeeld ook uit andere
professionals zoals CJG-medewerkers.
De Adviesraad Sociaal Domein Adviseert: Monitoring resultaten VVE-locaties met verschillend
aantal uren.
Wat betreft Spoor B:
Dit is een duidelijk en helder verhaal.
Hierbij willen we opmerken dat er wellicht een groep is die niet gezien wordt; die niet bij consultatiebureau, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal komt. Dit kan juist de groep zijn die de hulp het hardst nodig
heeft. Een huisarts zou de juiste doorverwijzer kunnen zijn, maar is zeer gebonden aan privacy en de
vertrouwensband met de patiënt. Het is een kwestie van vertrouwen of het betreffende kind naar de
voorzieningen kan worden toegeleid.
De Adviesraad Sociaal Domein Adviseert: Helder, maar blijf attent op de groep die niet gezien
wordt.
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Wat betreft Spoor C:
Spoor C ademt de brede kijk die Oss uitdraagt. Belangrijk bij de indicatiestelling is dat er verbinding
gemaakt kan worden met de persoon die nu al op school functioneert, bijv. de familiecontactpersoon.
Wij spreken de wens uit dat de professionals van het CJG deze samenwerking met kinderopvang,
onderwijs en GGD ook qua inzetcapaciteit kunnen uitvoeren.
Als er bekeken wordt of de rol van familiecontactpersoon voortgezet en/of uitgebreid kan worden naar
andere scholen dan is het van belang dat er keuzes gemaakt worden voor welke scholen dit het hardste
nodig is.
De Adviesraad Sociaal Domein Adviseert:



Verbinding met familiecontactpersoon en andere professionals is belangrijk en zou betaalbaar
moeten zijn.
Maak keuzes!

Tot slot nogmaals complimenten voor het formuleren van een prima basiskader.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jaap Kool, voorzitter
Adviesraad Sociaal Domein

Ellen Roskes, voorzitter
KennisKring Jeugd
Adviesraad Sociaal Domein
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