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Het college van B en W van de Gemeente Oss
Ongevraagd advies heropening scholen

Geacht College,
Door de coronamaatregelen hebben de meeste leerlingen al geruime tijd geen fysiek onderwijs
kunnen volgen. Naar verwachting zal het voorgezet onderwijs binnen afzienbare tijd weer opengaan,
al dan niet in aangepaste vorm, net zoals het basisonderwijs. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt
zich af of er extra ondersteuning geboden kan/ moet worden aan de scholen op het gebied van
sociaal- psychische ondersteuning en het persoonlijk welbevinden van leerlingen.
We denken hierbij aan:
 Een proactieve opstelling van onderwijscontactpersonen, conform het nieuwe beleid, met
extra en intensievere inspanning
 Extra ondersteuning voor leerlingen op zowel korte termijn (leerlingen waar meteen zorg
voor nodig is), als op lange termijn (leerlingen die mogelijk later vastlopen)
 Extra formatie op het gebied van zorg
 Handreikingen voor de docenten hoe opnieuw op te starten en het signaleren van eventuele
problemen voortkomend uit de lockdown/ schoolsluiting en de onzekere situatie rond de
pandemie
 Communicatie over extra initiatieven welke genomen zijn ter ondersteuning van de scholen
na de schoolsluiting
De Kenniskring Jeugd onderschrijft een proactieve houding vanuit Centrum Jeugd en Gezin
(onderwijscontactpersoon), Oosterpoort of het GGZ naar het onderwijs; niet wachten op de
hulpvraag vanuit het onderwijs, maar zelf actief verkennen in het gesprek met onderwijsgevenden,
of op locatie de mogelijkheid bieden aan leerlingen/ jongeren om in gesprek te gaan met een
professional, wat leidt tot een adequate dienstverlening. Mogelijk kunnen de
onderwijscontactpersonen hierin ruimer gefaciliteerd worden.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert: Stimuleer en faciliteer een proactief aanbod van jeugdhulp
aan het onderwijs.
Wanneer op bovenstaande actie ondernomen zal worden staat buiten kijf dat haast geboden is bij
het realiseren hiervan.
De Adviesraad Sociaal Domein ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
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