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Samenvatting 

In het JOZ zijn alle gemeenten van de Noordkop vertegenwoordigd, alle onderwijsinstellingen in 
de Noordkop (PO,VO,MBO en Speciaal Onderwijs) en vrijwel alle jeugd hulp/zorgverlenende 
instanties. Bij elkaar zo'n 60 partijen. 
De partijen die actief zijn op de domeinen Jeugd, Onderwijs, en Zorg werken nog (te) vaak langs 
elkaar heen. Doelstelling van het Bestuurlijk Overleg is dan ook om al die partijen met elkaar te 
verbinden vanuit een gemeenschappelijk regionaal beleidsplan. De afspraken die in dat kader 
gemaakt worden zijn niet langer vrijblijvend. Partijen verbinden zich om hun werkzaamheden in 
lijn te brengen met de afspraken vanuit het beleidsplan. Zo ontstaat een sluitende 
ontwikkelingsketen, waarbij wordt voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. De 
wachtlijsten nemen af door betere afstemming en samenwerking tussen zorg en onderwijs. 
Kortom, alle kinderen in de regio krijgen perspectief op een evenwichtige ontwikkeling. Om dit 
te realiseren en de vrijblijvendheid voorbij te komen, is bewust gekozen voor een bestuurlijk 
overleg. Er zitten zo partijen aan tafel met besliskracht, die kunnen besluiten om de zaken in 
eigen huis voortaan zo in te richten dat ze aansluiten bij het perspectief van de samenwerking. 

Twee heel belangrijke ontwikkelingen worden met elkaar gei'ntegreerd, namelijk die van de 
invoering van Passend Onderwijs en die van de Centra voor Jeugd en Gezin. 
Passend onderwijs houdt in dat vanaf 2011 het onderwijs voor ieder kind dat wordt aangemeld 
de verantwoordelijkheid krijgt om dat kind een passend onderwijsarrangement te bieden. Het 
kind blijft de verantwoordelijkheid van de instelling waar het kind wordt aangemeld, ook 
wanneer die instelling dat passend onderwijsarrangement deels of geheel laat uitvoeren door of 
met behulp van een andere, meer gespecialiseerde instelling. Ook daar zit dus de gedachte achter 
van het kind blijven volgen, duidelijke verantwoordelijkheden en dus voorkomen dat een kind 
gaat zwerven tussen instellingen. 
Voor de externe ondersteuning, die in samenwerking met en zoveel mogelijk binnen de scholen 
wordt uitgevoerd, zullen de zorg- en adviesteams verder worden ontwikkeld en 
geprofessionaliseerd. 
De Centra voor Jeugd en Gezin krijgen een stevige coordinerende functie binnen en boven de 
sectoren onderwijs en zorg. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Ze zullen daarom 
intensief worden betrokken bij de ondersteuning van hun kinderen of krijgen zelf ondersteuning 
bij het opgroei- en opvoedproces. 

Het JOZ kent een groot algemeen bestuur. Dat zijn alle partijen die zich hebben verbonden aan 
het convenant JOZ. Het algemeen bestuur komt 2 keer per jaar bijeen om beleid te evalueren en 
nieuw vast te stellen. Vanuit het algemeen bestuur is een kernbestuur geformeerd. Dit 
kernbestuur komt ca. 6 keer per jaar bij elkaar en ziet toe op de uitvoering van het 
overeengekomen beleid. De aangestelde JOZ regisseur wordt aangestuurd door het kernbestuur. 
Deze zal, vanuit de gezamenlijke afspraken, de uitvoeringspraktijk aan elkaar knopen. 
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1. Achtergrond 

De ontwikkelingen in onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg met betrekking tot een meer 
integrale aanpak geeft aanleiding tot het streven naar inhoudelijke afstemming en samenwerking 
in de regio. Om dit te realiseren is een bestuurlijke afstemming op met name de raakvlakken 
tussen de werkvelden van alle betrokken partners wenselijk en noodzakelijk. Steeds vaker 
hebben de instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, de schoolbesturen en gemeentelijke 
instanties met elkaar te maken in de afstemming van hulpvragen van -9 maanden tot 23 jarigen 
in hun voeding- en werkgebieden. Dit inzicht heeft geleid tot het Bestuurlijk Overleg Jeugd 
Onderwijs en Zorg Kop van Noord-Holland (BO-JOZ). 

De opzet van de ontwikkelingen is dat een gezamenlijke uitvoeringsverantwoordelijkheid wordt 
ervaren op lokaal en regionaal niveau voor het welzijn van alle jongeren en in het bijzonder bij 
jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen. Dat betekent dat samenwerking zal ontstaan op 
bestuurlijk niveau en op uitvoeringsniveau. Niet alleen tussen instellingen op gebied van zorg 
enerzijds en onderwijs anderzijds, maar juist sectoroverstijgend tussen alle instellingen en 
voorzieningen die op de een of andere wijze direct of indirect zich met jongeren bemoeien. 

De gemeenten, de besturen van scholen voor primair, voortgezet, BVE en speciaal onderwijs en 
de besturen van instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg hebben op 4 juni 2007 de intentie 
uitgesproken om in de Kop van Noord-Holland, via een Bestuurlijk Overleg op het gebied van 
jeugd, onderwijs en zorg (JOZ), te komen tot gezamenlijk beleid ten aanzien van hulp en 
ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.. 

Doel van het Bestuurlijk Overleg JOZ is te zorgen voor een ononderbroken keten van onderwijs 
en zorg in de regio voor kinderen en jongeren van - 9 maanden tot 23 jaar. Dit betekent passend 
onderwijs, zorg op maat en een goede afstemming van systemen voor jeugd, onderwijs en zorg. 
Het kind en de ouders/verzorgers staan centraal. 
De uitwerking van de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau is gebaat bij 
gezamenlijke beleidsontwikkeling en sturing op gemeentelijk en instellingsniveau. Een goede 
aansluiting van voorzieningen voor jeugd en onderwijs kan op deze manier worden 
bewerkstelligd in de Kop van Noord-Holland. Het Bestuurlijk Overleg JOZ kan hierin voorzien. 

Problemen die aangepakt moeten worden 
Binnen en buiten het onderwijs 

• zijn veel faciliteiten en middelen beschikbaar voor de aanpak van problemen van en door 
kinderen en jongeren, 

• worden vele activiteiten uitgevoerd en 
• zijn door de instellingen structuren en procedures ontwikkeld om in een vroeg stadium 

problemen en probleemgedrag te kunnen signaleren en aan te pakken. 
Echter, de onderlinge samenwerking is beperkt. Daarmee is de samenhang tussen de 
verschillende activiteiten door de diverse instellingen niet of nauwelijks aanwezig. Er zijn geen 
voldoende bindende afspraken gemaakt op beleids- en uitvoeringsniveau tussen onderwijs, zorg 
en gemeenten, er is bij de verschillende instellingen onvoldoende draagvlak voor structurele 
samenwerking en samenhang door gebrek aan bestuurlijke betrokkenheid, er is geen coordinate 
in het onderwijs- en zorgaanbod (waardoor bijvoorbeeld het onderwijszorgaanbod vooral een 
individuele schoolaangelegenheid blijft, ondanks buitenschoolse inbreng v.v.) en met 
vroegtijdige signalen wordt onvoldoende gedaan om effect van preventief handelen optimaal te 
benutten. 
Het gevolg is dat de jongeren en hun ouders met verschillende hulpverleners te maken hebben 
die elk op eigen wijze begeleiding en ondersteuning vorm geven. Soortgelijke procedures 
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moeten steeds weer worden doorlopen en dossiervorming vindt vaak opnieuw plaats. Dit gaat ten 
koste van zowel de effectiviteit van als de efficientie van de ondersteuning en hulpverlening. De 
verantwoordelijksdeling tussen instellingen is uiterst diffuus geworden. 

Samengevat: 
Er is onvoldoende samenwerking tussen de verschillende instellingen (onderwijs, gemeenten, 
zorg) en er is onvoldoende samenhang tussen de verschillende wijzen waarop kinderen en 
jongeren worden ondersteund om daadwerkelijk oplossingsgericht te kunnen werken. 
Het effect: 

- Niet voor elke deelnemer is in het onderwijs een passend onderwijsaanbod beschikbaar 
- Niet voor elk kind en elke jongere is er, in overleg en samenwerking met 

ouders/verzorgers, een tijdig en passend zorg- en ondersteuningsaanbod. 
- Kennis van - en ervaring met het kind en de jongere wordt niet of onvoldoende gedeeld 
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2. Definiering van het beleidsprogramma 

A. De maatschappelijke relevantie 
De maatschappelijke relevantie van het Bestuurlijk Overleg JOZ wordt bepaald door de bijdrage 
die het levert aan het welzijn en welvaart van de bevolking in de regio. Het algemene, 
bovenliggende doel waaraan het Bestuurlijk Overleg bijdraagt, is als volgt geformuleerd: 

De maatschappelijke en sociale deelname van alle bewoners in de regio Kop van Noord-Holland 
is optimaal, waarbij welzijn en welvaart voor een \eder evenredig beschikbaar en toegankelijk 
zijn. 

B. Regionale samenwerking op bestuurs- en instellingenniveau 
Besturen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs, de gemeenten en instellingen voor 
jeugd(gezondheids)zorg in de Kop van Noord-Holland hebben de ambitie uitgesproken om te 
komen tot onderlinge samenwerking binnen een bestuurlijk overleg jeugd, onderwijs en zorg. 

Doelstelling van het Bestuurlijk Overleg JOZ 
Het Bestuurlijk Overleg draagt zorg voor gezamenlijk beleid met betrekking tot de ontwikkeling, 
opvang en onderwijs aan kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar. 

Hoewel alle partners in het Bestuurlijk Overleg op gemeentelijk, instellings- en instituutsniveau 
eigen beleids- en uitvoeringsverantwoordelijkheid dragen, zullen ze deze afstemmen op de 
gezamenlijk genomen beleidsbeslissingen van het Bestuurlijk Overleg JOZ. Dit leidt tot de 
volgende doelstelling van het Bestuurlijk Overleg JOZ: 

In 2011 is de samenwerking tussen de deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg JOZ 
structureel en duurzaam. 

De samenwerking moet leiden tot een zo optimaal mogelijke gezonde en evenwichtige 
ontwikkeling van kinderen en jeugdigen in de regio Kop van Noord-Holland. 

Resultaten op organisatieniveau. 
Om de doelstelling te verwezenlijken dienen een aantal essentiele resultaten geboekt te worden. 
Deze hebben betrekking op de wijze waarop het Bestuurlijk Overleg wordt georganiseerd en 
bestuurlijk gei'mplementeerd. 
Per augustus 2011: 

1. Alle betrokken gemeenten, besturen van scholen voor primair, voortgezet, en 
speciaal onderwijs en MBO (inclusief voor- en vroegschoolse educatie) en alle 
besturen van instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg in de kop van Noord-
Holland maken structureel deel uit van het Bestuurlijk Overleg JOZ; 

2. Het Bestuurlijk Overleg komt minimaal twee keer per jaar bijeen, waarbij de 
focus is gericht op beleidsontwikkeling en -vaststelling en duurzaamheid van de 
resultaten en gerealiseerde inhoudelijke doelstellingen; 

3. Het Bestuurlijk Overleg JOZ heeft bevoegdheden voor beleidsbeslissingen en -
aansturing met betrekking tot samenwerken door de partners in het Bestuurlijk 
Overleg en heeft in dit verband een door de partners gelegitimeerde 
coordinatiefunctie op (gemeentelijk en regionaal) beleidsniveau; 

4. Het Bestuurlijk Overleg laat zich vertegenwoordigen door een kernbestuur welke, 
op basis van het vastgestelde in het Bestuurlijk Overleg, gemandateerd is voor het 
nemen van uitvoeringsbesluiten en regievoering over de samenwerking tussen de 
organisaties die zich bezig houden met kinderen, jongeren en hun ouders. 
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5. Het Bestuurlijk Overleg genereert subsidiestromen en zet deze uit 
6. Het Bestuurlijk Overleg vervangt waar mogelijk bestaande overleggremia 

C. Programmadoelstelling en resultaten van het Bestuurlijk Overleg JOZ 
De regionale bestuurlijke samenwerking in de Kop van Noord-Holland leidt tot het realiseren 
van de volgende doelstelling: 

In 2011 is er een ononderbroken keten van? onderwijs en zorg in de regio Kop van Noord-
Holland voor -9 maanden tot 23 jarigen. 

De volgende resultaten leiden tot het realiseren van deze doelstelling: 

a) Voor elk kind enjongere wordt, in overleg met ouders/verzorgers, een passend 
onderwijstraject gerealiseerd. 
Elk kind wordt een thuisnabij onderwijs- en zorgcontinuiim geboden, dat aansluit bij de 
mogelijkheden van het individuele kind en aansluit bij de zorg dat door externe instellingen wordt 
geboden. 

b) Een sluitend systeem van onderwijs en zorg is aanwezig. 
Kinderen en jongeren krijgen tijdige en passende zorg bij opgroeien en opvoeden, waarbij ouders 
en andere opvoeders (w.o. professionals), in een zo vroeg mogelijk stadium bij de gecoordineerde, 
op de hulpvraag afgestemde ondersteuning worden betrokken . De ondersteuning sluit aan bij 
(zorg)activiteiten van onderwijs en instellingen 

Door in de kerntaak van het onderwijs met nadruk de zorg voor de leerling op te nemen, ontstaat 
een paradigma verschuiving. De hoofdtaak van het onderwijs was het onderwijzen zelf, waarbij 
de zorg voor de leerling tot doel had leerbelemmeringen op te heffen. De leerling volgde de 
didactiek. Door de verschuiving is het accent komen te liggen op de ontwikkelactiviteiten van de 
leerling, waarvoor door het onderwijs voorwaarden moeten worden gerealiseerd. Behalve dat de 
didactiek de leerling volgt, heeft de zorg voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerling niet 
alleen de taak leerbelemmeringen op te heffen, maar is het integraal deel uit gaan maken van het 
programma van de school. In de meeste scholen in de regio is deze ontwikkeling al zichtbaar. 

D. Hoofdlijnen en activiteitenclusters in het programma van het BO-JOZ 
De belangrijkste aanname voor de realisering van de doelstellingen is dat de gemeentelijke 
overheid, de schoolbesturen en instellingen willen investeren in enerzijds bieden van aan de 
leerling aangepast onderwijs en zorg en anderzijds het (weer) bieden van perspectief aan 
voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie en het bestrijden van voortijdig 
schoolverlaten. 

Om de beoogde resultaten, die moeten leiden tot het bereiken van de doelstellingen, te realiseren, 
wordt de komende 4 jaar gewerkt vanuit drie hoofdlijnen en activiteitenclusters, te weten 

1. Verdere ontwikkeling en structurele implementatie van Zorg-Advies-Teams 
2. Gecoordineerde ontwikkeling en implementatie van Passend Onderwijs 
3. Gecoordineerde ontwikkeling en implementatie van Centra voor Jeugd en Gezin 

Activiteitencluster 1 
Zorg-Advies-Teams 
Uitgangspunten: 
Bij de verdere ontwikkeling van de zorg-adviesteams staan de volgende uitgangspunten centraal: 

• Ouders en kinderen staan centraal 
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• Voor het grootste deel van de doelgroep staat de school centraal. De zorg wordt dan ook 
op of dicht bij de school aangeboden en in alle gevallen in samenwerking met de school. 

• De school blijft in de alle gevallen verantwoordelijk voor nun leerlingen. 
• Hulp en ondersteuning sluiten aan op de interne leerlingenzorg van de school 
• Zorg-adviesteams geven handelingsgerichte adviezen aan scholen 
• Toegankelijkheid, snelheid en kwaliteit van de dienstverlening staan centraal 
• Zorg-adviesteams, inclusief die zich richten op W E en BVE, vormen een dekkend 

netwerk in de regio voor alle scholen en W E aanbieders 
• De koppeling tussen adviesteam en Centrum voor Jeugd en Gezin is gewaarborgd 

Doelstelling 
Kinderen enjongeren bijgen tijdige enpassende zorg bij opgroeien en opvoeden, waarbij 
ouders en andere opvoeders (w. o. professionals), in een zo vroeg mogelijk stadium bij de 
gecoordineerde, op de hulpvraag afgestemde ondersteuning worden betrokken. 

Een Zorg-adviesteam voor vier specifieke doelgroepen: 
1. 0tot4jarigen 
2. primair (speciaal) onderwijs 
3. voortgezet (speciaal) onderwijs 
4. middelbaar beroepsonderwijs 

In de zorg-adviesteams worden oplossingen aangedragen voor meer complexe hulpvragen met 
betrekking tot opvoeden en opgroeien. 
Het functioneren van de zorg-adviesteams is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
onderwijs en zorg, onder voorzitterschap van het onderwijs; Het is het instrument voor 
afstemming en samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Daarmee hebben de zorg-
adviesteams een coordinerende functie bij de aanpak van problemen en uitvoeren van 
oplossingen. 

Ook ten behoeve van de overgang van de Voor- en Vroegschoolse Educatie naar het onderwijs 
dient het zorg-adviesteam een actieve bijdrage te leveren aan een doorlopende zorglijn door 
warme overdracht en het geven van handelingsgerichte adviezen. 

Het zorg-adviesteam voor het beroepsonderwijs heeft ook een rol in de preventie van voortijdig 
schoolverlaten en ongekwalificeerde intrede op de arbeidsmarkt. Het zorg-adviesteam 
ondersteunt de school bij het ontwikkelen van maatregelen, programma's en activiteiten om de 
relatie onderwijs-arbeidsmarkt te concretiseren. 

Door de invoering van het elektronisch kinddossier en de verwijsindex en de regierol van het 
zorg-adviesteam bij de overdracht naar het onderwijs en de verschillende achtereenvolgende 
schooltypen, wordt een essentiele bijdrage geleverd aan de realisering van een ononderbroken 
keten van onderwijs en zorg. 

Naast de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg-adviesteams en de inbedding in de onderwijs-
zorgstructuur, is het van groot belang dat in 2009 wordt vastgesteld op welke wijze de zorg-
adviesteams een structurele voorziening blijven in de regio. Het JAT, VAT en ZAT zijn tot nu 
toe afhankelijk van projectgelden. BO-JOZ zal de zorg-adviesteams een structurele positie 
geven. Daartoe dienen financieringsmodaliteiten te worden opgesteld. Hierbij zijn gemeenten, 
scholen, zorginstellingen en provincie direct betrokken. 
Vanuit de zorg-adviesteams ligt er een directe relatie met de Centra voor Jeugd en Gezin. Een 
medewerker van het centrum voor jeugd en gezin is een vaste partner in het zorg-adviesteam. 
Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de scholen, waar veel signalen over kinderen enjongeren in 
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beeld komen, goed zijn gepositioneerd. Vanzelfsprekend moeten medewerkers van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin hun werk ook op school kunnen doen als dat nodig is. Zorg-adviesteams en 
Centrum voor Jeugd en Gezin doen zo geen dubbel werk, maar versterken elkaar juist. 
Om de lijnen kort te houden en slagvaardig te kunnen optreden maakt ook een 
vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg deel uit van de adviesteams. Hierdoor wordt, onder 
verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg, mogelijkheden voor indicatiestelling binnen de 
adviesteams gebracht. 

Activiteitencluster 2 ' 
Passend Onderwijs 
Passend onderwijs beoogt dat scholen een aanbod aan onderwijs(zorg) doen voor elk kind dat bij 
de school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven. Besturen zullen 
samenwerkingsverbanden en samenwerking op de werkvloer tussen scholen en 
(zorg)instellingen en ondersteuners actief stimuleren en legitimeren. 

De projectgroep Passend Onderwijs heeft als opdracht in nauw overleg met de projectgroep 
Centra voor Jeugd en Gezin een ontwikkelagenda samen te stellen aan de hand waarvan passend 
onderwijs kan worden gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend 
onderwijs ligt bij de schoolbesturen. Op basis van de ontwikkelagenda stellen scholen jaarlijks 
een activiteitenplan op, dat de basis vormt voor het regionaal uitvoeringsprogramma. Voor de 
coordinate wordt door het bestuurlijk overleg een regionaal projectleider aangewezen. Deze 
onderhoudt tevens nauw contact met de deelnemende gemeentes in verband met hun specifieke 
verantwoordelijkheden met betrekking tot financiering, huisvesting, leerlingenvervoer. Hiertoe 
zal een regelmatig overleg worden gehouden met betrokken gemeenteambtenaren en 
projectgroepleiders. Op agenda zullen de gemeenten worden vertegenwoordigd in het 
projectgroepoverleg. 

Doelstelling 
Voor elk kind enjongere is een passend onderwijstraject gerealiseerd, waarbij elke deelnemer 
een thuisnabij onderwijscontinuum wordt geboden, dat aansluit bij de mogelijkheden van de 
individuele deelnemer en aansluit bij de zorg dat door externe instellingen wordt geboden 

Voor het bieden van een onderwijscontinuum is het noodzakelijk dat de verschillende 
onderwijssoorten en scholen nauw met elkaar samenwerken. Alleen op deze manier is het 
mogelijk dat de leerling ervaart dat leren een continue proces is, dat ook na het onderwijs 
doorgaat (levenslang leren). Voor wat betreft het onderwijs gaat het om het door de leerling te 
behalen specifiek doel, namelijk het voorbereiden op zelfstandige deelname aan maatschappij en 
beroep. Bestaande samenwerkingsverbanden en (werk)overleggen worden geevalueerd en zo 
nodig gei'ntensiveerd en inhoudelijk aangepast. 

Resultaten op organisatieniveau: 
• In 2011 werken SO, PO, VO en BVE samen bij de realisering van een continue 

onderwijstraject ter kwalificering van de deelnemer, met doorlopende leerlijnen en 
doorlopende zorglijnen. 

• In 2011 vindt "warme" overdracht plaats tussen de verschillende onderwijsinstellingen, 
ZAT's en ander instellingen die zich inzetten voor de doelgroep met het oog op 
doorlopende leerlijnen en doorlopende zorglijnen. 

Het uitgangspunt is dat leerlingen zorg en aangepast onderwijs krijgen binnen de eigen school. 
De kwaliteiten, die nodig zijn om kinderen zolang mogelijk binnen het (reguliere) 
onderwijsproces te houden, dienen dus naar het reguliere onderwijs toe georganiseerd te worden. 
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Samenwerking en inzet van expertise vanuit het speciaal onderwijs en vanuit de 
jeugdhulpverlening is hierbij voorwaardelijk. 

Binnen de onderwijsinstellingen blijkt het niet altijd goed mogelijk leerlingen met verschillende 
achtergronden, schoolloopbanen, mogelijkheden en interesses op te vangen en te onderwijzen. 
Het ontbreekt aan juiste onderwijsprogramma's, zorgprogramma's en voldoende expertise. In 
sommige gevallen blijkt dat scholen niet in staat zijn op tijd problemen bij een leerling te 
signaleren en/of daarop adequaat te reageren. 

Resultaten op schoolniveau: 
• In 2011 zijn de scholen bekend met alle leerlingen met factoren die de sociale en 

cognitieve ontwikkeling bedreigen. 
• In 2011 is er een gevarieerd en flexibel onderwijs- en zorgaanbod binnen het regulier 

onderwijs om thuisnabij passend onderwijs te verzorgen, onder andere door middel van 
(tijdelijke) aanpassingen in het onderwijsprogramma, onderwijstrajecten en 
arrangementen. 

• In 2011 zijn leerkrachten en management inhoudelijk, pedagogisch, didactisch en 
organisatorisch bekwaam om passend onderwijs vorm te geven en uit te voeren. 

Samenwerking beperkt zich dus niet tot onderwijsinstellingen onderling. Samenwerking met 
externe instellingen blijkt in de praktijk van het grootste belang om de doelstellingen ten 
behoeve van de leerlingen te realiseren. De een kan niet (meer) zonder de ander. Om verwarring 
en vervreemding bij de jongeren en de ouders te voorkomen is het daarbij van belang dat een 
instantie/persoon zich tijdens het ondersteuningstraject met hen bemoeit. 

Resultaten op zorgverleningniveau: 
• In 2011 is er voor jongeren en ouders een loket voor indicatiestelling en ondersteuning in 

samenwerking met en onder coordinate van het Centrum Voor Jeugd en Gezin 
• In 2011 is er "warme" overdracht tussen (onderwijs)instellingen en ZAT met het oog op 

doorlopende zorglijnen, waarbij de door ZAT en PCL geformuleerde indicaties en 
handelingsgerichte adviezen worden opgevolgd dan wel gecontinueerd. 

Omdat passend onderwijs uiteindelijk ook moet leiden tot werk en inkomen, zal de relatie 
onderwijs-arbeidsmarkt onderdeel uitmaken van de activiteitenkalender. 

Activiteitencluster 3 
Centra voor Jeugd en Gezin 
De projectgroep heeft als opdracht om in nauw overleg met de projectgroep Passend Onderwijs 
een regionaal voorstel voor de ontwikkeling en implementatie van een Centrum voor Jeugd en 
Gezin samen te stellen voor de gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland. Hierbij zal 
gebruikt worden gemaakt van de ervaringen die elders zijn opgedaan en van de producten die 
reeds in de regio Noord-Holland-Noord beschikbaar zijn. 

Doelstelling 
Een zo optimaal mogelijk gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen enjeugdigen. 
Daarmee wordt de maatschappelijke ontwikkeling van kinderen bevorderd en wordt voorkomen 
dat kinderen tussen de wal en het schip vallen. 

Het CJG wordt primair gezien als een voor burgers herkenbare en bekende eerste 
lijnsvoorziening. Een zodanige voorziening voor kinderen en ouders/verzorgers dat: 
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• Het CJG hel vanzelfsprekende adres is voor alle ouders en alle kinderen bij het ontwikkelen, 
het opgroeien en het opvoeden: vroegsignalering, vragen beantwoorden, advisering, steun 
bieden en zo nodig verwijzen met het CJG als punt voor de ouders/jeugdige om op terug te 
vallen (na afloop van een traject of als de verwijzing of hulp stagneert); 

• Door de juiste informatie en voorlichting, door advies en een preventief aanbod, kan worden 
voorkomen dat zwaardere zorg voor de kinderen moet worden ingezet; 

• Zo snel en vroeg mogelijk individuele of groepsgerichte hulp kan plaatsvinden; 
• Een goed geregeld grensverkeer, in signalering en aanpak, ontstaat tussen de belangrijkste 

opvoedingsmilieus: thuis, school en het publieke domein; 
• De effectiviteit en kwaliteit van de keten wordt verhoogd en de bekendheid met het werk 

wordt verbeterd; 
• Medicalisering en problematisering worden voorkomen; 
• Er sprake is van een integrale preventieve Jeugdgezondheidszorg (zorg voor Jeugd en 

Gezin); 
• Ouders en kinderen vanuit de gemeenten na geboorte of na verhuizing actief worden 

toegeleid naar het CJG (brochure) en de gegevens van geboorte of verhuizing worden 
doorgegeven aan het CJG. 

Het motto van het CJG luidt "meer delen en meer doen". Hiermee wordt bedoeld dat we in het 
belang van alle kinderen en jeugdigen verder kijken wanneer zich problemen voordoen die de 
gezondheid, ontwikkeling en/of opvoeding bedreigen. De werkers in het CJG wordt aangeleerd 
om meer te delen en meer te doen dan de grenzen van de eigen organisatie aangeven en daarbij 
het belang van het kind voorop te stellen. Dit betekent ook dat in sommige gevallen 
daadwerkelijk over de grenzen van de organisaties heen acties ondernomen kunnen worden: 
meer doen, zowel in de uitvoering als in de communicatie met elkaar en het elkaar aanspreken 
op dingen die anders, beter kunnen. 

Dit betekent een cultuuromslag. Niet alleen op de werkvloer maar ook op het niveau van 
coordinate, management en bestuur. Samenwerken betekent elkaar vertrouwen en met elkaar 
verbetertrajecten inslaan vanuit de gezamenlijke doelstelling (welzijn van het kind). Belangen 
zichtbaar maken, benoemen maar niet als leidraad hanteren. Elkaar aanspreken op 
verantwoordelijkheden en aangesproken willen worden, een open attitude gericht op verbetering. 
De vrijblijvendheid voorbij! 

Door bundeling van professionele kracht en ondersteuning en daar waar nodig hulp op lokaal 
niveau in een CJG, wordt versnippering en verkokering tegen gegaan. Ouders en jeugdigen 
worden daarbij actief bereikt en ondersteund om een oplossing voor een mogelijk probleem te 
vinden, waarbij de eigen kracht van de ouder of jeugdige wordt versterkt. 

Uitgangspunten: 
• Het CJG bundelt alle activiteiten of functies die te maken hebben met ontwikkeling, 

opgroeien en opvoeden van kinderen. 
• Het CJG heeft een front-office; letterlijke en figuurlijke uitstraling, herkenbaar voor de 

klanten. 
• Het CJG werkt voor de doelgroep kinderen en jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar, hun 

ouders en/of verzorgers en professionals. 
• De kempartners werken samen in het CJG: verloskundigen, JGZ 0-19 en BJZ. 
• De gemeente voert bestuurlijke regie. 
• Het CJG verwijst, daar waarin het CJG niet voorziet, naar gemeentelijk gefinancierde en niet 

gemeente]ijk gefinancierde voorzieningen. 
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Het CJG bundelt de volgende functies-

1. Het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg van 0-19 

1 S^LSCR^iSLT-"en opgroden <voor elke kte — Informatie en advies 
• Signalering 
• Toeleiding naar hulp 
• Licht pedagogische hulp 
• Coordinate van zorg 

3. Verloskundige zorg 
Schakelfunctie Zorg- en Advies teams 4 
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3. Uitvoering van het beleidsprogramma 
De uitvoering van het beleidsprogramma zal worden vastgelegd in jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma's. Daarin wordt onder meer opgenomen aan welke domeinen of een 
combinatie van domeinen in de geldende periode specifiek zal worden gewerkt. 

A. Organisatie en uitvoeringsprocedures BO-JOZ 
Alle partijen zijn via de besturen vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Overleg JOZ. Uit dit 
Bestuurlijk Overleg JOZ is het Kernbestuur JOZ samengesteld. Het Bestuurlijk Overleg JOZ 
delegeert het strategisch overleg aan het Kernbestuur JOZ . 

De regisseur JOZ vormt de schakel tussen het bestuurlijk overleg en de uitvoerende instellingen. 
De JOZ-regisseur regisseert de uitvoering door de instellingen op basis van de bindende 
afspraken binnen het Bestuurlijk Overleg en zorgt ervoor dat de afgesproken resultaten worden 
behaald. De JOZ-regisseur neemt als ambtelijk secretaris deel aan het Bestuurlijk Overleg en aan 
het Kernbestuur JOZ. 

Het Kernbestuur JOZ bestaat uit 7 vertegenwoordigers vanuit het Bestuurlijk Overleg JOZ met 
de volgende verdeling: 3 vanuit de gemeenten 3 vanuit het onderwijs en 1 vanuit de 
jeugd(gezondheids)zorg. De voorzitter komt vanuit het onderwijs. 

Binnen het Bestuurlijk Overleg JOZ en het Kernbestuur JOZ gaat het om het ontwikkelen van 
beleid en afstemming door duidelijke, resultaatgerichte en bindende afspraken met elkaar te 
maken over de gemeenschappelijke onderwerpen. 
Jaarlijks wordt een jaarplan gemaakt op basis van het beleidsplan waarin een beoordeling over 
het voorafgaande jaar is opgenomen. Het beleidsplan wordt na 2 jaar getoetst aan de vooraf in 
het convenant opgenomen opbrengsten van het Bestuurlijk Overleg JOZ. 
Het Bestuurlijk Overleg JOZ stelt domeinen vast vanuit onderwijs, gemeenten en 
jeugd(gezondheids)zorg. Op basis hiervan stelt de JOZ-regisseur het regionale beleidsplan op en 
toetst dit aan de domeinen. Zo wordt gewaarborgd dat alle domeinen vertegenwoordigd zijn in 
het beleidsplan. 
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ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

Besturen onderwijs en W E 

Neemt beleidsbeslissingen 
en koppelt terug naar achterban 

Doet beleidsvoorstellen, steit 
uitvoeringsplannen vast, neemt 
strategische en operationele 
beslissingen. 
Koppelt terug naar BO 

Doet voorstellen op strategische en 
operationeel niveau. Stelt uitvoerings-
plannen op n.a.v. besluiten BO-JOZ 
en Kernbestuur. Overlegt met 
regisseur, onderwijs, zorg/hulp-
verlening, gemeenten op uitvoerings 
niveau. Neemt uitvoeringsbeslissingen 
Koppelt terug naar KB via regisseur 

Bestuuriijk Overteg 
Jeugd Onderwijs Zorg , i 

Kernbestuur 
BO-JOZ 

Project, werk- en pilotgroepen 

NB: 
Besturen worden 
geinformeerd vanuit de 
overleggen tussen 
projectgroepen en hun 
vertegenwoordigers, door de 
projectgroepen en door het 
Kernbestuur JOZ (verslagen, 
notulen, nieuwsbrief, website, 
enz. 

B. Tijdsplanning 
Het totale programma heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Na 2 jaar vindt een evaluatie plaats van 
de doelstellingen, strategie, resultaten en uitgevoerde en geplande activiteiten. Op basis hiervan 
besluit het bestuuriijk overleg over voortgang van het programma. 
De projectgroepen stellen in het uitvoeringsplan een tijdsplanning op, welke onderdeel vormt 
van het jaarlijks JOZ uitvoeringsplan. 

C. Communicatie 
Voor overleg en communicatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande 
overlegstructuren in de jeugd(gezondheids)zorg, in het primair en voortgezet onderwijs 
(Samenwerkingsverband WSNS, SWV VO), en bij de gemeenten (ambtelijke overleggen, 
portefeuillehouderoverleg). Enerzijds om te voorkomen dat dubbele overleggen plaatsvinden, 
anderzijds om de voortgang van de ongedeelde verantwoordelijkheden en taken te waarborgen. 
De agenda's van de bovengenoemde partners vallen onder de beleidsagenda van het Bestuuriijk 
Overleg JOZ. 

Volgend op de 2-maandelijkse bijeenkomsten van het kernbestuur zal naar alle partners van het 
Bestuuriijk Overleg een nieuwsbrief worden gestuurd met informatie uit het overleg, de 
projectgroepen en andere activiteiten in het kader van JOZ en een activiteitenkalender. 
De website www.bojoz.nl wordt aangepast en zal worden gebruikt voor verspreiding van 
verslagen, rapporten en informatie over onderwerpen binnen JOZ en die daaraan zijn gerelateerd. 

Interne communicatie 
Interne communicatie wordt op programmaniveau bepaald door de planning van de voortgang-, 
monitoring- en evaluatieverslagen en aangestuurd door de regisseur JOZ. De communicatie 
verloopt schriftelijk, met eventueel mondelinge toelichting in projectgroepbijeenkomsten, 
(ambtelijke) overleggen en vergaderingen van kernbestuur en Bestuuriijk Overleg. 

Op projectniveau wordt de interne communicatie aangestuurd door de regisseur JOZ en de 
projectleiders. Afspraken worden gemaakt over de wijze van communiceren tussen 
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- Kernbestuur en projectleiders/projectgroepen v.v. 
- Projectleiders en regisseur v.v. 
- Projectleiders/projectgroepen en achterban v.v. 

Externe communicatie. 
Het gaat hier om de communicatie met personen en instanties buiten de directe kring van het 
Bestuurlijk Overleg JOZ. Op programmaniveau is dit de verantwoordelijkheid van de voorzitter 
en de secretaris van het kernbestuur. Het gaat om contacten tussen BO-JOZ en de pers, provincie 
en rijk en dergelijke. De deelnemende partners van'het Bestuurlijk Overleg hebben hun eigen 
verantwoordelijk op uitvoeringsniveau. 

De overlegvormen worden opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsplan. 

Communicatiestructuur 

Bestuurlijk 
Overleg 
besturen van 
alle betrokKen 
partijen 

Externe 
communicatie 

Kernbestuur 
7 
afgevaardigden 
van het BO + 
regisseur JOZ 

Project-
groepen 

Onder 
wijs 
overleg 

Ambtelijk 
overleg 

Zorgover 
leg Kop 
vanNH 

Eigen organisatie en politiek/bestuurlijk verantwoordelijken voor 
interne besluitvorming op basis van inter- en intrasectorale 
samenwerking en 
eigen (beleids) verantwoordelijkheid 
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4. Monitoring en evaluatie 
Het vaststellen en bespreken van de voortgang van de activiteiten, de mate waarin beoogde 
resultaten worden gehaald en de vastgestelde doelen worden gerealiseerd, de effectiviteit van de 
gekozen strategic en de wijze waarop de duurzaamheid van de effecten op de verschillende 
niveaus zichtbaar worden is van groot belang voor het slagen van het programma en de projecten 
daarbinnen. 

De voortgangsrapportages, monitoring en evaluaties moeten opleveren: 
• Sturen van de activiteiten en investeringen richting vastgestelde opbrengsten/effecten en 

doelen (Bestuurlijk Overleg, kernbestuur, regisseur, projectleiders, uitvoerders) 
• Informeren van het besluitvormingsniveau en eventuele fondsverstrekkers (Bestuurlijk 

Overleg, kernbestuur, gemeenten, provincie, rijk) over de voortgang van de projecten en 
het programma 

• Informeren van alle deelnemers en het publiek over de resultaten van de projecten en het 
programma 

Voor wat betreft de rapportages die de regisseur onder ogen krijgt, is het laagste niveau dat van 
de projectgroepen en deelnemende instanties. In de praktijk zullen deze op uitvoeringsniveau een 
directe lijn hebben met een projectleider. Deze is verantwoordelijk voor het management van het 
project, die door anderen in het veld wordt uitgevoerd. 
De project leider is het aanspreekpunt voor de regisseur JOZ. Waar het om gaat is een 
vergelijking te maken van planning en realisatie, zowel voor activiteiten als kosten, en het 
trekken van conclusies uit deze analyse. Deze worden opgenomen in de voortgangsrapportages, 
die de basis vormen voor de monitoringsverslagen. 
De focus van de monitoringsverslagen is duidelijk anders dan die van de voortgangsrapportages. 
Het gaat nu om effectiviteit en efficiente. Effectiviteit meet de doelgerichtheid, de voortgang 
richting vooraf vastgestelde (project)doelen aan de hand van vastgestelde indicatoren en 
streefwaarden: doen we de goede dingen? Efficientie meet de doelmatigheid: doen we de goede 
dingen goed? Aan scholen en instellingen zal o.a. gevraagd worden wat hun ervaringen zijn met 
de ontwikkelingen en effecten van het BO JOZ. 
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Bijlage 

Deelnemende organisaties per 1 februari 2009 

Gemeenten: 
Gemeente Zijpe 
Gemeente Den Helder 
Gemeente Texel 
Gemeente Schagen / 

Gemeente Harenkarspel 
Gemeente Anna Paulowna <• 
Gemeente Niedorp 

Onderwijs 
Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-West 
Stichting Surplus 
Scholen aan Zee 
ROC Kop van Noord-Holland 
REC 4.5 
Bestuurcommissie Openbaar Onderwijs Meerwerf 
Openbaar Onderwijs Schagen 
(Stichting) Openbaar Onderwijs Texel 
Stichting R.K. Onderwijs Niedorp 
Stichting Katholiek primair onderwijs Friesland 
Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Noord-Oost Nederland 
Vereniging Prof. Dr. S. Greijdanusschool 
GSG Schagen 
Stichting Sarkon 
Stichting Samenwerkingschool S.O regio Den Helder 
OSG De Hogeberg Den Burg 
Stichting Algemeen Bijzondere Basisschool Comenius 
Stichting Kopwerk 
Clusius College 
Heliomare 
RSG Wiringherlant 
Stichting Kinderopvang Den Helder, Texel 
Samenwerkingsverband Schagen 
Samenwerkingsverband Den Helder 
Stichting Flore 

Zorg- en Hulpverlening 
GGD Hollands Noorden 
Bureau Jeugdzorg 
Stichting Parian 
GGZ Noord Holland Noord 
Stichting Omring JGZ/Evean 
Stichting Brijder 
RMC/leerplicht Noordkop 
Stichting Kopservice 
Stichting ZON Holland Noord 
Triversum( Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) 
MEE Noordwest-Holland 
WMD (algemeen maatschappelijk werk) 

Bestuurlijk Overleg Jeugd Onderwijs Zorg Kop van Noord-Holland 2008-201 



BO-JOZ 
Kop van Noord-Holland 

Bestuurlijk Overleg 
Jeugd Onderwijs en Zorg 

Kenmerken 

Verbinden van partijen die actief zijn op de do-
meinen Jeugd, Onderwijs en Zorg in de regio 
Kop van Noord-Holland. 

Alle partijen die actief zijn op de domeinen 
Jeugd, Onderwijs en Zorg in de Kop van Noord-
Holland maken bindende afspraken met elkaar 
over samenhang en samenwerking. 

• Samenhang in de activiteiten van onderwijs, 
jeugdhulpverlening en (gezondheid) 
zorginstellingen 

« Samenwerking tussen scholen ondeiiing en 
tussen scholen en externe organisaties 

# Samenwerking tussen hulpverlenende en 
jeugd(gezondheid)zorginstanties 

• Samenhang in beleid van gemeentes, school-
besturen, besturen van hulpverlenende en 
jeugd(gezondheid)zorginstanties en samen
hang in de uitvoering daarvan 

# Zorg en hulpverlening dichtbij en in de school 

BO-JOZ 

BESTUURLIJK OVERLEG 

JEUGD ONDERWIJS ZORG 

K O P VAN NOORD-HOLLAND 

EEN EVENWICHTIG] 
ONTWIKKELING 

VOOR 
ELK KIND 

SAMEN WERKEN 
AAN 

SAMENWERKEN 

Bestuurlijk Over-
leg JOZ 

Kernbestuur 
BO-JOZ 

2008-2011 

Regisseur JOZ 

Werk- en pro-
jectgroepen 

BO-JOZ 
Sportlaan 38 
1782 ND Den Helder 
0223 540300/329 
06 44135357 
regisseurjoz@gmail.com 
wvvw.bojoz.nl 

samen werken aan samenwerken 
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BO-JOZ 
Kop van Noord-Holland 

De vrijblijvendheid voorbij 

BO-JOZ 
Kop van Noord-Holland 

Hoofdlijnen in de uitvoering 

Structurele en duurzame samenwerking tus-
sen alle partners van het 
Bestuurlijk Overleg JOZ 
Kop van Noord-Holland 

In het Bestuurlijk Overleg JOZ zijn alle ge-
meenten van de Kop van Noord-Holland verte-
genwoordigd, evenals alle onderwijs-instellingen 
en alle instanties voor jeugd hulp- en zorgverle-
ning. 

Het Bestuurlijk Overleg JOZ verbindt al die 
partijen met elkaar vanuit het gemeenschappelijk 
regionaal beleidsplan. 

Het Bestuurlijk Overleg JOZ draagt zorg voor 
gezamenlijk beleid voor de ontwikkeling, op-
vang, zorg en onderwijs voor kinderen enjonge-
ren van -9 maanden tot 23 jaar. 

Gericht op 
Een sluitend ontwikkelingsketen waarbij elk kind 
in de regio zicht heeft op een evenwichtige ont
wikkeling. 

Resultaat 
^ Voor elk kind en jongere een passend onder-

wijstraject 
^ Voor elk kind, jongere en ouder een sluitend 

systeem van opvoed- en opgroei-
ondersteuning, zorg en onderwijs 

Hoofdlijnen 
^ Structurele implementatie van Zorg-

Adviesteams in de regio 
# Regionaal gecoordineerde ontwikkeling en 

implementatie van Passend Onderwijs 
# Regionaal gecoordineerde ontwikkeling en 

implementatie van Centra voor Jeugd en Ge-
zin 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
# Coordinate van intensieve samenwerking en 

werkcontacten met en tussen onderwijs, zorg-
adviesteams en zorginstellingen. 

# Geven van informatie, advies, hulp en licht 
pedagogische ondersteuning bij opgroeien en 
opvoeden 

# Afstemming van preventie, diagnostiek, indi-
catie en hulpverlening. 

Zorg-Adviesteams 
# Kinderen en jongeren krijgen tijdige en pas-

sende zorg bij opgroeien en opvoeden. 
# Een blijvende, structurele voorziening waarbij 

ouders en andere opvoeders (w.o. professio
nals) in een zo vroeg mogelijk stadium wor-
den betrokken bij de gecoordineerde, op de 
hulpvraag afgestemde ondersteuning. 

# In samenwerking met onderwijsgevenden en 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Specifieke doelgroepen 
1. 0tot4jarigen 
2. 4 tot 12 jarigen 
3. 12 tot 18 jarigen 
4. 18+ 

Passend Onderwijs 
# Realiseren van een passend onderwijstraject 

voor elk kind in de regio. 
# W E , SO, PO, VO en BVE werken samen om 

een continue ontwikkelings- en onderwijstra
ject voor elk kind te realiseren. 

# In samenwerking met de zorg-adviesteams 
realiseren W E en scholen doorgaande zorg-
lijnen. 

# In onderlinge samenwerking tussen scholen, 
zorg-adviesteams en Centra voor Jeugd en 
Gezin ontstaat voor ouder en kind een loket 
voor indicatiestelling en ondersteuning. 

samen werken aan samenwerken samen werken aan samenwerken 


