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Wat doet Frieslab?
Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en
dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat
vooral om problemen in ketenzorg, ketenregie en de overgang tussen de wetten AWBZ, Wmo, Wjz, Zvw en Wpg.

Hoe werkt Frieslab?
Frieslab brengt experts en organisaties bij elkaar om voor
deze knelpunten oplossingen te zoeken. Met de oplossingen
wordt in projecten geëxperimenteerd.
Frieslab ondersteunt bij het opstarten van de projecten en
bundelt de resultaten in een advies aan de staatssecretaris.
Meer info www.frieslab.nl
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Inleiding
Het schuurt op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken. Het volgen van onderwijs voor
kwetsbare jongeren in opvang- en behandelorganisaties is onvoldoende geborgd in de wet- en
regelgeving. De Leerplichtwet verplicht alle jongeren om naar school te gaan. Regionale OpleidingsCentra (ROC’s) en (zorg)organisaties kunnen echter financiële problemen krijgen als zij kwetsbare
jongeren lesgeven en opvangen. Dat komt doordat de Leerplichtwet enerzijds en de bekostiging
van ROC’s en de organisaties anderzijds niet op elkaar lijken aan te sluiten.
Hoe kan dat?
Jongeren tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Dus ook de jongeren in de zogeheten
residentiële jeugdzorg1 . De jongeren waar we het in dit rapport over hebben zijn jongeren onder de
23 die te maken hebben (gehad) met ernstige problemen binnen het gezin, verwaarlozing, geweld
en misbruik, psychische problemen. Het zijn kwetsbare jongeren die opgevangen worden om te
leren hier mee om te gaan. Opvangorganisaties zijn volgens de Leerplichtwet verplicht onderwijs te
laten verzorgen voor hun cliënten. In deze opdracht komen ze vele hindernissen tegen.
Deze hindernissen liggen:
n in de wet- en regelgeving
n in de organisaties zoals scholen, zorg- en opvangorganisaties en gemeenten
n bij de jongeren zelf
De jongeren willen in de regel een zo normaal mogelijk leven opbouwen. Daarbij hebben zij hulp
nodig. Maar zij worden tureluurs van alle verschillende loketten waar ze langs moeten. Ieder
‘schakelmoment’ is een risico voor afhaken.
De wet- en regelgeving is ingewikkeld en veelomvattend waardoor het organiseren van onderwijs
voor deze jongeren een zoektocht is. Organisaties handelen meestal naar de letter van de wet en
staan niet altijd open voor de mogelijkheden. Ze gaan voor zekerheid en blijven binnen de
‘omheiningen’ van het eigen domein. Zo vermijden zij sancties van de controlerende instanties.

1

Residentiële jeugdzorg is hulpverlening waarbij kinderen of jongeren van 0 - 18 jaar, op vrijwillige of
gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht niet thuis verblijven, maar in gezinshuizen, leef- en behandelgroepen, kamertrainingscentra, jeugdzorgplusvoorzieningen of justitiële jeugdinrichtingen
(bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl).
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Neem nou Marco:
Op 30 september werd in het televisieprogramma Tegenlicht bestuurder Eric van
’t Zelfde geportretteerd in zijn werk om te komen tot een superschool voor kinderen in
een achterstandswijk in Rotterdam. Een zeer bevlogen man met visie op onderwijs en
hart voor achterstandskinderen. Een indrukwekkende passage in de documentaire is het
moment waarop hij voor de rechter wordt gedaagd omdat hij 2 agressieve leerlingen
van school stuurde. ‘Zij eruit of ik eruit! Het kan niet zo zijn dat 2 kinderen van 13 jaar
de veiligheid van deze school en daardoor de toekomst van andere leerlingen in gevaar
brengen’. Hij werd in het gelijk gesteld.

Inleiding

Ondertussen buigen wij ons in Friesland over Marco: een jongen met autisme die van
school is gestuurd omdat hij steeds te laat kwam, zo werd door hem beweerd. Deze
casus stond centraal in vele concepten van dit rapport. Marco is vanaf zijn vierde onder
de hoede genomen door Jeugdzorg. Hij is intramuraal opgenomen geweest en heeft
pleegouders gehad. Marco werd van school gestuurd omdat hij met messen zwaaide.
Marco heeft een autistische stoornis. Dankzij bemiddeling van het project Duet ging hij
in de leer bij een metaalbewerker. Deze werd betaald uit de vergoeding voor een aantal
middagen dagbesteding en 1 uur begeleiding per week. Toen de zorgaanbieder een
indicatie aanvroeg voor woonbegeleiding kreeg hij een zzp. Dat betekende dat woonbegeleiding de dagbesteding overrulede omdat ‘de voorliggende voorzieningen niet
waren onderzocht’. Het werk bij het metaalbedrijf verviel. Marco was boos. Marco volgt
nu geen onderwijs meer, heeft voor een andere zorgaanbieder gekozen en hangt wat
rond.
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De directie van het betreffende ROC riep alle betrokkenen bijeen om de casus af te
pellen en ervan te leren. Wat bleek:
n De jongen zat al vanaf zijn vierde in zorg bij een jeugdzorgorganisatie.
n De school wist niet dat de jongen autistisch was.
n De school voelde zich aangevallen door een telefoontje van (weer) een nieuwe hulpverlener die kritische vragen stelde over het onderwijs voor deze jongen.
n De nieuwe hulpverlener realiseerde zich niet dat school al een hele geschiedenis
heeft met de jongen en al het een en ander heeft geprobeerd.
n De jongen komt zijn afspraken niet na.
n Er is een verschil van inzicht over wat een passende onderwijsaanpak is voor
jongeren met autisme.
n Marco heeft leerlingen met een mes bedreigd.
n De communicatie tussen zorg, onderwijs en aanvullende hulpverleners verliep stroef.
n Er was een leerwerktraject in de metaalbewerking ingezet en dat vond Marco leuk.
Door gescheiden financieringsstromen kon dit niet meer betaald worden.

‘Ben je in staat de ander te begrijpen2’
Aansluitend bij de documentaire over Eric van ’t Zelfde is het volstrekt legitiem dat de
2 leerlingen verwijderd werden en ook dat Marco niet meer naar deze school kan. Maar
hoe is het nu met Marco? Wie zorgt ervoor dat er wel een passend traject komt om hem
weer naar school te krijgen?
Vraag aan Frieslab
De vraag aan Frieslab is of de wet- en regelgeving moet worden aangepast of dat er meer
mogelijk is binnen de grenzen van de bestaande wetten en regels. Want deze jongeren
dreigen tussen wal en schip te raken.

Leeswijzer
De notitie is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 wordt de wet- en regelgeving geordend. Om met een oplossing te kunnen
komen dient er immers eerst inzicht te zijn in de huidige wet- en regelgeving. De
beschikbare bronnen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Om de uitwerking van de
wet- en regelgeving in de praktijk te toetsen zijn verhalen van jongeren geanalyseerd en
directieleden en projectleiders van drie samenwerkende opvangorganisaties en ROC’s
telefonisch geïnterviewd. Welke knelpunten ervaren zij? En, hebben zij mogelijke
oplossingen en alternatieven? Hun ervaringen en verhalen zijn verwoord in hoofdstuk 3.
Dan volgt in hoofdstuk 4 de samenvatting van de ervaren knelpunten en in hoofdstuk 5
de observatie en reflectie. Dit leidt tot een theoretisch model en een voorzet voor een
proeftuin met een domeinoverstijgend budget. Hoofdstuk 6 geeft praktische en
theoretische oplossingen.

Inleiding

De kosten voor de samenleving zijn hoog. Zo kost een uitkering op bijstandsniveau
gedurende 40 jaar 1 miljoen euro. De maatschappelijke opbrengst kan groot zijn als er
een passend onderwijsaanbod voor deze jongeren is. Dat biedt hen meer kansen en
toekomstmogelijkheden en vooral: de mogelijkheid om op eigen benen te staan.
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2 D. Bouma, Friesland College
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De wet- en regelgeving op
het snijvlak van zorg,
onderwijs en sociale zaken
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de wet- en regelgeving knellend
is, is er eerst een ordening nodig van bestaande wetgeving.
Bij zorg en onderwijs voor kwetsbare jongeren zijn verscheidene ministeries betrokken:
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
Sociale Zaken (SZ), Veiligheid & Justitie (V&J) en Binnenlandse Zaken (BZK).
In dit hoofdstuk wordt op basis van de domeinen onderwijs, zorg en inkomen de
betrokkenheid van deze ministeries en de daarbij horende wet- en regelgeving in kaart
gebracht.

2.1. Onderwijs
Organisaties

Wetgeving

Artikelen

Ministerie OC&W

Leerplichtwet 1969

Artikel 2

Ministerie OC&W

Les- en cursusgeldwet 2000
en Uitvoeringsbesluit (LCW)

Artikel 1, 5 en 15

Ministerie OC&W

Wet Educatie en
Beroepsonderwijs
en Uitvoeringsbesluit (WEB)

Artikel 1.3.1, 2.2.2,
7.2.2.4, 7.2.6, 8.1.3, 8.1.7

Ministerie OC&W

Uitvoeringsregeling bestrijding
voortijdig schoolverlaten en
regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten (VSV)

Artikel 11

Ministerie OC&W

Wet op de Expertisecentra
(WEC)

Artikel 2, 28b en c, 40.3,
40.4, 71c

Inspectie van het Onderwijs

Wet op het Onderwijstoezicht
(WOT)

Inspectie van het Onderwijs

Onderwijscontroleprotocol

Paragraaf 3.4 sector
Beroepsonderwijs en
Volwassen
Educatie

Leerplichtwet
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen).

Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar
kwalificatieplicht. Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten
volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een MBO-diploma op
niveau 2 of hoger, een HAVO-diploma, of een VWO-diploma. Bij een leerplichtige jongere
of een jongere die kwalificatieplichtig is (dus meerderjarig) rusten de verplichtingen en
bevoegdheden die “in de Leerplichtwet zijn toebedeeld aan de in artikel 2, eerste lid
bedoelde personen op de jongere zelf ” (Leerplichtwet 1969, artikel 1b).
Opvangorganisaties zijn volgens de Leerplichtwet verplicht onderwijs te laten verzorgen
voor hun cliënten.

Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgelden
Voor het volgen van onderwijs moet betaald worden: cursus, lesgeld en de kosten voor
schoolboeken en overig lesmateriaal. Ook vragen scholen nog een vrijwillige bijdrage
voor allerlei leuke en nuttige activiteiten. Voor jongeren jonger dan 18 jaar zijn de ouders
verantwoordelijk voor het betalen van de schoolbijdrage. Vanaf 18 jaar moeten jongeren
het lesgeld zelf betalen.

Bekostiging van een ROC/Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
De ROC’s worden bekostigd op grond van de jaarlijkse leerlingentelling per 1 oktober en
1 februari. Leerlingen die op die datum ‘binnen’ zijn, worden bekostigd. Neemt een ROC
daarna leerlingen aan, dan ontvangt het pas inkomsten van OC&W als er weer een
teldatum wordt gepasseerd.
Een ROC wordt gefinancierd op basis van een aantal voorwaarden. De cursist dient
ingeschreven te zijn voor een opleiding, er dient een getekende onderwijsovereenkomst
te zijn, de cursist volgt de opleiding (controle aan de hand van de presentieregistratie)
en er dient voldoende onderwijstijd geprogrammeerd te zijn (voltijdsurennorm van 850
uur/jaarbasis) en gegeven te worden door bevoegde docenten (of onder supervisie van).
Verder wordt een ROC bekostigd op basis van het aantal behaalde diploma’s. Er dient
ook een bepaalde ratio in de verhouding leraar-leerlingen gehanteerd te worden.

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

Verantwoordelijk voor de Leerplichtwet zijn: ”Degene die het gezag over een jongere
uitoefent, en degene die zich met de feitelijke verzorging van een jongere heeft belast,
zijn verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet te zorgen, dat de jongere als
leerling van een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld
bezoekt” (Leerplichtwet 1969, artikel 2 lid 1).
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Aan de opleidingen kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden
toegevoegd ter bevordering van het instromen in en met gunstig gevolg voltooien van de
opleiding. De activiteiten in de zogeheten oriëntatieperiode maken geen deel uit van de
opleiding.

Uitvoeringsregeling voortijdig schoolverlaten (VSV)

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

OC&W heeft met alle 39 Regionale Meld en Coördinatie regio’s (RMC-regio’s) convenanten afgesloten met contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is binnen een aantal schooljaren een
maximaal percentage VSV-ers op het totaal aantal deelnemers per onderwijsniveau te
realiseren. Het gaat om een prestatiesubsidie.
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De subsidie omvat ook de middelen voor de zogenoemde plusvoorziening. Dat is een
combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en - indien nodig arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid met de
jongere voorop staan. Een initiatief met enkel een onderwijs- of zorgcomponent is dus
geen plusvoorziening. Een plusvoorziening kan verschillende vormen aannemen,
afhankelijk van het aantal jongeren dat als ‘overbelast’ aangemerkt kan worden, de aard
van hun problematiek en reeds bestaande voorzieningen in de regio.
OC&W: “Indien een onderwijsinstelling zich meer richt op een groep jongeren die een
opleiding/traject volgt dat niet rechtstreeks opleidt tot een startkwalificatie (bijvoorbeeld op jongeren die een AKA-opleiding3 volgen) wordt hier bij de berekening van de
prestatiesubsidie geen rekening mee gehouden. OC&W is zich ervan bewust dat het
hierdoor mogelijk lastiger is om de beoogde reducties te realiseren. Echter, zowel op
basis van de afgesloten convenanten als de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig
schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten wordt
hier geen rekening mee gehouden. Het is een landelijke generieke regeling en deze
biedt geen ruimte om rekening te houden met specifiek beleid van een onderwijsinstelling.” (Bron: www.aanpakopschooluitval.nl)

Wet op de Expertisecentra (WEC)
Deze wet regelt het speciaal (voortgezet) onderwijs. Dit onderwijs is bestemd voor kinderen van wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische of een orthodidactische benadering gewenst is. Dit wordt vastgesteld door de Commissie voor
Indicatiestelling (CvI) voor het speciaal onderwijs. De Commissie is een onderdeel van
een Regionaal Expertise Centrum (REC); een samenwerkingsverband van de scholen van
een cluster in een bepaalde regio. Er zijn vier typen clusters.
Op grond van artikel 40.3 en 40.4 en 71c WEC kan een school voor speciaal (voortgezet)
onderwijs zorgen voor onderwijs aan leerlingen van een residentiële instelling, en wordt
daarvoor bekostigd als de school met de residentiële instelling een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Grondslag voor de bekostiging is hier niet het aantal leerlingen maar de capaciteit van de jeugdorganisatie.

3 AKA = Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent, is een opleiding voor een specifieke groep jongeren. De
opleiding AKA geeft jongeren een nieuwe kans om zich voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt.
Het gaat om jongeren die tot nu toe weinig succesvol zijn geweest op school en nog geen MBO-diploma
hebben gehaald waarmee ze aan het werk kunnen.

De opname geeft automatisch toegang tot de school. Er is dan geen indicatie nodig van
de CvI.
In de wet wordt onder een residentiële instelling verstaan: een instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening of jeugdgezondheidszorg dan wel een justitiële jeugdinrichting, waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is
vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang.

Wet op het Onderwijstoezicht (WOT)
De WOT regelt de manier waarop toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. In de WOT staat dat scholen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de
kwaliteit van het onderwijs. De inspectie van het onderwijs houdt hier toezicht op.
Verder houdt de inspectie toezicht op de beroepsvormende praktijk (stages). Uren in de
praktijk tellen mee voor de onderwijstijd als hiervoor een beroepspraktijkvorming overeenkomst (BPV) bij een geaccrediteerd bedrijf is afgesloten. Ook is het mogelijk dat de
uren in de praktijk onder directe verantwoordelijkheid en toezicht van een bevoegd
medewerker van het ROC worden uitgevoerd.

Onderwijscontroleprotocol
Het controleprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds
de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een
toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in werking en zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben. De scholen voor speciaal onderwijs gaan deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Zij worden verantwoordelijk voor het
realiseren van een sluitende inrichting van zorgsystemen en speciale voorzieningen.
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2.2. Zorg
Organisaties
Ministerie VWS

Wetgeving

Artikelen

Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten

Ministerie VWS

Zorgverzekeringswet

Ministerie V&J

Beginselenwet Justitiële Inrichtingen

Artikel 52

Provincie

Wet op de jeugdzorg

Artikel 29m en 29v

Gemeente

Wet maatschappelijke ondersteuning

Prestatievelden:
2: preventie ondersteuning

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

jeugd
7: maatschappelijke opvang
8: openbare geestelijke
gezondheidszorg
9: verslavingsbeleid

AWBZ en onderwijs
AWBZ-zorg op school beperkt zich tot de drie functies: persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben aanspraak op
AWBZ-zorg voor een bepaald aantal minuten per week. In de ‘Beleidsregels persoonlijke
verzorging en verpleging’ staat een tabel met het aantal minuten dat de geïndiceerde
schoolsoort per functie per leerling maximaal kan bieden.
De clusterindicatie van het speciaal onderwijs kent als begeleiding een aantal activiteiten, zoals structuur aanbrengen en het voeren van regie. Het gaat om een voorziening die
vooruitloopt op begeleiding vanuit de AWBZ.
Alleen als er toezicht nodig is dat ‘bovengebruikelijk’ is, kan er een AWBZ-indicatie voor
begeleiding afgegeven worden. Er moet dan sprake zijn van zodanige gedragsproblemen
dat zij de omgang met andere leerlingen bemoeilijken.
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Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kent geen vorm van speciaal middelbaar
beroepsonderwijs. Wel is er een leerling gebonden financiering (LGF) beschikbaar, een
zogenoemde rugzak. Nadat een jongere een indicatie heeft gekregen van de CvI, kunnen
ouders kiezen voor een rugzak of voor voortgezet speciaal onderwijs. Bij de keuze voor
een rugzak wordt begeleiding geboden vanuit het REC. Ook kan met gebruik van de rugzak extra inzet in het MBO onderwijs plaatsvinden.
Toegang tot het speciaal onderwijs is alleen mogelijk als er sprake is van beperkingen in
de onderwijsparticipatie.

Als er een indicatie is afgegeven voor Verblijf en de jongere gaat vanuit zijn verblijfssituatie naar school, dan kunnen er geen losse functies worden geïndiceerd. Een zorgzwaartepakket (ZZP) omvat de volledige 24-uurs zorg. De school overlegt dan met de
zorgaanbieder over extra inzet vanuit het ZZP van de jongere. (Bron: CIZ Indicatiewijzer
6.0, 2013) De onderwijsinstelling moet een samenwerkingsovereenkomst hebben met
een regionaal expertisecentrum (REC) of een school voor VSO voor ambulante begeleiding en een handelingsplan opstellen. Het bedrag dat de onderwijsinstelling en het REC
of de school voor VSO ontvangen, is afhankelijk van de aard van de beperkingen van de
leerling en de leerweg. Begeleiding bij stage is de taak van de school en kan niet ten
laste van de AWBZ komen. (Bron: CVZ, augustus 2010)

Zorgverzekeringswet

Beginselenwet Justitiële Inrichtingen
In de wet is geregeld dat de jongere verplicht is tot het volgen van onderwijs, dan wel tot
het deelnemen aan andere activiteiten in het kader van zijn pedagogische vorming. In
een perspectiefplan wordt opgenomen welk onderwijs hij volgt of aan welke activiteiten
hij in het kader van zijn pedagogische vorming deelneemt. De inrichting waar de jongere
verblijft heeft financiële middelen voor onderwijs en activiteiten in het kader van de
pedagogische vorming, en dus ook voor leerkrachten. Verder kan er nog een extra
tegemoetkoming worden verleend in de kosten die gemaakt moeten worden voor het
onderwijs.

Wet op de Jeugdzorg
In de wet wordt de aanspraak op de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg
geregeld. De wet maakt het volgende onderscheid:
Gezinshuizen
Het gaat bij gezinshuizen om een vorm van residentieel verblijf. Afhankelijk van de
grondslag wordt de indicatie Verblijf gesteld door BJZ of door het CIZ. Veel van deze
kinderen volgen onderwijs op een school voor speciaal onderwijs.
Instellingen voor jeugd & opvoedhulp (provinciale jeugdzorgaanbieders, geïndiceerde
jeugdzorg, jeugdhulpverlening)
Eén van de uitgangspunten is dat kinderen in deze instellingen dezelfde toegang dienen
te hebben tot onderwijs, werk en vrije tijdsbesteding als hun leeftijdsgenoten.
Kamertrainingscentra
Een kamertrainingscentrum is een woonhuis waarin vier tot acht jongeren met psychosociale problemen onder begeleiding samenwonen. Het centrum is meestal verbonden aan
een internaat of tehuis voor jongeren en vormt de overgang naar zelfstandig wonen. Op
de locatie wordt lichte begeleiding geboden.

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

Vanuit de Zorgverzekeringswet worden er geen onderwijskosten vergoed.
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JeugdzorgPlus
Een zorgaanbieder die aan een leerplichtige jongere verblijf biedt in een JeugdzorgPlus
accommodatie is een instelling die is belast met de feitelijke verzorging van de jongere
als bedoeld in artikel 2.1 van de Leerplichtwet. De kosten voor dit onderwijs komen ten
laste van het budget van de zorgaanbieders.
(Bron: www.nji.nl)

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
In een aantal prestatievelden binnen de Wmo komt onderwijs aan jongeren naar voren.
Gemeenten hebben een regietaak ten aanzien van een goede zorgstructuur binnen het
onderwijs, zij moeten activiteiten voor toeleiding naar leer-werktrajecten op gang
brengen en een vangnetfunctie creëren voor zwerfjongeren. Gemeenten zijn niet
verantwoordelijk voor onderwijs aan hun ingezetenen; ze worden er ook niet voor
gefinancierd.

2.3. Inkomen
Organisaties

Wetgeving

Artikelen

Ministerie van SoZa/
gemeente

Wet Werk en Bijstand

Artikel 9.1, 13.2a en 13.2c, 33,
41.4, 44.1

Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
(UWV)

Wet Werk en Arbeidsondersteuning
Jonggehandicapten

Artikel 2.43, 2.44

Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO)

Wet Studiefinanciering

Artikel 2.7a, 3.14, 11.3

Gemeente

Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen

Het eigen inkomen van jongeren in opvangorganisaties:
Minderjarig

Zak- en kleedgeld ouders
Bijdrage voogd
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Meerderjarig

Bijstandsuitkering via gemeente
Wajong uitkering via UWV

Wet Werk en Bijstand (WWB)
Het ministerie van Sociale Zaken houdt toezicht op de uitvoering van de Wet Werk en
Bijstand. De hoogte van de bijstand hangt af van de leeftijd en de leefsituatie. Volgens
de WWB moet iedereen of werken of naar school en tenminste een startkwalificatie
halen voordat hij 23 jaar is.

Niet iedereen: er kan uitstel zijn vanwege zorgtaken, of ontheffing zolang er de zorg is
voor een kind jonger dan 5 jaar. Jongeren met een indicatie voor de doelgroep van de
Wet sociale werkvoorziening of jongeren die het Praktijkonderwijs gevolgd hebben,
hebben deze verplichtingen sowieso niet.

Voor jongeren die verblijven in een opvangorganisatie worden verblijf en bijkomende
kosten gefinancierd uit de AWBZ of de Zorgverzekeringswet (Zvw). De uitkering wordt
dan verlaagd naar het niveau van zak- en kleedgeld.
De gemeenten verzorgen de uitvoering van de WWB, zij beslissen over het recht op een
bijstandsuitkering en betalen de uitkeringen uit. Vanaf 1 januari 2012 moeten jongeren
tot 27 jaar voordat ze een WWB-uitkering aanvragen eerst zelf vier weken actief op zoek
naar werk. Vanaf 1 juli 2012 moeten ze in die vier weken ook onderzoeken of ze door
scholing hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Gemeenten en UVW zijn
hiervoor verantwoordelijk. Als de jongere na vier weken zoektijd voor een uitkering in
aanmerking komt, wordt de uitkering met terugwerkende kracht per melddatum
toegekend.
Recent heeft het ministerie aan gemeenten aangegeven dat zij aanvullende inkomensondersteuning kunnen bieden aan jongeren van 18, 19 en 20 jaar. Hiermee kan ook de
inkomenspositie van zwerfjongeren verbeterd worden.
(Bron: Verzamelbrief 2013-2, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juli 2013)
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Elk jaar worden de bijstandsnormen vastgesteld. Een bijstandsuitkering is het vangnet
van de sociale zekerheid. Een persoon komt alleen in aanmerking voor een bijstandsuitkering als deze niet zelf kan voorzien in zijn eigen levensonderhoud. Daarbij is het van
belang dat hij geen recht heeft op een andere uitkering of regeling waarmee de kosten
van levensonderhoud betaald kunnen worden. Bij personen met studiefinanciering
vervalt het recht op bijstand. Jongeren die een deeltijdopleiding volgen kunnen geen studiefinanciering aanvragen en kunnen voor het deel dat ze nog beschikbaar zijn (dus geen
scholing volgen) een gedeeltelijke uitkering aanvragen.

Wajong
Jonggehandicapten kunnen ondersteuning van de overheid krijgen bij werk en inkomen.
Jongeren met een beperking die niet kunnen werken krijgen een Wajong uitkering.
Doel van deze wet is het ondersteunen bij het vinden en behouden van betaald werk.
Vanaf 18 jaar is het mogelijk om hiervoor in aanmerking te komen; er moet dan sprake
zijn van een ziekte of aandoening waardoor er duurzame arbeidsbeperkingen zijn. Het
UWV voert deze wet uit en keert de uitkeringen uit.
Een Wajong uitkering is 75% van het minimumloon (basisuitkering).
Deze uitkering wordt niet lager als een cliënt wordt opgenomen in een beschermd wonen
voorziening (AWBZ) of in een kliniek (Zvw).
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Indien een cliënt voltijds gaat studeren dan krijgt deze geen 75% van het minimumloon
meer maar wordt de uitkering gekort van 75% naar 25% van het minimumloon.
Insteek hierbij is dat er uitgegaan wordt van een aanvullende uitkering in de vorm van
studiefinanciering (DUO) waardoor die 50% weer aangevuld wordt. Bij een deeltijdstudie is dit niet aan de orde en behoudt de cliënt zijn 75% uitkering.
Jongeren met een Wajong-uitkering mogen hun uitkering behouden als ze gaan
studeren.

De wet- en regelgeving op het snijvlak van zorg, onderwijs en sociale zaken

Wet Studiefinanciering
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n De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren:
de overheid, de ouders en de student zelf.
n De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt namens de overheid voor de basisbeurs.
n Ouders worden geacht een bijdrage te leveren. Kunnen ze die niet betalen, dan kan
de overheid bijspringen met een aanvullende beurs.
n Jongeren kunnen zelf meebetalen aan de studie door naast de studie te werken of
door bij het DUO te lenen.
Hoogte studiefinanciering
Iedereen die begint met een opleiding aan MBO, hogeschool of universiteit en jonger is
dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering is een wettelijk recht. Voor
niveau 1 en 2 is studiefinanciering een gift en dit blijft een gift ook al wordt de opleiding
niet afgemaakt.
De hoogte van de aanvullende beurs wordt onder andere bepaald door de hoogte van
het inkomen van de ouders en of er broers en zussen zijn die reeds een aanvullende
beurs hebben.
Voor niveau 3 en 4 geldt een prestatiebeurs van vier jaar. Dit kan met een jaar worden
verlengd indien de leerling ten gevolge van een lichamelijke, zintuiglijke of andere
functiestoornis niet in staat is het examen met goed gevolg af te ronden binnen dat
aantal jaren prestatiebeurs. Ook een niet-medische bijzondere omstandigheid kan een
reden zijn voor verlenging.
Er is ook de mogelijkheid bij het DUO om het inkomen van de ouders buiten
beschouwing te laten. Er moet dan sprake zijn van een ‘ernstig structureel conflict’
tussen ouder en kind.
Tegemoetkoming scholieren
Als een jongere 18 jaar wordt en een opleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het
volwassenenonderwijs dan kan er aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming
scholieren. Het gaat daarbij om het aanschaffen van boeken en leermiddelen.
De tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Het is een
gift. De hoogte van de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders
en wordt individueel bepaald.

Tegemoetkoming ouders
Eerdergenoemde regelingen gelden voor jongeren van 18 jaar en ouder.
Ouders met minderjarige kinderen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor onderwijs. Hiervoor moeten jongeren een voltijdopleiding
volgen in het MBO, voortgezet algemeen volwassen onderwijs (VAVO) of particulier
voortgezet onderwijs.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Indien er sprake is van schulden waarbij de Gemeentelijke Kredietbank de financiële
situatie beheert dan kan er mogelijk ook geen toestemming gegeven worden om te
studeren. Voorop staat dat er schulden afbetaald moeten worden en het volgen van
onderwijs niet moet leiden tot een slechtere financiële situatie. Studiefinanciering is
– in deze wet – geen inkomen. Van een studiefinanciering kunnen er dus geen
voorstellen gedaan worden aan schuldeisers.
De schuldeisers verwachten dat een jongere aan het werk gaat, want dan kan er afgelost
worden. De gemeenten, als opdrachtgevers aan de Kredietbank, hebben een belangrijke
taak en ruimte om afspraken te maken met schuldhulpverleners. De gemeenten geven
momenteel beleidsmatig de voorkeur aan het behalen van een startkwalificatie alvorens
te gaan werken. De Kredietbank beoordeelt per situatie wat het beste is.
(Bron: G. Jaarsma, Kredietbank Nederland, mei 2013)
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Studiefinanciering en schuld
Studiefinanciering kan geen deel uitmaken van schuldsanering. Daarom is studiefinanciering niet voor beslag vatbaar en heeft de schuldenaar die alleen studiefinanciering
ontvangt geen daadwerkelijk inkomen. Zonder inkomen is er geen afloscapaciteit en
zonder afloscapaciteit is er geen mogelijkheid om schulden te regelen.
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3

De praktijk: knelpunten
In het voorgaande hoofdstuk is een opsomming gegeven van de huidige wet- en regelgeving. In dit hoofdstuk toetsen we de werking ervan aan de dagelijkse praktijk van de
jongeren en de betrokken organisaties.

De praktijk: knelpunten

Er zijn bijna 9.000 jongeren in één of andere vorm van opvang en 2/3 van hen heeft geen
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dit heeft te maken met de jongere zelf en met de
betrokken organisaties. De jongere zelf heeft veelal nauwelijks onderwijs genoten, geen
goede werkhouding, een klein kind te verzorgen, psychische/psychiatrische problematiek of wegloopgedrag. De betrokken organisaties ervaren knelpunten in de wet- en
regelgeving.
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Vele opvangorganisaties voor jongeren zijn een samenwerkingsverband aangegaan met
een opleidingsinstituut om onderwijs te laten verzorgen voor hun cliënten. Vaak zijn het
ROC’s, maar het komt ook voor dat VSO-scholen meedoen.
Aan de hand van drie praktijksituaties wordt geschetst welke knelpunten worden ervaren in de combinatie: opvang, onderwijs en sociale zaken. De knelpunten zoals ervaren
door het UWV zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Frieslab dankt de betrokken
organisaties voor hun openheid, kwetsbare opstelling en de passie waarin zij proberen
het beste voor de jongeren voor elkaar te krijgen.

3.1. Sancta Maria en ROC Nijmegen
Sancta Maria (SaM) - organisatie voor opvang van zwerfjongeren - en het ROC Nijmegen
zijn in september 2009 een samenwerking gestart. Het doel is dat jongeren straks zelfstandig kunnen wonen en werken en minimaal startkwalificatie MBO niveau 2 behalen
om door te stromen naar een vervolgopleiding of werk.
Inmiddels hebben enkele tientallen jongeren een diploma of certificaten gehaald en is
er een speciale portfolio gemaakt. De schooluitval is laag. De problemen voor het ROC
worden echter steeds groter.
Het ROC moet zich houden aan de kwaliteitseisen en de urenverantwoording zoals
gesteld door de inspectie en wordt afgerekend op de VSV normen. Gezien de specifieke
doelgroep, voldeden de trajecten niet aan de gestelde eisen, en heeft het ROC ze uit de
reguliere bekostiging gehaald en overgebracht naar de contractactiviteiten. In overleg
met de gemeente Nijmegen worden deze trajecten betaald uit het educatiebudget.

Dit budget is bedoeld voor burgers die te maken hebben met laaggeletterdheid en
inburgering of ter bevordering van participatie op de arbeidsmarkt.
Verder is het educatiebudget bedoeld voor volwassenen.
De jongeren van SaM passen hier deels in, maar deels ook niet. Noch voor het ROC
noch voor de gemeente is dit een structurele oplossing. (Bron: I. Hendriks, Sancta
Maria en J. Verrips, ROC Nijmegen, februari 2013)

Hoe werkt de onderwijsnorm in de praktijk?
De minimale onderwijstijd voor het MBO is 850 uur.
Kwetsbare jongeren hebben moeite om te voldoen aan de verplichte minimale onderwijstijd van 850 uur. Want zij zitten ook in een hulpverleningstraject, lopen stage of
zijn chronisch ziek.
Het gaat om 3 groepen:
1. Zwerfjongeren: zij worden bijvoorbeeld opgevangen door een GGZ-instelling. Op
basis van bed, bad en brood worden zij begeleid. Zij volgen een opleidingstraject
en krijgen hulp in de vorm van therapie of trainingen. Deze jongeren kunnen
daardoor niet voldoen aan de eis van minimaal 850 uren les om een
MBO-opleiding te volgen.

E. is 18 jaar. Zij woont sinds kort in de opvang. Haar MBO-opleiding kan en mag zij
vervolgen. E. krijgt echter ook een training overdag bij de GGZ waardoor zij niet naar
de les kan en niet aan de onderwijstijd voldoet.
2. Dak- en thuisloze jongeren: zij volgen een opleiding om de aansluiting met de
maatschappij niet te verliezen, zij lopen stage bij culturele trajecten of volgen een
opleiding op MBO 1 niveau. Deze jongeren zijn regelmatig afwezig op school
omdat zij hun stage belangrijker vinden. De onderwijstijd wordt dan niet gehaald.

De praktijk: knelpunten

K. woont in de opvang, volgt het opleidingstraject met succes en loopt stage. Hij
moet nog een straf uitzitten van vier maanden.
Hij kan niet voldoen aan de onderwijstijd en wordt uitgeschreven.
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P. heeft al veel scholen geprobeerd, maar niets sluit aan bij zijn leerstijl. Een New
Arts school geeft hem de mogelijkheid zijn talent voor zogeheten urban arts te koppelen aan een opleiding. P. geeft workshops op basisscholen en wordt soms ook
gevraagd om op te treden. Hij gaat dan niet naar school. Als P. aan de onderwijstijd
zou voldoen kan hij zijn MBO-diploma niveau 4 halen.
Wegens zijn afwezigheid op lesdagen wordt hij uitgeschreven.
3. Chronisch zieke jongeren
M. volgt een opleiding voor management assistent. M. is een goede leerling. Zij heeft
een chronische ziekte, waardoor ze regelmatig in het ziekenhuis ligt. M. haalt het
aantal verplichte onderwijsuren niet. Ze wordt uitgeschreven. (Bron: A. van Ginkel,
gemeente Nijmegen)

Ervaringen van het ROC Nijmegen
Een ROC kent twee leerwegen:
- BOL: 5 dagen naar school
- BBL :4 dagen werk, 1 dag school
Van het BOL wordt aangegeven dat de hoeveelheid theorie vaak te veel van de jongeren
vraagt. Het BBL is op zich een goede leerweg voor deze jongeren, maar vaak hebben ze
geen werk, dus doen ze vrijwilligerswerk en daarvoor ontvangen zij geen of nauwelijks
salaris.
Geconstateerd kan worden dat OC&W en de Onderwijsinspectie de regelgeving
verschillend interpreteren.
Een toelichting:
OC&W zegt: er moet passend onderwijs zijn voor iedereen. De inspectie geeft aan: we
letten sterk op de rendementseis (het aantal leerlingen dat met een diploma de school
verlaat), ook voor kwetsbare doelgroepen. De rendementseis wordt gehanteerd per
opleiding en per niveau; dus ook een klein aantal leerlingen kan dan zwaar wegen.
Het ROC heeft OC&W benaderd met het verzoek om uitzonderingen en dispensatie.
Maar het ministerie geeft per brief aan geen mogelijkheden te hebben (brief van OC&W
aan het ROC, najaar 2012):

De praktijk: knelpunten

“Het valt uiteraard te prijzen dat het ROC moeite doet om een groep niet vanzelfsprekend goed functionerende studenten tot minimaal een startkwalificatie op te leiden.
Daarover geen misverstand.
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Maar de handhaving van de onderwijsnormen (850 uur/jaar) is een belangrijk punt om
de kwaliteit van het onderwijs in de gehele sector te handhaven. Daar kan niet van
worden afgeweken.
Er zijn ook in Nijmegen jongeren waarbij de handhaving van de normen zonder aanzien
des persoons contraproductief werkt. Deze jongeren passen blijkbaar nog niet volledig
in het beroepsonderwijs. Zij moeten eerst een ander traject volgen vanuit het domein
van de hulpverlening of het sociale domein. Te denken valt hierbij aan het concept van
de wijkschool van Rotterdam.
Kortom: vanuit andere bronnen, bijvoorbeeld de gemeentelijke hulpverlening zou eerst
iets met deze jongeren in een pre-school traject moeten worden gedaan, liefst in samenspraak met het ROC. Vervolgens kunnen zij op een gewone manier onderwijs volgen.
Alle andere oplossingen sturen aan op een mengvorm van hulpverlening/dagbesteding
en beroepsonderwijs. Maar dit is niet de bedoeling. OCW stuurt aan op rolzuiverheid.
Hulpverlening doet hulpverlening, onderwijs verzorgt onderwijs.

Wel kunnen beide op dezelfde plek en goed op elkaar afgestemd vorm gegeven worden,
liefst op de werkvloer in het ROC.”

De gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen betaalt de leertrajecten uit het educatiebudget door de jongeren
een extra uitkering te verstrekken. De gemeente is van mening dat zij niet verantwoordelijk is voor onderwijs aan haar burgers; ze wordt er ook niet voor gefinancierd. OC&W
moet betalen voor leerplichtige jongeren.
De gemeente wijst erop dat als je jongeren buiten het onderwijs houdt, je ze er ook bijna
niet meer in krijgt. En dat als een gemeente (of wie dan ook) buiten regulier bekostigd
onderwijs toch onderwijs aan gaat bieden de leerlingen geen aanspraak kunnen maken
op studiefinanciering. De jongere heeft dan geen inkomsten. Er is onduidelijkheid.
Nijmegen wil niet dat jongeren afhankelijk zijn van een uitkering; de gemeente streeft er
naar dat jongeren in elk geval een startkwalificatie halen.
(Bron: A. van Ginkel, gemeente Nijmegen)

De schuldhulpverlening stelt dat er geen nieuwe schulden gemaakt mogen worden, dit
in verband met de aflossingscapaciteit.
Studiefinanciering hoeft pas aan het einde van de studie afgelost te worden, dus is in
die zin niet van invloed op de directe aflossingscapaciteit.
Het kan wel zo zijn dat als een jongere besluit te gaan studeren er minder inkomen uit
werk komt en dan zijn er wel consequenties voor de aflossingscapaciteit. De gemeente
heeft een belangrijke taak en ook ruimte om afspraken te maken met schuldhulpverleners.
In het minnelijk traject (nog niet wettelijk, dus verplicht) probeert de gemeente schuldeisers over te halen om mee te doen aan schuldhulpverlening, waarbij de schuldeisers
dan ook vaak een verlies moeten incalculeren. De gemeente kan er dan ook bij de
schuldeisers op wijzen dat het volgen van een studie op de langere termijn tot gevolg
heeft dat de aflossingscapaciteit (door een betere baan) juist groter wordt. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn veel schuldeisers (bijvoorbeeld energiebedrijven) vaak ook nog wel bereid om dan iets toe te geven.
Als er eenmaal afspraken gemaakt zijn over een schuldhulpverleningstraject is het lastig
om dat open te breken vanwege de start van een studie (en omwille daarvan ophouden
met werken, dus verminderde aflossingscapaciteit). Gemeenten gaan hier verschillend
mee om. Er zijn gemeenten die meteen zeggen dat studiefinanciering en een schuldhulpverleningstraject niet samen gaan en er zijn gemeenten die coöperatief meedenken
en zich inzetten voor jongeren om afspraken te maken met schuldeisers.

De praktijk: knelpunten

OC&W ligt het dilemma als volgt toe (B. Verlaan, 2013). (Dit dilemma komt ook in
paragraaf 3.2 aan bod).
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Organisatie

Ervaren knelpunt

ROC Nijmegen

Kwaliteitseisen, urennorm en VSV-norm is niet haalbaar omdat de jongeren
door hun achtergrond en huidige (psychische) problematiek vroegtijdig de
opleiding verlaten.

ROC Nijmegen

Voltijdsurennorm is niet haalbaar omdat de jongeren:
– ook een behandeltraject volgen
– een straf moeten uitzitten
– het niet volhouden om 5 dagen per week op school te zijn

SaM

Geen of beperkte doorstroming van jongeren naar zelfstandigheid omdat het
inkomen te beperkt is om zelfstandig te kunnen wonen; want: of
studiefinanciering, of flexibele/uitzendbaantjes of geen werk en schulden.

Gemeente Nijmegen

Pre-schooltraject wordt niet aangeboden door het ROC; de gemeente heeft
geen budget voor onderwijs en als ze wel financiën beschikbaar stelt, heeft
de jongere geen recht op studiefinanciering.

Gemeente Nijmegen

Inkomen is te beperkt omdat:
– WWB een wachttijd heeft van 1 maand waarin de jongere geen
inkomen ontvangt.
– de jongere moet werken of studeren; gaat hij studeren dan krijgt hij
geen bijstand meer, maar een studiefinanciering – die lager is;
zijn er schulden en zit de jongere in een schuldhulpverleningstraject
dan staan de schuldeisers veelal niet toe dat de jongere stopt met
werken om naar school te gaan. Kortom, de jongere blijft afhankelijk
van een uitkering.

De praktijk: knelpunten

3.2. Fier Fryslân en ROC Friesland College
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Fier Fryslân -expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties - en ROC Friesland College zijn in najaar 2012 een project gestart. Het ROC
biedt onderwijs op locatie bij Fier Fryslân. Dit vanwege de veiligheid voor de meisjes die
bij Fier Fryslân aankloppen voor hulp.
Op dit moment zijn 30 cursisten ingeschreven voor de MBO-opleiding Zorg, Service en
Welzijn. Het doel van dit project is een nieuwe betekenisvolle leeromgeving te creëren
binnen Fier Fryslân waarbij gebruik gemaakt wordt van alle leer- en praktijkmogelijkheden binnen de organisatie en haar netwerk.
Fier Fryslân heeft als uitgangspunt dat meiden die zijn opgenomen vanaf dag één onderwijs volgen. Onderwijs op het eigen niveau, gericht op het behalen van een startkwalificatie.
Het onderwijs bij Fier Fryslân wordt verzorgd door:
Het Hoenderloo College (leren op afstand /e-learning)
Het Hoenderloo College geeft speciaal onderwijs voor cluster 4 (speciaal onderwijs voor
kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen).

Dit betekent dat het Hoenderloo College door het ministerie wordt bekostigd.
De CvI bepaalt of jongeren in aanmerking komen voor een cluster 4 indicatie. Het onderwijs wordt gegeven op basis van de Wet op de Expertisecentra (WEC), art. 71 C. Voor
deze jongeren betaalt Fier Fryslân geen schoolgeld. Het volgen van een studie heeft
geen gevolgen voor een uitkering. (Bron: P.Kooistra, Fier Fryslân, maart 2013)
Het Friesland College (face to face)
Het Friesland College is een reguliere onderwijsinstelling. Als cliënten van Fier Fryslân
onderwijs volgen aan het Friesland College gelden voor hen dezelfde regels als voor alle
andere jongeren.
Bij deze cliënten zijn ouders soms niet in beeld. Dan is het erg lastig om te achterhalen
welk inkomen er is. Daarnaast kan er niet altijd contact worden opgenomen met ouders,
uit veiligheidsoverwegingen voor het meisje. Fier Fryslân betaalt, vanuit hun vervangende ouderschapspositie, de schooluitgaven voor jongeren onder de 18 jaar omdat in veel
gevallen de ouders niet kunnen of willen betalen. De organisatie betaalt in een aantal
gevallen ook het lesgeld van €1.065,- voor jongeren boven 18 jaar omdat zij het niet op
de ouders of andere regelingen kunnen verhalen4 .

n Er geldt een beperking in de termijn van de aanspraak op studiefinanciering voor
MBO niveau 3, 4, HBO en universitaire opleidingen. Dit beperkt beschadigde
jongeren in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Door hun traumatische verleden
kunnen ze niet beschouwd worden als leerlingen die kunnen voldoen aan de
reguliere criteria.
n Het is daarbij de vraag of een verlenging hiervan (die aangevraagd kan worden in
bepaalde situaties) toegekend zal worden en voldoende is.
n Jongeren met schulden kunnen geen opleiding volgen als de schuldeisers dit niet
willen.
n Jongeren kunnen niet de opleidingsvariant (voltijd of deeltijd) kiezen die het beste
bij hun situatie past.
n Het ontbreken van medewerking van de ouders. Om in aanmerking te komen voor
(aanvullende) studiefinanciering moet naar het inkomen van de ouders worden
gekeken en dat zorgt voor moeilijke situaties omdat een deel van de cliënten uit een
problematische thuissituatie komt.
n Cliënten verblijven vaak voor hun veiligheid anoniem bij Fier Fryslân; er is een
noodzaak voor een veilige omgeving. De jongeren kunnen daarom niet altijd bij
reguliere onderwijsinstellingen een opleiding volgen; noch stage lopen buiten de
opvangorganisatie. (Bron: notitie Fier Fryslân: De Fier-school - knelpunten in
regelgeving en financiering, maart 2013)

4 Dit is bijzonder. Tot hun 21e zijn ouders wettelijk verplicht om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud en studie van hun kinderen (BW boek 1 artikel 404 en 408). Fier kiest er voor om deze
kosten voor hun klanten te betalen.

De praktijk: knelpunten

De knelpunten die Fier Fryslân ervaart:
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De knelpunten die het ROC ervaart.
Het ROC voorzag knelpunten en heeft contact opgenomen met het ministerie van OC&W
over:
Knelpunt 1: De wet- en regelgeving van de bekostiging van het ROC.
n De ratio (de docenturen op een groep cursisten). Deze doelgroep heeft meer
begeleiding en dus meer docenturen nodig omdat de onderwijsvraag zeer
gedifferentieerd is.
n De jongeren van deze doelgroep kunnen niet alle uren maken omdat ze ook
behandeld worden in andere intensieve trainingsprogramma’s; zo halen ze de
voltijdsurennorm niet.
n Niet behalen van het diploma (rendementsverlies).
n Voortijdig de school verlaten (niet voldoen aan de VSV normen).

De praktijk: knelpunten

De kans dat de jongeren van Fier Fryslân de school vroegtijdig verlaten is groot. Zij
willen zo snel mogelijk weer een gewoon leven leiden en terugkeren naar hun eigen
woonplaats. Ze verblijven niet de volledige schoolperiode bij Fier Fryslân. Hiermee loopt
het Friesland College het risico om negatief beoordeeld te worden op grond van het
aantal vroegtijdige schoolverlaters. Daarnaast is het VSV-budget bedoeld voor Friese
leerlingen. De jongeren die bij Fier Fryslân verblijven komen uit heel Nederland en doen
een onevenredig beroep op deze regiomiddelen.
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Knelpunt 2: Het onderwijspakket vanuit het perspectief van de jongere.
De jongeren van Fier Fryslân hebben verschillende achtergronden en vooropleidingen. Dit
betekent dat er ook andere opleidingsvormen aangeboden zouden moeten worden,
bijvoorbeeld voortgezet onderwijs en HBO. Daarnaast kan niet het volledige pakket zoals
een ROC dat dient te bieden gegeven worden. Neem bijvoorbeeld een stageplek.
De stage/praktijk kan in verband met de veiligheid niet buiten de organisatie plaatsvinden. Daarmee krijgt de jongere dus te weinig werk/stage ervaring ten opzichte van de
norm.
Knelpunt 3: Onderwijsovereenkomst en inschrijfformulier
Bij jongeren onder de 18 jaar moeten de ouders de onderwijsovereenkomst en het
inschrijfformulier ondertekenen. In verband met de veiligheid kan niet in alle gevallen
contact worden opgenomen met de ouders. Ook zijn er ouders die niet akkoord zijn met
de plaatsing in Fier. Als er niet getekend wordt, ontvangt het ROC geen bekostiging voor
de leerling.

Knelpunt 4: Instroomdatum
Neemt een ROC op andere dan de wettelijke instroomdatum leerlingen aan, dan ontvangt
zij in de overbruggingsperiode geen inkomsten vanuit OC&W. (Bron: D. Bouma, ROC
Friesland College, januari 2013)

De gemeente Leeuwarden

Toelichting van de gemeente Leeuwarden:
Volgens artikel 11 lid 3 van de Wet op de studiefinanciering valt de studiefinanciering niet binnen de boedel. Om die reden is studiefinanciering bijvoorbeeld ook niet
voor beslag vatbaar. Dit betekent dat de schuldenaar die alleen studiefinanciering
ontvangt geen daadwerkelijk inkomen heeft. Zonder inkomen is er geen afloscapaciteit en zonder afloscapaciteit is er geen mogelijkheid om schulden te regelen. Het
feit dat studiefinanciering een grote belemmering voor het regelen van schulden
vormt heeft dus een wettelijke oorzaak.
Een schuldenaar mag tijdens de looptijd van de schuldregeling geen nieuwe
schulden maken. Dit heeft in principe niets te maken met de invloed van de schulden op de afloscapaciteit. In het geval dat een schuldenaar alleen studiefinanciering ontvangt zit de belemmering voor de schuldregeling niet zo zeer in het opbouwen van een nieuwe schuld (immers de schuldenaar is pas twee jaar nadat het recht
op studiefinanciering is geëindigd verplicht om af te lossen), maar in het feit dat er
geen inkomen is om te gebruiken voor aflossing van de schulden.
Studiefinanciering in combinatie met een reguliere baan zou dus wel mogelijkheden
kunnen geven tot schuldregeling.

De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat jongeren een startkwalificatie
behalen. Binnenkort beginnen zij een pilot waarbij jongeren zonder startkwalificatie met
behoud van uitkering een BBL-opleiding (met een BBL-stage) kunnen volgen. Als de
jongere schulden heeft, dan kan hij gedurende dit traject ook aan een schuldregeling
deelnemen.
Daarnaast wordt met de Kredietbank Nederland overlegd wat aan jongeren met
studiefinanciering aan schuldhulpverlening geboden kan worden. Hierbij kan gedacht
worden aan het bevriezen van incassomaatregelen en de inzet van budgetbeheer/begeleiding. Een jongere kan pas starten met een schuldregeling als de jongere een
bijbaan heeft. (Bron: I. Visser, gemeente Leeuwarden)

De praktijk: knelpunten

Studiefinanciering vormt belemmering voor het regelen van schulden.
Voor de geïnteresseerde lezer staat in onderstaande tabel een toelichting van de
gemeente Leeuwarden (zie voor een toelichting vanuit OC&W paragraaf 3.1).
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De praktijk: knelpunten
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Organisatie

Ervaren knelpunt

ROC Friesland College

Ratio docent – leerlingen: er is meer docent- begeleiding
nodig dan de ratio aangeeft; het ROC maakt extra kosten waar
geen vergoeding vanuit OC&W tegenover staat.

ROC Friesland College

VSV is niet haalbaar omdat:
– de jongeren door hun huidige (psychische) problematiek
voortijdig de opleiding verlaten
– omdat ze teruggaan naar hun vorige woonplaats

ROC Friesland College

Voltijdsurennorm is niet haalbaar omdat:
– de jongeren ook een behandeltraject volgen
– omdat het ROC niet zoveel lesuren kan aanbieden binnen
de opvangorganisatie noch er voldoende interne stage uren
gevolgd kunnen worden

Fier Fryslân

Betaalt school- en lesgeld omdat;
– bij veel jongeren de ouders niet kunnen en/of willen
betalen

Fier Fryslân

Jongeren volgen geen (passende) opleiding omdat:
– het UVW bij Wajong jongeren een beperkt schoolaanbod
toestaat
– er geen opleiding op VO of HBO niveau beschikbaar is
– een ROC liever een deeltijdopleiding aanbiedt vanwege de
mogelijke uitval bij voltijds
– er een beperking zit in het aantal jaren studiefinanciering

Gemeente

Er is onduidelijkheid over de vrijheid van de gemeenten bij het
maken van afspraken over schuldsanering, waar het gaat om
de combinatie met studiefinanciering

3.3. Stichting Huis en Toevluchtsoord, Het Poortje en
ROC Noorderpoort
Stichting Huis en Toevluchtsoord heeft onder de naam Campusdiep vijf voorzieningen
voor jongeren: Proefwonen met ambulante begeleiding, Kamers met Kansen, eigen
wooneenheden met begeleiding voor wonen en leren, Kansen voor jonge moeders,
Bibabon voor wonen en intensieve begeleiding en het Hoendiephuis voor jongeren
met multiproblematiek.
Campusdiep werkt met een aantal organisaties samen, zoals een woningbouwcorporatie, ROC’s, jeugdhulpverlening en de gemeente Groningen. Zij hebben hun werkwijze
en methodiek onderling afgestemd en leveren ieder een bijdrage. Stichting Huis levert
de coördinator en is verantwoordelijk voor de intake en afstemming van de werkprocessen. De ROC’s zijn verantwoordelijk voor de verwijzing.

Sinds 1 januari is de Wet Werken naar Vermogen in werking getreden.
Campusdiep heeft als gevolg daarvan meer problemen met kwetsbare jongeren vanaf 18
jaar.
Zij vragen een uitkering aan bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente en die stuurt
hen door naar het DUO – dit omdat er eerst een diploma op niveau 2 aanwezig moet zijn.
De jongeren “kiezen” dan voor een ROC-opleiding maar stoppen daar na enige maanden
mee. Multi- problematiek (schulden, verslaving, psychische problemen, dak- en thuisloos) maakt studeren niet makkelijk. Het ROC wil dat ze een deeltijdopleiding (BBL)
volgen maar daarvoor hebben de jongeren een baan nodig. De voltijdsopleiding (BOL)
geeft meer kans op uitval. Resultaat is het ‘rondpompen’ van deze jongeren langs ROC’s,
gemeenten en opvangorganisaties. (Bron: A. Veenstra, Campusdiep, april 2013)

Het Poortje
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen biedt intensieve gedwongen begeleiding en
behandeling aan ongeveer 175 jongeren tot en met 23 jaar. Er zijn drie specialisaties: de
justitiële jeugdinrichting, intensieve jeugdzorg en de interne school voor VSO Portalis,
voor onderwijs en arbeidstoeleiding.

ROC Noorderpoort is samen met de gemeenten het Traject voor de Toekomst gestart.
Het Traject voor de Toekomst is een vangnet voor jongeren voor wie de ondersteuning
onvoldoende is en die hun school voortijdig dreigen te verlaten. De zorg, het onderwijs
en het bedrijfsleven werken samen om jongeren te helpen bij een soepele overgang van
school naar werk. Elk vanuit hun eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid leveren
ze een bijdrage, waarbij het uitgangspunt is één jongere, één plan. De jongeren zijn zelf
verantwoordelijk voor hun eigen toekomstplan.

De praktijk: knelpunten

Alle gesloten jeugdinstellingen in Nederland hebben een eigen interne school en vaak
ook samenwerkingsverbanden met ROC’s. Het Poortje heeft afspraken met o.a. ROC
Noorderpoort. Deze instellingen huren docenten in van het ROC en schrijven de leerlingen in op de eigen scholen. De bekostiging loopt via OC&W. Leerlingen kunnen ook als
extraneus worden ingeschreven bij het ROC: ze volgen dan geen lessen en doen alleen
examens. (Bron: A. van den Bosch, Het Poortje, Portalis, april 2013)
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Het eerste doel van MBO en gemeenten is dat jongeren een startkwalificatie halen. Is
dat (nog) niet aan de orde en willen jongeren hun school voortijdig verlaten, dan
ontvangen ze een advies waarmee ze een toekomstplan gaan schrijven. De samenwerkingspartners leveren daarna maatwerk om het plan uit te voeren.
Zo nodig komt er een regisseur die helpt het plan te laten slagen binnen het onderwijs,
de zorg of op de arbeidsmarkt. Ook regisseurs lopen tegen een aantal knelpunten aan
en hebben het ministerie van OC&W verzocht om experimenteerruimte en ontschotting
van middelen.

Het betreft in Groningen ongeveer 900 jongeren.
Het gaat om experimenteerruimte om:
1. de onderwijsovereenkomst door iemand anders te laten tekenen - voor jongeren
onder de 18 jaar moet die worden getekend door de ouders;
2. de 850 uren norm creatiever te mogen inzetten;
3. de oriëntatieperiode van 3 maanden (aan het begin van de opleiding) te mogen
verlengen.
ROC Noorderpoort wil een betrokken maatschappelijke organisatie zijn en samen met de
gemeente pro actief optrekken in het kader van de toekomstige decentralisaties.
Citaat: “Veel projecten zijn gestrand door de wet- en regelgeving van OC&W en de
Inspectie.” (Bron: H. Everhardt, ROC Noorderpoort, april 2013)

De praktijk: knelpunten

Organisatie
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Ervaren knelpunt

ROC Noorderpoort

Onderwijsovereenkomst wordt niet ondertekend omdat
ouders niet meewerken of niet in beeld zijn

ROC Noorderpoort

Voltijdsurennorm is niet haalbaar omdat:
n de jongeren ook een behandeltraject volgen
n het niet alleen om het vastgestelde lesprogramma
gaat, maar er ook gewerkt wordt aan resocialisatie
hetgeen niet meetelt voor de urennorm

ROC Noorderpoort

De oriëntatieperiode is te beperkt omdat jongeren door
hun achtergrond en (psychische) problematiek niet
goed weten welke opleiding ze willen volgen

Huis en Toevluchtsoord

Jongeren volgen geen (passende) opleiding omdat ze
zich klem voelen zitten tussen eisen van DUO,
gemeente en school

Huis en Toevluchtsoord

Geen of beperkte doorstroming van jongeren naar
zelfstandigheid omdat het inkomen te beperkt is om
zelfstandig te kunnen wonen; want of studiefinanciering,
of flexibele/uitzendbaantjes of geen werk en schulden

Knelpunten samengevat
Uit de interviews, verzamelde notities en brieven en de praktijkvoorbeelden uit het vorige
hoofdstuk kan een aantal knelpunten worden samengevat.

De ervaren knelpunten van de jongeren
De kwetsbare jongeren zelf hebben een gebroken schoolopleiding, zijn slachtoffer of
dader van geweld, hebben te maken gehad met seksueel misbruik, zijn verslaafd, hebben
psychische problemen, te weinig geld, verkeerde vrienden. De vrees om (weer) teleurgesteld of afgewezen te worden is vaak een onderliggende reden voor het niet volgen van
onderwijs.
Jongeren maken mee dat ze van het ene loket naar het andere gestuurd worden; om een
uitkering aan te kunnen vragen heb je een adres nodig, om je in te kunnen schrijven in
een gemeente heb je een identiteitsbewijs nodig, om een identiteitsbewijs aan te vragen
heb je een adres nodig en voor een identiteitsbewijs heb je geld nodig.
Kortom, ze zijn het gedoe zat en zien geen perspectief en geen toekomst.

Knelpunten samengevat

4
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De ervaren knelpunten van de ROC’s
1. De voltijdsurennorm is voor ROC’s niet haalbaar om meerdere redenen:
n
de jongeren volgen ook een behandeltraject dat overdag plaatsvindt en dat tijd
kost.
n
de jongeren zijn ook gebaat bij het werken aan resocialisatie. Het gaat hierbij
om de sociale vaardigheden die nodig zijn om een beroep uit te kunnen
oefenen. Dit kost veel tijd en is in het lesprogramma verwerkt, maar dat telt
niet mee voor de urennorm.
n
het ROC kan niet alle lesuren in de opvangorganisatie aanbieden.
n
de jongeren kunnen in de opvanglocatie onvoldoende stage uren draaien.
n
de jongeren moeten soms ook nog een straf uitzitten.
n
de meeste jongeren houden het niet vol om 5 dagen per week op school te zijn.
2. De VSV-norm is voor ROC’s niet haalbaar omdat:
n
de jongeren door hun achtergrond en (psychische) problematiek voortijdig de
opleiding verlaten.
n
de jongeren teruggaan naar hun vorige woonplaats en daar een school zoeken.
3. De docent leerling ratio is niet haalbaar omdat er meer docent begeleiding nodig is
dan de ratio aangeeft. Dit zijn extra kosten waar geen vergoeding van OC&W
tegenover staat.

Knelpunten samengevat

4. De onderwijsovereenkomst wordt niet ondertekend omdat ouders niet meewerken of
niet in beeld zijn.
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5. De oriëntatieperiode is te kort omdat jongeren door hun achtergrond en (psychische)
problematiek niet goed weten welke opleiding ze willen volgen. Zij hebben tijd nodig
om te wennen en vervolgens in te schatten of de gekozen opleiding de juiste is.

De ervaren knelpunten van jeugdzorg of opvangorganisaties
1. Er is geen of beperkte doorstroming van jongeren naar zelfstandigheid omdat het
inkomen te beperkt is om zelfstandig te kunnen wonen; zij hebben studiefinanciering, flexibele uitzendbaantjes, geen werk of schulden.

3. Jongeren blijven hangen in het circuit van de opvangorganisaties en volgen geen
(passende) opleiding omdat:
n
het UWV bij Wajong-jongeren een beperkt aanbod van opleidingen toestaat.
n
er geen opleiding op VO- of HBO-niveau beschikbaar is.
n
een ROC liever een deeltijdopleiding aanbiedt vanwege de mogelijke uitval.
n
er een beperking zit in het aantal jaren studiefinanciering.
n
jongeren te weinig vooropleiding hebben (veel uitval op VO) daardoor op
niveau 1 of 2 van het MBO mogen instromen terwijl ze een IQ hebben voor
niveau 3 of 4.

4. Jeugdzorg wil dat de jongeren na een intensieve behandeling zoveel mogelijk naar
het regulier onderwijs gaan om ze zo weer te laten wennen aan ‘gewoon’ onderwijs
in het ‘gewone’ leven. Zij horen in hun contacten met het reguliere onderwijs onder
meer het volgende:
n “Onze leerkrachten willen onderwijs geven, ze zijn geen hulpverleners.”
n “De school wil wel, maar ouders klagen over jullie drukke kinderen (lees ADHD),
die zouden de prestaties van hun eigen kinderen drukken.”
n “De school wordt afgerekend op resultaten, we hebben geen behoefte aan
tijdelijke en tussentijdse plaatsingen uit de jeugdzorg.’’

Knelpunten samengevat

2. Bij veel van deze jongeren kunnen of willen de ouders het school- en lesgeld niet
betalen.
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De ervaren knelpunten van gemeenten
1. Het pre-schooltraject wordt niet aangeboden door het ROC; de gemeente heeft geen
budget voor onderwijs en als ze wel financiën beschikbaar stelt, heeft de jongere
geen recht op studiefinanciering.
2. Het inkomen is te beperkt en de jongere blijft afhankelijk van een uitkering omdat:
n
WWB een wachttijd heeft van 1 maand waarin de jongere geen inkomen
ontvangt.
n
de jongere moet of werken of studeren; gaat hij studeren dan ontvangt hij geen
bijstand meer, maar een studiefinanciering – die lager is.
n
er onduidelijkheid is over de vrijheid van de gemeenten bij het maken van
afspraken over schuldsanering, waar het gaat om de combinatie met
studiefinanciering.
3. Gemeenten zijn niet op de hoogte van de voorgeschiedenis (tot 18 jaar) en beginnen
weer van voren af aan.

Knelpunten samengevat

4. Gemeenten moeten én controleren en handhaven (WWB) én begeleiden en onder
steunen (Wmo, Participatiewet).
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Observatie en reflectie
5.1 Zit het in de wet, organisatie of gedrag individuen?
Uit het voorgaande blijkt dat vele wetten en regels een passend onderwijsaanbod voor
jongeren in opvang- en behandelorganisaties in de weg staan. De genoemde organisaties doen hun best om buiten de gebaande paden te kijken. Helaas is dit niet overal zo.
Uit andere gesprekken die wij voerden en reeds verschenen notities bleek ook dat het
gedrag van de organisaties een knelpunt vormt: zij handelen naar de letter van de wet en
staan minder open voor de mogelijkheden. De organisaties gaan voor zekerheid ten
opzichte van de controlerende instanties en ze blijven - soms ruim - binnen de
omheiningen van het eigen domein.
Dan zijn er de kwetsbare jongeren zelf: zij hebben een gebroken schoolopleiding, zijn
slachtoffer of dader van geweld, hebben te maken gehad met seksueel misbruik, zijn
verslaafd, hebben psychische problemen, te weinig geld, verkeerde vrienden. De vrees
om (weer) teleurgesteld of afgewezen te worden is vaak een onderliggende reden voor
het niet volgen van onderwijs. Kortom, ze zien geen perspectief en daarom geen toekomst.
Ook hun ouders zijn in meerdere gevallen onderdeel van het probleem geworden. Het
merendeel van de ouders doet erg zijn best en wil het beste voor zijn kind. Toch zijn er
ook ouders die zelf problemen hebben of hadden en die met vallen en opstaan in de
opvoeding van hun kind beschermend geworden zijn. Zij kiezen er voor om het kind
rustig te houden en niet teveel prikkels aan te bieden in een nieuwe school in plaats van
de confrontatie aan te gaan. Frieslab heeft in een parallel onderzoek 30 casussen jongeren en een persoons gebonden budget (PGB) voor de functie begeleiding onderzocht en
deze laten schrijnende beelden zien. Kinderen zitten al een jaar lang thuis en ouders
geven aan overbelast te zijn terwijl zij anderzijds zelf de begeleiding van hun kind aanbieden middels een PGB (indicatie begeleiding groep). Rapportage Frieslab: najaar 2013.
De kosten voor de samenleving zijn hoog: 40 jaar een uitkering kost een miljoen euro. De
maatschappelijke opbrengst kan groot zijn als er passend onderwijsaanbod voor deze
jongeren is. Dat biedt hen toekomstmogelijkheden en de mogelijkheid om op eigen
benen te staan.

Obeservantie en reflextie

5
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Zorg

5%
15%
80%
Zorg
Investeren
in onderwijs voorOnderwijs
deze jongeren bespaart op uitkeringen en
zorgkosten. Als
het lukt om 25 procent naar school en naar werk te begeleiden is de besparing voor deze
groep 25 miljoen euro. Na aftrek van de opleidingskosten blijft er nog een rendement
over van 5 miljoen euro; nog afgezien van de winst in levenskwaliteit.

Sociale zaken
5.2 Losse domeinen
in een model
Een kind ontwikkelt zich. Daarbij wordt het ondersteund door de ouders en aanvullend
zijn er voorzieningen op het terrein van onderwijs, zorg en sociale zaken.

Zorg

Onderwijs

Kind
ontwikkelt
zich
Sociale zaken

Figuur 1: Een kind kent geen domeinen

Obeservantie en reflextie

Dit zijn losse domeinen omdat de organisaties die erin actief zijn separaat worden
gefinancierd en voor elk domein aparte wet- en regelgeving geldt. Hierdoor is de
samenhang soms ver te zoeken. Sterker nog, regelingen sluiten een oplossing in een
ander domein soms uit.
80% van de kinderen redt het prima met het standaard ondersteuningsaanbod dat
geboden wordt. 15% van de kinderen leeft in een moeilijke situatie zodat er meer
ondersteuning op maat geboden moet worden. 5% van de kinderen heeft dusdanige
complexe problematiek dat eigenlijk alleen individuele oplossingen kunnen helpen om
het kind goed te ondersteunen.
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De kinderen waarover we het hier hebben bevinden zich in de top van de piramide.
5%
15%

Onderwijs

80%

Sociale zaken
Figuur 2: 80-20 piramide

Het lastige aan deze doelgroep is dat ze zich in de top van elke piramide van de 3 domeinen bevinden. Een zij-aanzicht laat dit zien. Dit laat tevens zien hoe lastig het is om hiervoor een op maat traject te ontwikkelen met passende financiering.

Kind wil zich

Zorg

Sociale zaken

Onderwijs

Figuur 3: zij aanzicht van de 80-20 piramides in de domeinen

Immers de problemen zitten niet in één domein maar in alle domeinen. Dat geldt dus ook
voor de oplossingen.

Wim Hoddenbagh (projectleider invoering Centra voor Jeugd en Gezin, strategisch adviseur jeugdzorg (VNG)) gaf in 2011 al aan dat er iets vreemds aan de hand is in de samenwerking in de zorg rond ouders, jongeren en kinderen, waarbij hij wees naar verschillende analyses (De jeugdzaak 2011). De paradox van de jeugdzorg lijkt te zijn dat iedereen
met de beste bedoelingen voor zichzelf bezig is, maar dat juist degene die probeert
samen te werken op grote financiële en organisatorische problemen stuit. Er zijn legio
voorbeelden van samenwerking die maatschappelijk veel winst opleverden, maar die tot
claims achteraf leidden omdat de middelen uit het verkeerde potje kwamen.
Patrick Kenis heeft een model ontwikkeld voor het oplossen van problemen. Kortgezegd
gaat het er volgens hem om, om eenvoudige problemen eenvoudig op te lossen (2007).
Voor complexe problemen is een gedifferentieerde aanpak nodig. Zijn stelling is dat in de
Nederlandse organisatiecultuur te snel in termen als integraal en koepel wordt gedacht
en te weinig tijd wordt genomen (en respect bestaat) voor differentiatie.
Frieslab sluit bij de visie op een gedifferentieerde aanpak aan en zoekt de oplossing voor
deze complexe problematiek in een totaalaanpak binnen én tussen de domeinen. Niet
iedereen kan specialist en generalist tegelijk zijn. Binnen de domeinen is specifieke kennis nodig om tot gerichte oplossingen te komen en tussen de domeinen zijn generieke
kennis en doorzettingsmacht nodig.
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Mensen uit de verschillende domeinen dragen oplossingen aan binnen het eigen domein
of vragen om oplossingen uit het andere domein. Dit krijgen ze echter niet van de grond
omdat ze daarover geen zeggenschap hebben. Komt er binnen het eigen domein een
oplossing dan loopt het kind alsnog vast in een ander domein met als gevolg dat het
probleemgedrag gaat vertonen -bijvoorbeeld agressiviteit- of het kind besluit niet meer
naar school te gaan. Daar waar velen aangeven dat de oplossing gezocht moet worden in
de samenwerking over de grenzen van domeinen heen, nodigt de regelgeving daar allesbehalve toe uit.
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Zorg

Sociale zaken

Onderwijs

Figuur 4: binnen en tussen de domeinen

Dat betekent dat er binnen elk domein aan oplossingen voor knelpunten moet worden
gewerkt en aansluitend hierop een domein overstijgende aanpak om knelpunten op te
lossen.
1. oplossingen binnen zorg
2. oplossingen binnen onderwijs
3. oplossingen bij sociale zaken
4. domein overstijgende oplossingen
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5.3 Verantwoordelijkheden en samenwerking
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In de vorige paragraaf werd een totaalaanpak voorgesteld binnen en tussen de domeinen. De vragen die beantwoord moeten worden zijn: wie is verantwoordelijken en wat
zijn de samenwerkingsmogelijkheden? Frieslab ontwikkelde al eerder een kwadrantenmodel voor maatwerk in ondersteuning. Het ordent de behoefte van burgers in vier
kwadranten. Hierbij wordt de organisatorische complexiteit in een assenstelsel afgezet
tegen de zorginhoudelijke complexiteit, om daarmee het probleem goed te lokaliseren
en de bijpassende oplossingsrichting helder te maken.

Verdeling van verantwoordelijkheden voor ondersteuning op maat

Inhoudelijk eenvoudige
ondersteuningsvraag

Organisatorisch
eenvoudig

Organisatorisch
complex

Inhoudelijke complexe
ondersteuningsvraag

Boer-Schulten al. (2012) bouwden hierop voort en pasten dit toe op de jeugdzorg. Het
ordeningsprincipe dat zij gebruiken is gebaseerd op bovenstaand Frieslab model voor
ondersteuning op maat (Bouman, 2012) en het Opvoedschema van Kousemaker
(Kousemaker & Timmers-Huijgens, 1985). In dit schema wordt de hulp gekoppeld aan de
opvoedingssituatie en de rol van de opvoeders daarin. De meerwaarde in het ordeningsprincipe van Boer-Schulten et al. is dat zij invulling geven aan de as die de complexiteit
van de ondersteuningsvraag weergeeft. Hierbij houden ze rekening met de balans tussen draagkracht en draaglast van het gezin (sociale steunsysteem).
Dit model staat aan de vooravond van de implementatie als project Kind In Fryslân bij de
betrokken partijen in Friesland. Zij onderscheiden opvoedingsvragen, opvoedingsspanning, opvoedingsnood en opvoedingscrisis, die vier gelijke kwadranten vormen.
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Figuur 5: Frieslab model voor ondersteuning op maat
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Meerdere auteurs geven aan dat 80-85% van de kinderen en opvoeders in Nederland
zich prima redt en informeel wordt ondersteund rondom opvoeding met af en toe een
vraag aan huisarts of consultatiebureau (onder meer Boer-Schulten et al. 2012 en
Van Oijen et al 2013). Deze mensen komen niet in aanmerking voor gespecialiseerde
jeugdhulpverlening en dat hoeft ook niet, aldus Van Oijen et al. (2013). Dat betekent dat
zowel in het model van Frieslab als dat van Kind in Fryslân de kwadranten niet even
groot zijn als het om aantallen gaat. Dat zou betekenen dat in het model van Frieslab
80% van de verticale as wordt gedefinieerd als opvoedingsvragen en opvoedingsspanning en de overige 20% met opvoedingsnood en opvoedingscrisis.

Critici spreken bij complexe problematiek van ondersteuningschaos. De energie gaat in
(het ontbreken van) samenwerking zitten en daarmee lijkt de zorg zijn doel voorbij te
schieten. De manier waarop we de zorg organiseren kunnen we aanpassen. Velen willen
dat inmiddels ook.
In het navolgende beschouwen we dit vanuit een breder perspectief.
Immers het doel van Frieslab is om tot een universeel model te komen waarin naast zorg
ook onderwijs en sociale zaken geïntegreerd worden. Dat roept de vraag op wanneer
reguliere hulpverlening aan de orde is en wanneer gespecialiseerde hulpverlening. De
inhoud van de vraagstelling van de cliënt kunnen we niet veranderen, de manier waarop
we de hulp organiseren wel. Wat heeft deze burger of dit kind nodig en hoe kunnen we
dat het best aanpakken?
Frieslab lichtte in het voorgaande de 80-20 piramide toe. Draaien we deze piramide
letterlijk ondersteboven, dan ontstaat een nieuw perspectief op de ondersteuningsbehoefte van mensen. Frieslab verandert daarbij de woordkeus. Ondersteuningsnood is
vervangen door ondersteuningsnoodzaak omdat de problematiek vraagt om handelen:
ondersteuning is noodzakelijk. Nood en crisis klinken acuut, onverwacht en in eerste
instantie kortdurend. Het lijkt in dit model beter te passen om in de meest complexe
gevallen te kiezen voor een totaalaanpak, inclusief intramuraal verblijf, die langer duurt
dan het oplossen van de crisis. Deze totaalaanpak is nodig om het probleem grondig te
kunnen aanpakken en de jongere intensief te begeleiden.
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Inhoudelijk eenvoudige
ondersteuningsvraag
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Ondersteuningsvragen

Organisatorisch
eenvoudig

Ondersteuningsspanning

Organisatorisch
complex

Ondersteuningsnoodzaak

Ondersteuning totaal

Inhoudelijke complexe
ondersteuningsvraag

Figuur 6: Ondersteuning op maat met omgekeerde piramide

De omgekeerde piramide laat zien dat het aantal mensen met inhoudelijk zeer complexe
ondersteuningsvragen kleiner is dan de groep met ondersteuningsvragen. De
kwadranten brengen behoeften in kaart, de piramide de manier waarop de zorg
georganiseerd en aangestuurd kan worden.

De in dit model gehanteerde woordkeus wijkt af van die van Kind in Fryslân
(Boer-Schulten al. 2012) omdat dit model van toepassing is op de drie decentralisaties
en niet alleen op die van de jeugdzorg. Bovendien biedt het ruimte om de vervolgstap te
kunnen maken naar de verdeling van de verantwoordelijkheden.
Dit model lijkt ook voor de decentralisatie van de AWBZ te gebruiken. Het topje van de
piramide is dan de intramurale AWBZ zorg of wellicht op termijn de LIZ5. Interessant is
de gedachte om dan de score van de zelfredzaamheidsmatrix (Lauriks et al. GGD
Amsterdam, 2013) te gebruiken om de verticale as te definiëren6.
In het navolgende wordt de onderkant van het model mét verantwoordelijkheden
toegelicht voor de jeugdzorg.

Inhoudelijk eenvoudige
ondersteuningsvraag

Ondersteuningsvragen

Organisatorisch
eenvoudig

Gemeente, lokaal
Ondersteuningsspanning

Organisatorisch
complex

Regionaal

Ondersteuningsnoodzaak

Gemeenten regionaal

Landelijk

Ondersteuning totaal

Gemeenten boven regionaal

inhoudelijke complexe
ondersteuningsvraag

Figuur 7: het Frieslab model voor samenhang en samenwerking voor ondersteuning op maat

Kwadrant linksboven
De ondersteuning en regie in het kwadrant linksboven kan door de ouders en het regulier onderwijs verzorgd worden. Het kind ontwikkelt zich normaal en opvoedingsvragen
zijn naar tevredenheid te beantwoorden (Kousemaker & Timmens-Huijgens, 1985, Van
Oijen et al.,2013). Het onderwijs en de opvoeders voelen zich competent.
Kwadrant rechtsboven
Er is regelmatig een probleem met het kind thuis, op school of op straat. Het kind vertoont merkwaardig gedrag of heeft onbegrijpelijke emoties (Kousemaker & TimmensHuijgens, 1985, Van Oijen et al.,2013). De opvoeder of het onderwijs voelen zich machteloos en lopen vast.
In dit kwadrant rechtsboven is de gemeente regisseur. Zij zetten maatschappelijk werk of
welzijnsorganisaties in, om het kind en het gezin te ondersteunen. De Centra voor Jeugd
en Gezin ondersteunen zo nodig.

5 De nieuwe wet die in de plaats kan komen van de ‘kern-AWBZ’ krijgt de naam wet Langdurige
Intensieve Zorg (LIZ).
6 Met dank aan O. Herder, gemeente Leeuwarden.
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Zelf (omgeving)
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Naarmate er meer organisaties betrokken zijn om het kind goed te ondersteunen zullen
gemeenten samen moeten werken om de ondersteuning goed te organiseren.
Onderlinge solidariteit en de gedeelde behoefte van gemeenten om op regionaal niveau
samen te werken zijn hiervoor nodig.
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Kwadrant linksonder
Voor de inhoudelijk complexe ondersteuningsvraag is er aan de linkerkant één organisatie betrokken om de totaalaanpak te organiseren voor het kind. Bij opvoedingsnood is
het van belang dat er wordt gehandeld en het kind wordt ondersteund in de volle
breedte. Soms is hiervoor een intramurale opname nodig, bijvoorbeeld in de residentiële
jeugdzorg, of jeugddetentie. Dit wordt ook wel Jeugdzorgplus genoemd. Dit kan in dit
kwadrant door één organisatie worden geboden. In het puntje van de piramide, bij
ondersteuning totaal is voor het kind een totaalaanpak nodig.
Soms vraagt ook de veiligheid om een totaalaanpak. Een voorbeeld hiervan is Asja van
Fier Fryslân. De huidige financiering van Asja is complex (Peeters Weem & Bouman,
2013). In een nieuwe aanpak, na de decentralisaties, ligt het volgens dit model in de lijn
der verwachting om hierover landelijk afspraken te maken. De VNG heeft inmiddels
uitgewerkt voor welke specialistische functies binnen het nieuwe jeugdstelsel landelijke
afspraken over inkoop nodig zijn
(www.VNG.nl: http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130626
_vnginitiatieflandelijkeafsprakenoverinkoop.pdf )
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Kwadrant rechtsonder
Complexe ondersteuningsvragen en de noodzaak dat er meerdere organisatie betrokken
zijn bij optimale ondersteuning bevinden zich in het kwadrant rechtsonder. De opvoeders, onderwijs en ondersteuners zijn noch samen, noch individueel in staat om het kind
verder te helpen (Kousemaker & Timmens-Huijgens,1985, Van Oijen et al.,2013). Er gaat
veel energie in het multidisciplinaire overleg zitten en eigenlijk is geen van de hulpverleners verantwoordelijk voor het totaal. Ieder richt zich op zijn eigen deelgebied. Dit
vraagt om centrale regie in en tussen de organisaties in nauw overleg met het kind en
zijn omgeving. Integrale wijkteams komen in Nederland steeds meer van de grond. Nog
niet gepubliceerd onderzoek van Frieslab laat zien dat naarmate er meer organisaties
betrokken zijn bij de ondersteuning van een cliënt, er minder ingespeeld wordt op de
daadwerkelijke behoefte. Elke organisatie kijkt vanuit het eigen perspectief en loopt zijn
eigen zorgpad; het totaalbeeld verdwijnt gaandeweg uit beeld. De cliënt moet er op
kunnen vertrouwen dat de diverse betrokken organisaties hun hulp onderling
afstemmen. Daar schort het tot op heden aan, aldus Delespaul.
(P. Delespaul http://www.sympopna.nl/presentatiefcl/plenair2.pdf )
Om deze ondersteuning te realiseren is bovenregionaal overleg en financiële samenwerking nodig. Nu de decentralisaties worden doorgezet en meer verantwoordelijkheden
aan gemeenten worden toevertrouwd, is dit een kans voor nieuwe vormen van regie en
afstemming. Onderlinge organisatorische en financiële samenwerking en solidariteit
tussen gemeenten is hierbij van belang.

Zo wordt er voor passend onderwijs al op RMC regio7niveau samengewerkt tussen
gemeenten. De link tussen gemeente en passend onderwijs loopt via het OOGO (op
onderlinge afstemming gericht overleg). Eén gezin, één plan hoort hierbij het uitgangspunt te zijn.
In regionale overleggen kunnen er ook dwarsverbanden worden gelegd tussen
gemeentelijke domeinen en klanten. Zo is de link naar een samenhangende vervoersregeling eenvoudig te maken (Tuimaka en Bouman, 2013).

In het puntje van de piramide bevindt zich een groep jongeren die problematiek heeft op
meerdere levensdomeinen. Financiering van de organisatie is dan wel te ordenen met dit
model maar daarmee is de jongere nog niet per definitie geholpen. Die loopt immers ook
vast in school en met het verkrijgen van inkomen. In de top van de piramide zorg bevinden zich grotendeels dezelfde jongeren als in de toppen van de piramides van onderwijs
en sociale zaken. Deelfinanciering van de aanbiedende organisaties lost hun totaalprobleem niet op. Dit vraagt om een budget waarin zich middelen bevinden die domein
overstijgend ingezet kunnen worden. Financiering op deelgebieden schiet hier tekort.
Geldstromen kunnen nu niet worden ingezet voor wat nodig is, terwijl ze er wel zijn. Het
gaat erom dat verschillende geldstromen bedoeld voor de jongeren worden samengevoegd, zodat ze zonder belemmeringen kunnen worden besteed aan dat wat ze nodig
hebben. Op dit budget wordt in de volgende paragraaf ingegaan.
Er is nog een reden voor een apart budget. Een uitstapje naar het onderwijs biedt
casuïstiek aan waarvan geleerd kan worden in een beweging naar decentralisatie.
Casus VAVO, Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs8
Het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) werd tot in de invoering van
de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) rechtstreeks bekostigd door het ministerie van
OC&W. Vanaf de invoering van de WEB in 1996 werden gemeenten verantwoordelijk voor
de bekostiging en uitvoering van het VAVO in combinatie met de overige activiteiten
Educatie.

7 Dit is de regio-indeling die in het onderwijs gebruikelijk is en vergemakkelijkt de aansluiting bij het
onderwijs (RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdige schoolverlaters).
8 Met dank aan L. Vos, Friesland College
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Tenslotte het onderste puntje waarin zich de groep jongeren bevindt met zeer complexe
problematiek, ook wel multiproblem genoemd. De financiering van de organisaties die
totale ondersteuning bieden bespraken we hierboven en vereist landelijke afstemming.
In de redenering volgens het kwadrantenmodel gaat het kwadrant rechtsonder over jongeren die niet opgenomen zijn, maar wel dusdanige problematiek hebben dat een multidomeinen-aanpak nodig is met bijbehorende bovenregionale financiële samenwerking.
Gemeenten leggen budgetten bijeen om hier goed afgestemde zorg voor te kunnen
organiseren. Linksonder gaat het om jongeren die wel opgenomen zijn en door één
organisatie geholpen worden. Hier loopt de redenering vast, want het puntje van de
piramide is zo smal dat er nauwelijks onderscheid is tussen links en rechts in het assenstelsel.
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De VAVO-scholen verloren hun zelfstandigheid en werden ondergebracht bij ROC’s, die
grotendeels uit opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs bestaan.
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VO scholen kunnen leerlingen die 2 keer gezakt zijn op hun eigen school en daarom
geen regulier VO onderwijs konden volgen, met bekostiging doorsturen naar het VAVO.
De gemeenten waren al verantwoordelijk voor dat wat Basiseducatie genoemd werd en
kregen daarmee een uitbreiding van het pakket met bijbehorende financiering. Dat leek
eenvoudig te realiseren. Maar de uitvoering van het VAVO-pakket bleek minder eenvoudig. De formele eisen die aan deze opleidingen gesteld worden komen overeen met die
van reguliere MAVO, HAVO en VWO opleidingen of delen ervan. Het gaat dan om eisen
zoals de landelijke examinering en de kwaliteitseisen voor de onderwijsprofielen, de
vakken en de uitvoering. Deze eisen vragen om een organisatie die voldoende groot is
om het te kunnen realiseren. Na de decentralisatie van het budget voor het VAVO bleek
dit moeizaam haalbaar. Gemeenten moesten samenwerken en overlegden met elkaar in
regioverband waar een deel of het hele VAVO aanbod geconcentreerd zou worden.
In Friesland werden dit Drachten, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Afgesproken is dat
alle gemeenten een vast percentage van hun Educatiebudget “ afdroegen” aan het
Friesland College om het VAVO aanbod zo in stand te kunnen houden. Dit gebeurde een
aantal jaren.
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Naarmate er meer druk op het Educatiebudget kwam, en een steeds groter aantal
gemeenten constateerden dat het aantal inwoners uit hun gemeente dat “ gebruik”
maakte van het VAVO aanbod klein was, werd het in standhouden van de VAVO moeizaam. Dit speelde landelijk. De omvang van de instroom van de groep leerlingen die
twee keer was gezakt fluctueerde en nam geleidelijk af. Het aandeel van gemeentelijk
bekostigde VAVO-leerlingen nam af, doordat veel gemeenten geen lessen meer financierden voor degenen die al een startkwalificatie verworven hadden. Ook waren er
gemeenten die een leeftijdslimiet stelden, vaak 27 jaar. Kosten van een VAVO-opleiding
werden vergeleken met trajecten sociale vaardigheden in een wijk, of cursussen voor
laaggeletterdheid, die veelal goedkoper waren.
In Friesland is vervolgens gekozen om het VAVO op minder plaatsen aan te bieden met
een beperkter aanbod, bijvoorbeeld alleen het MAVO pakket.
In andere regio’s leidde dit er toe dat er helemaal geen VAVO aanbod meer was. Door
verschillen in het beleid van de gemeenten ontstond rechtsongelijkheid (Wikipedia,
2013) .
Landelijk is deze situatie regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen de MBOraad en het Ministerie van OCW met het verzoek om een centrale bekostiging van het
VAVO. Dit doorkruiste de beweging tot decentralisatie en was politiek niet wenselijk.
Immers, het was een politieke keuze om het Educatiebudget niet meer “ geoormerkt”
aan gemeenten toe te kennen. Gemeenten waren zo vrij om deze budgetten bijvoorbeeld
te koppelen aan het participatiebudget. Landelijke financiering zou politiek niet goed
uitkomen op de ingezette weg naar vrije besteding en marktwerking. Gaande weg werd
alle partijen duidelijk dat compleet vrije besteding én het in stand houden van het VAVO,
geen optie was. Dat zou beëindiging van het VAVO betekenen.

Het resultaat van de onderhandelingen tussen de MBO-raad en het Ministerie van OC&W
was dat de toenmalige staatssecretaris van onderwijs Rutte de maatregel heeft teruggedraaid en dat betekent de decentralisatie van het (restant) Educatiebudget en centralisatie van het VAVO budget.
De bekostiging krachtens de WEB is per 1 januari 2013 weer een zaak van de rijksoverheid.
Uit deze casus blijkt dat decentralisatie en centralisatie goed samen gaan.
Het Rijk kan decentraliseren en parallel middelen inhouden ten gunste van een budget
bedoeld voor een doelgroep die zodanig complex is dat het Rijksinvloed legitimeert en
daardoor sterk in zijn eenvoud kan zijn9.

5.4 Het domeinoverstijgend budget

Bij onhelderheid van de spelregels voor de besteding van dit budget zijn lange
discussies en frustraties te voorzien. Daarom is het advies om te beginnen met een
experiment. Het ministerie van VWS geeft een goed voorbeeld in haar serie van experimenten regelarme organisaties. Goed voorbeeld doet goed volgen en daarom zouden de
ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs samen met VWS een dergelijk budget
kunnen toelaten met als doel de jongeren optimaal te kunnen ondersteunen en te volgen
waaraan deze middelen zijn besteed.
Een goede monitor met kwantitatieve en kwalitatieve analyse moet het Rijk informatie
geven over een optimale financiering van de ondersteuning van deze doelgroep. Zo krijgen de gemeenten informatie en bouwstenen voor hun inkoopbeleid wanneer de decentralisaties in gang zijn gezet.
Friesland staat bekend als geschikte proeftuin en heeft onder de vlag van Frieslab laten
zien dat een aantal dingen wel kunnen. Laat minister Bussemaker die, destijds als
staatsecretaris VWS, Frieslab in het leven heeft geroepen nu de ontwikkeling van een
Friese proeftuin op het snijvlak van onderwijs, zorg en sociale zaken mogelijk maken.
Samengevat:
Om de gesignaleerde knelpunten op te kunnen lossen en jongeren met complexe problematiek optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling is een totaalaanpak nodig.

9 bed, bad, brood, behandeling, benodigd onderwijs.

Obeservantie en reflextie

Het domeinoverstijgend budget (in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt) is bedoeld voor
ondersteuningsvragen van jonge mensen die niet binnen een domein kunnen worden
opgelost. Vragen waarvoor in de reguliere organisaties geen antwoord op is. De knelpunten uit voorgaande hoofdstukken vormen hier een voorbeeld van. De eenvoud van een
domeinoverstijgend budget moet echter niet worden overschat. Welke zaken kunnen
immers regulier gefinancierd worden en wat is aanvullend en valt buiten de reguliere verantwoordelijkheid van de school, zorgaanbieder of uitkeringsinstantie?
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Dat betekent dat binnen de domeinen zorg, onderwijs en sociale zaken aan oplossingen
voor knelpunten moet worden gewerkt en aansluitend hierop een domeinoverstijgende
aanpak nodig is.
1. Oplossingen binnen zorg
2. Oplossingen binnen onderwijs
3. Oplossingen bij sociale zaken
4. Domeinoverstijgende oplossingen
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Wanneer we de 80-15-5 regel toepassen binnen elk van deze domeinen dan kan 80% van
de kinderen lokaal worden ondersteund. Voor 15% van de kinderen is regionale samenwerking nodig en voor 5% is bovenregionale dan wel landelijke samenwerking noodzakelijk. Het zijn veelal dezelfde kinderen die zich in de top van de piramide van elk domein
bevinden. Een proeftuin met een domeinoverstijgend budget kan laten zien waar de
gaten vallen in optimale ondersteuning van deze jongeren en deze tegelijkertijd opvullen.
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Praktische oplossingen en
een regelvrije ruimte
In het voorgaande constateerden we dat het probleem op drie fronten ligt: in de wet- en
regelgeving, in het gedrag van organisaties en in het gedrag van de jongeren zelf. Het
effect hiervan wordt versterkt doordat de problematiek van de jongeren waar we in dit
rapport over spreken, domeinoverstijgend is. Dat pleit voor een totaalaanpak binnen en
tussen de domeinen. In het vorige hoofdstuk werden vier soorten oplossingen
aangedragen: oplossingen binnen de domeinen zorg, onderwijs en sociale zaken en
domeinoverstijgende oplossingen. Alleen wanneer op al die niveaus aan oplossingen
wordt gewerkt kan een veranderaanpak tot het gewenste resultaat leiden.

Zorg

Sociale zaken

Onderwijs

Figuur 8: binnen en tussen de domeinen

6.1 Aan de slag binnen de domeinen
Frieslab raadpleegde vele experts en ordent in dit hoofdstuk de door hen aangedragen
oplossingen. Het mooie van deze oplossingen is dat ze zich veelal op het snijvlak
bevinden van 2 domeinen. Dat betekent dat de geïnterviewden al in staat waren domeinoverstijgend te denken maar vastlopen in de uitvoering ervan om meerdere redenen.
Deze kwamen in het voorgaande al aan bod: het ontbreken van overzicht over de domeinen heen, doorzettingsmacht en het ontbreken van een totaalaanpak. In paragraaf
6.2 komt de domeinoverstijgende oplossing in de vorm van een regelvrij budget aan
bod.

Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte
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Praktische oplossingen en een regelvrije ruimte

In deze paragraaf volgt een opsomming van de soms heel praktische oplossingen.
Sommige kunnen direct worden geïmplementeerd, voor andere zijn regelruimte of
concrete afspraken tussen partijen nodig.
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n Wijs onderwijsplekken aan die ‘niet op naam’ staan: in de huidige situatie moet
iedere leerling zich inschrijven bij het DUO voor een MBO-opleiding. Dit heeft directe
gevolgen voor de uitkeringen, het inkomen en de aanspraak op studiefinanciering.
Wanneer er binnen de opvangorganisaties een aantal onderwijsplekken zijn die niet
op naam zijn geregistreerd, kunnen op deze plekken jongeren onderwijs krijgen
zonder dat er directe consequenties zijn voor inkomen en studiefinanciering. Tevens
worden problemen met schuldeisers (kredietbanken) voorkomen. Zonder al te grote
druk kan op die manier in een veilige setting worden gewerkt aan positieve
leerervaringen en kan er onderwijs worden geboden.
n Pas de Leerplichtwet actief toe voor het verkrijgen van een vrijstelling van
inschrijving. Een jongere kan op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt
zijn om tot een school of een instelling te worden toegelaten. De ontheffingsmogelijkheid van aanwezigheid zit in artikel 3a en 3b van de Leerplichtwet. En artikel 2
lid 4: inschrijving kan plaatsvinden zonder overlegging van het BSN.
n Een doelgroep waar door de ministeries van OC&W en VWS aparte afspraken over
zijn gemaakt zijn jongeren met een topsportstatus. De jongeren hoeven niet te vol
doen aan een aantal verplichtingen en er is extra budget. Dit is wellicht ook te
realiseren voor bepaalde, afgebakende groepen kwetsbare jongeren.
n Toon lef en neem het initiatief.
n Spreek met DUO af om uitzonderingen te creëren op de maximale aanspraak op
studiefinanciering.
n Spreek met gemeenten en kredietbanken af om meer ruimte te creëren om jongeren
met schulden toch te kunnen laten studeren. De gemeente heeft immers een
belangrijke taak en ook ruimte om afspraken te maken met schuldhulpverleners.
De gemeente kan er bij de schuldeisers op wijzen dat het volgen van een studie op
de langere termijn tot gevolg heeft dat de aflossingscapaciteit (door een betere
baan) juist groter wordt. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn veel
schuldeisers (bijvoorbeeld energiebedrijven) dan wel bereid om iets toe te geven.
Dit kan bijvoorbeeld ook door de overbruggingsperiode tussen de inschrijfdata
(1 oktober respectievelijk 1 februari) te bekostigen en een langer voortraject te
financieren.
n Spreek met gemeenten af dat de leerplichtambtenaar meer ruimte krijgt om iemand
anders dan de wettige ouders de onderwijsovereenkomst te laten tekenen.
n Start als opvangorganisatie een eigen school of ga een samenwerkingsverband aan
met een VSO school en open een locatie binnen de eigen organisatie. Dan wordt de
opvangorganisatie bekostigd op grond van de leerlingen die de eigen school
bezoeken.
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n Volg de aanbevelingen uit de handreiking Focus op Onderwijstraject (2013). Dit is
een handreiking om onderwijs en behandeling in gesloten instellingen integraal aan
te pakken, om onderwijs tijdens verblijf een doorlopend traject te laten zijn en om
een goede terugkeer inclusief nazorg op te zetten.
Als oplossingen worden genoemd het voortdurend investeren in de keten onderwijs
en instellingen, samen verantwoordelijkheid nemen en het nakomen en handhaven
van afspraken. Overleg als partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid over de
afdekking van de risico’s en wees transparant. Maak praktische afspraken: de school
van herkomst houdt de leerling ingeschreven; maak onderling afspraken over
financiële vergoedingen, stel één contactpersoon voor alle ROC-opleidingen.
n Volg de adviezen uit de Adviesgids Elementen van samenwerking van de VNG op
(www.samenvoorjongeren.nl).
n Biedt deze jongeren contractonderwijs: op maat gemaakt en te betalen door
bedrijven, instellingen of particulieren. Schrijf ze in als extraneus: men volgt geen
onderwijs, doet alleen examens aan het ROC en betaalt daarvoor een
administratieve bijdrage. De opvangorganisatie moet dan zelf voor onderwijs zorgen
en kan daarbij docenten van het ROC inhuren. De jongeren ontvangen geen
studiefinanciering.
n Schakel het REA College in (beroepsonderwijs voor jongeren met een handicap). Het
UWV-Werkbedrijf regelt dit voor jongeren met een Wajong- of een WIA-uitkering. De
jongeren ontvangen geen studiefinanciering, omdat het REA college niet erkend is
door het ministerie van OC&W als onderwijsinstelling.
n Regel met de gemeenten dat jongeren voor langere tijd (bijvoorbeeld een half jaar)
de uitkering mogen houden en onder begeleiding keuzes mogen maken. Dit vraagt
om goede afspraken met de gemeentelijke dienst Sociale Zaken.
n Schakel het Leerwerkloket in www.werkenenleren.nl. Vanuit de ministeries van
Sociale Zaken en OC&W zijn in diverse regio’s verspreid in het land loketten
ingericht waar alle informatie te vinden is over loopbaan, scholing en de combinatie
van leren en werken.
n Maak een 1000 banen plan en voer dit uit. De provincie Overijssel investeert samen
met jeugdzorginstellingen en diverse andere partijen in de arbeidsmarkt kansen
voor kwetsbare jongeren. Deze jongeren willen en kunnen werken, maar werken niet
en gaan door allerlei problemen niet meer naar school. Werkgevers die werkplekken
bieden, ontvangen van de provincie onder voorwaarden een vergoeding voor de
begeleiding van een jongere voor de duur van een jaar. Ook moet het bedrijf de
jongere scholingsmogelijkheden bieden, die ervoor zorgen dat de jongere een
beroepskwalificatie kan halen (www.1000jongeren.nl).
n Voor jongeren in opvangorganisaties is vooral de ‘warme overdracht’ van belang.
Zorg voor een doorlopende trajectaanpak. Dat houdt in integrale aanpak van
behandeling en onderwijs binnen de opvangorganisatie en een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na het verblijf. (In 2010 verbleven 8.800 jongeren in
opvangorganisaties die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang.)
n Wat werkt? Voor zwerfjongeren is het belangrijk ze zo min mogelijk door te sturen
naar verschillende specialisten.
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Ieder schakelmoment is een risicomoment voor afhaken. Het is beter dat vaste
begeleiders (liefst één) de hulp kunnen bieden die nodig is. Het snel regelen van een
aantal praktische zaken (inkomen, zorgverzekering, identiteitsbewijs, schuldhulp)
motiveert de jongere om met de achterliggende problemen aan de slag te gaan en
bindt hem aan de hulpverlener. Verder is het voor de motivatie van de jongere
belangrijk dat de begeleider zicht op onderdak kan bieden. ( www.zwerfjongeren.nl)
n Zorg voor maatwerk. Recent is onderzoek gedaan naar de wijkscholen in Rotterdam.
Een eenheidsaanpak voor probleemjongeren is achterhaald, zo blijkt uit het onderzoek. Probleemjongeren moeten het reguliere onderwijs kunnen volgen. “Ze moeten
weer socialiseren en dan moet je in je directe omgeving niet besmet worden met
antisociaal gedrag”, aldus C. de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie aan de
Universiteit Maastricht. (Bron: ANP, april 2013)
n Koppel de regeling voor rendement aan de VSV-regeling. Voor de VSV-norm geldt
dat wanneer een kind uitgeschreven wordt, dit negatief telt voor de norm tot het
moment dat het kind bij een andere school staat ingeschreven. Dan telt het kind niet
meer voor de VSV-norm van de voormalige school, want het kind volgt weer onderwijs. Deze regeling kan ook toegepast worden op de rendementseis. Op het moment
dat een kind voortijdig een school verlaat en er geen diploma haalt is dit nu negatief
voor het rendement van de school. Als de regeling aangepast wordt en ook hiervoor
gaat gelden dat het is toegestaan dat een kind op een andere school een diploma
haalt, dan moeten scholen samenwerken om het kind te helpen een diploma te
halen.

6.2 Domeinoverstijgende aanpak
De vorige paragraaf was een opsomming van soms heel praktische oplossingsrichtingen
waarmee organisaties direct aan de slag kunnen. In het voorgaande werd ook geconstateerd dat zelfs wanneer al deze oplossingen worden ingevoerd het probleem nog niet
per definitie zal worden opgelost. Er blijven jongeren met complexe problematiek tussen
wal en schip vallen en er blijven organisaties onderwijs of ondersteuning bieden waarvan de financiering niet gedekt is. Dat gaat pakweg om 2,5%. Daarom pleit Frieslab voor
een pilot waarin wordt geëxperimenteerd met een ontregeld budget voor de totale
ondersteuning van jongeren in de top van de piramide. Paragraaf 5.4 gaat hier ook op in.
Het doel van dit budget is een regelvrije ruimte waarin gemeenten, opvangorganisaties,
ROC’s en andere betrokkenen kunnen experimenteren en samenwerkingen kunnen
opzetten.
Regelruimte en regie
Het gaat om een budget, dat ook regelruimte biedt, dat ingezet kan worden voor onderwijsplekken (bijvoorbeeld anoniem) en nieuwe combinaties van zorg en onderwijs,
lesmaterialen en financiële tegemoetkomingen, indien nodig.

Cruciaal hierbij is centrale regie in de afstemming van zorg, onderwijs en sociale zaken
en doorzettingsmacht bij de participanten.
Dit past in de lijn van het ministerie van VWS dat zegt: ‘door ontschotting van budgetten
komen behandelen, begeleiden en beschermen echt in één hand’. (Begroting VWS
2014.) Dat maakt het regievraagstuk helder.

Alternatief voor de korte termijn is dat alle betrokkenen in het pilotgebied een percentage, bijvoorbeeld 2,5%, van hun budget ‘onvoorzien’ labelen als bestemming ‘voorzien’
voor deze groep en storten in het experimenteer budget (omdat het bij die doelgroep
om 2,5% zeer complexe problematiek gaat). De eerste enthousiaste organisatie heeft
zich hiervoor al aangemeld. Vervolgens is de vraag wie uit welk gezaghebbend orgaan
beslissingen mag nemen over de besteding van de middelen uit het budget en toezicht
houdt op de besteding.
Beheer budget
Voorkomen moet worden dat de discussie over toegang, indicatiestelling en een
gezamenlijk diagnostisch kader de boventoon gaat voeren. Die discussie moet elders
gevoerd worden.
Van belang is dat het budget goed wordt beheerd. Gedacht kan worden aan het Centrum
voor Consultatie en Expertise (CCE). Betrokkenen kunnen middels korte lijnen een
beroep doen op dit potje. Alternatief voor de korte termijn is het in het leven roepen van
een zogenaamde Pier Pander groep10. Deze groep bestaat uit maximaal 3 onafhankelijke experts die zich betrokken voelen bij de doelgroep. Nadeel van een
dergelijke aparte commissie is dat er weer een commissie in het leven wordt geroepen;
in spreektaal ‘er komt weer iets bij’.
Op de korte termijn lijkt een pragmatische insteek in de vorm van een ‘voorzien bureaulaatje onvoorzien’ en een goede onafhankelijke monitoring van de besteding van de
middelen en de constante vraag naar de legitimiteit ervan haalbaar. In een proeftuin
wordt aan een beperkt aantal organisaties de ruimte geboden om ontschot te gaan
werken, met een verantwoording achteraf. Op basis van die verantwoording kan dan de
uiteindelijke structuur waarbinnen het in de toekomst georganiseerd zou kunnen worden uitgewerkt worden.

10

Pander was de zoon van een arme binnenschipper. Toen hij nog een jongen was werd zijn kunstig
houtsnijwerk opgemerkt. Door enkele welgestelde personen werd hij in staat gesteld een
kunstopleiding te volgen in Amsterdam, en daarna in Parijs. Hij won diverse prijzen en gebruikte in
zijn ontwerpen vijf kernwaarden: moed, gevoel, kracht, gedachte en inspiratie (Wikipedia 2013-2).
Zij staan symbool voor deze groep.
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Bestaande middelen beschikbaar stellen
Het structurele budget kan uit bestaande middelen worden vrijgespeeld. Op dit moment
lijkt het een optie om te werken aan een regeling waarbij de betrokken ministeries
structurele middelen afromen en beschikbaar stellen voor het ontregelde budget. Na de
decentralisaties is dit alles gemeentelijke verantwoordelijkheid. Zij beslissen over de
besteding van de middelen. De casus van de VAVO middelen uit hoofdstuk 5 laat hiervan
het risico zien en leert dat decentralisatie en centralisatie samen kunnen gaan.
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Onderzoek
In een pilotfase wordt onderzocht voor welke soorten vragen een beroep op dit budget
wordt gedaan en wat het effect ervan is. De uitgaven en het doel ervan worden onafhankelijk gemonitord en moeten leiden tot een maatschappelijke business case of zicht op
het SROI.
Randvoorwaarden
Voor dit budget gelden de volgende randvoorwaarden: vertrouwen, regelvrijheid om ten
gunste van het kind buiten bestaande kaders te gaan, goede monitoring van de inzet van
middelen. En, last but not least: het budget is onderdeel van een totaalaanpak.
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Indien het budget gezien wordt als een op zichzelf staande financiële interventie, dan zal
het niet tot het beoogde resultaat leiden. Ontschotting werkt alleen als wordt
ingegrepen op inhoud en cultuur (RMO, 2004). Inhoudelijke kennis is er wel degelijk
binnen de domeinen, maar niet zodanig dat ze over de domeingrenzen heen werken.
Creatieve oplossingen binnen het ene domein kunnen daardoor een verstorende factor
zijn in het andere domein. De cultuur werd nu gevoed door financiële prikkels.
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Hulpverleners met hart voor het kind voelen zich door de regelgeving geremd in het
bieden wat daadwerkelijk nodig is. Organisaties worden betaald voor de diensten die zij
leveren. Samenwerking wordt niet altijd gefinancierd. Om de optimale ondersteuning van
kinderen te realiseren is wel samenwerking nodig. Bestuurskracht en doorzettingsmacht
helpt hierbij. Het is niet genoeg om samenwerking af te kondigen. In die gevallen dat het
niet lukt zou dat moeten leiden tot collectieve reflectie: ben je in staat om de ander te
snappen?
Samengevat:
Binnen de domeinen is specifieke kennis nodig om tot gerichte inhoudelijk stevige oplossingen te komen en tussen de domeinen zijn generieke kennis, doorzettingsmacht en
collectieve reflectie nodig. Het huidige systeem is dusdanig complex dat alleen een
totaalaanpak kan werken die bestaat uit:
Een plan van aanpak binnen zorg
Een plan van aanpak binnen onderwijs
Een plan van aanpak bij sociale zaken
Een domeinoverstijgend plan van aanpak
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