
FY
gêmeente
HqorlemmeÍmeea

ACTIEPLAN
Kansengelijkheid en Gezondheid 2O2t-2O24

IT t q

It i

, rl
=t 9
tt

i

l,'g

Versie 7, Concept

70 juni 2022, CvA

7



INHOUDSOPGAVE

lnleiding

A Kansengelijkheid

A1 Nieuwkomers 0-23

A2 Doorgaande lijn VE-PO-VO

A3 Burgerschap

A4 Ondersteuning in BSO

A5 0-4 jarigen met een ondersteuningsvraag

A6 Aansluiting onderwijs - jeugdzorg

B Gezondheid

B1 Mentale gezondheid VO-jeugd

82 HaarlemmerMEER MOVES 2022

83 Gezondheid, overige acties

C NPO-inzet

C1 Kader NPO

C2 lnventarisatie bestedingsdoelen

C3 Koppeling NPO-inzet aan LEA-agenda

C4 NPO-begroting

Bijlage 1 Totaaloverzicht acties

Bijlage 2 LEA Overlegstructuur

3

5

6

5

6

7

7

7

9

9

9

9

10

10

10

TT

12

13

15

2



lnleiding

Op de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) staan twee grotere thema's centraal: Kansengelijkheid en Ge-

zondheid, De komende jaren werken de gemeente, het onderwijs en de kinderopvang samen aan

meer kansengelijkheid voor de jeugd in Haarlemmermeer en aan het bevorderen van de fysieke en

mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

ln het kader van kansengelijkheid blijkt dat er in de gemeente Haarlemmermeer meer aandacht no-
dig is voor een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg, voor nieuwkomers in de gemeente,

voor 0-4 jarigen met een ondersteuningsvraag en voor het inrichten van meer onderwijs-zorgarran-
gementen voor kinderen die zowel (extra) ondersteuning in het onderwijs als zorg nodig hebben om
zich te kunnen ontwikkelen.

Als het gaat om de gezondheid heeft de coronaperiode met name negatieve effecten gehad op de

mentale gezondheid van de 12+ jeugd. Daarom willen we meer ondersteuning bieden, onder andere

door begeleiding en psycho-educatie en in 2O22 gaan we een uitgebreid zomeraanbod organiseren

met activiteiten die jongeren fysiek en mentaal in beweging brengen.

Om uit te werken welke acties de komende jaren prioriteit hebben is een overlegstructuur met een

stuurgroep en werkgroepen ingericht. Per onderwerp is door een bestuurlijke werkgroep (kader-
groep), - bestaande uit vertegenwoordigers van het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente - in
kaart gebracht wat er de komende periode moet gebeuren. Het tijdelijke gemeentelijke budget uit
het Nationaal Programma Onderwijs wordt hierbij ingezet (zie deel C).

De LEA omvat ook de onderwerpen personeelstekorten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer,
deze onderwerpen maken geen deel uit van dit actieplan.

Leeswijzer

Voorliggend actieplan geeft een totaaloverzichtvan de geplande acties. Hetwordt halfjaarlijks geëva-

lueerd en bijgesteld in de LEA-stuurgroep kansengelijkheid en gezondheid (via een pcda-cyclus)en

halfjaarlijkse voortgangsrapportages worden geagendeerd in het LEA-Besturenoverleg.

Dit actieplan is verdeeld in drie onderdelen:

A Kansengelijkheid

B Gezondheid

C NPO-inzet

ln deel A komt aan de orde welke acties gepland staan bij het thema Kansengelijkheid

ln deel B staan de acties bij het thema Gezondheid.

ln deel C is te zien hoe de gemeentelijke NPO-middelen in dit kader worden ingezet.

Bijlage L bevat een totaaloverzicht van de acties in dit plan

Bijlage 2 bevat een schema met de overlegstructuur.
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Toelichting

We werken met een planning per half jaar, per semester, als volgt

)lanning per half jaar

i1 pept 21 -feb22
;2 lnrt22 - aug22

;3 pept 22 - feb 23

;4 fnrt ZS - aug 23

is pept23 -feb24
;6 lnrtza - aug24
;7 pept 2a - feb 25

i8 fnrt 25 - aug 25

M betekent: gerealiseerd

Het NPO-budget kan worden ingezet tot 1-8-2025.
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A Kansengelijkheid

Op de gezamenlijke Agenda Kansengelijkheid van onderwijs, kinderopvang en gemeente staan zes

punten:

1,. Nieuwkomers 0-23 jaar

2. Doorgaande lijn VE-PO-VO

3. Burgerschap

4. Ondersteuning in de BSO

5. 0-4-jarigen met een ondersteuningsvraag

6. Aansluiting onderwijs - jeugdzorg (inclusief onderwijs-zorgarrangementen).

Deze agenda is samengesteld vanaf het najaar 202L. Door het onderwijs, de kinderopvang en de ge-

meente is bepaald welke onderwerpen prioriteit moeten hebben in de komende drie jaar om kan-
sengelijkheid te bevorderen. Deze onderwerpen worden hierna kort omschreven. Elke paragraaf ein-
digt met de acties die staan gepland voor de komende tijd.

A1 Nieuwkomers 0-23 jaar
De gemeente en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor
een goede ondersteuning van nieuwkomers (4 -23 jaar), vanuit de optiek van passend onderwijs en
jeugdzorg en met het oog op kansengelijkheid en inclusie. Voor de jongste nieuwkomers onder de 4
jaar heeft de kinderopvang met het aanbod van voorschoolse educatie (VE) een belangrijke rol.

De onderwijssector constateert dat zowel de instroom als de ondersteuningsvraag van de nieuwko-
mers in het schakelonderwijs verandert. De instroom van nieuwkomers is onvoorspelbaar en dat is
voor zowel de gemeente als de scholen een uitdaging. De herkomst van de nieuwkomers verandert
en daarmee ook hun ondersteuningsvraag, ln het primair onderwijs constateert men dat er bij jonge
nieuwkomers vaker dan voorheen sprake is van trauma- en hechtingsproblematiek en gezinsproble-

matiek op het vlak van veiligheid, inkomen en wonen. Voor een taalbeheersing op een zodanig ni-
veau dat kinderen zonder belemmering het onderwijs kunnen volgen, is meer nodig dan een jaar
schakelonderwijs. Daarbij speelt een rol dat inmiddels lang niet alle nieuwkomers naar het schakel-
onderwijs gaan, Ongeveer de helft van hen gaat naar een reguliere school en daar is vaak onvol-
doende expertise aanwezig over Nederlands als tweede taal. Daarmee ontstaan er een aantal knel-
punten in het huidige aanbod voor nieuwkomers,

Gezamenlijk schreven wij de Koersnotitie 'Nieuw en jong in Haarlemmermeer'. Deze notitie is op 26
januari 2022 vastgesteld in het LEA Besturenoverleg. Daarin is meer achtergrondinformatie te lezen

We hebben afgesproken een herontwerp te maken van het aanbod voor nieuwkomers en zijn daar-
mee aan het werk gegaan, met vertegenwoordigers van de voorschoolse educatie, het primair on-
derwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de gemeente.

ln een later stadium (voorjaar 22) is het MBO aangesloten. De MBO-scholen vinden ook dat het on-
derwijs aan nieuwkomers extra aandacht verdient en zij denken mee over het gewenste aanbod en

herontwerp. Daarmee is de doelgroep uitgebreid: nieuwkomers van 0 tot 23 jaar.
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Acties Nieuwkomers 0-23 iaar
a. Basisinformatie doelgroep, knelpunten en huidig aanbod verzameld

b. Koersnotitie Nieuw en jong in Haarlemmermeer vastgesteld

c. Overlegstructuur stuurgroep nieuwkomers en werkgroepen afgesproken

d. Route nieuwkomers naar jeugdzorg uitwerken
e. Doelgroep-analysenieuwkomersmaken

f. Financiering nieuwkomersaanbod in kaart brengen
g. Leerlingenvervoer nieuwkomers herijken
h. Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. nieuwkomers uitwerken
i. OpbouwenExpertisecentrumNieuwkomersHaarlemmermeer

ngplanni

V
d
@

s2, s3

s2, s3

s2, s3

s2, s3

s2, s3

n.t.b.

A2 Doorgaande lijn VE-PO-VO

Een goede doorgaande lijn van de voorschoolse educatie, naar het primair en het voortgezet onder-
wijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De warme overdracht van informatie over de

ondersteuningsbehoefte van leerl ingen hoort daarbij.

Voor de doorgaande lijn tussen voorschoolse educatie en primair onderwijs zijn het afgelopen jaar

een aantal acties uitgevoerd (zie hieronder). Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het aanmelden
en overdragen van peuters met een zorgbehoefte naar het samenwerkingsverband passend onder-
wijs, het digitale overdrachtssysteem is geoptimaliseerd en in kaart is gebracht hoeveel kinderen lan-
ger (na 4-jarige leeftijd) in een VE-groep bleven en waarom.

De overgang van PO naar VO is versterkt door de oprichting van twee juniorcolleges (10 - 14 jaar).

Voor een deel van de jeugd bevorderen we kansengelijkheid door de VO-schoolkeuze uit te stellen.

Het gaat om kinderen die ervan kunnen profiteren dat deze schoolkeuze op een later moment valt.

Zij krijgen op een juniorcollege twee jaar langer de kans om zich te ontwikkelen voordatze overstap-
pen naar het voortgezet onderwijs.

Het juniorcollege in Nieuw-Vennep is op L februari 2022van start gegaan en per 1 augustus 2022
start het juniorcollege in Hoofddorp. De schoolbesturen lris en Dunamare nemen hierin hetvoor-
touw. De ontwikkeling en effecten worden nauwgezet gevolgd.

Acties Doorgaande lijn VE-PO-VO

a. Afspraken over tijdige aanmelding van peuters uit VE met een zorgbehoefte bij CCP

b. Afspraken over de overdracht van VE-peuters naar de basisschool

c. Digitaal overdrachtsysteem voor warme overdracht naar basisschool

d, ln kaart brengen van verlengingen VE

e. Twee juniorcolleges gaan van start op 1 februari 2O22 en op L augustu s 2022
f. Tussenevaluatie voortgang juniorcolleges

A3 Burgerschap

Op 1 augustus2O2l is de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in werking getreden. Deze wet
zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel PO als VO meer verplichtend zijn

geworden. De overheid acht het bevorderen van verbinding met en participatie in de samenleving

van groot maatschappelijk belang. ln Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie

ning

V
g
g
g
s1

S3

nlap
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en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Niet ieder kind krijgt die waarden van huis

uit mee. School is dan een belangrijke plek om erover te leren en ermee te oefenen.

ln Haarlemmermeer starten we met verkennende gesprekken om te bezien welke acties nodig zijn

om burgerschap een goede plaats te geven in het curriculum en bespreken we hoe de gemeente

hieraan kan bijdragen.

A4 Ondersteuníng in BSO

De buitenschoolse opvang (BSO) vraagt om ondersteuning bij het omgaan met kinderen met afwij-
kend gedrag en/ofzorgbehoefte. op school krijgen deze kinderen vaak een specifiek ondersteunings-
aanbod in het kadervan passend onderwijs. De BSO wil beter aansluiten op de zorgstructuur in en

om de school, ln de communicatie is hetvan belang dat de buitenschoolse opvang op dezelfde ma-
nier wordt geïnformeerd door de gemeente als de kinderopvang.

Acties Ondersteuning in BSO

a. Actualiseren van de brochure met scholingsaanbod voor BSO-medewerkers

b. Minicongres 'Kinderen die opvallen', tweejaarlijks voor leidsters in de kinderopvang
c. Afstemming/evaluatie van de ondersteuning in BSO met betrokken managers

A5 0-4 jarigen met een ondersteuningsvraag

De kinderopvang geeft aan dat er, met name bij (doelgroep)peuters, vaker sprake is van (complexe)

zorgvragen. Dit vraagt om vroegtijdige signalering, diagnostiek en/of extra ondersteuning, Hierdoor
wordt voorkomen dat problemen groter worden en zwaardere ondersteuning nodig is. Door wacht-
lijsten voor diagnostiek enf of zorg is er soms geen passend aanbod en is soms verlenging van de

voorschoolse educatie (VE) in de kinderopvang nodig voor kinderen die 4 jaar zijn geworden, Dit
heeft ook gevolgen voor de belasting van pedagogisch medewerkers en de (VE-)groepen.

We zullen starten met een pilotproject'Planting Languages', waarbij meertalige ouders leren vroeg-
tijdig een taalplan te maken. We breiden waar nodig preventieve logopedie en tutoring in het onder-
wijs uit, Ook werken we aan deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers in het sig-

naleren en omgaan met zorgbehoeften van peuters.

Acties Burgerschap

a. Verkenning aanbod burgerschap VO + gemeenle, juni'22

Acties 0-4 jarigen met een ondersteunintsvraag

a. lnzicht in wachtlijstproblematiek bij Kabouterhuis e.a. zorgorganisaties

b. Analyse passend aanbod voor VE-peuters met zorgbehoefte + alternatieven
c. Deskundigheidsbevordering pedagogisch medewerkers

d. Pilotproject Planting Languages starten: vroegtijdig taalplan voor meertalige ouders

e. Overbruggingszorg preventieve logopedie uitbreiden, meer observaties/advisering
f. Uitbreiden Tutoring in het onderwijs

nIap

planning

S2

planning

S2

S2

52-54
s3, s4

53, 54

s3, s4

nrnS

S2

S2

S3

A6 Aansluiting onderwijs-jeugdzorg
Bij het bevorderen van kansengelijkheid is een goede aansluitingtussen passend onderwijs en jeugd-

zorg essentieel, want een deel van de jeugd heeft zowel ondersteuning op school als de inzet van
jeugdzorg nodig om tot leren en tot ontwikkeling te komen. Deze aansluiting willen we versterken.
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Het doel is te komen tot een continutlm (ononderbroken/aansluitend geheel) van onderwijs en zorg,

zodat iedere leerling toegang heeft tot passend onderwijs en jeugdzorg op basis van hun ontwikke-
lings- en/of ondersteuningsbehoefte,

ln het najaar van 2O2t is gestart met een impuls aan de zorgadviesteams (ZAT) binnen het primair
onderwijs. ln het ZAT-overleg overleggen de gemandateerde professionals (schoolcoach, leerplicht-
ambtenaar en medewerker jeugdgezondheidszorg) met de intern begeleider of zorgcoórdinator van

de school en de consulent van het samenwerkingsverband passend onderwijs over leerlingen die ex-

tra ondersteuning op school dan wel inzet van jeugdzorg nodig lijken te hebben.
Via het bestaande regionale Thuiszitterspact met werkagenda wordt doorgewerkt aan het terugdrin-
gen van langdurig verzuim en thuiszitten.

Hierna volgen de hoofdactiviteiten om de aansluiting onderwijs-jeugdzorg te versterken. Een meer

uitgewerkt activiteiten plan is i n ontwikkel ing.

Acties Aansluiting onderwijs - jeugdzorg planning
a, Voorkomen langdurig verzuim en thuiszitten zie werkagenda Thuiszitterspact
b. Voorkomen van onnodige uitstroom naar speciale voorzieningen n.t.b.
c. Deskundigheidsbevordering professionals in en om de school n.t.b.
d. Versterken van de positie van ouders n.t.b.
e. Onderwijs-zorgarrangementen n.t.b.

Onderwijs-zorgarra ngementen (OZA)

Onderwijs-zorgarrangementen zijn te zien als een instrument om te werken aan een betere aanslui-
ting van onderwijs en jeugdzorg voor specifieke leerlingen die zowel ondersteuning op school als de

inzet van (gespecialiseerde)jeugdzorg in onderwijstijd nodig hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om kinderen die niet in een reguliere groep op school kunnen functioneren of kinderen met sterk af-
wijkend gedrag waarvoor extra begeleiding nodig is. Een OZA combineert onderwijs en zorg, het gaat

hierbij altijd om maatwerk en hetvraagt om een integrale samenwerkingtussen beide sectoren. Lan-

delijk beleid is gericht op het streven naar inclusie en het recht op leren voor iedereen. Daarbij kun-
nen onderwijs-zorgarrangementen een rol vervullen voor kwetsbare kinderen.

Enkele Haarlemmermeerse leerlingen volgen al een onderwijs-zorgarrangement, meestal in een an-

dere plaats. Zij gaan o.a. naar Digibende in Amstelveen, School2Care in Amsterdam, het regionale
leerwerkbedrijf Perspectief en de dagklas van Megakids in Haarlem.

We willen inventariseren welke vraag er is en komen tot een gezamenlijk beeld en een definitie van

een OZA, Ook willen we kijken of er lancunes zijn in het aanbod en indien nodig pilots doen bij ont-
brekend aanbod en hierover financieringsafspraken maken.

Acties Onderwijs-zorgarrangementen

i. lnventariseren bestaande onderwijs-zorgarrangementen

ii. Formuleren van een gezamenlijke definitie van een OZA

iii. Lancunes in beeld krijgen, vraag en aanbod vergelijken

iv. Pilot(s) doen bij ontbrekend aanbod

v. Gezamenlijke financieringsafspraken maken en frictiebudget realiseren

planning

S2

S3

s3

53 e.v.

s3, s4
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B Gezondheid
Het tweede hoofdonderwerp op de LEA agenda is Gezondheid, zowel de fysieke als de mentale ge-

zondheid van de jeugd. ln de komende periode wordt gewerkt aan de volgende drie agendapunten
t. Mentale gezondheid VO-jeugd

2. HaarlemmerMEER MOVES - zomeraanbod 2O22

3. Gezondheid, overige

B1 Mentale gezondheid VO-jeugd
ln de coronaperiode is de mentale gezondheid van de VO-jeugd achteruitgegaan, zo blijkt uit diverse
onderzoeken. Als effecten worden in recent GGD-onderzoek gemeld: een toename van depressieve
klachten, eenzaamheid en stress. Daarnaast bewegen kinderen minder, vervelen zijzichvaker en is
er minder motivatie voor school. Deze effecten gelden met name voor de jongeren uit de boven-

bouw (16+). De onderwijssector (VO) en de gemeente hebben daarom de volgende acties gepland.

82 HaarlemmerMEER MOVES 2022
Namens de gemeente en de partners in preventie willen wij de jeugd zichtbaar laten merken dat we

elkaar weer'live' kunnen ontmoeten, we weer fysiek en mentaal in beweging kunnen komen en dat
we geven om de jeugd en hun welzijn en gezondheid essentieel vinden.
Daarom gaan we met de partners zorgen voor een uitgebreider aanbod aan activiteiten op het ge-

bied van sport en cultuur in de zomervakantie 2O22. Met de twee MBO-scholen organiseren we een

feestelijke start van het nieuwe schooljaar voor totaal 7000 leerlingen.

Acties MentalegezondheidVO-jeugd

a. Basisprogramma bewegen versterken

b. Aanbod psycho-educatie voor leerlingen en personeel uitbreiden
c. Peergroup-gesprekkenorganiseren

d. Wachtlijsten (gespecialiseerde) jeugdzorg aanpakken

Acties HaarlemmerMEERMOVES2022

a, Samen communiceren van het zomeraanbod

b. Pop-upaanbod voor 12+ jeugd in de verschillende wijken van H'meer
c. Evenementen MBO

Acties Gezondheid, overige acties

a, lnventarisatie van bestaande activiteiten en overleggen mb.t. gezondheid

b. Aandacht voor LHBTI en jongeren met een beperking

c. Ontwikkelen van beweegpleinen

d. Voeding en school

planning

s2, s3

53, 54

s3, s4

52 e.v.

planning

s2

s2

s2, s3

83 Gezondheid, overige acties

ln mei 2022 is geïnventariseerd welke andere activiteiten nuttig en nodig zijn voor het thema Ge-

zondheid. Samen zijn de volgende vier punten benoemd. De acties worden nog nader geconcreti-

seerd. Daarnaast loopt het programma 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGC) door. Dat valt voor de
gemeente onder Volksgezondheid.

planning
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s3, s4

s3, s4



C NPO-inzet

Cl Kader NPO

Via het Nationaal Programma Onderwijs hebben scholen en gemeenten in 2027 extra middelen ge-

kregen van het Rijk. Deze middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen
opliepen tijdens de coronapandemie. Daarbij kan het gaan om achterstanden op cognitief, executief,

sociaal en emotioneel vlak.1 Doelgroep zijn alle kinderen en jongeren in de voorschoolse educatie en

in het primair en voortgezet onderwijs en ook de thuiszitters.
De gemeentelijke middelen zijn bedoeld om de onderwijssector (PO, VO en voorschoolse educatie)

te ondersteunen. Gemeenten kunnen daarvoor maatregelen nemen in samenwerking met scholen,

kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale
partijen. Deze maatregelen moeten aansluiten bij de behoeften van kinderen in de gemeenten en bij

de interventies die scholen al nemen. Daarom is het belangrijk dat hierover overleg plaatsvindt met
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Dit realiseren we via de LEA Overlegstructuur, zie bij-
lage 2.

De gemeente Haarlemmermeer ontvangt 2,7 miljoen aan NPO-middelen, te besteden tussen juli

2O2t enjuli 2025.

C2 lnventarisatie bestedingsdoelen

ln het najaar van 2O2L heeft de gemeente een inventarisatie gedaan onder scholen en overlegd met
de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de schoolbesturen en de kinderopvang (voor-

schoolse educatie).

De coronaperiode blijkt gevolgen te hebben voor de kansengelijkheid en de mentale en fysieke ge-

zondheid van de jeugd in Haarlemmermeer. ln de voorschoolse periode zijn achterstanden ontstaan

doordat kinderen minder naar de kinderopvang zijn geweest en daarmee minder hebben kunnen
profiteren van de voorschoolse educatie. ln het primair onderwijs zijn er meer leerlingen die een

vorm van ondersteuningof zorg nodig hebben. Scholen zelf besteden de NPO-middelen merendeels

aan het inhalen van onderwijsvertragingen, daarvoor is de gemeentelijke inzet minder nodig, maar

wel voor een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. ln het voortgezet onderwijs staat

met name de mentale gezondheid van de jeugd, zeker in de bovenbouw, onder druk. Dat blijkt uit
diverse onderzoeken van de GGD en uit signalen van de scholen zelf.

We constateren dat het niet altijd mogelijk is om onderscheid te maken tussen achterstanden die zijn

ontstaan door COVID-l-9 en de schoolsluitingen en achterstanden die zijn ontstaan in de coronaperi-
ode en mogelijk een andere oorzaak hebben, zoals een niet optimale samenwerking onderwijs-
jeugdzorg, groeiende wachtlijsten in de (gespecialiseerde) jeugdzorg en een veranderende instroom
van nieuwkomers,

We willen de gemeentelijk NPO-middelen met name inzetten voor de kwetsbare groepen. We kiezen

voor een integrale aanpak. Dit doen we door de NPO-middelen mede in te zetten binnen ons regu-

liere programma kansengelijkheid en gezondheid om te werken aan achterstanden. We willen geen

nieuwe, aparte aanpak voor de inzet van het NPO-budget, omdat we duurzame verbeteringen willen

bereiken.

l Tweede brief over het Nationaal Programma Onderwijs, OCenW juli 2021
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C3 Koppeling NPO-inzet aan LEA agenda

De inventarisatie in najaar 2021 heeft geleid tot een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda 202L-2024
met twee hoofdthema's: kansengelijkheid en gezondheid. Eerder in dit document is te zien welke ac-

ties daarvoor gepland zijn. Bij een deel van deze acties wordt NPO-budget ingezet, daar waar de rela-
tie tussen opgelopen achterstanden en de coronaperiode het duidelijkst is.

Conclusie

Het NPO-budget van de gemeente Haarlemmermeer wordt daarom ingezet voor

1. Het verbeteren van de aansluiting onderwijs - jeugdzorg (zie A6)

ln de coronaperiode is een groei ontstaan van het aantal leerlingen met een ondersteuningsvraag.

Een deel van hen heeft ook de inzet van jeugdzorg nodig en daar zijn langere wachtlijsten ontstaan.
Dat maakt dat het systeem meer onder druk is komen te staan en onvolkomenheden aan het licht
kwamen. We werken nu onder meer aan professionalisering van de zorgadviesteams, aan doorbraak
bij complexe casuïstiek en aan het versterken van de positie van ouders. De gemeente doet wat in

haar mogelijkheden ligt om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te brengen.

2. Beleidsvorming en uitbreiding van onderwijs-zorgarrangementen (zie A6)

Meer leerlingen lijken een combinatie nodig te hebben van onderwijs en zorg in onderwijstijd, Het
aanbod aan onderwijs-zorgarrangementen in Haarlemmermeer is beperkt. We willen vraag en aan-

bod verkennen en waar nodig het aanbod uitbreiden.

3. Verbeteren van het aanbod voor 0-4 jarigen met een ondersteuningsvraag (zie A5)

Gebleken is dat in de coronaperiode een deel van de kinderen minder heeft kunnen profiteren van

de voorschoolse educatie. Daarbij zijn er belemmeringen ontstaan in de doorstoom van 4-jarigen
met een ondersteuningsbehoefte naar het primair onderwijs. Meer doelgroeppeuters in de voor-
schoolse educatie hebben zorg nodig en er bestaan wachtlijsten voorspecialistische jeugdzorg en ob-
servaties, Hier willen we verbeteringen doorvoeren en aan professionalisering werken.

4. Beleidsvorming en opbouwen van een expertisecentrum voor nieuwkomers (zie A1)

ln de coronaperiode is de instroom en de zorgbehoefte van nieuwkomers veranderd. Een deel van

hen komt niet meer in een schakelklas terecht, maar gaat rechtstreeks naar een reguliere school en

daar is de expertise rond Nederlandse als tweede taal niet overal voldoende aanwezig. Daardoor is

een situatie ontstaan dat nieuwkomers regelmatig door taalachterstand naar een te laag onderwijs-
niveau gaan, dat niet aansluit bij hun cognitieve capaciteiten. Hier willen we verbetering in aanbren-
gen door een goede analyse van de doelgroep, opbouwen van expertise en extra taalondersteunings-
mogelijkheden.

5. Bevorderen van de gezondheid van de jeugd in en om de school/kinderopvang (zie B)

De mentale en fysieke gezondheid van de jeugd is achteruit gegaan in de coronaperiode. Via extra

aanbod, versterken van de samenwerking tussen betrokken partners en een extra zomeraanbod van

beweegactiviteiten (sport en cultuur) willen we hier een stimulans aan geven.

Op de volgende pagina is de begroting voor de gemeentelijke NPO-middelen te zíen,

n



Bijlage 1 Totaaloverzicht Acties Kansengelijkheid en Gezondheid

Acties Thema A: Kansengelijkheid Planning

1. Nieuwkomers 0-23

a. Basisinformatie doelgroep, knelpunten en huidig aanbod verzameld

b. Koersnotitie 'Nieuw en jong in Haarlemmermeer'vastgesteld

c. Overlegstructuur stuurgroep nieuwkomers en werkgroepen afgesproken

d. Route nieuwkomers naar jeugdzorg uitwerken

e. Doelgroepanalyse nieuwkomers maken

f. Financiering nieuwkomersaanbod in kaart brengen

g. Leerlingenvervoer nieuwkomers herijken

h. Taken en verantwoordelijkheden nieuwkomers uitwerken

i. Opbouwen Expertisecentrum Nieuwkomers Haarlemmermeer

g
V
V

s2, s3

s2, s3

s2, s3

s2, s3

s2, s3

n.t.b.

2. Doorgaande lijn VE-PO-VO

a. Afspraken over tijdige aanmelding van peuters uit VE met een zorgbehoefte bij CCp

b. Afspraken over de overdracht van VE-peuters naar de basisschool

c. Digitaal overdrachtssysteem voor warme overdracht VE-basisschool

d. ln kaart brengen van verlengingen VE

e. Twee juniorcolleges gaan van start op tf eb.2022 en 1 aug. 2022

f. Tussenevaluatie voortgang juniorcolleges

g
g
V
V
s2

s3

3. Burgerschap

a. Verkenning aanbod Burgerschap VO-gemeente s2

4. Ondersteuning in B5O

a. Actualiseren brochure scholingsaanbod voor BSO-medewerkers

b. Minicongres'Kinderen die opvallen'

c. Afstemming en evaluatie van de ondersteuning BSO met betrokken managers

s2

s2

s3

5. 0-4-jarigen met een ondersteuningsvraag

a. lnzicht in wachtlijstproblematiek bij Kabouterhuis e.a. zorgorganisaties

b. Analyse passend aanbod VE-peuters met zorgbehoeften + alternatieven bij wachtlijsten

c. Pilotproject 'Planting Languages' starten: vroegtijdig taalplan voor meertalige ouders

d. Overbruggingszorg preventieve logopedie uitbreiden, meer observaties/advisering

e. Uitbreiden Tutoring in het onderwijs

f. Deskundigheidsbevordering pedagogisch medewerkers

s2

s2

s3, s4

s3, s4

s3, s4

s3, s4

6. Aansluiting onderwijs - jeugdzorg

a. Voorkomen langdurig verzuim en thuiszitten

b. Voorkomen van uitstroom naar speciale voorzieningen

c. Deskundigheidsbevordering professionals in en om de school

d. Versterken van de positie van ouders

e. Onderwijs-zorgarrangementen (OZA)

i. lnventariseren bestaande onderwijs-zorgarrangementen

ii. Formuleren van een gezamenlijke definitie van een OZA

iii. Lancunes in beeld krijgen, vraag en aanbod vergelijken

iv. Pilot(s) doen bij ontbrekend aanbod

v, Gezamenlijke financieringsafspraken maken en frictiebudget realiseren

doorlopend

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

s2

s3

s3

53 e.v.

s3, s4
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Acties Thema B: Gezondheid

Toelichting:
Dit overzicht van acties kan worden gebruikt om halfjaarlijks de voortgang te monitoren

Planning

1. Mentale gezondheid VO-jeugd

a. Basisaanbod bewegen versterken

b. Aanbod psycho-educatie voor leerlingen en personeel uitbreiden

c. Peergroup-gesprekken organiseren

d. Wachtlijsten (gespecialiseerde) jeugdzorg aanpakken

s2, s3

s3, s4

s3, s4

52 e.v.

2. Haarlemmer MEER Moves - zomeraanbod 2022

a. Samen communiceren van het zomeraanbod

b. Pop-up aanbod voor 12+ jeugd in de zomervakantie

c. Evenementen MBO

s2

s2

s2, s3

3. Gezondheid, overige acties

a. lnventarisatie van bestaande actÍviteiten en overleggen m.b.t. gezondheid jeugd

b. Aandacht voor LHBTI en jongeren met een beperking

c. Ontwikkelen van'beweegpleinen'

d. Voeding en school

s2

s3, s4

s3, s4

si, s4

L4



LEA

tEA

Stuu eid en Gezondheid

Bijlage2 LEAOverlegstructuurHaarlemmermeer

Kadergroep (heet: stu urgroep) Nieuwkomers 0-23

Kadergroep Voorschoolse Ed ucatie

Kadergroep Doorgaande lijn VE-PO-VO

Kadergroep Burgerscha p

Kadergroep Gezondheid

De kadergroepen zijn bestuurlijke werkgroepen

waarin schoolbesturen, samenwerkingsverbanden

passend onderwijs, kinderopvan g, jeudzo rgpartn ers

en gemeente zijn vertegenwoordigd.

Daaronder zijn er diverse werkgroepen met

u itvoerend en.

Aanslu iti Onde - JeugdzorgKad
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