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Onderwerp

Afhandeling toezegging beleidsaccent
‘de leraar trekt aan de bel’

Geachte heer, mevrouw,
Op 20 december stuurden we u een brief waarin we u op de hoogte stelden van de stand van zaken van
het ‘Beleidsaccent De leraar trekt aan de bel’. De aansluiting tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp is
benoemd als beleidsaccent om de samenhang tussen opvoeding, onderwijs, hulp en begeleiding, in het
belang van het kind, goed op elkaar af te stemmen.
Op de Commissie Samenleving van 14 maart is dit onderwerp als bespreekpunt geagendeerd. Er is een
toezegging gedaan die we in deze brief toelichten.







Jeugdcoach op School
In de commissie Samenleving is gesproken over de nieuwe functionaris Jeugdcoach op School (JOS).
Toegezegd is om de functie in de rapportage uit te werken. In de uitwerking van actie 2 (blz. 9) is
deze uitwerking terug te lezen. Samengevat is de JOS een samenvoeging van de huidige functies
schoolmaatschappelijk werk en de jeugd-en gezinscoaching. De nieuwe functionaris Jeugdcoach op
School is gekoppeld aan school. Door een integrale benadering en aanpak van problematiek op
school en thuis in het gezin vervult de JOS de brugfunctie tussen jeugdhulp en onderwijs. De JOS de
voert hulpverleningstrajecten uit voor de kinderen die hulp en ondersteuning nodig hebben en
ontzorgt school daarmee haar zorgtaken. Er ontstaat een doelmatig en resultaatgericht
hulpverleningsproces door de nauwe samenwerking met de zorgondersteuningsteams van de scholen
en de gemeentelijke toegang jeugd.
Resultaten acties concretiseren
In de rapportage zijn de acties aangevuld met een kolom ‘resultaat’. Door deze toevoeging zijn de
acties concreet gemaakt en is het mogelijk om de resultaten te meten.
Begrippenlijst
In de rapportage is de lijst met functies en toelichting toegevoegd.
Gegevensdeling in het sociaal domein
Nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe AVG is een start gemaakt met een leertuin
Gegevensdeling in het Sociaal Domein. Met relevante samenwerkingspartners waaronder
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maatschappelijke organisaties, politie, onderwijs, veilig thuis e.a. is een gezamenlijke werkwijze
ontwikkeld voor het delen van privacygevoelige informatie. In de jaarrapportage Sociaal Domein
rapporteren wij over de voortgang en de resultaten van deze leertuin.
In de bijlage vindt u een geüpdatete versie van de Rapportage en jaaractieplan. Met deze brief en de
aanpassing in de rapportage en het actieplan is de toezegging T2019-011 afgedaan.

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage(n):
Rapportage en jaaractieplan Beleidsaccent ‘De leraar trekt aan de bel’ (T18.10635)
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