CONCEPT
Op 25 mei 2016 heeft het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) plaatsgevonden
tussen PPO Rotterdam en wethouder De Jonge namens het College van B&W van de
gemeente Rotterdam over het ondersteuningsplan 2016-2020. De gemeente geeft aan op
overeenstemming te verlenen onder voorwaarde dat er aan het ondersteuningsplan 20162020 een addendum wordt toegevoegd met de volgende afspraken:
1. Hier is afgesproken dat er een nadere uitwerking volgt die ertoe moet gaan leiden dat
de SO-scholen, PPO (besturen) en gemeente een convenant afsluiten met als
uitgangspunt dat iedere leerling met een TLV een plek op het SO heeft. Hiervoor moet
een aantal zaken worden uitgewerkt
- Voorinvestering op basis van prognose. SO-aanbieders stellen een prognose voor
het benodigde aantal SO-plekken voor het gehele schooljaar, die voorgefinancierd
worden door PPO.
- Toestroom vanuit behandelsetting; betere afstemming tussen de gemeente
Rotterdam en de SO aanbieders over de toestroom vanuit een behandelsetting,
bijv. MKD.
- Toestroom van kinderen uit randgemeenten. Aangezien er binnen de
samenwerkingsverbanden uit de regio geen geschikte plekken zijn, maken veel
kinderen van buiten Rotterdam gebruik van de SO-scholen (vooral ZML). PPO
gaat dit regionaal aankaarten, mogelijk in een regionaal convenant.
- Effectievere samenwerking. Gekoppeld aan de taskforce thuiszitters wordt een
bemiddelingstafel voor het SO opgericht om onderling de kinderen op de wachtlijst
te verdelen.
2. PPO beweegt de scholen ertoe om de basisondersteuning op orde te krijgen. De
genoemde financiële impuls voor scholen die niet aan de basisondersteuning voldoen
is een goede start. De gemeente verzoekt PPO om hun aanpak inzichtelijk te maken
en de gemeente de mogelijkheid te bieden om de voortgang te volgen/monitoring.
3. De gemeente wil graag in het plan terugzien hoe PPO zorg gaat dragen voor
onderwijs op een andere locatie dan school voor die leerlingen die niet of beperkt naar
school gaan. Het Rijk komt in het najaar 2016 met een wetsvoorstel over dit
onderwerp en een beleidsregel voor de inspectie. Vooruitlopend hierop vraagt de
gemeente om een nadere inhoudelijke en financiële uitwerking voor Rotterdamse
kinderen met een leerplichtontheffing 5 onder a. die onderwijs gaan volgen. Hiervoor
is de basisbekostiging van het Rijk nodig, de inzet van zorg (jeugdwet, WLZ of Zvw)
en onderwijsondersteuning van PPO.
4. Integraal arrangeren is een randvoorwaarde aan de voorkant. Er wordt geen TLV of
maatwerkbudget afgegeven voor een leerling met zorgvraag zonder afstemming van
de gemeente. PPO werkt de “makelaarsrol” uit waarin verwachtingenmanagement
voor alle betrokken partijen wordt ingevuld.
De gemeente verzoekt PPO om voor 1 november 2016 de uitwerking bestuurlijk voor te
leggen aan de gemeente. De voortgang wordt jaarlijks in een OOGO besproken.
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