
MEMO t.b.v. Ontwikkeltafel d.d. 7 september 2018 

Project: Doelgroeparrangementen Onderwijs Jeugdhulp 

Projectleider: Gerdie Haasen 

Projectopdracht: (geef hierbij aan wat de opdracht was. Vat dit samen in één alinea). 
Doelgroeparrangementen Onderwijs Jeugdhulp hebben tot doel om op school, voor 
bepaalde groepen leerlingen, de ondersteuning opnieuw te organiseren waardoor 
er minder individuele voorzieningen beschikt en ingezet kunnen worden. 
 
Binnen de doelgroeparrangementen wordt de ondersteuning op school en samen 
met school georganiseerd. Doel van deze andere manier van financieren is dat 
hierdoor meer continuïteit geboden kan worden en met deze continuïteit meer 
voortgang wordt gerealiseerd op de ondersteuningsdoelen. Daarnaast is 
voorwaarde voor deze financiering dat op de kosten van individuele arrangementen 
bespaard wordt. 
 
Voor de inzet van de doelgroeparrangementen wordt een financieringsregeling uit 
gewerkt op basis van de leerervaringen bij Adelante en een voorstel gedaan voor de 
inrichting van 5 proeftuinen. Voor deze proeftuinen komen scholen in aanmerking 
die een bovenlokale functie hebben en die jeugdigen  uit verschillende gemeenten 
als leerling hebben. Bij de toekenning van de financiering aan de schoolbesturen 
wordt rekening gehouden met een goede spreiding over de verschillende type 
onderwijs (om te beginnen het speciaal onderwijs)  en met de vertegenwoordiging 
van schoolde subregio’s. 
 

Toelichting op de gekozen inkoopstrategie (Geef hierbij aan welke inkoopstrategie 

uiteindelijk voor dit product is gekozen en waarom in vergelijking met bestuurlijk aanbesteden) 
 

Via een regionale subsidieregeling doelgroeparrangementen onderwijs Jeugdhulp  
wordt jeugdhulp op school georganiseerd voor een groep leerlingen met een zelfde 
type ondersteuningsvraag. Deze ondersteuning sluit nauw aan op de ondersteuning 
vanuit (passend) onderwijs. Voor de doelgroeparrangementen  betekent dit dat 
jeugdhulp wordt geboden  op school, passend voor de ondersteuningsvraag van 
een groep leerlingen en vanuit onderwijs en jeugdhulp gezamenlijk gearrangeerd 
en georganiseerd. 
Bij Adelante gaat het daarbij om het organiseren en financieren van jeugdhulp op 
school. Om meer samenhang te brengen tussen jeugdhulp en de begeleiding die 
wordt geboden vanuit school en passend onderwijs. Voor deze doelgroep wordt die 
hulp nu geboden in de vorm van arrangementen begeleiding (midden –lang), Voor 



de verdeling van de kosten voor de inzet van jeugdhulp wordt een verrekenmodel 
voor gemeenten uitgewerkt.  
  
Stand van zaken en gevolgen voor Inkoop 2019 en de contractaanpassingen ( geef 

hierbij ook de rol van de OT aan, wat verwacht je van de deelnemers? Is deze memo alleen om hen 
te informeren of wordt er input gevraagd?). 

Stand van zaken:  
10-09-2018:   conceptregeling  Doelgroeparrangementen Onderwijs Jeugdhulp   
27 -09-2018:  voorstel regeling ter besluitvorming naar stuurgroep Jeugd 
01-10 tot 30-12:  inrichten procedure voor realiseren van 5 proeftuinen in (speciaal) 
onderwijs 
01-01-2019 e.v.:    opstart van 5 pilots 
 
Met de inrichting van een doelgroeparrangement worden lopende individuele 
arrangementen die voor dit doel al bij deze leerlingen lopen, stopgezet of 
aangepast.  
 

 
 

 


