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Geachte raadsleden,
Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019 is er aan uw raad toegezegd om een toelichting
te geven over de stappen die er gezet worden om de bekostiging van schoolmaatschappelijk werk nader te bekijken. Het advies in het rekenkamercommissie rapport was, regel de financiering van
schoolmaatschappelijk werk met naburige gemeenten.
Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken.
Inleiding
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een belangrijke, structurele laagdrempelige basisvoorziening
binnen het onderwijs om vroegtijdig problematiek te signaleren, gepaste hulp te bieden en/of door te
verwijzen naar hulpverlening.
In de regio Maastricht-Heuvelland ligt op dit moment de verantwoordelijkheid voor schoolmaatschappelijk werk, zowel inhoudelijk als financieel bij de gemeente waar een middelbare school gevestigd is.
Middelbare scholen hebben veelal een regiofunctie en het is belangrijk dat er een laagdrempelige basisvoorziening in iedere school aanwezig is. Iedere gemeente investeert op zijn eigen manier in het
preventieve aanbod van ondersteuning en scholen zijn hierbij een belangrijke vindplaats van problematiek in een vroeg stadium.
Lokale situatie
Wij hanteren het uitgangspunt bij de uitvoering van de jeugdzorg om preventief te werken en zichtbaar
te zijn voor onze ketenpartners zoals onderwijs. Wij zorgen ervoor dat team jeugd zichtbaar is op en in
de scholen, door middel van spreekuren, consult en advies en deelname aan knooppunten.
Daarnaast zien wij het bieden van hulp bij eenvoudige vragen ook als een speerpunt. We vinden het
belangrijk om te zorgen voor goede afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg, omdat daar nog verbetermogelijkheden liggen.
Wij zijn er voorstander van dat elke leerling recht heeft op dezelfde basisvoorziening ongeacht welke
school de leerling bezoekt. Tijdens de fase van onderzoek voor dit onderwerp kwamen we tot de conclusie dat dit thema alleen met de buurgemeenten bespreken slechts een minimale stap in het geheel
zou zijn , omdat dit verder gaat dan alleen afspraken met de buurgemeenten. Daarom heeft de portefeuillehouder onderwijs schoolmaatschappelijk werk als thema op de regionale agenda van Maastricht-Heuvelland geplaatst.

Opdracht PHO Sociaal Domein
Regionaal is in Maastricht-Heuvelland dit thema op 19 februari 2020 tijdens themasessie onderwijs
met portefeuillehouders Onderwijs besproken. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de discussie rondom de verantwoordelijkheid voor schoolmaatschappelijk werk zowel op het Voortgezet Onderwijs als
in het MBO speelt. De portefeuillehouders Onderwijs van Maastricht-Heuvelland hebben op 19 februari 2020 unaniem ingestemd met het geven van een mandaat aan de beleidsambtenaren onderwijs om
te komen met een voorstel dat ervoor zorgt dat schoolmaatschappelijk werk een basisvoorziening binnen elke locatie van het Voortgezet Onderwijs en in het MBO is. Deze koersbepaling van schoolmaatschappelijk werk draagt bij aan de uniformiteit die de regio uitstraalt in de verbinding van onderwijsjeugdzorg.
Tijdspad
Het streven van de beleidsambtenaren onderwijs is om in april 2020 aan het PHO Sociaal Domein
Maastricht-Heuvelland een concreet voorstel te doen. Door de huidige omstandigheden komt dit tijdspad mogelijk in het gedrang, maar het streven blijft om besluitvorming zo spoedig mogelijk te laten
plaatsvinden zodat dit vanaf schooljaar 2020-2021 ten uitvoer kan worden gebracht.
Zolang er nog geen keuze is gemaakt over de toekomst van schoolmaatschappelijk werk blijven wij dit
inzetten zoals gebruikelijk. We continueren in het belang van alle leerlingen op het Sophianum de inzet van schoolmaatschappelijk werk als basisvoorziening, voor alle jongeren die hier gebruik van willen maken ongeacht of ze woonachtig binnen of buiten onze gemeente.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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