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Artikel 1: Doelen 
Met de afspraken in dit bijzondere deel van de overeenkomst, streven partijen de volgende doelen na: 

  
1) jeugdigen die dat nodig hebben, krijgen binnen 8 weken na afstemming in het zorgteam 

jeugdhulp op school aangeboden. 

2) In de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2026 kunnen jeugdigen zich 

optimaal ontwikkelen. Iedere jeugdige heeft een passende onderwijsplek. In deze periode 

neemt het percentage geoorloofd verzuim, vrijstellingen, absoluut verzuim en ongeoorloofd 

verzuim met 33% af.  

3) In de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2026 is jeugdhulp op school zo 

ingezet dat individuele jeugdhulpvragen met 15 % afnemen. 

 

Holland Rijnland en gemeenten toetsen het beleid en de afspraken aan deze doelen. Waar nodig 
voeren zij wijzigingen door in de doelen of stellen wijzigingen voor in de afspraken met 
jeugdhulpaanbieder. 
 
Artikel 2: Algemene en bijzondere deel van de overeenkomst 
Dit bijzondere deel voor segment 5: jeugdhulp op school maakt integraal onderdeel uit van de 
overeenkomst. Een jeugdhulpaanbieder kan dit bijzondere deel niet sluiten met Holland Rijnland zonder 
ook een algemene deel gesloten te hebben. 
 

Artikel 3: Protocol toeleiding 
De jeugdhulpaanbieder werkt volgens het protocol Toeleiding/werkproces Jeugdhulp op school zoals 
partijen dit uitwerken met onderwijsinstellingen, tenzij Holland Rijnland de opdracht geeft tot levering 
van diensten zonder dit protocol. 
 

Artikel 4: Middelen, keuze onderwijsinstelling 
1. Holland Rijnland bepaalt de omvang van de beschikbare middelen per school die in aanmerking 

komt voor jeugdhulp op school en welke hulpvragen het aanbod daar moet opvangen.  
2. De school (directie, bestuur, SWV) bepaalt welke jeugdhulpaanbieder de dienst levert op de 

betreffende school. 
 

Artikel 5: Aanvullende afspraken 
1. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze Bijzondere overeenkomst 

als Holland Rijnland akkoord geeft op de door de gemeenten en onderwijsinstellingen gemaakte 
afspraken over de afbakening en/of bundeling van onderwijsondersteuning en jeugdhulp, tenzij 
Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van die diensten zonder deze afspraken of zonder 
dit akkoord. 

2. De jeugdhulpaanbieder kan pas diensten leveren op basis van deze bijzondere overeenkomst 
als Holland Rijnland en jeugdhulpaanbieder afspraken hebben gemaakt over de werkwijze met 
betrekking tot leerlingen die woonachtig zijn buiten de regio, tenzij de Holland Rijnland opdracht 
geven tot levering van die diensten zonder deze afspraken. 

3. De jeugdhulpaanbieder mag pas jeugdhulp op school bieden als aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: De jeugdhulpaanbieder biedt collectieve jeugdhulp op school als verwijzing door de 
contactpersoon van de gemeentelijke toegang in afstemming met het zorgteam heeft 
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plaatsgevonden. De inzet richt zich op het behalen van de doelen in het 
OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) of begeleidingsplan. 

4. De jeugdhulpaanbieder houdt rekening met de belastbaarheid van de jeugdige zoals 
aangegeven door het zorgteam. De beleidsregel inzake instemming met afwijking verplichte 
uren onderwijstijd, de afsprakenkaart en handreiking Innovatie Dekkend Netwerk (IDN) is hierbij 
van toepassing.  

5. De jeugdhulpaanbieder werkt volgens de werkwijze integraal arrangeren. Deze werkwijze is 
beschreven in bijlage 12: Handreiking integraal arrangeren complexe situaties.  

 
Artikel 6: Plan bij start en monitoring en verantwoording 
Voordat de jeugdhulpaanbieder start met de dienst op een school stelt de jeugdhulpaanbieder met de 
school een plan op voor de uitvoering. Het plan en de wijze van verantwoording moeten voldoen aan 
nader vast te stellen eisen. De jeugdhulpaanbieder kan pas de dienst op een school leveren als Holland 
Rijnland akkoord geeft op het plan, tenzij Holland Rijnland opdracht geeft tot levering van de dienst 
zonder een plan of zonder akkoord op het plan. 
 
 
Opgemaakt en ondertekend  

te ________________ op _______________ 

 

Voor Holland Rijnland: 

 

 

 

 

_____________________ 

Naam:  

Functie:  

 

 

Voor de jeugdhulpaanbieder: 

 

 

 

 

_____________________ 

Naam: 

Functie: 
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