Doorbraaktafel passend onderwijs regio Zuidoost Utrecht
In Nederland hebben wij de doelstelling dat alle kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.
Soms gaat dat niet vanzelf. Bij voorkeur signaleren we dat snel. In het gezin, in de omgeving van het kind en op
school. In de praktijk zien we dat het organiseren van onderwijs en ondersteuning in veruit de meeste gevallen
goed gaat. Voor een klein aantal jongeren, zoals (dreigende) thuiszitters en jongeren met zeer complexe
problematiek lukt het soms niet om oplossingen te vinden. De afgelopen jaren zijn er in de gemeenten uit de
regio Zuidoost Utrecht (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) goede ervaringen
opgedaan met doorbraaktafels. Tijdens deze doorbraaktafels werken verschillende betrokkenen en uiteraard
ouder(s)/verzorger(s)/jongere samen aan een passende oplossing.
De samenwerkingsverbanden PO en VO ZOU(T) en gemeenten Zuidoost Utrecht hebben de krachten
gebundeld zodat de mogelijkheid bestaat om (indien nodig) een doorbraaktafel te organiseren waar alle
relevante partijen zoals onderwijs, jeugdhulp, lokaal team 1 aanwezig zijn.
Voor wie en door wie een doorbraaktafel te organiseren?
Een doorbraaktafel kan ingezet worden door het onderwijs, het lokale team of de zorgaanbieder als er binnen
het onderwijs geen passende oplossing wordt gevonden voor het kind en de professionals die bij de
jongere/leerling betrokken zijn constateren dat een casus vastloopt.
Voorbeelden:
• De jongere/leerling is een (dreigende) thuiszitter;
• Er is sprake van (mogelijke) uithuisplaatsing/doorplaatsing.
De professionals kunnen een aanmelding doen nadat de ouder(s)/verzorger(s)/jongere toestemming hebben
gegeven. Het is van belang dat u een korte omschrijving van de casus en de kernvraag geeft en uw naam en
contactgegevens achterlaat. Op dat moment wordt er met u contact opgenomen en worden er
vervolgafspraken gemaakt.
Hieronder de emailadressen waar de professionals een aanmelding kunnen sturen.
Professionals werkzaam in
Emailadres
Telefoonnummer
Primair onderwijs

s.hoek@swvzout.nl

Voortgezet onderwijs

i.reukers@swv-vo-zou.nl

Lokaal team/zorgaanbieder

doorbraaktafel@zorginzou.nl

06-58847785
06-1799 2102

Wanneer zijn de doorbraaktafels?
De doorbraaktafels zijn wisselend van samenstelling en komen alleen bij elkaar als er een jongere/leerling is die
besproken moet worden. Er is gekozen om iedere zes weken een doorbraaktafel passend onderwijs te plannen.
Hieronder de data:
Datum

Tijd

13 september 2022

13.00-15.00 uur

8 november 2022

13.00-15.00 uur

17 januari 2023

13.00-15.00 uur

14 maart 2023

13.00-15.00 uur

16 mei 2023

13.00-15.00 uur

4 juli 2023

13.00-15.00 uur

Lokale team is de overkoepelende term waar bepaald wordt of er jeugdhulp ingezet moet worden. In de regio Zuidoost
Utrecht is er het CJG de Bilt, Centrum voor Elkaar Bunnik, dorpsteams Utrechtse Heuvelrug, Stichting Binding Wijk bij
Duurstede, CJG Zeist
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Werkwijze doorbraaktafels

Melding

voorbereiding

•Deel hulpvraag via e-mail
•Bespreek hulpvraag telefonisch
•Maak casusbeschrijving
•Bekeken wordt wie moet worden uitgenodigd
•Regel toestemming
•Bekijk de problematiek integraal
•Bespreek kansen en oplossingsrichtingen

Doorbraaksessie

•Stel advies samen
Oplossing

Toelichting werkwijze
De doorbraaktafels zijn wisselend van samenstelling en komen alleen bij elkaar als een jongere/leerling
besproken moet worden. Een melding gebeurt door een professional van het lokale team, de zorgaanbieder,
onderwijs en/of leerplicht. Hij/zij vraagt vooraf aan ouders/verzorgers en/of jongere/leerling toestemming om
een melding te maken en zorgt voor een casusbeschrijving. De doorbraaktafel komt bijeen op een plek die voor
de jongere/leerling prettig is. Bij de doorbraaktafel is naast de ouder(s)/verzorger(s) eventueel de
jongere/leerling en professionals aanwezig. Een onafhankelijke voorzitter leidt de bijeenkomst.

