
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                            

 

 

 

 

Vanaf januari 2023 zijn we als Expertiseteam Zorg en Onderwijs gestart. Het Expertiseteam  
Zorg en Onderwijs bestaat uit professionals van het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Dordrecht en professionals van Dordrecht Sociaal! (werklabel  
Sociaal Wijkteam Dordrecht). 
 
In de afgelopen twee maanden hebben we een gesprek gevoerd met 
leerplicht en zijn er knelpunten in kaart gebracht met betrekking tot (dreigende) 
thuiszitters. Verder zijn er tien casussen besproken 
ter consultatie en advies. Daarnaast zijn er twee aanmeldingen  
voor de adviestafel. Deze zullen komende tijd besproken worden  
met de betrokken school, jeugdprofessionals en  
natuurlijk ouders. Ook zijn we bezig het onderwijs- 
en zorgaanbod binnen Dordrecht  in kaart te brengen om  
vervolgens een dekkend aanbod te kunnen gaan creëren met 
 alle betrokken ketenpartners. 
 

                                                                                                          

Het eerste gesprek met Leerplicht is geweest. Hieruit is het 
belang gebleken van het betrekken van de leerplichtconsulent 
die aan de school van de leerling verbonden is. Het verzoek is 
dan ook dat als er een (dreigende) thuiszitter is, om als school 
deze leerling te bespreken met de leerplichtconsulent.  

 

 

 

 

MAART 2023 
NIEUWSBRIEF 

    LEERPLICHTCONSULENTEN 
 

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS DORDRECHT 
Annelies de Bruin |Mariëlle Geurts |Rianne Kleijn | 

EZO@swvdordrecht.nl  

DORDRECHT SOCIAAL! (SOCIAAL WIJKTEAM DORDRECHT) 
Heleen Chabot |Amanda van Schijndel | Roselien Snijders | 
EZO@swtdordrecht.nl 

CONTACT VOOR OVERLEG, MEER INFORMATIE OF AANMELDING MET DE PROFESSIONAL UIT JOUW VAKGEBIED 

    MAILADRESSEN 
 

         Ondertussen zijn de officiële mailadressen van EZO in de lucht.   

We verzoeken jullie vriendelijk om vragen voor het Expertiseteam Zorg en Onderwijs naar 
deze mailadressen te sturen en niet naar onze persoonlijke mailadressen. Ook de 
aanmeldingen voor de adviestafel moeten naar deze mailadressen verstuurd worden. 

Jeugdprofessionals kunnen met een consultatie & adviesvraag mailen naar EZO@swtdordrecht.nl. 
Onderwijsprofessionals kunnen contact opnemen met EZO@swvdordrecht.nl.  

 

 

 

 

 

    INTEGRAAL PLAN 
 Als er een samenwerking nodig is tussen jeugdzorg en onderwijs rondom (dreigende) thuiszitters, is 

het een goed idee om een integraal plan op te stellen. Deze is nodig voor een aanmelding bij de 
Adviestafel. Dit integraal plan is een combinatie van het actieplan en het OPP. In het plan kan ook 
naar deze stukken verwezen worden, mits deze stukken dan ook gedeeld worden. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief is het integraal plan ook toegevoegd. 

 

 

 


