Amsterdam, 2 oktober 2020

Aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Jette Bolle

Advies op Voortgangsrapportage Toegankelijkheid 2020

Geachte mevrouw Bolle,
Het Jeugdplatform Amsterdam geeft graag een reactie en advies op de voortgangsrapportage toegankelijkheid 2020. En wel op de volgende paragrafen van het concept
rapport:
2.7.2 Passend Onderwijs
Wij struikelen in de tekst over de volgende zin: Scholen bieden binnen hun mogelijkheden
extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Wanneer dit niet mogelijk is, komt
het speciaal onderwijs in beeld.’’ Het Jeugdplatform vindt dat de gemeente alles uit de kast
moet halen om kinderen een zo passend mogelijke plek in het regulier onderwijs aan te
bieden. Daarbij zal voor sommige leerlingen extra ondersteuning door school nodig zijn,
maar soms ook jeugdhulp in de thuissituatie of elders ingezet moeten worden. Pas als al
deze ingezette hulp niet toereikend is komt het speciaal onderwijs in beeld.
Wij vinden het daarnaast belangrijk dat goede onderlinge afstemming en ontschotting tussen
de ondersteunende partijen (bijvoorbeeld school en jeugdhulp) plaatsvindt zodat
pragmatische oplossingen mogelijk worden.
Dit zal er zeker toe bijdragen dat uiteindelijk maar relatief weinig kinderen in het speciaal
onderwijs terecht komen! We doen het al goed in Amsterdam, met een relatief laag
deelnemerspercentage aan speciaal onderwijs, maar het kan altijd nog beter, ook met het
oog op thuiszitters!

2.7.3 Inclusief onderwijs
We zijn het eens met het stimuleren van meer inclusief onderwijs in de stad. Het
Jeugdplatform wil graag deelnemen aan de geplande expertmeetings over dit onderwerp, om
zo het perspectief van jongeren en ouders in te brengen en te waarborgen. Graag worden wij
door het college hiervoor uitgenodigd, om samen met de Samenwerkingsverbanden primair
en voortgezet onderwijs, schoolbesturen en scholen tot een goede aanpak te komen. We
worden graag betrokken bij het onderwerp inclusief onderwijs en stellen het op prijs om over
de ontwikkelingen in dit dossier op de hoogte gehouden te worden.

2.8 Sport
Het Jeugdplatform vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met een beperking aan
sportactiviteiten en -clubs kunnen deelnemen. Organisaties zoals ‘’Only Friends’’ maken
inclusie mogelijk en we zijn blij dat de gemeente in inclusief aanbod investeert. We zien ook
graag dat de gemeente reguliere sportclubs stimuleert, die jeugdigen met lichamelijke,
psychische en/of verstandelijke beperkingen welkom te heten.
Kinderopvang
We missen in de rapportage de acties en plannen van de gemeente voor het toegankelijk
maken van de reguliere kinderopvang voor kinderen met een beperking. Daar willen we nog
speciaal aandacht voor vragen.

Met vriendelijke groet,

De adviesgroep van het Jeugdplatform Amsterdam

