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Betreft toezicht samenwerking school en inrichting

Geachte mevrouw Overweter,

Op donderdag 25 april 2013 hebben de Inspectie van het Onderwijs en de
Inspectie Jeugdzorg, tijdens het toezicht naar de kwaliteit van het onderwijs,
toezicht uitgevoerd naar de samenwerking en afstemming tussen de school en
inrichting op uitvoerend niveau bij Forensisch Centrum Teylingereind. Bij dit
toezicht is ook de Inspectie Veiligheid en Justitie betrokken.

Tijdens het tussentijds toezicht op 29 november 2012 hebben de Inspecties deze
samenwerking tussen de school en de inrichting op uitvoerend niveau als
verbeterpunt benoemd. Dit is tijdens het toezicht en in de brief van 9 januari 2013
aan u teruggekoppeld. De Inspecties constateerden weliswaar dat op het
managementniveau meer overleg was en er sprake was van een sterkere sturing
op de continuïteit van het dagprogramma van de jongeren. Tussen de docenten
en groepsleiding was er echter nog steeds sprake van te beperkt overleg over de
individuele jongeren.

De opzet van het toezicht op 25 april 2013 is om na te gaan of binnen uw
inrichting de samenwerking tussen de school en de inrichting op dit punt is
verbeterd.

Bevindingen toezicht
Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft de inrichting de structuur van het
dagprogramma gewijzigd. In de afgelopen periode heeft het management van de
inrichting en de school dit dagprogramma geëvalueerd en is er een enquête onder
de medewerkers gehouden. Uit deze enquête kwam onder andere naar voren dat
de medewerkers een vast overleg moment tussen de docenten en de
groepsleiders missen. Op basis van de evaluatie en de enquête is er besloten om
hiervoor in het dagprogramma een structureel moment te creëren. Het is de
bedoeling dat tijdens het vaste dagelijkse overlegmoment de docenten en
groepsleiding met elkaar afstemmen en gezamenlijk de EQUIP-training
voorbereiden. Om dat vaste moment te creëren is een wijziging van het
dagprogramma nodig. Ten tijde van het toezicht is de aanpassing van het
dagprogramma door de MT goedgekeurd. Volgens de planning start het gewijzigde
dagprogramma na de zomer 2013.
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Oordeel
De Inspecties hebben geconstateerd dat uw inrichting het verbeterpunt,
betreffende de samenwerking tussen school en inrichting op uitvoerend niveau,
voortvarend heeft aangepakt. De inspecties gaan ervan uit dat u de wijziging in
het dagprogramma conform de planning zult uitvoeren.

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg zullen deze brief op
hun websites (www.ivenlnl en www.insoectieieucidzorg.nl) plaatsen bij het
inspectierapport over het Forensisch centrum Teylingereind.

Hoogachtend,

J.G.A. Fetter,
Plaatsvervangend hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg
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J.G. Bos,
Hoofd van de
Inspectie Veiligheid
en Justitie
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