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Geachte voorzitter, 

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) doet stapsgewijs toezicht naar de kwaliteit van 

jeugdzorgplus. Het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg is hiervoor het 

uitgangspunt. Het toezicht vindt plaats in drie stappen. Naast dit stapsgewijze 

toezicht doet de IJZ onderzoek naar incidenten. Hierbij informeer ik u over de 

hertoets op maat bij JJC. 

 

In de tweede stap toetst de Inspectie Jeugdzorg het leefklimaat in de instelling en 

(samen met de Inspectie van het Onderwijs) de samenwerking tussen de instelling 

en de school in jeugdzorgplus. In mijn brief van 28 december 20111 heb ik u 

geïnformeerd over het tussenbericht van de IJZ naar aanleiding van stap twee van 

het toezicht.  

 

In december 2010 oordeelde de IJZ dat de kwaliteit van het leefklimaat in JJC 

onvoldoende was en heeft zij een aantal aanbevelingen geformuleerd. In februari 

2012 heeft de IJZ een hertoets op maat uitgevoerd. Dit wil zeggen dat de IJZ 

toetst op de onderwerpen waar de instelling aandacht aan moest besteden.  

De IJZ oordeelt dat het leefklimaat in JJC nu goed is.  

 

De IJZ beoordeelde in december 2010 de kwaliteit van de samenwerking tussen 

de school en de instelling als onvoldoende. Inmiddels heeft JJC samenwerking 

gezocht met een andere school, het Horizon Schreuder College.   Het eindoordeel 

van de IJZ luidt nu dat JJC en het Horizon Schreuder College voldoende 

samenwerken. 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 
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