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Even voorstellen

Kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van 
het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Een Stichting met een publieke taak die wil bijdragen aan een veiliger, gezonder en 
kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Ervaringskennis

Wij 

verbinden 

kennis                                            

Wetenschappelijke Praktijkkennis

kennis

“Samen lerend doen wat werkt”

Nederlands Jeugdinstituut (NJi): wie zijn we, wat doen we
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Opbouw presentatie

› (Landelijke)context onderwijs-jeugdhulp en waar staan we nu?                                                                    

› Belang van samenwerken: waarom en hoe?
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(Landelijke) context en 
waar staan we nu?



Verbinding Onderwijs – Jeugdhulp: 
Parallelle bewegingen sinds ‘15

› Transformatie Jeugdhulp: 

• Normaliseren en uitgaan van eigen kracht/ mogelijkheden

• Eigen regie ouders/ jeugdigen

• Dichtbij huis: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig

› Passend Onderwijs:

• Aansluiten bij onderwijsbehoeften leerlingen en ondersteuningsbehoeften 

docenten 

• Zo mogelijk regulier met ondersteuning, maar niet ten koste van alles

• Maatwerk: integrale arrangementen
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Trend Jeugdhulpgebruik

Cijfers zijn indicatief!
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Net uitgekomen rapport NJi

Duiding en aanpak van groeiend jeugdzorggebruik 
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3 hoofdoorzaken:

› Ontwikkelingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen

› Het nieuwe stelsel

› Hoge verwachtingen over versus 

stand van zaken ten aanzien van preventie

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Het-groeiend-jeugdzorggebruik



Hoe gaat het in de samenwerking 
volgens samenwerkingsverbanden en gemeenten? 

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 

Oberon/KBA Nijmegen/Kohnstamm Instituut 

Stand van zaken: In welke fase verkeert de totstandkoming van de aansluiting 

tussen onderwijs en jeugdhulp? 
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1a. Volgens samenwerkingsverbanden 1b. Volgens gemeenten

6%

%24

%52

19%

Oriëntatie Start Opbouw Consolidatie

5%

%13

%57

26%

Oriëntatie Start Opbouw Consolidatie



Landelijke inventarisatie 2018 

Het Ketenmodel 

Dit model gaat uit van geschakelde verantwoordelijkheden, een vaste koppeling van disciplines en 

een vaste volgorde van handelen. In dit model ligt de nadruk op het versterken van overgangen tussen de schakels. 

Figuur 4 Modellen van samenwerking
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Het Schottenmodel 

Dit model betreft de voortzetting van de situatie van vóór de transitie. Onderwijs en jeugdhulp opereren 

los van elkaar, inclusief gescheiden geldstromen  en gescheiden verantwoordelijkheden. In dit model ligt de 

nadruk op een heldere afbakening van rollen, taken en budgetbewaking. 

Het Netwerkmodel 

In het netwerkmodel draait het om de interactie tussen disciplines. Er is geen vooraf vastgelegde 

volgorde van handelen, Partijen bepalen afhankelijk van het doel met wie zij een verbinding aangaan. 

In dit model ligt de nadruk op netwerkvorming en netwerksturing.  

Het Integrale model 

In het integrale model is sprake van één multidisciplinair team voor onderwijs en jeugdhulp,

met mandaat om hulp en ondersteuning in te zetten en met een eigen budget. In dit model ligt de nadruk op 

handelingsruimte voor professionals en bundeling  van expertise en geldstromen.  



Landelijke inventarisatie 2018

Werkzame factoren

› Gedeelde visie

› Onderling vertrouwen

› Randvoorwaarden 

› Sturing op samenwerking

Borging in beleid en bestuur

- Planvorming en afspraken

- Financiën

- Monitoring en evaluatie
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Landelijke inventarisatie 2018

› Er vooral wordt gewerkt aan het verbeteren van de sturing en de 
aansluiting in de praktijk. Het werken aan gezamenlijke doelen, onderling 
vertrouwen, randvoorwaarden en beleidsmatige en bestuurlijke borging 
lijkt op dit moment nog niet voorop te staan. 

› De werkzame factoren hangen onderling met elkaar samen: Naarmate het 
onderling vertrouwen toeneemt, neemt ook de aanwezigheid van andere 
factoren toe. 

› Werkzame factoren hangen ook samen met de mate van tevredenheid en 
de ervaren meerwaarde van samenwerking: Samenwerkingsverbanden en 
gemeenten die (zeer) tevreden zijn over de aansluiting scoren significant 
hoger op alle werkzame factoren dan degenen die (zeer) ontevreden zijn. 

Enkele conclusies
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Het gaat over complexe uitdagingen en 
vraagstukken op verschillende niveaus

Uitvoering:

› Signaleren en in beeld houden

› Partnerschap met ouders

› Preventie : pedagogisch klimaat / beschermende factoren / 3 Tiermodel

› Integrale werkprocessen : jongere / school / ouders

› Inzet van jeugdhulp in verbinding met school  / maatwerk / transfer

Beleid:

› Samenwerking onderwijs – jeugd > uitvoeringsagenda o.v.v. OOGO

› Doelgroep in beeld : kwantitatieve en kwalitatieve analyse

› Ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen (cgt)

› Inkoopbeleid

› Leeromgeving en Professionalisering

Bestuur;

› Visie en ambitie 

› Financiering : inkoop(-visie) / verdeling / continuïteit / bundeling

› Monitoring en resultaat in beeld
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Begin 2019: Advies aanpak thuiszitters 
De kracht om door te zetten

› 1. Hef het verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim op. 

› 2. Stel preventie centraal. 

› 3. Van leerplicht naar inclusie. 

› 4. Schaf vrijstellingen af. 

› 5. Leg als onderdeel van het verzuimprotocol ‘informed consent’ voor ouders 
en kind vast. 

› 6. Zet in op de ondersteuning van de leerkracht. 

› 7. Zorg bij wet voor een casusregisseur onderwijs en zorg. 

› 8. Organiseer een doorbraak. 

› 9. Maak arbitrage mogelijk. 

› 10. Regionaal bindende afspraken en aanpassing wet- en regelgeving. 

Aanbevelingen Marc Dullaert
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Advies verbetering aansluiting onderwijs-jeugdhulp
Mét andere ogen

1. Verbreden van teams (interprofessioneel) 

2. Inperken van vrijstellingen art 5a

3. Betrekken van ouders en kinderen

4. Brede lokale afspraken over jeugd onder regie gemeente 

5. Monitoring op het niveau van gezamenlijke afspraken

6. Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben : flexibiliteit, 
snelheid, mandaat en maatwerk

7. Van denken naar doen

René Peeters op verzoek van de Coalitie onderwijs-zorg-jeugd
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Belang van samenwerken 
specifiek bij thuiszitters



Omdat de gezamenlijke boodschap van belang is:
school essentieel voor welbevinden en toekomst

› School is van fundamenteel belang voor 

• de academische-, taal-, en sociaal emotionele ontwikkeling 

• werk gerelateerde vaardigen zoals samenwerken, doorzettings- en probleemoplossend vermogen 

› Jeugdigen die een diploma behalen

• hebben een grotere kans op een baan, 

• hebben een hoger salaris, 

• hebben minder vaak ondersteuning nodig vanuit de overheid 

• zijn minder vaak crimineel

› Iedere dag telt! 

• Besef belang aanwezigheid. 

• Start al op de kleuterschool: afwezigheid op jonge leeftijd voorspeller afwezigheid op latere leeftijd

Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek?
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Omdat het maken van heldere afspraken cruciaal is

› Schoolverzuim is een containerbegrip

› Wettelijke kaders voor ongeoorloofd verzuim: Maar hoe groot is de 
groep als je ook kijkt naar geoorloofd verzuim-dreigend 
schoolverzuim?

› Gezamenlijke duiding van essentieel belang:

• Herkennen we het beeld dat uit de cijfers naar voren komt, welke informatie is 

er nog meer?

• Hoe verklaren we het beeld, wat zijn factoren die hier in het spel zijn?

• Wat vinden we ervan, stemt het tot tevredenheid, kan het beter?

• Waar liggen verbetermogelijkheden, wat spreken we in dat verband af? 

Gezamenlijke definities, registratie, monitoring
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Omdat er altijd een samenspel van factoren is
bij schoolverzuim (op basis van internationale onderzoeken)

Kenmerken 
thuissituatie

Kenmerken 
kind

Schoolverzuim

Kenmerken 
school
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Omdat de aard van schoolverzuim vaak complex is 

Schoolverzuim is een containerbegrip.

(Heldere afspraken over) registreren is één ding,  (achterhalen) waarom is een 
tweede

Specificeren naar aard van de problematiek kan helpen 

waarbij vier soorten schoolverzuim onderscheiden worden: 

Indeling verschillende typen schoolverzuim (Heyne e.a. 2019):

• Weigeren om naar school te gaan

• Spijbelen

• Onthouden van schoolgang

• Uitsluiting van schoolgang
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Omdat er een grijs gebied is in wet- en regelgeving

› Analyse onderwijs- en zorgwetten: hetzelfde type ondersteuning kan vanuit 

meerdere wetten worden geboden. Met name begeleiding en behandeling van 

geestelijke/psychische aandoeningen. 

› Geen duidelijke criteria in welke gevallen onderwijswetgeving en in welke 

gevallen de Jw of Wlz van toepassing is.

› Wetgeving verschilt in specificering ondersteuningsbehoeften. “Extra 

ondersteuning” of “afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden”, “passende 

hulp”. 

› In wet- en regelgeving wordt expliciet vermeld dat er raakvlakken zijn en dat 

daarom onderling overleg en afstemming plaats moet vinden, geen uitspraken 

over verantwoordelijkheidsverdeling. 
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Omdat het kind altijd centraal moet staan 
(niet de systeemwereld)

Kijken naar deze leerling, uit dit gezin, met deze 
ondersteuningsbehoefte, in deze klas, met deze leerkracht, op deze 
school, en deze hulpverlener(s)



Samenwerken: hoe?

Denkmodellen en handvatten



Bij debat integrale/preventieve
gezamenlijke visieontwikkeling: een hulpmiddel

3

2

1



Hulpmiddel bij samenwerking: monitor AOJ

› Dashboard monitor AOJ: sturen op basis van beschikbare data

› Samenwerking monitor AOJ

• Inzicht in de samenwerking op beleidsmatig en bestuurlijk niveau

• Inzicht in de samenwerking op uitvoerend niveau

• Verschil beleid en uitvoering

› Data en uitkomsten vragenlijsten: input ontwikkelagenda (OOGO)

› Zelf aan de slag of ondersteuning van Nji of andere partij

https://monitoraoj.nl/
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https://monitoraoj.nl/


Inzet OOGO op beleidsniveau



Integraal samenwerken op verschillende niveaus
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Onderwijs OOGO Gemeente(n)

Scholen primair 
onderwijs en sbao

Verbinding  school-wijk Wijk-jeugdteams

Regio:
Scholen  VO 
Bovenschoolse
voorzieningen
Speciaal onderwijs

Afspraken over inzet bij 
interventies, soms 
inkoop bij  voorziening

Gemeenten in de regio,
Inkoopregio

Bovenregionaal; 
meerdere 
samenwerkings-
verbanden
Scholen voor (V)SO 

Afspraken over inzet bij 
interventies 

Bovenregionaal: 
meerdere gemeentelijke 
(inkoop-)regio’s



In gang zetten leercyclus met gebruik data: 
op basis van het kwaliteitskompas
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4. Kwaliteit input 

- goed onderwijs

- preventieve structuur   

basisvoorzieningen

- certificering jeugdhulp (in 

onderwijscontext)

- kennis jeugdveld bij IB-

ers/ZoCo’s

- afspraken privacy 

- netwerkontwikkeling/ 

gezamenlijke scholing

- Inzet van effectieve 

factoren /programma’s

3. Instrumenten en

voorzieningen

- Afspraken preventieve programma’s 

op school en in de wijk 

- Afspraken verbinding onderwijs-

jeugdhulp als basisinfrastructuur met 

financiering

- Populatieanalyse: koppelen specifieke 

expertise aan scholen/wijken met 

risicoprofiel

- Onderwijs-zorg-arrangementen voor 

specifieke doelgroepen met 

inkoopafspraken

- Afspraken over samenwerking ouders 

en jongeren

- Bovenregionale afspraken rond 

VO/PRO, VSO en MBO

5. Outcome

-Meer succesvolle overgangen 

voorschools-po-vo-mbo-arbeid 

-Tevreden jongeren en ouders 

over samenhangende 

ondersteuning

- Tevreden professionals (jh & 

onderwijs) over wederzijdse 

adviezen 

- Minder uitval bij trajecten en 

arrangementen 

2. Maatschappelijk 

resultaten

6. Meet- spreek- en 

verbeterbeweging



Preventie-piramide
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›
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Ononderbroken 
schoolloopbanen 

en 
maatschappelijk

e participatie 
van de jeugd

Ononderbroken 
ontwikkelingslijn

en 
maatschappelijke 
participatie van 

de jeugdOnderwijs

Jeugdbeleid/
Jeugdhulp 

Top 10 problemen (vlgs monitors)*

• Bang - Angststoornis
• Ongezond eten - overgewicht
• Experiment – middelenmisbruik
• Lastig - gedragsproblemen
• Druk – ADHD
• Spijbelen – school afhaken  (VSV)
• Pedagogische tik - mishandeling
• Dip – depressie
• Sociaal onhandig - autisme
• Opvoedingsonzeker – problemen 

* Excl. soc.-economische risicofactoren

Risicofactoren

• Kind: manlijk geslacht
• Kind: moeilijk temperament
• Kind: gebrekkige competenties (o.a. leren)

• Gezin: problematiek ouder(s)
• Gezin: scheiding
• Gezin: slechte communicatiestijl

• Omgeving: armoede
• Omgeving: achterstandbuurt
• Omgeving: slecht contact ouders-school
• Omgeving: verkeerde vriendenkring

Top 10 positieve factoren* 

• Erbij horen (sociale binding)
• Kansen om bijdrage te leveren 
• Prosociale normen
• Erkenning/waardering positief gedrag
• Steun van belangrijke volwassenen
• Constructieve tijdsbesteding
• Competenties (sociaal, emotie, gedrag)
• Cognitieve vaardigheden en schoolsucces
• Schoolmotivatie
• Positieve identiteit

* Excl. inh. kwaliteit onderwijs             Bron: Ince e.a., 2013



Ter afsluiting



Ter afsluiting

› Veel grote ‘systeem’ veranderingen in verbinding onderwijs-jeugdhulp 
de afgelopen jaren;

› Complexe vraagstukken als verzuim vragen om samenwerking tussen 
stakeholders op verschillende niveaus (en dat loont); 

› Gezamenlijke visievorming (over basisvoorzieningen, preventie) en 
vaststelling maatschappelijke resultaten loont;

› Gebruik van data en gezamenlijke duiding is cruciaal;

› Inrichten gezamenlijke werkprocessen en afspraken is belangrijk;

› Elkaars taal gaan verstaan helpt;

› Ervaren van gedeeld eigenaarschap geeft vleugels.

Benadruk belang van aanwezigheid: iedere dag telt
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