
Data gedreven werken 
en passend onderwijs 

in de praktijk

23 september 2021



Welkom!

• Partners betrokken bij dit webinar: Steunpunt Passend 
Onderwijs, NJi, VNG, PO-Raad en VO-raad

• Ruimte voor interactie via de chat



Programma

Twee praktijkvoorbeelden van data gedreven werken

10.45 – 10.50 Korte pauze

Rondetafelgesprek: vragen en dilemma’s rondom data 
gedreven werken



• 15 april eerste webinar over data gedreven werken en 
passend onderwijs
• Datagebruik voor beleid in de samenwerking onderwijs en jeugd

• Informatieproducten

• Maar hoe pak je dit nu precies aan in de praktijk?

Korte terugblik



Praktijkvoorbeelden

• Floris Fonville – Gemeente Utrecht

• Marlies Visser – Gemeente Amersfoort

Methodiek achter data gedreven werken



Floris Fonville
September 2021

Schoolportretten VO



Grote opgaven in het sociaal domein

Klassieke wijze van monitoren en sturen werkt niet:
• Veel partners
• Geen directe relatie tussen inzet en resultaat

Uitdaging: kort-cyclisch met elkaar leren om te 
verbeteren

Middel: data gedreven werken waarbij beschikbare data 
van verschillende partners bij elkaar wordt gelegd



Hoe kan data de samenwerking rond onderwijs 
versterken?

• Ontwikkeling informatievoorziening Sociaal Domein

• Jeugdhulp & jeugdbescherming

• Schoolverzuim

• Jeugdgezondheidszorg

• Inzet samenwerkingsverband

• Veel data op wijk-/buurtniveau

• Minder relevant voor scholen

• Wél behoefte aan soortgelijke data op schoolniveau



Partners

• Schoolbesturen

• Samenwerkingsverband VO

• Buurtteams

• JGZ inc schoolmaatschappelijk werk

• Co-creatie, iteratief proces



Uitgangspunten

Geen vergelijking tussen individuele scholen – informatie 
over een school blijft op die school

Verwachting: verbetert het gesprek tussen kernpartners 
met als doel de doelgroepen die dat nodig hebben 
optimaal te ondersteunen.

Zoektocht: welke info is betekenisvol?

Mogelijk geschikt als input voor zorgplan.
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Praktijktest

• Gesprek met alle ketenpartners op 1 VO-school

• Positief ontvangen…

• Veel gespreksstof

• Verdiepende vragen

• Weerlegt/bevestigt beelden

• Succes?



Nasleep

• Toch (nog?) niet in gebruik

• Capaciteitsvraagstuk

• Sleutelpersonen

• Positie schooldirectie



Einde
Dank voor uw aandacht!

Vragen?



Marlies Visser – senior onderzoeker gemeente Amersfoort

Datagestuurd werken in Amersfoort



Inhoud

• Drie stappen bij het duiden van data

• Voorbeelden: Staat van de Jeugd in Amersfoort en IJslands Model 

• Valkuilen bij het duiden van data



Drie stappen voor het duiden van data

› Is de bron betrouwbaar?

› Wat wordt er precies gemeten?

› Hoe recent is de data en is dit acceptabel?

› Wordt de data die je wilt gebruiken nog een keer gemeten, zodat je trends kunt zien? 

› Is het nodig om de data uit te splitsen naar een lager schaalniveau voor een beter begrip ervan?

Stap 1: data verzamelen 



Drie stappen voor het duiden van data

› Vergelijking met cijfers van eerdere jaren

› Vergelijking met cijfers van andere regio’s/gemeenten/scholen/landelijke cijfers/cijfers in andere landen (wat van 

toepassing en beschikbaar is) 

› Raadplegen landelijke literatuur en kennisinstituten:

› Passen de cijfers in het landelijke beeld en wordt dit landelijke beeld door kennisinstituten als problematisch bestempeld?

› Wat zijn volgens kennisinstituten mogelijke oorzaken van de cijfers?

› Is dit volgens kennisinstituten het probleem waar je mee aan de slag moet, of speelt er nog een belangrijker probleem waar je eerst aan moet 

werken? Dat kan een overkoepelend probleem of een heel ander maar urgenter probleem zijn.  

› Overleg met de mensen in het veld: herkent men deze data? Wat is de eigen ervaring? Deze stap is heel belangrijk!!

Stap 2: data duiden (deze stap kost veel tijd!)



Drie stappen voor het duiden van data

› Op basis van data en duiding prioriteiten en doelen bepalen, samen met de mensen in het veld 

› Kijk bij het bepalen van de uitvoering ook naar risico- en beschermende factoren (bijv. top10 beschermfactoren NJI)

› Interventies: maak ook hier gebruik van wetenschappelijke kennis: databank voor effectieve interventies of ernaartoe 

werken dat bestaande interventies worden gemeten 

Stap 3: van data naar uitvoering



Voorbeeld 1: Staat van de jeugd in Amersfoort

› Wens vanuit wethouder: hoe staat het ervoor met de jeugd en welke prioriteiten zijn er?

› Input voor beleidskader sociaal domein

› Op de thema’s gezond, veilig en kansrijk (beleidskader) informatie verzameld

› Stappen doorlopen bij onderwerp echtscheiding:



24% van de Amersfoortse jongeren van 13- 17 jaar heeft een echtscheiding van de ouders meegemaakt. Dit is vergelijkbaar met 

regionale en landelijke cijfers (GGD, 2020). De GGD beschikt niet over trendgegevens, maar uit eerder onderzoek van de gemeente 

Amersfoort (2018), blijkt dat het aantal scheidingen met thuiswonende kinderen sinds 2012 licht is toegenomen. Dit komt deels

doordat het aantal huishoudens met thuiswonende kinderen is toegenomen. In de wijken waar relatief veel huishoudens met 

kinderen wonen, zien we ook het hoogste percentage echtscheidingen. Het NJI geeft aan dat chronische conflicten tussen ex-

partners de grootste oorzaak van problemen zijn bij kinderen van gescheiden ouders (NJI, 2020a). Het is onbekend hoe hoog het

percentage scheidingen is dat niet harmonieus verloopt. Met gebruik van gegevens van de rechtbank en de Raad van de 

Kinderbescherming wordt geschat dat dit zo’n vijftien tot twintig procent van het totaal aantal scheidingen betreft (NIP, BPSW &

NVO, 2020). Verder is nog onbekend of en welk effect de coronacrisis heeft op het percentage echtscheidingen.

Een kwart maakt scheiding ouders mee

Voorbeeld 1: Staat van de jeugd in Amersfoort



Voorbeeld 2: IJslands preventiemodel

› Samen met zes andere gemeenten deelgenomen aan leertraject

› Verminderen middelengebruik jongeren in Amersfoort

› Door inzet op preventie

› Datagestuurde aanpak



Voorbeeld 2: IJslands preventiemodel



1) Wetenschappelijke onderbouwde praktijk

2) Een community-based aanpak

3) Creëren en onderhouden van een dialoog

tussen onderzoek, beleid en praktijk
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Kernelementen IJslandse aanpak

Voorbeeld 2: IJslands preventiemodel



Voorbeeld 2: IJslands preventiemodel

› Meting via vragenlijst op scholen

› Gemeentelijke resultaten:

› Zelf geduid door vergelijking landelijke en internationale publicaties

› Geduid in een bijeenkomst met beleidsmedewerkers, veel partners in de stad en scholen

› School resultaten:

› Duiding door vergelijking met gemiddelde deelnemende scholen in Amersfoort

› Vergelijking met andere deelnemende gemeenten

› Vergelijking met eerdere jaren (nog) niet mogelijk door coronacrisis

› Bespreken resultaten met school (school, beleidsmedewerker, onderzoeker, GGD), evt. nog extra verdiepende analyses uitvoeren

› Samen met de school de acties bepalen, op basis van wetenschappelijk bewezen beschermende factoren

› Leerpunten:

› Vliegwiel voor meer data- en kennisgestuurd werken

› Belangrijk om altijd in gesprek te gaan over onderzoeksresultaten en aan welke factoren gesleuteld moet worden

› Lange adem en voldoende financiële middelen nodig voordat resultaat zichtbaar is



Valkuilen

• Wantrouw het gemiddelde

› Spreiding van de cijfers

› Uitschieters



Valkuilen

[Bron: Goochelen met getallen – Hans van Maansen]



Leerlingen in speciaal (basis-

of voortgezet) onderwijs per 

1000 inwoners 

[Bron: DUO via 

waarstaatjegemeente.nl]

Percentages



Ranglijstjes



Meer weten?

Neem contact op met mij (Marlies Visser, ma.visser@amersfoort.nl)

mailto:ma.visser@amersfoort.nl


PAUZE



Rondetafelgesprek

• Gebruik de chat voor:
• Het stellen van vragen en dilemma’s

• Reageren

• Beantwoorden van de polls



Bedankt!

www.vensters.nl/dashboard-passend-onderwijs

www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl

www.waarstaatjegemeente.nl

www.monitoraoj.nl

www.staat-van-de-jeugd.nl


