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Welkom
Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar | Datagedreven werken en Passend Onderwijs

• Partners betrokken bij dit webinar: University of Twente, Nji, VNG, 

PO-Raad en VO-raad

• Interactieve vragen

• Ruimte voor interactie via de chat



Programma

10.00 – 10.05 uur Welkom, door Geerten de Goede van de VO-raad

10.05 – 10.45 uur Spreker Cindy Poortman - Datagebruik voor beleid in 

de samenwerking onderwijs en jeugd

10.45 – 10.50 uur Korte pauze

10.50 – 11.25 uur Sprekers Geerten de Goede – VO-raad, Hidde 

Boonstra – VNG, Marianne Hooijsma - NJi

11.25 – 11.30 uur Dank en vooruitblik bijeenkomsten in 2021



Aanleiding webinar

• Vragen vanuit gebruikers over hoe te werken met data 
• Welke data zijn er?
• Hoe kunnen data helpen om een beter gesprek te voeren omtrent

doelen?
• Samenwerking met PO-Raad, VO-raad, Steunpunt Passend Onderwijs, 

Nji en VNG
• Cindy Poortman – University of Twente

Datagebruik voor beleid in de samenwerking onderwijs en jeugd 



Spreker Cindy Poortman

University of Twente



Pauze

We hebben een korte pauze van 10.45 – 10.50 uur.

Tot zo!



Geerten de Goede  

Vo-raad



Samenwerkingsverbanden op de kaart

Geerten de Goede

15 april 2021



Ontstaansgeschiedenis 

• In 2012 zijn de wetten aangepast vanwege de 
invoering van Passend Onderwijs

• In 2015 op verzoek van swv-en DPO ontwikkeld 
door VO-raad, PO-Raad, Kennisnet en Nji

• Onderdeel Vensters
• Vanwege mogelijke privacy gevoelige data DPO 

achter een inlog. Uitsluitend toegankelijk voor 
leidinggevende swv-en

• Sturings- en verantwoordingsinformatie voor 
swv-en

• Onder sterke druk om meer te verantwoorden 
in november 2018 besloten om openbare site te 
bouwen



Doel 

• Versterken van de (horizontale) verantwoording
• Bijdragen leveren aan de verantwoording en 

transparantie van Passend Onderwijs
• Duiding geven aan de data – tellen en vertellen



Welke data en welke bron 

• Vier verschillende categorieën:
• Algemeen
• Leerlingen
• Financiën
• Organisatie 



Leerlingenaantal - jaar



Leerlingenaantal - toelichting



Leerlingenaantal - historie



Financieel resultaat - jaar



Financieel resultaat - historie



Extra functionaliteiten - filters



Extra functionaliteiten - vergelijken





Waarstaatjegemeente.nl en 

passend onderwijs

➢ Hidde Boonstra

➢ VNG Realisatie

➢ Presentatie verplaatst naar 
tweede bijeenkomst in 2021

15 april 2021



Marianne Hooijsma

NJi



Monitor Aansluiting

Onderwijs Jeugdhulp

2021 04 15 |  Marianne Hooijsma



Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp
www.monitoraoj.nl

Monitor AOJ biedt inzicht in 

onderwijs- en jeugdhulpcijfers per 

gemeente en samenwerkingsverband.

Enige monitor gericht op de 

combinatie van onderwijs- en 

jeugdhulpcijfers



Onder andere

• Jeugdzorggebruik

• Jeugdzorggebruik per 

onderwijssoort

• NEET risicofactoren

• Problematiek

• Leerlingaantallen

• Schooluitval

• Armoede

• Achterstandsleerlingen

• Uitkeringen



Jeugdzorggebruik en onderwijs

Cijfers over het jeugdzorggebruik van jeugdigen per 

onderwijssoort



Jeugdzorggebruik in uw gemeente of regio



Jeugdzorggebruik per onderwijssoort



Trends



NEET risicofactoren

Welke factoren beïnvloeden het (niet) hebben van werk of 

opleiding?



NEET-cijfers



Relatieve risico’s op NEET



Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp
www.monitoraoj.nl

m.hooijsma@nji.nl

Kijk ook op www.nji.nl

http://www.monitoraoj.nl/
http://www.nji.nl/


Afsluiting

• Vooruitblik bijeenkomsten 2021

• Bedankt voor het deelnemen!

• Wilt u de vragenlijst nog invullen?


