
Webinar jeugdhulp in school
Kennismaking &  lessen uit onderzoek



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
Webinar ontwikkelgroep Jeugdhulp in de school

• Mike Jolink van Steunpunt Passend Onderwijs

• Marij Bosdriesz van Nederlands Jeugdinstituut

• Gastsprekers Michiel van der Grinten en Marjolein Bomhof van Oberon



Programma
14.05 – 14.20 uur  Deel 1, kennismaking ontwikkelgroep door Marij Bosdriesz 

• Toelichting ‘jeugdhulp in school’

• Achtergrond groep

14.20 – 14.50 uur  Deel 2, lessen uit onderzoek door Michiel van der Grinten en Marjolein Bomhof 

• Eerste gedeeld vraag: wat kunnen we leren van onderzoek?

• Wat weten we nog niet? Wat zouden we kunnen verkennen met deze groep?

14.50 – 15.15 uur Vragen via de chat

15.15 uur Korte schets vervolg



Toelichting op het thema en respons vragenlijst

Marij Bosdriesz 



Wie nemen deel aan de Ontwikkelgroep ? 

Wie nemen deel aan de Ontwikkelgroep ? 



Toelichting Jeugdhulp in school (1)

Grote variatie in aanwezigheid jeugdhulp in scholen 

• Schoolmaatschappelijk werker op school (linking pin naar wijkteam/CJG) 

• Soms schoolpsycholoog/orthopedagoog school/bestuur/ 

samenwerkingsverband 

• Korte lijnen jeugdgezondheidszorg

• Korte lijnen met leerplicht  

• Vaste contactpersoon van wijkteam 

• Vaak ondersteuningsteam of MDO

• Soms specialistische jeugdhulp in preventieve rol op scholen

• ……….



Toelichting Jeugdhulp in school (2) 

• Tendens naar meer aanwezigheid op school

• Laagdrempelig aanwezig voor leerlingen en ouders

• Vroeger signaleren, preventieve benadering 

• Niet (alleen) overleggen, maar direct ondersteuning/hulp bieden

• Onderwijsprofessionals versterken en ondersteunen

• Mandaat om snel te schakelen naar juiste hulp

• Steeds meer een interprofessioneel team dat samen werkt op school 

• Onderwijszorgarrangementen

• Gemeenten soms nog huiverig, maar steeds meer bewijs dat het werkt …



Voorbeelden Jeugdhulp in school 

• School als werkplaats (Friesland College – mbo)

• Klas als werkplaats (Zadkine en Albeda – mbo)

• Jeugdhulp op school (Leeuwarden – vo)

• Hulp op school (Almere po en vo)

• Vitree op sbo’s (Almere)

• OJA’s (Enschedé)

• Enz. 



Terugkoppeling vragenlijst 

Tevredenheid over de jeugdhulp op school / scholen is gemiddeld 6,4  - range tussen 2 en 8. 



Jeugdhulp in scholen van deelnemers 



Wat deelnemers willen leren/ophalen 

• Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten/uitvoering en beleid

• Goede voorbeelden en ervaringen van anderen horen 

• Effectiever en sneller schakelen naar (specialistische) jeugdhulp 

• Betere samenwerking om onderwijs én jeugdhulp beter te maken

• Principe van school als werkplaats promoten, bij gemeenten structurele inzet bepleiten

• Resultaten in kaart brengen en wat werkt wel/niet

• Kwalitatieve standaarden voor jeugdhulp in school

• Integraal plan voor kind van onderwijs én jeugdhulp 

• Wijkgerichte versus schoolgerichte organisatie van jeugdhulp 

• Van inzet op basis van individuele casuïstiek naar collectieve inzet op basis van populatie

• Hoe word het écht samen? In beleid, organisatie, inhoud, taal, methodiek …?



Wat deelnemers kunnen brengen 

• Veel proceservaring in samenwerking met gemeenten (en andersom)

• Ervaring met provincie-brede ondersteuningsroute van onderwijs en gemeenten 

• Praktijkvoorbeelden:

• Specifieke doelgroepen (ASS, LVB, Top 600, zorgmijders enz.)

• Vanuit gemeentelijke jeugdteams/wijkteams samenwerken met scholen

• Jeugdhulp in speciaal (basis) onderwijs; 

• zorgklas in sbo en specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs 

• Inzet jeugdhulp uit collectief budget i.p.v. individuele indicaties



Gewenste werkvormen 

• Casussen en thema’s bespreken in (virtuele) subgroepjes

• Leren van praktijkvoorbeelden; digitale spreekbeurt, filmpjes, kennis delen, 
inspireren

• Werkbezoeken afleggen op locatie

• Samen aan een opdracht werken

• Werken aan de hand van stellingen

• Sparren, jagen op creatieve oplossingen, brainstormen, 

• De groep(en) matchen op leervraag en niveau

• Gebruik Mentimeter, Kahoot e.d. voor prioriteiten en mogelijkheden

• Meelopen met andere functionarissen, samen fictief een inkoopproces 
doorlopen

• Enz. 



Toegift: Corona… 

• 22,5% vindt dat de samenwerking onderwijs en jeugdhulp ten tijde van corona verbeterd is

• 47,5% vindt dat de samenwerking niet verbeterd is

• Opmerkingen, zoals variatie per gemeente, school, enz. 

Grootste uitdagingen

• Interne onderwijsprocessen krijgen nu voorrang

• Achterstanden van kinderen

• Problematiek van kinderen die verergerd is

• Meer gedragsproblemen op school

• Hulpverleningsachterstanden, grote wachtlijsten en geen ‘fysieke’ hulpverlening

• Verwerken Corona-‘trauma’

• Toevoegen jeugdhulp in de klas lastig vanwege minimaal aantal volwassenen in de school



Lessen uit onderzoek 

Michiel van der Grinten en Marjolein Bomhof 



Programma

1. Voortgang verbinding jeugdhulp en onderwijs landelijk

2. Vormen van samenwerking op school

3. Een gezamenlijke aanpak op school

4. Een bredere blik op preventie

5. Financiering van een integrale aanpak op school

6. Samenvattend: wat weten we wel en niet uit onderzoek?

7. Interactie & verdieping



1. Verbinding onderwijs en jeugdhulp landelijk (1)

Raakvlakken tussen passend onderwijs en jeugdhulp

• Minder bestuurlijke drukte;

• Betere borging in beleid;

• Een betere samenhang en integratie van onderwijs, ondersteuning en zorg;

• Meer ruimte voor maatwerk;

• Meer inzet op preventie en minder nadruk op labelen van problematiek;

• Meer keuzevrijheid voor ouders en minder regeldruk;

• Goed toegeruste professionals.



1. Verbinding onderwijs en jeugdhulp landelijk (2)



1. Verbinding onderwijs en jeugdhulp landelijk (3)



2. Vormen van jeugdhulp op school (1) 



2. Vormen van jeugdhulp op school (2) 



3. Gezamenlijke aanpak op school (1)

• Gedeelde visie
Dezelfde doelen voor ogen, besef van urgentie

• Onderling vertrouwen
Persoonlijk contact, inzicht in elkaars werkwijze, doen wat je zegt

• Goede randvoorwaarden
Tijd om samen te werken, korte lijnen, deskundigheid

• Borging in beleid en bestuur
Afspraken vastleggen, financiën helder, monitoring & evaluatie

• Sturing op samenwerking
Iemand moet sturen, casusregie goed beleggen



3. Gezamenlijke aanpak op school (2)

Grote diversiteit in smaken

• Per school of per wijk is er een gezamenlijk overleg over leerlingen met zorgvraag.

• Jeugdhulpmedewerker komt een vast moment per week op school voor vragen of 
spreekuur. 

• Jeugdhulp en intern begeleider/zorgcoördinator doen samen huisbezoeken of 
observaties om zorgbehoeften te inventariseren.

• Jeugdhulp biedt lichte hulp in de klas. 

• Jeugdhulp biedt lichte hulp individueel.

• Jeugdhulp verwijst door naar specialistische zorg.

• Er is een vast jeugdhulpaanbod op school: bijvoorbeeld een onderwijszorgarrangement.



4. Een bredere blik op preventie

• Preventie komt onvoldoende van de grond

• Gebruik van labels en diagnoses staat nog 
steeds op de voorgrond



5. Financiering van een integrale aanpak



6. Samenvattend: wat weten we wel en niet? 



7.  Interactie & verdieping (1)

Hoe verder met samenwerking?

• Opbouwen nieuwe werkrelaties en werkroutines

• Hoe ziet dat er uit?

• Wat heb je daarvoor nodig?



7.  Interactie & verdieping (2)

Wat vraagt dat van professionals?

• Multidisciplinair samenwerken in één team?

• Andere vaardigheden, kennis, ervaring?

• T-shaped professionals: goed in je vak maar ook kunnen verbinden met 
andere domeinen?



7.  Interactie & verdieping (3)

Financiering

• Onderwijszorgarrangementen

• Jeugdhulp en zorg op school

• Ontschotting & bundeling van middelen

obeschikbaarheid financieren ipv beschikkingen afgeven

oCollectieve financiering door meerdere gemeenten

oBundeling middelen jeugdhulp, wmo, wlz, zvw



Meer weten?

www.oberon.eu 

Michiel van der Grinten
mvdgrinten@oberon.eu

Marjolein Bomhof 
mbomhof@oberon.eu



Vragen?



Afsluiting

• Terugkijken webinar

• Openstaande vragen

• Rapportage ‘Lessen uit onderzoek’ via de website van het SPO

• Vervolg in September – fysieke bijeenkomst
• Het leren van elkaar

• Echte interactie


