
Webinar jeugdhulp in school
Praktijkvoorbeeld Friesland en

gesprekken over gedeelde vraagstukken



Welkom
Vanuit Crowne Plaza in Utrecht
Webinar ontwikkelgroep Jeugdhulp in de school

• Marlies Peters van Steunpunt Passend Onderwijs

• Marij Bosdriesz van Nederlands Jeugdinstituut

> Gebruik de chat voor vragen



Programma
14.00 – 14.10 uur Welkom Marlies Peters en Marij Bosdriesz

14.10 – 14.45 uur Praktijkvoorbeeld Provincie Friesland – Jiske Sloot

14.45 – 14.50 uur Toelichting werken in groepen en schakelen naar Teams (benut het format)

14.50 – 15.50 uur Groepen gaan uiteen in drie digitale groepen

15.50 – 15.55 uur Korte pauze: verzamelen impressie groepen

15.55 – 16.05 uur Plenaire terugkoppeling 

16.05 – 16.15 uur Vervolg ontwikkelgroep en afsluiting 



Terugblik gesprekken tweede webinar

Marij Bosdriesz 



Thema 1
Samenwerking gemeente(n) en onderwijs om jeugdhulp in school tot stand 
te brengen
• Erger je niet aan de lange duur van het samenwerkingsproces. 
• Bij overleg rond een kind (naast ouders en evt. kind) altijd mensen met mandaat 

aan tafel. 
• Maak daar een business case van, die laat zien wat dat in tijd en kosten scheelt. 
• Inspirerend: in Achterhoek mogelijk om met meerdere gemeenten, swv’en, 

jeugdhulpregio’s afspraken te maken over jeugdhulp in school. 
• Bij jeugdhulp in school veel wetten; WLZ, WMO, Jeugdwet, Wet PAO, enz. Die 

bieden grenzen, maar ook ruimte. Zoek samen naar de ruimte en vind daar 
oplossingen. 



Thema 2

Kwaliteit van de samenwerking versterken
• Samenwerking op grotere schaal inspirerend, maar voor VO vaak anders dan PO
• Wat mag onderwijs van gemeenten verwachten? Zijn er normeringen, bv. voor 

smw?
• Gemeenten kunnen budgetten uit Transformatiefonds inzetten; dat biedt 

ruimte!
• Beleidsregel experimenten integratie regulier en speciaal onderwijs; biedt 

kansen om te ontschotten; webinar 25 sept en conferentie 27 nov
• Systemisch werken noodzakelijk bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp; 1 

plan - in meerdere plannen opnemen (OPP – behandelplan)



Thema 3

Reflectie en Borging
• Hoe maak je zichtbaar dat specialistische jeugdhulp preventief inzetten echt 

werkt en duurdere zorg voorkomt?
• Dit zou taak van gemeenten moeten zijn; Zoetermeer en Assen doen hier al 

pogingen toe. Soms doen zorgaanbieders het maar zelf …
• Naast cijfers ook de mate waarin doelen gerealiseerd zijn meten. Die moeten 

dan scherp geformuleerd worden bij de start; beoogde opbrengsten voor 
kinderen, ouders, scholen, jeugdhulp en gemeenten.

• Maak monitoring tot vast onderdeel  van leer- en ontwikkelcyclus.
• Breng zeker in beeld of voor kinderen / ouders bereikt is wat zij wilden.



Praktijk voorbeeld – aansluiting onderwijs en zorg 

in Friesland

Door Jiske Sloot



Programma
4 november

Landschap in 
Friesland

Aandachts-
punten

Onderwijs 
en Zorg

Good practises

Successen lokaal

Successen 
provinciaal



Landschap in Friesland

1 provincie met 18 gemeenten
1 swv po en 3 swv vo
3 rmc regio’s, die de swv vo overlappen
1 jeugdzorgregio, 1 inkooporganisatie voor 18 gemeenten
44 po schoolbesturen 
11 sbo en 10 so scholen
Zoveel mogelijk inclusief onderwijs op eilanden



Lokaal
Veelal individuele maatwerktrajecten op school (regulier, sbo en so)

Succesfactoren: 
• Samenwerking en goede communicatie met ouders!
• Korte lijnen en afstemming tussen school, leerplicht, gebiedsteam, jgz, 

jeugdhulpverlening ….
• Continuïteit van betrokkenen
• Professionals met passende expertise en mandaat aan tafel en die willen doen!
• Duidelijke (proces)regie gedurende het gehele traject 
• Formuleer haalbare doelen (voor kind maar ook voor school e.a.)

Steeds meer vanuit inclusiegedachte: thuisnabij onderwijs én ondersteuning, vanuit belang 
van het kind

Successen jeugdhulp op 
school in Friesland



Successen jeugdhulp op 
school in Friesland

Regionaal
Steeds meer focus op collectieve inzet van jeugdhulp op school

• Ass groepen Súdwester (sbo)
• De Leerplek Wetterwille (sbo)
• Ass groep Paadwizer (regulier po)
• Kindcentrum Skoatterwiis (regulier po)
• OZA groep Caleidoscoop (so)
• De Huiskamer de Bolder (sbo)
• Einstein Class AMS (regulier vo)
• ….nog meer initiatieven in ontwikkeling

Alle initiatieven zijn ontstaan vanuit samenwerking tussen school(bestuur), gemeente en 
samenwerkingsverband. 



Provinciaal

• Het vormgeven van inkoop- en financieringskader voor collectieve inzet 
jeugdhulp op school voor alle s(b)o en vso scholen; 

Uniform beleid op het gebied van financiering voor collectieve 
ondersteuning vanuit de Jeugdwet in het speciaal (basis)onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs. Planning: medio 2020

• Structurele overlegstructuur op ambtelijk en bestuurlijk niveau m.b.t. aansluiting 
passend onderwijs en jeugdhulp, aansluitend op de regio overleggen;

• Inzet vanuit landelijke transformatiemiddelen (actieplan) gericht op aansluiting 
onderwijs en jeugdhulp (focus Fries analysemodel en gez. aanpak thuiszitters).

Successen jeugdhulp op 
school in Friesland



Onderwijs-zorgarrangementen
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Aandachtspunten in Friesland 
(vanuit ons als swv)

• Kennis/inzicht blijven houden in elkaars domeinen (op alle niveaus), 
blijven verbinden 

• Doorontwikkelen domein-overstijgende analyse bij onderwijs-
zorgarrangementen

• Realisatie onderwijsaanbod op (zorg)locatie (thuiszitters), 
onderwijsperspectief blijven bieden

• Monitoring opbrengsten van de verschillende projecten, van elkaar 
blijven leren

• Gezamenlijke ambities verder concretiseren voor nieuw 
ondersteuningsplan SWV en gemeentelijk beleid



Vragen, suggesties?

j.sloot@swvfriesland.nl 

06-36378971



Toelichting uiteen in groepen
1. Samenwerking gemeente(n) en onderwijs om jeugdhulp in school tot stand te brengen

Hoe kunnen onderwijs en gemeenten echt samen werken aan een visie, ambities, beleid en het realiseren van 
uitvoeringsvoorwaarden voor jeugdhulp in school? Hoe kunnen een schoolgerichte en wijkgerichte organisatie 
van de jeugdhulp beter op elkaar aansluiten? 

2. Kwaliteit van de samenwerking versterken
Hoe kunnen we de ondersteuning door het onderwijs en de jeugdhulp nog sterker met elkaar verbinden? Hoe 
wordt de jeugdhulp nog meer onderdeel van het aanbod in/van de school? Hoe komen we tot één gezamenlijke 
taal, methodiek en plan van onderwijs en jeugdhulp? Zijn er kwaliteitsstandaarden te bedenken? Hoe maak je de 
vertaalslag van een beleidsvisie naar praktische samenwerking in de praktijk?

3. Borging
Hoe kunnen we de opbrengsten van de jeugdhulp in school zichtbaar maken en zo de meerwaarde laten zien? 
Hoe kunnen we de samenwerking structureel maken? (Hoe) is het mogelijk om budgetten te ontschotten / 
bundelen voor één samenhangende aanpak? Hoe kom je van pilot naar duurzame samenwerking?

>> Laat de livestream aan staan en klik op de Microsoft teams uitnodiging om deel te nemen aan het groepsgesprek. 
Om 15.55 gaat de livestream verder



Klik nu op de Teams uitnodiging voor het groepsgesprek



Terugkoppeling groepen

• Hoofdpunten uit de gesprekspunten

• Belangrijkste (persoonlijke) leerpunten



Vervolg

• Openstaande vragen

• Materiaal en bijeenkomst is terug te kijken via de site

• Vervolg
• Helaas geen fysieke bijeenkomsten op korte termijn
• Welke behoefte hebben jullie t.a.v. het vervolg?

• Gastspreker over dilemma’s bij jeugdhulp in school
• Praktijkvoorbeelden buiten de groep

• Inclusiever onderwijs en de rol van jeugdhulp
• Ouders en jeugdhulp in school
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