
Derde bijeenkomst Preventie van thuiszitten
Middelen onderwijs – jeugdhulp / zorg



Welkom
Voorstellen en kennismaken
• Bea van Heukelom van Steunpunt Passend Onderwijs

• Peter Hulsen van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid



Programma
09.30 – 09.35 Welkom en toelichting programma (Bea van Heukelom)

09.35 – 09.45 Terugblik vorige webinars (Peter Hulsen)

09.45 – 10.15 De rol van financiën in de samenwerking onderwijs-jeugd-zorg (Vincent Fafieanie)

10.15 – 11.15 Uiteen in groepen (Teams)



Terugblik webinars

Terugblik webinars – Peter Hulsen



Opvallende zaken webinars
Eerste webinar: inleidingen ministerie van OCW en Ingrado

• Op dit moment geen wettelijke definitie voor ‘thuiszitters’. Daarmee ook geen eenduidigheid.
• Oproep OCW: ideeën voor wettelijke definitie (reactie deelnemers).
• Spreken over aandacht voor thuiszitters.
• Brede definitie – alle vormen van thuiszitten. De grens tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is in de 

praktijk niet scherp. Elk verzuim vraagt onmiddellijke en doelgerichte aandacht.
• Alle leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten of die gedeeltelijk (minder dan 75% van de week of 

schooljaar) niet naar school gaan. Zowel geoorloofd als ongeoorloofd en zowel met als zonder 
leerplichtontheffing.

• Richt je je alleen op het topje van de ijsberg, of op alle vormen van problematisch verzuim.
• Piramide van Kearney:

• Elk kind/jongere die opvallend verzuim vertoont (of dreigt te gaan vertonen) en waarbij geen passend 
plan of traject is om weer een volledig dagprogramma te gaan volgen.

• Van een focus op afwezigheid naar een focus op aanwezigheid waarmee het verschil tussen geoorloofd 
en ongeoorloofd verzuim verdwijnt.

• Een leerling met leerperspectief die geen onderwijs aangeboden krijgt.



Opvallende zaken webinars
Tweede webinar: lessen uit onderzoek

• Toegenomen aandacht thuiszitten droeg bij aan betere registratie.
• Toename problematiek bij jongeren en stijging aantal vluchtelingen die passende plek behoeven.
• Stijging vrijstellingen 16/17-jarigen op psychische en psychiatrische gronden.
• In het bijzonder voor thuiszitters blijkt vinden passende plek moeilijk.
• Vaak lastig haalbaar binnen drie maanden. Soms doordat samenwerking moeilijk is, mogelijkheden voor 

maatwerk nog weinig worden gebruikt, en niemand mandaat heeft om beslissingen te nemen.
• Thuiszitters: vaak kinderen met ingewikkelde problematiek. In meer dan helft van de gevallen 

gezinsproblematiek.
• Preventie:

• Goed pedagogisch klimaat
• Verzuimbeleid
• Signaleren van leerlingen met verhoogd risico op schooluitval 
• Extra aandacht voor overgangsmomenten



Financiën Onderwijs -
Jeugdhulp

Vincent Fafieanie

v.fafieanieanie@nji.nl / 0625660704

5-11 2020

mailto:v.fafieanieanie@nji.nl


Financiën Onderwijs - Jeugdhulp

• Preventie en financiën
• Wettelijke kaders
• Individuele arrangementen en financiën
• Collectieve arrangementen en bekostigingsmodellen



Driehoek



Preventie matrix



Preventie en financiën

• Jeugdgezondheid  (o.a. GGD / M@zl)
• Jeugdveiligheidsbeleid 
• Jeugdwelzijn ( o.a kinderen- en jongerenwerk)
• Jeugdwet > preventie

Doelgroepen en budgetten o.a.:

• Onderwijs achterstanden
• Nieuwkomers
• VSV-ers : RMC
• ……



Wettelijke kaders

Welke instantie is aan zet?
• Is een (medische-) zorgindicatie nodig? 

• Jeugdwet: gemeenten
• Zorgverzekeringswet / Intensieve Kind Zorg: zorgverzekeraar
• Wet Langdurige Zorg: zorgkantoor (CIZ)
• Participatiewet
• WMO (o.a. cliëntondersteuning)

• Onderwijs:
• Ondersteuningsbudget vanuit het samenwerkingsverband of schoolbestuur
• Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis/voortgezet) onderwijs
• EMB-maatregel

Bij beoordelen behoefte van een kind aan persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging: ook de zorgbehoefte tijdens 
onderwijs-uren in kaart brengen.



Ondersteuning in onderwijs



Wettelijke verantwoordelijkheden 
ondersteuningsbehoeften



Grijs gebied 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. 



Samenwerken bij individueel maatwerk
en onderwijszorgarrangementen

Principes
• Samen om tafel met ouders en leerling
• Kijken naar de leerling (uit dit gezin, klas, leerkracht, netwerk)
• Integrale analyse van ondersteuningsbehoeften 
• Integraal arrangeren
• Mandaat 
• Regie
• Monitoren van de voortgang







Samenwerken en financiën : 
inzichten uit de praktijk
• Maatschappelijke kosten-baten-analyses laten zien dat winst meestal ontstaat door een combinatie van 

activiteiten uit verschillende domeinen en niet vallen waar de inzet wordt geleverd. Pleit dus voor 
gecombineerde inzet/budgetten in plaats van alleen afstemmen.

• Bestuurlijk richting geven werkt het beste als die gaat over maatschappelijke ambities en resultaten en die 
ook van betekenis worden gemaakt voor professionals.  Professioneel gedrag > beoordeling. Is dat in 
overeenstemming OOGO-ambities?  Is dat wel zo, dan gebruiken zij hun ruimte om goede dingen te doen.

• Schoolgericht werken en wijkgericht werken gaan prima samen, als geen van deze heilig wordt verklaard, 
aangesloten wordt op de vraag van burgers en professionals de ruimte krijgen om met goede te doen.

• Doelgroepenbeleid is uit, maar kijken naar wat specifieke groepen mensen nodig hebben helpt om te 
focussen.  O.a. rondom vormgeving OZA’s.



Bestuursmodellen 
samenwerkingsverbanden

3 basismodellen uit het referentiekader passend onderwijs

• Schoolmodel > zorgmiddelen worden verdeeld over de schoolbesturen 
op basis van aantal leerlingen voor zowel lichte en zware 
onderwijsondersteuning

• Expertisemodel > zorgmiddelen worden door het swv ingezet voor een 
netwerk van voorzieningen van lichte tot zware onderwijs-ondersteuning

• Leerlingenmodel > zorgmiddelen worden ingezet op basis van 
arrangementen en maatwerk per leerling

In de praktijk
• Hybridemodellen> zorgmiddelen naar scholen voor versterking basis , en 

deels bij het swv i.v.m. financiering van zwaardere onderwijsondersteuning 
en /of arrangementen



Bekostigingswijzen

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Inkoop-jeugdhulp-door-gemeenten-Hoe-zit-het.pdf



Productiebekostiging

Voordelen
• De bekostiging is simpel en ook voor cliënten begrijpelijk.
• De bekostiging past bij het – oude – denken in ‘recht hebben op x uur hulp’.

Nadelen
• Er is geen garantie op resultaat.
• Aanbieders krijgen geen prikkel om efficiënter te werken. Hoe meer uren zorg ze leveren, des te

hoger is hun omzet.
• Urenadministratie is noodzakelijk.

OZA
• Veelal individueel bekostigd > administratie
• Onderhandelen indien PGB voor meerdere doelen ingezet
• Continuïteit van voorziening geen zekerheid



Resultaatbekostiging
Voordelen
• Aanbieders worden gestimuleerd om zo kort en effectief mogelijk hulp te bieden, omdat ze op die 

manier geld overhouden aan het overeengekomen bedrag.
• Aanbieders worden gestimuleerd met elkaar samen te werken om het resultaat te behalen.
• Er is geen urenadministratie nodig.

Nadelen
• Het formuleren van te behalen resultaten per cliënt en het meten van die resultaten is lastig.
• Een prestatie-afhankelijke vergoeding levert perverse prikkels op. Zo kan het zijn dat aanbieders 

het niet meer aandurven bepaalde cliënten aan te nemen.

OZA
• Kan gunstig zijn indien resultaat met onderwijs is afgestemd voor de hulp gekoppeld aan het 

onderwijs
Veelal individueel , kan ook collectief



Populatiebekostiging
Voordelen
• Een vooraf bepaald bedrag geeft aanbieders de ruimte om te 

bepalen welke hulp het beste is voor hun cliënten en om de
hulp te vernieuwen.

• Er zijn minder administratieve lasten voor de aanbieder.

Nadelen
• Burgers hebben geen keuzevrijheid van zorgaanbieder.
• De aanbieder krijgt een prikkel om zo weinig mogelijk zorg te leveren.
• Kwaliteitsbewaking is lastig voor gemeenten.

OZA
Goed af te spreken tussen onderwijs en jeugdhulp op basis van populatie-analyse
• Biedt zekerheid
• Sluit aan bij het collectieve van de school
• School bewaakt kwaliteit



Vragen en gesprek



Toelichting uiteen in groep

• In het agenda-item staat de link naar Teams (groepsgesprek)

• Vincent begeleidt de groep

• Klik op de Microsoft Teams uitnodiging om deel te nemen aan het groepsgesprek. 



Afsluiting en vervolg

• Vervolg bijeenkomsten:
• 16 november: vervalt
• Extra bijeenkomst over: maatwerk en afstandsonderwijs (voor thuiszitters)
• Twee bijeenkomsten in 2021 (eind januari en februari /maart)
• Oproep voor praktijkvoorbeeld in januari
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