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Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
Webinar leergemeenschap Jeugdhulp in school

• Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Marij Bosdriesz van het Nederlands Jeugdinstituut

• Anja Verwoerdt (training en advies in onderwijs & jeugdhulp) 

• Ruimte voor interactie via de chatfunctie en groepsgesprekken



Programma

• Terugblik gespreksgroepen eerste bijeenkomst en actualiteiten rond jeugdhulp in school 

door Marij Bosdriesz (10 – 15 min)

• Interactieve lezing door Anja Verwoerdt over Interprofessioneel samenwerken ‘Gedeelde

visie of visie delen?’ (30 min)

• Groepsgesprekken in vier themagroepen (90 min)



Korte terugblik

Bijeenkomst 23 maart 2021

• Inleiding Bert Wienen; dilemma’s rond prestatienormen, goed
onderwijs en zorg in de school …

• In vier themagroepen uiteen:
1. Onderwijs en jeugdhulp samen voor preventie

2. Toegang tot hulp vanuit school

3. School als werkplaats voor jeugdhulp

4. Interprofessioneel samenwerken in de praktijk



Korte terugblik

Thema 1: Onderwijs en jeugdhulp samen voor preventie

• Wat wil je bereiken met preventie?
• Vroegsignalering

• Normaliseren, laagdrempelige hulp, hulp dichtbij, enz. 

• Wie of wat heb je daarvoor nodig?
• Verbinder

• Leerling, school, jeugdhulp, afspraken, voorbeelden, enz. 

• Aan de slag gaan in de eigen praktijk, na goede analyse



Korte terugblik

Thema 2: Toegang tot hulp vanuit school

• Wat ervaar je als positief aan de toegang in jouw regio?
• Zo min mogelijk verwijzers, goede afstemming tussen verwijzers, vaste

contactpersonen, regie bij één persoon, voor onderwijs & jeugdhulp

• Wat zou je willen verbeteren aan de toegang tot hulp en ondersteuning?
• Specialisten aan de voorkant inzetten

• Mandaat aan de voorkant

• Van pilots naar structurele inzet



Korte terugblik

Thema 3: School als werkplaats voor jeugdhulp

• Wat moet jeugdhulp concreet doen op school?
• Verbinden, meedenken, screenen, adviseren, aanvullend op leraar

• Welke expertise moeten jeugdhulpmedewerkers in school hebben?
• Generalist, pedagogisch coach

• Wat is nodig om dit te realiseren?
• Stimuleren gezamenlijke visie swv’en en gemeente(n); gezamenlijke educatieve

agenda



Korte terugblik

Thema 4: Interprofessioneel samenwerken in de praktijk

• Welke randvoorwaarden zijn nodig?
• Elkaar kennen, dezelfde taal spreken

• Vertrouwen in elkaars deskundigheid

• Duidelijke visie en route

• Goede afspraken over taken en regie (of niet …?)

• Doelgericht werken

• Leerling en ouders centraal stellen



Leergemeenschap

Toewerken naar echte leergemeenschappen per thema – suggesties:
▪ Deelnemers actiever betrekken bij voorbereiding van bijeenkomsten

▪ Tussentijds contact – uitwisseling – werkbezoeken stimuleren

▪ Toewerken naar eindproduct per themagroep

▪ Eigen forum op internet

▪ Uitwisselen van contactgegevens

▪ Is in alle themagroepen aan de orde geweest; wordt vervolgd! 



Actualiteiten O&J (1)
▪ Scholen druk bezig met plannen voor NPO:

▪ Menukaart effectieve aanpakken: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart;
▪ Informatie van de PO-Raad https://www.poraad.nl/trefwoorden/npo en

https://www.samenslimmerpo.nl/dossiers/herstel-na-corona; 
▪ Informatie van de VO-raad https://www.vo-raad.nl/artikelen/nationaal-programma-onderwijs en 

over interventies,voorbeelden en ondersteuning: NPO (voortgezetleren.nl)
▪ Gesprekswijzer impact corona – ouders: https://www.steunpuntpassendonderwijs-

povo.nl/gesprekswijzer-voor-ouders-over-impact-corona/
▪ Update rond het NPO - Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

▪ NRO Onderzoek naar onderwijs – jeugdhulp samenwerking op schoolniveau:  
Zes aandachtspunten voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp | NRO

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart
https://www.poraad.nl/trefwoorden/npo
https://www.samenslimmerpo.nl/dossiers/herstel-na-corona
https://www.vo-raad.nl/artikelen/nationaal-programma-onderwijs
https://www.voortgezetleren.nl/npo/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/gesprekswijzer-voor-ouders-over-impact-corona/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/update-rond-het-npo/
https://www.nro.nl/nieuws/zes-aandachtspunten-voor-de-samenwerking-tussen-onderwijs-en-jeugdhulp


Actualiteiten O&J (2)

▪ Gemeenten druk bezig met steunpakketten Jeugd – mentaal welzijn

▪ Roep om afstemming: bijeenkomst met swv’en en gemeenten

▪ Overzicht budgetten en steunpakketten: Overzicht steunpakketten voor jeugd | 
Coronavirus | NJi

▪ Metastudie naar effecten van Corona op jeugdigen:
Studie: Langetermijneffecten corona nog onduidelijk - Nieuws | Nji

▪ Helpdesk OCW voor NPO vragen met ingang van 17 mei: 
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-
onderwijs/ondersteuning.

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Wat-kan-er-wel-in-coronatijd/Overzicht-steunpakketten-voor-jeugd
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Studie-Langetermijneffecten-corona-nog-onduidelijk
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/ondersteuning


Corona effecten op jeugd

• Hoe gaat het met de jongeren zelf?
• Mentaal welbevinden
• Fysieke gezondheid

• Hoe gaat het in de omgeving van de jongeren?
• Functioneren in onderwijs
• Gezin en opvoeding
• Sociaal netwerk en vrije tijd
• Functioneren in werk
• Kansen(on)gelijkheid

• Hoe formuleren we de opgave en 

ga je ermee aan de slag?



Corona effecten op jeugd



Corona effecten op jeugd



Interprofessionele samenwerking

Onderwijs en jeugdhulp Gedeelde visie ? … Of delen van visie ?  

Anja Verwoerdt



NAVIGATIE en RELATIE 

1. Navigatie 

Delen van visie

Delen van urgentie 

Overeenkomst over doelen

Overeenkomst over 
verantwoordelijkheden

2. Werkrelatie 

Realistische verwachtingen 

+

transparantie

=

vertrouwen



Hink-stap … sprong

Geen tijd verliezen:  de leerling heeft dringend hulp en
ondersteuning nodig

Kennismaken ? We hebben het al druk genoeg! 

We hebben toch een gezamenlijk doel? De gezonde
ontwikkeling van leerlingen? Opstropen die mouwen!



Misvatting

Gedeelde doelen 

garanderen

geen 

gedeelde visie 



Delen van visie – formeel

• School 

• Jeugdhulp

• Jeugdhulp in de school 



Delen van visie - informeel



Delen van visie   

Startpunt voor:

Delen van urgentie 

Overeenstemming over doelen 

Overeenstemming over verantwoordelijkheden 



Evalueren navigatie

• Hoe wisten we van elkaar wat we belangrijk vonden voor de 
begeleiding van de leerling? 

• Hoe hebben we gedeeld hoe urgent we de inzet van jeugdhulp op 
school vonden?  Hoe zijn we op basis hiervan tot een goede
taakverdeling gekomen?  

• Hoe zijn we tot overeenstemming gekomen wat betreft de doelen
en verantwoordelijkheden met betrekking tot de begeleiding van 
de leerling? 



Toelichting groepsgesprekken

Groepsgesprekken (starten over 10 minuten)

• Elke groep heeft een gespreksleider van het NJi of SPO
• Dit keer is de voorbereiding in samenwerking met aantal van jullie gedaan. 

• Inloggen via Microsoft Teams

• Terugkoppeling niet plenair, maar tijdens de volgende bijeenkomst 
(30 juni)

• Eerst een korte pauze – 5 min 

Een goed gesprek gewenst!


