
Webinar Jeugdhulp in school
Ervaringen en dilemma’s rond

jeugdhulp in school – 23 maart 2021



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

• Bert Wienen van Hogeschool Windesheim

• Ruimte voor interactie via de chatfunctie en groepsgesprekken



Programma

• Doorkijkje leergemeenschap 2021 en actualiteiten rond jeugdhulp in school 

door Marij Bosdriesz

• Interactieve lezing door Bert Wienen over praktijkervaringen rond jeugdhulp in school en 

de dilemma’s die hij ziet in de samenwerking tussen de verschillende professionals

• Groepsgesprekken in vier themagroepen



Korte terugblik

❑ In 2020 drie maal bijeen geweest

❑ Praktijkpresentaties Zutphen, Zoetermeer, Friesland

❑ Onderzoeksresultaten evaluatie Passend onderwijs Oberon

❑ In drie subgroepen uitgewisseld over drie hoofdthema’s 



Blik vooruit; dit jaar

❑ Start nog steeds met Praktijkpresentatie; ter inspiratie (wie???)

❑ Bespreekpunten en leervragen in 4 themablokken  ondergebracht

❑ Als je je voorkeur hebt doorgegeven, ben je daarop ingedeeld 

❑ In vier vaste deelgroepen aan vier thema’s werken; leren van elkaar

❑ Toewerken naar echte leergemeenschap;
▪ Deelnemers actiever betrekken bij voorbereiding van bijeenkomsten

▪ Tussentijds contact – uitwisseling – werkbezoeken stimuleren

▪ Toewerken naar eindproduct per themagroep



Actualiteiten O&J

❑ Gevolgen Corona voor samenwerking onderwijs en jeugdhulp;
▪ Contacten en verbinding in regio’s veranderd

▪ Nationaal Programma Onderwijs; gericht op herstel en ontwikkeling, inhalen en 
compenseren van vertragingen en ondersteunen van leerlingen, o.a. samen met JGZ

▪ Aanvulling hierop: Jeugdpakket van ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn’ – accent 
vooral op activiteiten buiten de school

❑ Beleidsvoornemens OCW n.a.v. evaluatie PAO;25-punten-plan; op weg 
naar inclusiever onderwijs en ontschotting regulier-speciaal onderwijs

❑ ‘Klassen’ en andere initiatieven Kansengelijkheid (GKA); ook O&J nodig

❑ Met andere ogen; midterm uit



Met andere ogen

❑ Op grond van rapport René Peters; 7 aanbevelingen

❑ In 11 inspiratieregio’s wordt actief gewerkt aan versterking verbinding onderwijs en 
jeugdhulp 

❑ Communites of Practice (CoP’s); nu opbrengsten beschikbaar, o.a.:
▪ Vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 

▪ (Komen tot) Bindende afspraken tussen onderwijs en gemeenten

▪ Preventie in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 

▪ Sturing en monitoring

▪ Integraal arrangeren

▪ Integrale financiering onderwijszorgarrangementen  

▪ Gemeenten willen alle steunpakketten voor Jeugd integraal inzetten; Nji
brengt ze bijeen om samen te leren. 



Praktijkdilemma’s

23 maart 2021



40 minuten dilemma’s

Bert Wienen



Dilemma’s op basis van drie invalshoeken

NRO onderzoek samen met PRICOH

Ervaring/analyse jeugdondersteuners Leeuwarden (FFB)

Projectleider Hardenberg (2 VO scholen) intervisie rondom 
normaliseren



Opvoeden op Google





-> wees een gezond individu! (die goede keuzes maakt)
-> wees succesvol!
-> wees winnaar! (wel leuk met medekandidaten, maar zorg 
dat je beter presteert dan hen)

(en… kwetsbaarheidsdiscours)

Kortom -> weerspiegeling van de norm

Vergl. ‘De schaduw van de zwarte hond’ Van den Bergh, 2019



Maar stel dat je aan dat alles niet kunt voldoen?

‘….tegenwoordig overheerst de overtuiging dat iedereen het in 
het leven kan (en moet) maken, en dat iedereen zelf 
verantwoordelijk is voor zijn welslagen of falen. 
….. Een kind dat het slecht doet op school is een regelrechte 
ramp én een persoonlijk falen. Geen wonder dat elk 
(pseudo)medisch label in dank aanvaard wordt.’ 

(Verhaeghe, 2012, p. 188)



1e gesprek

Is er dus een overeenstemming met elkaar in die context?

Tussen gemeente en schoolbestuur?



17 casussen (ouder, leraar, hulpverlener en leerling)

Prachtig om te doen: ‘dit is de eerste keer dat we eens terugkijken’

Dilemma’s op basis van drie invalshoeken



▪ Verschil in de notie van tijd
▪ Reductie (complexiteit)
▪ Geen zicht op wat al is gedaan
▪ Relationeel (relatie met school blijft)

Er vielen een aantal zaken op:



▪ Inzicht in het belang van goed onderwijs
▪ Heersende discoursen in de praktijk
▪ Belangrijk: veranderen doe je op alle niveaus
▪ Het belang van sterke visie op bestuurlijk / 

directieniveau

Meelopen in de praktijk /jeugdondersteuners



-> 2 Reguliere scholen voortgezet onderwijs (Vechtdal
(1644 ll) & Greijdanus (900 ll);
-> uit onderzoeken GGD in klas 2 en 4 geeft aan ca. 67 ll
(extrapolerend ca 150 ll);
-> let op Corona.

Situatie Hardenberg



-> normaliseren/optimaliseren aanbod angst 
Uren pilot-medewerker
Positionering jeugdarts (ruime taak in de school)
Intervisie

-> projectgroep (en projectleiders) / bestuurdersgroep

Pilot



-> intervisie vanwege normaliseren
-> intervisie, best lastig om uit de staande praktijk te 
blijven
-> mol: elke school is anders, je moet de mores leren 
kennen
-> verandering gaat alleen als op alle niveaus veranderd 
wordt

Leren en mol…



Let op: 

Preventie is eerst, kijk naar de context. Wat liggen daar 
voor opties en mogelijkheden?

Preventie



Ook bij psychiatrie, het gaat om kwetsbaarheid



Meest belangrijk

Context

Hoe men op school praat en denkt doet er toe;
Keuzes die men in de school maakt doen er toe; 
Elke zorgstructuur is anders;
Mensenwerk.



Vraagstuk

Gaat niet alleen om verbinding, maar vooral ook om de 
vraag: hoe kunnen we expertise en middelen inzetten om de 
context te verrijken, maar als ‘normaal’ beschouwen?

Dat wat we nu als ‘des onderwijs’ beschouwen is op basis 
van keuzes die er nu zijn…



Dilemma’s en aandachtspunten

Laveren tussen hoge en lage verwachtingen



Dilemma’s en aandachtspunten

1. Interveniëren in de schoolcontext is meer dan alleen 
een onderwijs-zorg arrangement

2. Zorg in de school is aanzuigend (intervisie, kennis)
3. Soms gaat het ook om disfunctioneren (waar kan dit 

besproken worden)?
4. Normaliseren = context verdisconteren
5. Cijfers
6. De labels dekken niet de problemen



Dilemma’s en aandachtspunten

1. Aan pilots die nu opgestart worden hangen hogere 
normen dan aan staande praktijk

2. Hoe draagt jeugdhulp bij aan goed onderwijs?
3. De context is veranderbaar, die hoef je niet voor waar 

aan te nemen. 



Leren

Belangrijk sudderpunt: leren is de 
meest effectieve vorm rondom 
welbevinden….



Toelichting groepsgesprekken

Groepsgesprekken (starten over 10 minuten)

• Elke groep heeft een gespreksleider van het NJi of SPO
• We hebben een aantal startvragen op basis van jullie leervragen

en de lezing van Bert Wienen geformuleerd
• Inloggen via Microsoft Teams
• Terugkoppeling niet plenair, maar tijdens de volgende bijeenkomst

(20 mei)

• Eerst een korte pauze – 5 min 

Een goed gesprek gewenst!


