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Kloof onderwijs zorg 
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Cijfers 
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Adviezen uit onderzoek Oberon

• Doelgericht te werk gaan: samenwerking is geen doel op zichzelf. 
Maak afspraken over te behalen doelen en streefcijfers. 

• Bouw een infrastructuur op een fundament van werkzame factoren: 
1. inzetten op onderling vertrouwen
2. gedeelde visie
3. goede randvoorwaarden
4. voldoende sturing op de samenwerking 
5. borging in beleid en bestuur
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Doelstelling verbinding onderwijs-zorg

• Normaliseren, signaleren en preventie 

• Alle kinderen in beeld

• Eerder passende hulp voor kind/gezin 

• Minder bureaucratie/meer ruimte 

• Vergroten ontwikkelingskansen kinderen door meer 
mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen

• Inclusief onderwijs  in de buurt 

• Integrale kindcentra met opvang, onderwijs, zorg en vrijetijd



Normaliseren, preventie en signaleren

• Verbinding met kinderopvang/voorschool

• Programma’s gezonde school incl. mentaal welbevinden kinderen/ 
sociaal emotionele ontwikkeling: THINK op school etc.

• Ondersteuningsstructuur op scholen;
• Inzet Jeugdgezondheidszorg op scholen: benut M@ZL bij verzuim
• Wijkteams/toegangmedewerkers in school
• Schoolmaatschappelijk werk 
• Jongerenwerk in het VO (VMBO) en MBO

• Expertise jeugdhulp : deskundigheidsbevordering leraren
en IB-ers: klassenmanagement vb: taakspel 

• Preventieve jeugdhulp: trainingen 



• Meer ruimte maken voor maatwerk oplossingen 

• Meer ruimte maken voor onderwijs zorgcontinuüm 

• Meer ruimte geven voor collectieve financiering lokaal/regionaal

• Duidelijkheid over  landelijke financiële kaders

• Meer integraal beleid en kwaliteit- en toezichtskaders

Wat is nodig landelijk?
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Maatregelen onderwijszorg brief

• Zorg in onderwijstijd: 

Onderzoek en pilots collectieve financiering zorg in

onderwijstijd 

• Jeugdhulp in de klas: 

“Beschikkingsvrij” inzetten afhankelijk van populatie leerlingen



• Onderwijszorgarrangementen: Proeftuinen/experimenten 
➢Onderwijs zorgcontinuüm (ook op zorglokatie)

• Kennisuitwisseling met onderwijs: didactische bril toevoegen aan de 
zorg

• Innovaties samen ontwikkelen 



Wat is nodig lokaal/regionaal?

• Gezamenlijke (pedagogische) visie en doelstellingen 

• Vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen  (ontwikkelrecht 
voor alle kinderen/maatwerk)

• Niet vrijblijvende afspraken in OOGO 

• Inzicht in cijfers (AOJ monitor NJI)

• Nadenken over partners:  MBO maar ook zorgkantoren en 
zorgpartijen (JGZ en zorgaanbieders) 

• Mét ouders/kinderen



Vertalen naar praktische samenwerkingsafspraken

• Hoe sturen op doelstellingen ?

• Hoe werken we samen? 

• Deskundigheidsbevordering professionals werkvloer  / netwerken bestuurders

• Participatie leerlingen/ouders

• Integraal arrangeren

• Inkoop jeugdhulp op scholen 

• Financiering/organisatie van zorg in onderwijstijd

• OZA’s

• Vrijstellingen leerplicht

• Thuiszittersaanpak (incl. doorbraakaanpak vastgelopen casuïstiek)

• Leerlingenvervoer/huisvesting etc. 

• Residentieel onderwijs/jeugdhulp (bovenregionaal)

• Kindermishandeling 

• Relatie met LEA


