
Bijeenkomst 5 
Jeugdhulp in school

8 december 2021



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

De vijfde online bijeenkomst Jeugdhulp in school

▪ Evelien van den Broek van het Steunpunt Passend Onderwijs

▪ Vincent Fafieanie van het Nji (Nederlands Jeugd instituut)

▪ Iris van Tellingen en Emma Nitert (Hogeschool KPZ)

Ruimte voor vragen via de chatfunctie en groepsgesprekken



Programma

9.30 - 9.35    Welkom en programma

9.35 - 9.50    Actualiteit en onderzoek door Vincent Fafieanie (NJi) 

9.50 - 10.30   Presentatie praktijkvoorbeeld door Iris van Tellingen 
en Emma Nitert (Hogeschool KPZ)

10.30 - 10.40    Terugblik 2021 + evaluatie leergemeenschap en

toelichting groepsgesprekken

10.40 - 10.45  Korte pauze

10.45 - 11.30    Groepsgesprekken



Actualiteiten onderwijs - jeugd

• Terug naar Leren
• Financiering dienstbaar maken
• Proeftuin OZA
• AMvB OZA
• Samen naar school klassen



Terug naar Leren

• Advies ‘Terug naar leren’ Inspecties Onderwijs en Gezh. en Jeugd 

Mogelijk maken van een passende onderwijsplek

• Aanleiding en aanpak 



De inspecties hebben bekeken wat de succesfactoren 
zijn:
• een integraal aanbod van onderwijs en hulp op een plek, uitgevoerd door een vast 

team met een variatie in expertise;

• samenwerking van alle betrokken partijen (school van inschrijving, 

samenwerkingsverband, jeugdhulpverlening en OZA); -

• een duidelijke regievoering over het integrale aanbod voor het kind en het gezin;

• een snelle start van het traject;

• doelgericht werken aan terugkeer van de leerling naar het onderwijs.

• een belangrijk knelpunt is de gescheiden financiering van zorg en onderwijs.



Financiering dienstbaar maken 
Onderzoek naar OZA’s en hun financieringswijzen door AEF (sept. 2021)

• Aanleiding > vraag vanuit de praktijk

• Centrale onderzoeksvraag: 

Welke (onbedoelde) factoren binnen financieringswijzen dragen bij 

aan / belemmeren een efficiënte uitvoering van OZA’s? 

En wat is er nodig van partijen om bij te dragen aan een efficiënte 

financiële uitvoering?



Financieringsstromen



Financieringswijzen



De context



Afweging langs criteria



Voorbeeld : Effectiviteit







Proeftuin OZA

• OCW/VWS > Proeftuin OZA  > BMC   > 15 locaties met grote diversiteit

• In beeld brengen van de wettelijke barriéres

• Ondersteuning bij het omgaan met regels, bieden van praktische oplossingen met partners, gedeeld besef in de regio

• Hulp bij het goed en structureel organiseren van oza’s. Bijvoorbeeld : Klas op Wielen, Onder 1 dak

• Gestart met een leerkring voor alle projecten, breder aansluiten wordt mogelijk gemaakt. Aanmelden kan via de Nieuwsbrief ( 

wordt gedeeld )

• Jan/feb 2022 : document met overzicht van knelpunten en uitvoeringsvraagstukken

• Mrt/april 2022: Levend document ‘ontwikkellijn oza’ 



AMvB 

• Internetraadpleging AMvB biedt mogelijkheden anders omgaan met: 

- onderwijstijd 

- CV  - vakkenpakket

- plek waar het onderwijs geboden wordt 

- inschrijving Art5a leerling 

- inzet budget SWV, tot 2,5% voor dit doel

- ingang 1-1-2023



Samen naar schoolklassen

• Bouwstenen voor een handreiking SNS-klassen in het PO voor scholen, samenwerkingsverbanden (OOG >OCW)

• Focus: Een integratie van Samen-naar-Schoolklassen in het reguliere of gespecialiseerd onderwijs (dicht bij huis), 

gefinancierd door een bundeling van middelen uit onderwijs en zorg; 

• Praktijkervaring vanuit Samen-naar-Schoolklas in 2011 (‘Klas op Wielen in Alkmaar), en de kennis Nederlandse Stichting 

voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en het aan de stichting verbonden Expertisecentrum Samen naar School. 

• Innovatiekring samenwerkingsverbanden en gemeenten

• 44 initiatieven in Nl w.v. 5 binnen een zorginstelling. Financiering: WLZ, Jeugdzorg, projectfinanc., 18% onderwijs

• Bouwstenen komen beschikbaar jan 2022 via website



Presentatie praktijkvoorbeeld

Opname presentatie 

door Iris van Tellingen en Emma Nitert (Hogeschool KPZ)



De opname



Terugblik

Vijf online bijeenkomsten

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

5: Interprofessioneel opleiden en de rol van de 
pedagogisch educatief professional.



Thema 1

Onderwijs en jeugdhulp samen voor preventie.

Kern: Context
Vraag: Hoe draagt jeugdhulp bij aan goed onderwijs?



Thema 2
Toegang tot hulp vanuit school 

Ondersteuningsbehoeften van leerling en ouder als uitgangspunt



Thema 3 en 4

Thema 3: School als werkplaats voor jeugdhulp

Thema 4: Interprofessioneel samenwerken in de praktijk



Thema 5

Interprofessioneel opleiden en de rol van 
de pedagogisch educatief professional



Evaluatie + vervolg

1. Terugblik 5 bijeenkomsten Jeugdhulp in school

2. Welke onderwerpen zou je graag terug willen zien in een 
vervolgbijeenkomst?

3. Wat heeft jouw voorkeur voor vervolgbijeenkomsten rond 
jeugdhulp in de school? 

4. Welke (werk)vorm heeft jouw voorkeur?

Surf naar www.menti.com!



Groepsgesprekken

Groepsgesprekken via MS Teams tot 11.30 uur.

1. Doorpraten over presentatie (Marlies)

2. Eigen (ontwikkel)vragen (Vincent)


