
Webinar Jeugdhulp in school: 
Samen praten en vooral

samen doen

14 juni 2022



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar Jeugdhulp in de school: Samen praten en vooral samen doen

▪ Evelien van den Broek van het Steunpunt Passend Onderwijs

▪ Vincent Fafieanie van het NJi (Nederlands Jeugd instituut)

▪Mariette Haasen (Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 
en projectleider NRO-onderzoek Onderwijs & Jeugdhulp)

Ruimte voor vragen via de chatfunctie en in de subsessies



Programma

9.30 - 9.35 uur Welkom en introductie door het Steunpunt Passend 
Onderwijs

9.35 - 9.45 uur Actualiteit lopende onderzoeken en experimenten 
door het NJi.

9.45 - 10.15 uur Presentatie Mariette Haasen

10.15 - 10.20 uur Afronding plenair deel en schakelen naar Teams

10.30 - 11.30 uur Subsessies deelonderzoeken en afronding



Actualiteiten
• Landelijke overlegtafel onderwijs-zorg

• Zorg in onderwijs: Zorg in Onderwijs: Terugblik Oplossingenlab 9 – Gespecialiseerdonderwijs

• Proeftuinen OZA > BMC eind juni stappenplan oza met achtergrond info bij SPO en Nji

• Experimenteerregeling Webinar 7 april 2022

• SNS – klassen handreiking in de maak bureau OOG

• 14 wegwijzers voor oza David Heyne / Marije Brouwer > ned. Samenvatting

Feestelijke launch | Weten Wat Werkt - Steunpunt Passend Onderwijs 

(steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)

• Ouder en jongeren steunpunten - Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten (steunpuntpassendonderwijs-

povo.nl)

- brochure  basisonderwijs wat is passend onderwijs (Balans),

info@vliegendebrigade.com

• Gesloten jeugdzorg Residentieel onderwijs

• INSA Preliminary_Program_INSAs_2022_Conference_October_5-7.pdf

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/blog/2022/05/11/terugblik-oplossingenlab-9/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/webinar-experiment-onderwijszorgarrangementen/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/feestelijke-launch-weten-wat-werkt/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/10/Leidraad-Samen-bouwen-aan-ouder-en-jeugdsteunpunten.pdf
mailto:info@vliegendebrigade.com
https://www.insa.network/images/CONFERENCE-2022/Preliminary_Program_INSAs_2022_Conference_October_5-7.pdf


Jeugdhulpverlening in 

de school 

NRO onderzoeksproject

1 december 2018 – 31 maart 2022



Programma 

• De opdracht: samenwerken

• Hoe kunnen we samenwerken?

• Wat vraagt dat van professionals?

• Ons onderzoek



Aantal jongeren met hulp stijgt

• In 2021 kregen bijna 444 duizend jongeren jeugdhulp. In 

2020 waren dit er 417 duizend, een stijging van 6,5 

procent.

• 13 procent van alle jongeren (tm 17 jaar) ontving jeugdhulp 

in 2021

• Totaal aantal leerlingen speciale scholen steeg in 2021 met 

1500. 

(CBS 2022, NJI 2022)



Jeugdwet en passend onderwijs

Spiegelwetgeving: roepen op tot samenwerken voor 

optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd 

• Opdrachten is o.a. preventie



• Uit de eindevaluatie Passend Onderwijs blijkt dat 

het samenwerken veel afstemmingsproblemen 

oplevert (Ledoux en Waslander, 2020) en dat de 

doelen voor het verminderen van verwijzingen niet 

gehaald worden. 

• Er zijn nog vragen over de wijze waarop er 

samengewerkt kan worden. 



Een internationaal voorbeeld

SWPBS → ISF

Kenmerken van het Interconnected System Framework

• Onderwijs en Jeugdhulpverlening werken vanuit één 

organisatie

• Het bevorderen van welzijn is voor elke leerling van 

belang → preventieve interventies

• Inzet van kortdurende effectieve interventies

• Een gelaagde structuur is essentieel



Het model van meergelaagdheid (ISF) 



Welke vaardigheden zijn nodig? 

Een  professional die in staat is tot  

samenwerken, kan omschreven 

worden als een T-shaped

professional, iemand die goed 

kennis heeft van zijn eigen vak en 

expertise en die weet wat zijn of 

haar discipline toevoegt in het 

samenwerken. 



Invloeden op interdisciplinair 
samenwerken
(Bronstein, 2003)



Onderzoeksvraag voor ons onderzoek 

Hoofdvraag:

Op welke wijze kunnen professionals in onderwijs en jeugdhulpverlening 

samenwerken aan groepsgerichte, preventieve interventies die het sociaal 

emotioneel leren van leerlingen bevorderen?



Vraagarticulatie  >> 

kernwoorden voor het onderzoek

• Samenwerken onderwijs en jeugdhulpverlening

• Gericht op het gewone opgroeien en opvoeden/ 

Basisondersteuning Gedrag

• Gemeenschappelijke uitvoering in de school/ klas/ groep

• Gericht op alle leerlingen

• Betrekken van de leefwereld van de leerlingen (o.a. ouders)



De drie onderzoekspraktijken



Samenhang 3 onderzoekslijnen in project

Designlijn ontwerpt een 
interventie

Evaluatielijn onderzoekt 
of dit effect heeft en hoe 

het samenwerken 
verloopt

De trainingslijn onderzoekt 
hoe de kennis uit het 
onderzoek vertaald kan 
worden naar de opleidingen



Designlijn

• PO: WIsH

• VO/MBO: JSP in de klas; Samenwerken aan respectvol 

gedrag

• SO/VSO: Samenwerken aan Hechting



Onderzoek in de designlijn

• Onderzoeksperiode 3 jaar, 3 interventierondes, via 
ontwerpgericht onderzoek.

• Een interventie: minimaal 7 lessen die zijn uitgevoerd in 60 
klassen op alle schooltypes.

• Duo’s van leraren en jeugdhulpverleners samen 
verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering.

• Ouders betrokken. 

• Door corona liep het onderzoek 4 maanden uit. 



Evaluatielijn, methoden en instrumenten

Vragenlijstonderzoek 
– mei-juni 2019 eerste meting (0-meting)

– juni-juli 2020 tweede meting

– nov-dec 2021 derde meting

Leerlingen: COOL vragenlijst 

Professionals: Index Samenwerken Onderwijs en Jeugdhulp (ISJO) 

Leraren: Competentievragenlijst 

Interviewstudie
– nov 2019  leraren en jeugdhulpverleners (N=15)

– nov 2021  leerlingen (N=19)



Vergelijking Cool 2019 - 2021
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Leerlingen rapporteren meer 

welbevinden als leraren en jeugdhulp-

verleners samenwerken in de klas

Opmerkelijk: 

opvallend verschil met welbevinden 

Nederlandse jeugd tijdens corona. 

De Nederlandse jeugd rapporteerde 

juist minder welbevinden en meer

internaliserende klachten 

(angsten en somberheid) 



Ontwikkeling laagst scorende leerlingen
2019 2021

Schalen M M ES

ES_gecorri-

geerd voor 

regressie naar 

het 

gemiddelde

Welbevinden  

leerkrachten

2,85 3,68* 1,86 0,52

Welbevinden 

klasgenoten

3,05 3,75* 1,25 0,16

Cognitief 

zelfvertrouwen

2,52 3,43* 1,51 0,25

Taakmotivatie 2,93 3,66* 1,08 0,20

• De kwetsbaarste leerlingen lijken 

vooruit gegaan, ook gecorrigeerd 

voor regressie naar gemiddelde. 

Meest op welbevinden met 

leerkracht

• Niet toe te schrijven aan 

interventie alleen

• Scholen hebben meeste 

kwetsbare leerlingen in beeld



Onderzoeksbevindingen Samenwerken

• Leraren en jeugdhulpverleners 

zijn beter geworden in 

samenwerken [verschilscores op 

onderlinge afhankelijkheid en 

flexibiliteit zijn significant]

• Uit ons onderzoek blijkt dat 

leraren hun doelen beter 

bereiken als ze samenwerken en 

dat ze flexibeler worden. 
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Samenwerkingsrelaties versterken

Leraren die relatief veel onderlinge afhankelijkheid ervaren in de 

samenwerkingsrelatie en relatief veel reflecteren op het proces 

van het samenwerken→ voelen zich competenter in de omgang 

met gezin/netwerk en vinden dit ook belangrijk. 

Wanneer we de relatie van leraren met ouders en netwerk willen 

versterken, moeten we inzetten op samenwerkingsrelaties met 

een gezamenlijke doel en gedeelde verantwoordelijkheid, en tijd 

en ruimte voor reflectie creëren.



Verandering Competenties 

Leraren 2019-2021: (n = 29) 

De competenties van leraren (alle schooltypes) in het omgaan 
met leerlingen zijn niet toegenomen. Dit heeft vermoedelijk te 
maken dat de competentiescores in 2019 al vrij hoog waren en 
er sprake is van een plafondeffect. 

PO: Wat betreft de feitelijke competenties ten aanzien van 
leerlingen was er sprake van een significante (p < .05) 
toename tussen 2019 en 2021. De effect size duidt op een 
middelgroot effect. 



Voorzichtige conclusies 

• Samenwerken door leraren en jeugdhulpverleners in de klas aan 
gezamenlijke interventies ter bevordering van het sociaal en emotioneel 
leren heeft positieve invloed op het welbevinden van leerlingen. 

• Het bevordert in sommige gevallen ook de competenties van leraren ten 
aanzien van het pedagogisch handelen. 

• Professionals worden gedurende het project beter in samenwerken. 

• Deze studie bevestigt resultaten uit eerder onderzoek: Als er daadwerkelijk 
wordt samengewerkt leren professionals veel van elkaar en neemt de 
attitude ten opzichte van interprofessionele samenwerking toe (Doornenbal, 
2017; Doornenbal et al., 2017; Severiens, 2021).



Kamerbrief hervorming jeugdzorg

13 mei 2022
Bij de uitwerking van de noodzakelijke hervormingen van de zorg voor jeugd - samen met 

de partners – worden vijf leidende principes gehanteerd: 

5. Jeugdzorg als effectieve samenwerkingspartner Onderwijs 
is een domein waar een groot deel van de ontwikkeling van 
kinderen plaatsvindt en een context waarmee de inzet van 
jeugdhulp absoluut in samenhang moet worden bezien. We 
zoeken naar alle mogelijkheden om de werelden van zorg en 
van onderwijs beter met elkaar te verbinden. Dit doen we 
onder andere door pilots en onderzoek naar collectieve 
financiering van zorg in het speciaal onderwijs.



Afronding van het onderzoeksproject

Meer informatie vindt u op onze website: 

Jeugdhulpverlening in de school (fontys.nl)

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Jeugdhulpverlening-in-de-school.htm


Subsessies

1. Primair onderwijs: Het WiSH project | Miriam de Werd en Mariette 
Haasen

2. (Voortgezet) speciaal onderwijs: Samenwerken aan Hechting | 
Pieter Jansen en Hélène Leenders

3. Voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs: Het Jongeren Service 
Punt | Rian Alders, Victorien Saanema en Karin Diemel

Start van de subsessies is om 10.30 uur. 


