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Veel in beweging
Er wordt op grote schaal gewerkt aan de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

De helft van de
gemeenten (51%) en de
meeste samenwerkingsverbanden (71%)
werken samen aan meer
dan 200 pilots

organiseren van jeugdhulp in de school
inrichting onderwijszorgarrangementen
thuiszitten voorkomen
leerlingen begeleiden naar een passende
onderwijsplek
 snellere interventies en kortere lijnen
 vroegtijdig signaleren en preventie
 regionale aanpak






Samenwerkingsverbanden
passend onderwijs en
gemeenten werken samen
aan meer dan 200 pilots

Verschil in tempo
Koplopers en achterblijvers: niet iedereen is even ver
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Veel knelpunten
Er is al heel veel bereikt maar nog veel meer te doen
veelgenoemd …

Vrijwel alle
gemeenten (91%) en
samenwerkingsverbanden (95%)
ervaren knelpunten





geen duidelijke inhoudelijke kaders




wachtlijsten en wachttijden bij jeugdhulp

scheidslijnen en rolverdeling niet helder
te krappe budgetten, gescheiden geldstromen,
wie betaalt wat?

te weinig tijd, te hoge werkdruk, personele
wisselingen

Verschil in beleving
Gemeenten zijn positiever over de aansluiting dan samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden

Gemeenten
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(zeer) ontevreden
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Hoe werk je samen?






5 werkzame
factoren

SCHOTTEN

Samenwerkingsverbanden
Gemeenten

15%
10%

KETENS

40%
44%

gedeelde visie
onderling vertrouwen
goede randvoorwaarden
borging in beleid en bestuur
sturing op de samenwerking

NETWERK

INTEGRAAL

40%
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5%
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Wat levert het op?
Samenwerkingsverbanden

52%
51%
46%
45%
42%

Gemeenten
minder thuiszitters
thuisnabije hulp en ondersteuning
leerlingen worden geholpen met maatwerk
minder leerplichtvrijstellingen
tevreden ouders

Samenwerkingsverbanden

26%
17%
17%
13%
10%

75%
59%
80%
59%
75%
Gemeenten

minder leerlingenvervoer
minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs
minder administratieve lasten
minder verwijzingen naar gespecialiseerde zorg
vermindering van werkdruk

17%
35%
11%
23%
10%

De respons op het onderzoek is met 70% van de samenwerkingsverbanden en 57% van de gemeenten landelijk representatief
naar onder meer landelijke spreiding en gemeentegrootte. Het onderzoek is met financiering van NRO uitgevoerd op initiatief
van de ministeries van OCW en VWS en de VNG door het consortium Evaluatie Passend Onderwijs.
Meer informatie: Michiel van der Grinten mvdgrinten@oberon.eu

