
Interprofessionele samenwerking:

Gezamenlijk onderzoeken hoe de hulpvraag beantwoord kan 

worden. 

De verbinding kan veel opleveren voor kinderen, gezinnen en 

school. De school is de belangrijkste signaleerder van 

gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen, maar ook 

van belemmeringen in de thuissituatie. De school biedt zelf 

zoveel mogelijk het passende onderwijsaanbod en 

ondersteuning. 

Scholen hebben de jeugdhulp ook nodig. Problemen op 

school hebben niet altijd te maken met leren, maar zijn vaak 

gerelateerd aan opvoeden en opgroeien. Dan moet de 

school in samenspraak met de jeugdige en ouders snel 

jeugdhulp in kunnen schakelen. Voor de jeugdhulp zijn de 

scholen onmisbare partners en een laagdrempelige plek om 

hulp te bieden. Optimale samenwerking door:

- Gezamenlijke professionalisering

- Jeugdhulp aanwezig op school

- Interprofessioneel overleg

- In 1 keer alle hulp regelen

- Mandaat professionals beslissen over hulp

- Gezinsplan altijd aandacht voor 

schoolloopbaan

- In OPP/HP altijd aandacht voor opvoedhulp

- Zo nodig OZA

- Partnerschap en regie met jongere/kind en 

ouders

Het NJI heeft een kenniskaart 

ontwikkeld over de kwaliteit 

van de verbinding tussen 

onderwijs en jeugdhulp. 

En hoe leuk, onze leidende 

principes komen hierin terug! 

Dit is een korte samenvatting 

van de publicatie. 

Wat levert samenwerking op?
- Ondersteuningsvragen leerling/ouders/leerkracht  

staan centraal

- Zelf invloed op traject vergroot betrokkenheid

- Minder voortijdige uitval/thuiszitten

- ieder spreekt dezelfde taal

- signalering vergroot

- interdisciplinair kijken maakt analyse sterker, 

waardoor in 1 keer juiste hulp wordt ingezet

- samenhang in ondersteuning, echt 1 plan

- lichtere hulp vaker ingezet door snelle signalering

- preventieve jeugdhulp werkzaam in de school
 

Anders denken
Met de Jeugdwet en de invoering van Passend Onderwijs 

moeten de samenwerkingsverbanden in het onderwijs en 

de gemeenten de organisatie van het onderwijs en de 

jeugdhulp organiseren. Daarnaast is een verandering 

nodig in de cultuur en benaderingswijze van jongeren

en hun ouders. 

 

Maak altijd de (inter) 
professionele afweging:

Kan ik het kind zelf helpen 
of is aanvullende expertise 

nodig? 
Wie, wat, en hoe leg je 

efficiënt de verbinding?

Quickscan NJI mbt kwaliteit en verbinding 

onderwijs en jeugdhulp:

Je vindt de digitale Quickscan die is aangepast aan de 

Lelystadse situatie en het primair onderwijs hier



Concreet:
- Er is een gezamenlijke visie op het belang, doel en ambities van de verbinding van onderwijs, wijk en 

jeugdhulp opgesteld
- Visie is leidend voor organisatie en beiden zijn bekend bij alle professionals in de onderwijs, opvang, wijk en 

jeugdhulp
- Jaarlijks afspreken welke gezamenlijke professionalisering nodig is voor onderwijs- en jeugdhulpprofessionals
- Heldere afspraken over:

- Wijze waarop lichte hulp ingezet kan worden bij signalen
- Wijze waarop scholen snel en flexibel externe expertise OT kunnen inschakelen
- Integraal arrangeren van onderwijsondersteuning, jeugdhulp op school, medische zorg en hulp in het 

gezin
- Onderwijs wordt betrokken bij inkoop van jeugdhulp door gemeenten
- Monitoring van geboden ondersteuning jeugdhulp en opbrengsten door gemeenten en onderwijs zijn 

afgestemd
- Samenwerking wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd met beleids-, en praktijkvertegenwoordigers uit 

het onderwijs en de jeugdhulp


