Samenwerking onderwijs en gemeenten in ontwikkeling
Verkenning in de aansluiting van de wijkaanpak op het voortgezet onderwijs
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Figuur 1. In het onderwijs is de aansluiting
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ondersteuningsstructuur.
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Figuur 2. Mandaat van het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam heeft mandaat t.a.v.
inzet extra ondersteuning en specialistische jeugdhulp
Het ondersteuningsteam heeft mandaat t.a.v.
inzet lokale jeugdhulp

Succesfactoren in de aansluiting zijn:

Het ondersteuningsteam heeft mandaat t.a.v.
inzet (handelingsgerichte) diagnostiek

Goede contacten en afspraken tussen het samenwerkingsverband,
gemeenten, scholen en instanties.
De gemeenten van de 27 samenwerkingsverbanden

www.nji.nl

Een vast contactpersoon die een aantal uren op de school aanwezig is.
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Onderwijs en jeugdhulp hebben elkaar nodig voor het wegen
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Samenwerking onderwijs met leerplicht en jgz
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Figuur 4. Onderwijs-zorgarrangementen continueren en/of opzetten

Registratie en toezicht blijft de meest kwetsbare schakel.’
‘De aanpak van onderwijs, leerplicht en jgz ligt niet altijd op dezelfde
Bestaande onderwijs-zorgarrangementen continueren

lijn, onder andere door tijdsdruk.’
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Merendeel van de respondenten (93 procent) geeft aan dat leerplicht een
vast onderdeel is van de ondersteuningsstructuur.

Onderwijs-zorgarrangementen in ontwikkeling
Als een leerling een combinatie van onderwijs en zorg op school krijgt,
spreken we van onderwijs-zorgarrangementen. Een onderwijs-zorg
arrangement is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep
leerlingen bepaalt de aard van het arrangement.

Meer informatie?
Directeur van samenwerkingsverband:

‘De samenwerking tussen onderwijs
en gemeenten is bij ons volop in
ontwikkeling. Ondanks de ingewikkelde
processen waarin de gemeenten
verkeren als het gaat om de transities,
maken we er samen het beste van.’
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