Samen zorgen voor passend onderwijs
Onderzoek naar de aansluiting (v)so en jeugdhulp

Scholen moeten in principe elke leerling een passende plek op school bieden. In het (voortgezet) speciaal
onderwijs is hiervoor vaker ook inzet van (specialistische) jeugdhulp nodig. Maar krijgen kinderen en
jongeren deze hulp ook op dit moment? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zette een korte vragenlijst uit
onder 250 (v)so scholen. 48 scholen reageerden. De grootste meerwaarde van een goede aansluiting tussen
zorg en onderwijs? Kinderen vaker binnenboord houden met passend onderwijs, in combinatie met jeugd
hulp. Leerlingen van de speciale scholen zijn afkomstig uit meerdere samenwerkingsverbanden. Gemiddeld
zijn leerlingen afkomstig uit 4,7 samenwerkingsverbanden vo en 4,8 samenwerkingsverbanden po. Voor
sommige (v)so scholen zijn er uitschieters naar 24 samenwerkingsverbanden. Het aantal gemeenten waaruit
de leerlingen op de scholen komen, verschilt sterk en loopt voor de meeste (v)so-scholen uiteen van 3 tot 28.
Soms komen leerlingen wel uit 40 of 60 gemeenten.
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