
Succesvolle aansluiting voortgezet onderwijs en jeugdhulp?
Onderzoek naar de aansluiting tussen vo en jeugdhulp op gemeentelijk niveau

Eind september 2016 zijn de 
samenwerkingsverbanden vo via 
het Platform samenwerkings
verbanden vo gevraagd een korte 
vragenlijst in te vullen over de 
aansluiting tussen de school en 
de jeugdhulp. Met deze steekproef 
is een beeld verkregen van de 
mate waarin er op gemeentelijk 
niveau een effectieve aansluiting 
tussen voscholen en jeugdhulp 
is gerealiseerd. De wijze waarop 
deze aansluiting tot stand komt, 
verschilt tussen gemeenten. 
Deze uitvraag is gedaan om te 
onderzoeken of in gemeenten 
waar is gekozen voor een centraal 
jeugdteam 12+ voor het vo, sneller 
en effectiever jeugdhulp wordt 
ingezet.

Respondenten
Er zijn in totaal 75 samenwerkings verbanden vo. Bijna één derde van de samen werkings
verbanden heeft de vragenlijst ingevuld. De samen werkings verbanden (SWV) die hebben 
gereageerd, zijn verspreid over het land (zie kaartje). Uit alle streken van het land hebben 
samenwerkingsverbanden gereageerd: zowel regio’s in het noorden, oosten, zuiden als 
westen van het land hebben de vragenlijst ingevuld.

Op gemeentelijk niveau een jeugdteam 12+ voor vo?
Er is aan de samenwerkingsverbanden gevraagd of er in de gemeenten waar de voscholen 
zijn gevestigd, op gemeentelijk niveau een centraal jeugdteam 12+ beschik baar is. Dit is bij 
ruim één derde van de deelnemende samenwerkingsverbanden het geval voor elke gemeente. 

Overzicht respondenten vanuit de samenwerkings verbanden 
waaronder de vragenlijst vo is uitgezet

Aantal Percentage

Ja, binnen elke gemeente waar een vo-school is gevestigd, is een centraal 
jeugdteam 12+ beschikbaar

8 37%

Binnen sommige gemeenten waar een vo-school is gevestigd is een centraal 
jeugdteam 12+ beschikbaar, binnen andere gemeenten niet

4 18%

Nee, er zijn geen centrale jeugdteams 12+ beschikbaar in gemeenten waar 
vo-scholen zijn gevestigd

10 45%



Aansluiting tussen centraal jeugdteam 12+ en  
BJG/wijkteam
Gevraagd is of er in gemeenten waar voscholen beschikking 
hebben over een centraal jeugdteam 12+, sprake is van een 
effectieve aansluiting tussen dit jeugdteam 12+ en het Basisteam 
Jeugd en Gezin (BJG) of wijkteam dat op buurt/wijkniveau 
functioneert. Daar waar een centraal jeugdteam 12+ aanwezig 
is in de (of sommige) gemeenten waar een voschool is 
gevestigd, blijkt de aansluiting tussen dit jeugdteam 12+ en het 
BJG/wijkteam op wijk/buurtteam in de helft van de gevallen 
effectief te zijn. In de andere helft is de aansluiting in sommige 
gemeenten wel effectief, maar in andere gemeenten is er geen 
sprake van een effectieve aansluiting.

In gemeenten waar geen centraal jeugdteam 12+ beschikbaar 
is voor de voscholen, blijkt in de meeste gevallen wel een 
effectieve aansluiting tussen het interne zorgteam van de 
school en het BJG/wijkteam te zijn gerealiseerd.

De beschikbaarheid van een centraal jeugdteam 12+ is dus niet 
de enige voorwaarde om tot een effectieve aansluiting met 
jeugdhulp te komen.

Meerwaarde van de effectieve aansluiting met  
het BJG/wijkteam
De meerwaarde van een effectieve aansluiting met het BJG/
wijkteam  ongeacht of er een centraal jeugdteam 12+ is of 
alleen een intern zorgteam  is dat de lijnen tussen onderwijs 
en jeugdhulp korter zijn: men kent elkaar en er wordt sneller 
preventieve hulp ingezet. Indien nodig is het mogelijk om snel 
inzet van specialistische jeugdhulp te regelen. De school wordt 
ontzorgd.

Knelpunten
Daar waar geen effectieve aansluiting op het BJG/wijkteam is 
gerealiseerd, doen zich knelpunten voor:
• de school probeert jongeren (te lang) te helpen met 

problematiek die vooral gezinsgerelateerd is en waarvoor het 
onderwijs niet de juiste competenties bezit

• het duurt te lang voordat inzet van specialistische jeugdhulp 
wordt gerealiseerd, omdat medewerkers van het interne 
zorgteam/centrale jeugdteam 12+ en het BJG/wijkteam elkaar 
niet kennen. De regietaak wordt om die reden niet ingevuld 
en 'niemand voelt zich verantwoordelijk'.

Conclusie
Conclusie uit deze summiere uitvraag is dat de vorm waarvoor 
wordt gekozen om een effectieve aansluiting tussen vo-school 
en BJG/wijkteam te realiseren, er minder toe doet. Zowel een 
centraal jeugdteam 12+ voor alle voscholen in de gemeente 
als het interne zorgteam van de voschool kan deze functie 
vervullen. Deze eerste verkenning behoeft nader onderzoek om 
de resultaten beter te kunnen duiden.

Aantal Percentage

Ja, in gemeenten met een centraal jeugdteam 12+ 
is de aansluiting op het BJG/ wijkteam effectief

6 50%

In sommige gemeenten met een centraal jeugd-
team 12+ is de aansluiting op het BJG/wijkteam 
effectief, in andere gemeenten geen effectieve 
aansluiting

6 50%

Nee, in gemeenten met een centraal jeugdteam 
12+ is de aansluiting op het BJG/wijkteam niet 
effectief 

0 0%

Aantal Percentage

Ja, in gemeenten zonder centraal jeugdteam 12+ 
is er een effectieve aansluiting tussen het interne 
zorgteam van de school en het BJG/wijkteam

10 71%

In sommige gemeenten zonder een centraal 
jeugdteam 12+ is er een effectieve aansluiting, in 
andere gemeenten geen effectieve aansluiting

3 21%

Nee, in gemeenten zonder een centraal jeugd-
team 12+ is de aansluiting niet effectief 

1 7%


