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Bij de vraag welke bijdrage je wil 

leveren aan de samenwerking 

jeugdhulp & onderwijs staat in 

43 van de 94 antwoorden het woord 

‘Verbinden’. 

Succesfactoren 

in samenwerking
Kansen voor ontwikkeling

43
verbinden

korte lijnen 

vertrouwen

afstemmen

betere  afstemming  
kind en  ouders  betrekken
elkaars  expertise kennen, delen en benutten

Hoe effectief is jullie  
samenwerking in het  
ondersteuningsteam? 
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aansluiten wijkanalyse

terugkoppelen

afspraken maken

doelgericht werken

evaluereninzetten kansencirkel
ouders betrekken

verbinden

onderzoeken

professionaliseren

netwerk opbouwen

kennis delen

versterken

coördinerende rol pakken

elkaar beter kennen eigen rol pakken

vragen stellen

professionals horen
langetermijndenken kind een stem gevenAan welk punt ga jij dit jaar werken?

In hoeverre wordt jouw  
kennis en ervaringen benut 
in die samenwerking?
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Gaat goed
•  Jeughulp is  

aanwezig op school

•  partnerschap en 

regie met ouders  

en kind

Kan beter
•  Professionals  

kennen de populatie

•  Professionals  

reflecteren en  

beraden op  

samenwerking

•  Gezamenlijke  

doelen en aanpak 

•  Er is helderheid over  

rollen en verant- 

woordelijkheden

•  gezinsplan en opp

Werk aan  

de winkel
•  onderwijszorg- 

arrangementen 

inrichten

•  In 1 keer alle hulp 

regelen

•  gezamenlijke  

professionalisering

Optimalisatie samenwerking in ondersteuningsteams

Wat gaat er goed, wat kan er beter en waar is echt nog werk aan de winkel?
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Vervolg-
acties  

voor jouw 
buurt Samenwerking  

op meer niveaus

Verbinding zoeken en 
samen tot 1 plan komen

Ouders informeren  
en betrekken

Sociale kaart 
uittekenen

Ontmoeting met alle  
professionals in de wijk

Partners verzamelen
en een keer uitnodigen

       Optimale samenwerking in  

ondersteuningsteams door*:

1.  Jeugdhulp is aanwezig op de school. 

2.  De professionals van onderwijs en 

jeugdhulp kennen de populatie in 

de buurt/de wijk en stemmen hun 

preventieve activiteiten en onder- 

steuningsaanbod daarop af.

3.  De professionals van onderwijs en 

jeugdhulp ruimen tijd in voor reflectie 

en beraad op de samenwerking. 

4.  Er wordt interprofessioneel overleg 

gevoerd. De doelen en aanpak worden 

gezamenlijk vastgesteld, geëvalueerd 

en bijgesteld. 

5.  Er is helderheid over rollen en ver-

antwoordelijkheden; de professionals 

van onderwijs en jeugdhulp hebben 

mandaat voor beslissen over hulp.

 6.  Alle hulp en ondersteuning wordt  
in één keer geregeld:  •  Jeugdprofessional regelt de  toegang (beschikking);   • IB-er regelt de extra ondersteuning 
of TLV vanuit Passend Onderwijs.

7.    In een gezinsplan is er altijd  aandacht voor de schoolloopbaan.
  In een opp is er aandacht voor  

opvoedhulp.8.  Zo nodig worden onderwijszorg- 
arrangementen ingericht met mid-
delen vanuit onderwijs en middelen 
vanuit zorg.9.  Partnerschap en regie met  ouders en kind. 10. Gezamenlijke professionalisering.

*Bronnen: 

 •  Smeets, E. & Van Veen, D. (2018). Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten  

en jeugdhulp. Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden.  

Nijmegen/Zwolle: KBA Nijmegen/Hogeschool Windesheim/NCJOI.

• https://www.nji.nl/kenniskaart-Kwaliteit-Verbinding-Onderwijs-en-Jeugdhulp.pdf

Wijkondersteunings- 
team opzetten

Op zoek naar kansen 
met buurtscholen

https://www.nji.nl/kenniskaart-Kwaliteit-Verbinding-Onderwijs-en-Jeugdhulp.pdf

