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Leeswijzer
Deze tweede Midterm is opnieuw een omvangrijk stuk geworden. En het
zou nog veel omvangrijker zijn geweest als we alle teksten in één document

Uit de literatuur

hadden geplaatst. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze midterm
interactief te maken met onze website. Bij veel artikelen kun je voor meer
informatie doorklikken. Dat wijst zich vanzelf als je aan het lezen bent. Lees
deze midterm niet als een boek, maar kijk waar je interesses ligt en neem tot

Uit de praktijk

je wat bij je past, of juist niet bij je past om samen Met Andere Ogen te kijken
naar hoe we de ontwikkelkansen van kinderen kunnen verbeteren.
Bij het opstellen van deze midterm hebben we 6 werkzame elementen in de

In dialoog

samenwerking onderwijs, zorg, jeugd genomen als uitgangspunt genomen
om de leeropbrengsten te duiden en te ordenen. In hoofdstuk 2 lichten we
kort deze werkzame elementen toe. De rest van de midterm is opgebouwd
langs deze 6 elementen. Elk element bevat informatie vanuit de literatuur,

Uit Community of Practice

praktijk, opinie en illustratieve voorbeelden.

OPINIE

Opinie

Uit onderzoek

Agenderen

Programma MAO
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Inleiding
Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een

niveaus de beweging naar preventief (samen)werken wordt gestimuleerd en

brede Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid om

betrokken partijen eigenaar zijn van deze beweging.

bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind, door eerder en beter
samen te werken.

De brede MAO beweging wil met inzicht in de leeropbrengsten uit de
samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd de werkzame elementen

Met Andere Ogen is een lerend netwerk, een beweging, waarbij de opgave

beter duiden en de leeropbrengsten overdraagbaar maken. In dialoog

centraal staat en professionals, vanuit organisaties, samenwerken, leren

met elkaar werken we toe naar een handreiking om scherper te kunnen

en effectiever worden. Effectiviteit is gekoppeld aan de missie van het

agenderen wat nodig is om de samenwerking te verbeteren. Om vervolgens

programma: ‘Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen op

niet alleen met andere ogen te kijken, maar ook met andere ogen te doen.

basis van de eigen behoefte en mogelijkheden.’ Het is daarbij noodzakelijk

Deze midterm biedt een reflectie op deze zoektocht en een uitnodiging en

dat iedereen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekt in één

om verder al doende te leren en impact te hebben.

1

ecosysteem met en rond het kind. Iedereen is nodig en heeft een eigen plek
en rol om bij te dragen aan deze gemeenschappelijke missie.

We nodigen jullie van harte uit om zelf te reflecteren op deze Midterm
en te verkennen wat jij of jullie kunnen doen. Mocht je willen delen wat

Deze midterm geeft inzicht in wat geleerd is over de wijze waarop de

je Met Andere Ogen gaat doen, dan horen wij dat graag en vullen we zo

samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd bijdraagt aan het vergroten

onze gezamenlijk MAO vervolgreis in 2021! De geleerde lessen vangen

van de ontwikkelkansen van kinderen. We hebben kennis en ervaring

we graag in een Eindterm december 2021, dat een handleiding is voor de

vanuit eerder onderzoek, interviews, de communities of practice en de

samenwerking van onderwijs, zorg en jeugd.

praktijk bijeengebracht in deze midterm. Daarmee is deze Midterm van
en voor ons lerend netwerk. Deze zogenoemde leeropbrengsten laten
zien wat stimulerend en belemmerend werkt en het helpt om gezamenlijk
handelingsperspectieven te verkennen. MAO wil met deze Midterm bijdragen
dat partners meer aanknopingspunten vinden voor hoe zij hun rol kunnen
pakken in het ene ecosysteem en zo bijdragen aan het vergroten van de
ontwikkelkansen van kinderen. Met de Midterm dragen we ook bij dat op alle
1
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Hoofdstuk 1
Over Met Andere Ogen
Inleiding

De zeven adviezen uit ‘Mét andere ogen’

We starten deze Midterm met het schetsen van een aantal invalshoeken die

1.

Het verbreden van teams (interprofessioneel).

MAO als programma en de bredere context betreffen.

2.

Inperken vrijstellingen op basis van artikel 5a.

3.

Betrekken ouders en kinderen is essentieel om resultaat te behalen.

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een

4.

Brede lokale afspraken over jeugd onder regie gemeente.

brede Coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid, om

5.

Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken zijn gemaakt.

door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen

6.

Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben.

voor elk kind. De daadwerkelijk uitvoering is gebouwd op dat verlangen en

7.

Coalitie omvormen: van denken naar DOEN.

gebaseerd op de 7 adviezen uit het adviesrapport en implementatieplan van
René Peeters. De daarin genoemde bouwstenen voor de implementatie (zoals
de inspiratieregio’s) en voorgestelde vervolgstappen zijn inspiratie geweest

Kernboodschap

voor het samen creëren van de Aanpak Met Andere Ogen.

Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk
dat alle partijen (ouders, onderwijs, zorg en jeugd) samen optrekken in

De kern van de adviezen is dat er eerder (preventiever) en beter samengewerkt

één ‘ecosysteem’ rond het kind. De ontwikkelkansen van het kind zijn

moet worden om alle kinderen de kans te bieden om zich zo optimaal mogelijk

het vertrekpunt van waaruit iedereen vanuit eigen ervaring en expertise

te ontwikkelen. Dat vraagt van landelijke, regionale en lokale partijen dat ze

samen werkt. Dat vraagt dat we soms met andere ogen moeten kijken,

samen moeten doen, leren en verbeteren.

belemmeringen moeten wegnemen en elkaar helpen om inclusiviteit
mogelijk te maken. Als programma stimuleren en faciliteren we dat iedereen
vanuit eigen kracht en specifieke rol kan bijdragen aan het vergroten van de
ontwikkelkansen van kinderen.
Missie: Alle kinderen moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen op basis
van de eigen behoefte en mogelijkheden.
Doel: Het doel van Met Andere Ogen is het versterken van de samenwerking
tussen onderwijs, zorg en jeugd zodat kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
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3 Programmalijnen

Opdrachtgever

Het programma is vormgegeven langs 3 programmalijnen:

Een stuurgroep vanuit de Coalitie is opdrachtgever voor de ontwikkeling en

Bewegen, Leren en Agenderen.

uitvoering van het programma MAO. Ministeries van VWS en OCW subsidiëren
het programma, dat loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2021.

Bewegen Met Andere Ogen
Vanuit de aanpak stimuleren en faciliteren we op alle niveaus de beweging

Programmabureau

naar preventief (samen)werken tussen onderwijs, zorg en jeugd.

VNG is opdrachtnemer namens de Coalitie en opdrachtgever voor een

Samenwerken moet de logische keuze zijn. We inspireren, vergroten het

compact programma bureau, ingehuurd bij BMC, partners in verbetering. Zij

netwerk van partners, versterken de verbinding met andere (landelijke)

leveren het programmamanagement, faciliteren en organiseren het bewegen,

aanpakken op het gebied van onderwijs, zorg en jeugd en we stimuleren de

leren en agenderen van Met Andere Ogenen werken samen met de bestuurlijk

coalitiepartijen om eigenaar te worden van deze beweging.

ambassadeur van MAO.

Leren Met Andere Ogen
De kern van onze aanpak is het samen al doende leren en ontwikkelen wat
werkt. We doen dit met een lerend netwerk van Partners, inspiratie- regio’s
en kennispartners. In de regio’s en in Communities of Practice leren en
ontwikkelen we samen.
Agenderen Met Andere Ogen
Op basis van wat we leren in de praktijk en Communities of Practice
agenderen we de onderwerpen op de juiste plek zodat het stelsel meer
faciliterend is aan de uitvoeringspraktijk. Op deze manier versterken we de
beweging en realiseren we verbetering.

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

8

Met Andere Ogen:

DE OGEN VAN INDIA

Waartoe we het doen
In de hectiek van organiseren, elkaar ontmoeten,
afspraken maken en rekening houden met
(organisatie)belangen, was daar het filmpje van en
over India. Door haarzelf en haar moeder gewenst
en gemaakt en vanuit MAO gefaciliteerd.

Met Andere Ogen kijkt terug

India is een meisje met een meervoudige beperking die naar
de KlasopWielen gaat in Alkmaar. Vanwege haar handicap is

In Juni 2020 hebben we met veel van de partners

ze vrijgesteld van onderwijs. Door gerichte interventies vanuit

van Met Andere Ogen gereflecteerd op de eerste

Heliomare, de school en PPO-NK heeft India toch leren lezen en

midterm. Maak mijn doorgaande ontwikkeling

schrijven. Ze wil zich graag verder ontwikkelen om haar droom

mogelijk link naar reflectieartikel

werkelijkheid te maken: lerares geschiedenis worden.

In een tiental bijeenkomsten zijn mooie
verwonderpunten en inzichten gedeeld.

Door een gat in de wet blijkt de financiering van zorg in

Gemeenschappelijke conclusie is dat er een

onderwijstijd erg ingewikkeld. Als India wordt ingeschreven op een

verandering gaande is in de samenwerking tussen

reguliere school, dan vervalt de onderwijsvrijstelling en komt haar

onderwijs, zorg en jeugd en dat Met Andere

zo noodzakelijke begeleiding in de knel.

Ogen als onafhankelijke hulpbeweging deze
veranderbeweging versterkt. We hebben sinds die

‘De ogen van India’ laat zien waar het moeilijk is, maar meer nog

tijd weer volop gekeken, gedaan en geleerd. In dit

is de film een pamflet van hoop. Hoop dat laat zien dat kinderen

digitale jaar hebben we elkaar ontmoet in dialogen,

als India met de juiste ondersteuning zich optimaal kunnen

bijeenkomsten, verhalen, films en publicaties. Lokaal

ontwikkelen.

en landelijk, vanuit onderwijs, zorg en jeugd. Een
overzicht hiervan staat in de jaarrapportage 2020.
We bouwen daar graag op door in 2021.

BEKIJK FILM
De ogen van India is een coproductie van Met Andere Ogen en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord
Kennemerland (PPO-NK), gemaakt door filmmaker Ton de Langen van Inspirezzo.
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MAO in dialoog: Door de Ogen van…

en anders doen. Tijdens de dialoogavonden gaan we vanuit Pakhuis de

Eind 2020 en begin 2021 hebben we vanuit Met Andere Ogen 3

Zwijger in Amsterdam in gesprek met betrokkenen. Dat doen we in een

dialoogbijeenkomsten georganiseerd. Het zijn gesprekken met partners,

digitale mengvorm van debat, interactie en online aanwezigheid van

waarin we steeds vanuit een andere invalshoek met elkaar anders kijken

publiek. Deze dialoogavonden worden in 2021 vervolgd.

DIALOOGAVONDEN: DOOR DE OGEN VAN ...
Dialoog #1

Dialoog #2

Dialoog #3

De eerste online dialoogavond van Met Andere
Ogen vond plaats op maandagavond 9 november jl.
Met sprekers in de zaal én via Zoom kwam er een
levendige uitwisseling op gang over de noodzaak tot
verandering in onderwijs en zorg. Inspiratiebron van
de avond was de korte film over het meisje India dat
vastbesloten is alles uit zichzelf te halen wat ze in
zich heeft.

Interprofessioneel samenwerken, wat is dat en
waarom is het nodig? Daarover ging het in tweede
dialoogmiddag op maandag 30 november jl. Dit keer
konden we meekijken door de ogen van professionals.

Wat zien bestuurders als ze kijken naar de wereld
van het kind? In dialoogavond #3 op 28 januari 2021
gingen moderator Natasja van den Berg en ‘tafeldame’
Astrid Ottenheym in gesprek met bestuurders,
beleidsmakers en onderzoekers over de kunst van het
anders besturen.

Door de ogen van India:
‘Ik wil leren!’

Opgehaalde bouwstenen voor een nieuwe manier van
doen en denken #1
1. Zet het kind centraal en vraag: hoe kunnen wij je
helpen?
2. Maak van de leerplicht een ontwikkelrecht.
3. De ‘passende plek’ is hier.
4. Geef ruimte aan praktische experimenten en laat
van daaruit de wet- en regelgeving volgen.
5. Beslis niet over maar mét kinderen.
6.
Terugkijken? Klik hier.
MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

Door de ogen van professionals:
‘Samen zien we zoveel meer’

Opgehaalde bouwstenen voor een nieuwe manier van
doen en denken #2
1. Zie het kind als één geheel, niet als een
verzameling specialismen.
2. Geef de stem van jeugdigen meer gewicht.
3. Breng professionals samen op één plek: daar
waar het kind is.
4. Samen ‘op de vloer’ staan is de beste manier van
interprofessioneel samenwerken.
5. Besteed meer aandacht aan interprofessioneel
opleiden.

Terugkijken? Klik hier.

Door de ogen van bestuurders

Opgehaalde bouwstenen voor een nieuwe manier van
doen en denken #3
1. Een goede bestuurder geeft ruimte en vertrouwen
en durft los te laten.
2. Creëer één ontwikkelplek voor alle kinderen.
3. Durf het systeem af te breken om ruimte te
maken voor iets nieuws.
4. Zet niet zozeer het kind, maar de interacties van
het kind centraal.
5. Werk vanuit ‘leidende principes’ om het meer over
de inhoud, minder over geld te kunnen hebben.

Terugkijken? Klik hier.
10

OPINIE

Met Andere Ogen kijkt vooruit
Met Andere Ogen wil in 2021 de andere manier van kijken,

Lesgeven in tijden van
Corona

denken en doen verankeren in beleid en uitvoering, volgens de

‘Les geven aan kleine klassen is de

programmalijnen Bewegen, Leren, Agenderen en Organiseren.

hemel op aarde. Bij 15 kinderen gaat

Door zichtbaar te maken wat er binnen de regio’s aan

passend onderwijs veel geruislozer, zo

veranderingen in gang is gezet en hoe (landelijke) partners

is bij ons gebleken. We konden iedereen

kunnen faciliteren, versterken we de beweging en raakt

helpen en deden in de helft van de tijd

iedereen ervan doordrongen dat het anders moet, en kan.

Karin Brandenburg, schoolleider

net zoveel als voorheen fulltime. We

Vervolgens zijn het de professionals die het gaan doen! Lees

primair onderwijs van de Amsterdamse

konden beter anticiperen op gedrag. Er

alles over Met Andere Ogen en het actieplan in onze factsheet

basisschool De Zuiderzee

waren nauwelijks gedragsproblemen.’

en deel dit met je achterban.

Met Andere Ogen en Corona

Lees meer ››

Ons leven staat nog altijd in het teken van Covid-19. De

‘Veel problemen zijn geen onderwijszorg vraagstuk’

MAO beweging doet en leert én is druk met het anticiperen

‘Ik doe onderzoek naar de vraag hoe het kan

op de impact van Corona, zoals het sluiten van scholen. De

dat steeds meer kinderen zorg nodig hebben

afgelopen periode is er veel tijd en energie uitgegaan naar het

in Nederland. Die cijfers vertonen al jaren een

Nationaal Programma Onderwijs na Corona. Wij besteden

stijgende lijn. Ik sta dan ook best kritisch tegenover

in deze Midterm hier (nog) geen aandacht aan, omdat het

de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Nationale Programma nog volop in ontwikkeling is. Uiteindelijk

omdat ik vermoed dat een van de redenen waarom

is de impact het meest voelbaar bij kinderen en hun omgeving.

die cijfers stijgen juist is omdat we steeds beter

Karin Brandenburg, schoolleider primair onderwijs van de

samenwerken. Ik zie ook dat die samenwerking nodig

Amsterdamse basisschool De Zuiderzee brengt dit dichtbij.

is, maar het is echt ingewikkeld. Er wijken steeds

Bert Wienen, Projectleider

Gedurende de afgelopen corona periode heeft zij ervaren hoe

meer kinderen af van de norm en dat probeer ik

& adviseur in onderwijs,

goed het werkt voor kinderen en leerkrachten om les te geven

vanuit de wetenschap te verklaren. Klopt die norm

jeugdhulp, gemeente, zorg

in klassen met de halve groepsgrootte.

eigenlijk wel?’

en welzijn

Lees meer ››
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Een lerende aanpak is zo goed als de impact
die het heeft voor Emma en haar moeder Silvia

HET LEVEN VAN EMMA
Een bloedstollend verhaal
Er was eens…
… een meisje dat geboren werd met maar één X-chromosoom. Het Turner-syndroom
noemen we dat. Aan de buitenkant zie je ‘ogenschijnlijk’ niets aan haar, maar van binnen
zit ze vol verrassingen, ‘bouwfoutjes’, zoals Silvia, haar moeder, het even in het kort
omschrijft: haar hart, haar vaten, haar nieren, haar baarmoeder, haar oren, haar handen,
haar voeten, alles is anders aan Emma. Want zo heet ze: Emma, de naam van een
koningin. Dat haar achternaam Koning is, is dan ook geen toeval…
Emma heeft PPD-NOS, een vorm van autisme, en wilde als kind niet groeien. Dat lukte
alleen met groeihormonen. Zo groeide Emma op. Als ‘kind met een rugzakje’ ging Emma
naar school. Ook daar bleek al snel dat Emma anders was: ze was voortdurend van alles
aan het voelen, ze zette krulletjes in haar boekjes en was kieskeurig over wie ze toeliet
binnen haar cirkel.
Haar IQ werd gemeten en vastgesteld op 68, zwakbegaafd. Maar dat doet Emma geen
recht. Zoals alle systemen die we bedacht hebben om kinderen te meten, onder te
verdelen en te behandelen haar geen recht doen. Omdat alles bij Emma anders is.

Foto: Claudia van der Starre;
Haar & Make up Artist:
Ivonne Martens.
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Intussen bleef Emma naar school gaan, eerst naar de basisschool,

Emma wil gezien worden als mens. Zoals jij en ik. Zoals ze is, als

de Mytylschool in Bergen, toen naar Heliomare in Wijk aan Zee en

intelligent mens, niet als zieke. Ze wil andere mensen helpen. Zolang

vervolgens naar de Entreeopleiding in Beverwijk. Na haar examen begon

ze kan. Zolang het haar gegund wordt bij ons te zijn. Wij zien haar.

ze aan de MBO2-opleiding Helpende Zorg. Inmiddels is ze 21 jaar en

Zoals ze is.

volgt ze de MBO3-opleiding Verzorgende IG/MZ volgt. Haar einddoel:
kinderverpleegkundige worden op de IC. En dat voor iemand die tot een

Er was eens…

paar jaar geleden 60 tot 80 keer per jaar naar het ziekenhuis moest, en op
haar 13e met spoed een open hartoperatie moest ondergaan vanwege

… een meisje dat geboren werd met maar één X-chromosoom. En ze

een scheur in de vergrote aorta die niet was opgemerkt en waar geen

leefde, gelukkig!

protocol voor bleek te bestaan.
Het protocol, het systeem, het beleid, het stelsel… Allemaal prachtig
voor wie ‘in het hokje past’. Maar voor iemand als Emma werkt het niet.
Iemand als Emma houdt ons een spiegel voor. In Emma zien we vooral
wat we zijn kwijtgeraakt: we zien elkaar niet meer als mens, maar als
onderdeel van het systeem, het protocol. Pas je daar niet in, dan zien we
je niet. Dikke pech.
Gelukkig voor Emma heeft zij een moeder die onvermoeibaar strijdt voor
wat kinderen als Emma nodig hebben. Iedere dag opnieuw. Pas nog:
toen de apotheek ineens een voor Emma levensbelangrijk bloedstollend
medicijn niet meer kon leveren. Zeiden ze. Ze hadden wel een alternatief.
Dat bleek een goedkope kopie te zijn, waar de apotheek meer aan over
hield, maar wat ten koste zou gaan van Emma’s levensverwachting. Tot
in Duitsland moesten ze zoeken om het juiste medicijn weer te kunnen
krijgen. Voor 100 dagen. Daarna zien we weer verder. Want zo leven
Emma en haar ouders: van dag tot dag, maar altijd optimistisch!

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

13

Van wens naar werkelijkheid:
Turn the table
In haar jarenlange gevecht met systemen en procedures om zover te

Je kunt altijd met andere ogen naar de dingen kijken, en dan ziet de

komen als Emma nu is, heeft Silvia Koning-Lindeboom, Emma’s moeder,

wereld er opeens heel anders uit. Deze wijsheid inspireerde haar tot het

veel gehad aan De Creatiespiraal van Marinus Knoope: ‘de natuurlijke

maken van een Turning table in de Bed & Breakfast van haar man. Draai

weg van wens naar werkelijkheid’. Zij raadt dit boek aan voor iedereen

je de tafel om, dan heb je ineens een heel andere tafel.

die iets wil veranderen in de wereld van onderwijs en jeugd. ‘Het begint

‘Wat ik ook altijd doe is mijn mails aan instanties delen met anderen,

met een wens’, vertelt ze. ‘Die wens krijgt kracht door de verbeelding, erin

bijvoorbeeld de huisarts, zodat zij meelezen en met andere ogen naar de

te blijven geloven. Vervolgens zet je de stap naar de werkelijkheid door

wereld gaan kijken. Verder betrek ik Emma bij alles wat we ondernemen.

de wens te uiten, gewoon te beginnen en vol te houden. Er komen dan

Al heel jong vroeg ik wat haar droom was en hielp ik haar die droom

vanzelf mensen op je pad die je willen helpen. Zo heb ik veel te danken

te visualiseren in een moodboard. Dat hielp ons te focussen, en dat is

aan psychotherapeut Enna van Slooten. Zij zei nooit veel, maar overal in

belangrijk. Die boodschap draag ik ook uit als online ambassadeur van de

haar praktijk lagen sleutels, en boeken over geweldloze communicatie en

Qracht500 een magazine van Regenbooggroep in Amsterdam: focus en

kunst. Op die manier hield ze mij steeds een spiegel voor.’

vertrouwen zijn de sleutel tot succes!
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Illustratie Marco v/d Kooij

SPIEGELTJE SPIEGELTJE
AAN DE WAND? WIE IS DE
KRACHTIGSTE IN HET LAND?
IK, JIJ, OF WIJ SAMEN?

Kijkwijzer: Het verhaal van Emma kun je van twee kanten
bekijken. In de tekening is ‘Turn the table’ de metafoor. Aan de ene kant is er
het meisje met het syndroom van Turner, PDD-NOS, IQ van 68, een meisje met
rugzakje wat niet in het systeem past.... Maar aan de andere kant van de tafel
bekeken (Turn the table = draai de tekening), zie je een meisje met kracht, trots,
doorzettingsvermogen. Zij gaat haar wensen werkelijkheid maken.
Deze tekening is daarom ook van 2 kanten te bekijken. Wat zie jij?
De tekening is daarnaast een metafoor voor ‘Aanpak met andere ogen, -> Wat
nou als we dingen eens van een andere kant bekijken?”

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

15

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

16

Hoofdstuk 2
Met Andere
Ogen
lerende
aanpak
gevat in zes
werkzame
elementen
2.1 Inleiding

DE LERENDE AANPAK
MET ANDERE OGEN IN ZES STAPPEN
AANNAME

Goede samenwerking
tussen onderwijs, zorg en
jeugdprofessionals is essentieel
om de ontwikkelkansen van het
kind te vergroten.

1
MET ANDERE OGEN
LEREN EN DOEN

Geleerde lessen omzetten in
handelingsperspectieven door
partners in het lerende
netwerk/het ecosysteem MAO.

6

HOOFDDOEL
MAO
Vergroten ontwikkelkansen van

De zes werkzame elementen zijn

kinderen door samenwerking tussen

onderdeel van een cyclus van doen

professionals uit onderwijs, zorg en

en leren: De lerende aanpak
van MAO.

2

5
MET ANDERE OGEN
REFLECTEREN

Partners in het lerend netwerk
van MAO reflecteren op
de geleerde lessen.

jeugd(organisaties).

4

WAT WERKT?

Zes werkzame elementen
bevorderen (vooral) de
samenwerking. Deze
elementen vormen met de
daaronder hangende
indicatoren het reflectiekader
om geleerde lessen te ordenen.

3
MET ANDERE
OGEN DOEN

Doen en leren in de dagelijkse
praktijk, CoP’s, proeftuinen,
projecten, wetenschap.

MET ANDERE
OGEN LEREN

Geleerde lessen ophalen op
basis van de (MAO) praktijk,
beleid en wetenschap en
ontsluiten via de Midterm.
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2.2. Wat werkt

We merken op dat de werkzame elementen met elkaar in verbinding

Om de geleerde lessen van de samenwerking onderwijs, zorg, jeugd beter

staan en niet losstaand tot succes zullen leiden. In ‘De Sterkste Schakels.

te kunnen duiden, hebben we een inhoudelijke ordening gemaakt van

Wat werkt

werkzame elementen. Dit noemen wij het reflectiekader en gebruiken we
als kijkvenster om de leeropbrengsten te snappen.

in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en
onderwijs?’ (2019) waarin werkzame elementen uit de praktijk van

De werkzame elementen die we al kennen uit eerder onderzoek vormen

samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs

het vertrekpunt en zijn op indicator niveau vaak aanleiding voor en

zijn onderzocht, wordt de conclusie getrokken: ‘Er is niet één afzonderlijk

onderwerp van gesprek. We werken hierbij vanuit de assumptie dat goede

element dat maakt dat de samenwerking tussen jgz, wijkteam en onderwijs

samenwerking leidt tot het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen.

succesvol is. Opvallend is dat de elementen veelal met elkaar samenhangen;

Deze aanname hebben we niet getoetst, maar wordt onderbouwd

ze zijn haast niet los van elkaar te zien in de praktijk.’

door bestaand onderzoek . De literatuur laat zien dat samenwerking
2

tussen onderwijs, zorg en jeugd(organisaties) essentieel is voor de
ontwikkeling van het kind, en identificeert een aantal kernelementen die
de samenwerking (vooral) bevordert. Deze elementen vormen met de
daaronder hangende indicatoren het reflectiekader. Met behulp van het
kader willen we de aandacht verschuiven van denken naar doen: wat doet
men concreet in de praktijk om de bekende werkzame elementen maximaal
te benutten?
In een aantal (digitale)ontmoetingen met professionals uit de praktijk
hebben we gevraagd naar hun ervaringen om vervolgens de vertaalslag
te maken naar toepasbare handelingsperspectieven voor stakeholders
(organisaties en professionals) die werkzaam zijn op het snijvlak van
onderwijs, zorg en jeugd.

We verwijzen in de stukken naar: evaluaties en onderzoeken in het kader van de samenwerking
tussen onderwijs, zorg en jeugd, en wetenschappelijke bestuurskundige literatuur over samenwerken in
netwerken van organisaties en professionele teams.

2
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Reflectiekader: Met Andere Ogen kijken en doen - Zes werkzame elementen met indicatoren
1) Gedeelde visie en urgentie onderwijs-zorg-jeugd

4) Lerende cyclus: zicht op de voortgang

•

Eén verhaal; een kind laat zich immers niet opdelen in domeinen.

•

•

Aansluiten op cliënten; we werken vanuit en mét kinderen en ouders.

•

Preventief en positief jeugdbeleid; preventie door ‘aan de voorkant’

•

Datagedreven werken.

kinderen een positieve basis en inclusievere voorzieningen te bieden,

•

Een lerende cyclus in de regio, waarbij outcome van de

Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken zijn
gemaakt.

en waar mogelijk te normaliseren.

samenwerking vanuit meervoudig perspectief (ouders, jongeren,
professionals, partners) wordt opgehaald en besproken t.b.v.

2) Cultuur van samenwerken

kwaliteitsontwikkeling en duurzame borging.

•

Onderling vertrouwen.

•

Verbindend leiderschap.

5) Faciliterend stelsel

•

Kennis van elkaars taken, rollen, verantwoordelijkheden; ook van

•

ouders.

Gebundelde financiering mogelijk maken; budgetten met poreuze
randen.

•

Brede interprofessionele samenwerking op de werkvloer.

•

Gedeelde taal.

•

Pro-activiteit is een basishouding; we werken outreachend, in

•

Terugdringen van vrijstellingen 5a.

interactie en dienstverlening vertrekken we vanuit cliënt.

•

Afstemming van toezicht om integraliteit van onderwijs en zorg te

•

Coördinatie op inhoudelijke en juridische vergelijking van wetten in
het sociaal domein.

verbeteren.
3) Regie op de samenwerking op alle niveaus van uitvoering, beleid

•

Omgaan met incongruente schaalgrootte.

en bestuur
•

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, onderwijs en jeugd;

6) Werken in één ecosysteem

brede lokale– duurzame afspraken.
•

Mandaat in de uitvoering is georganiseerd.

•

Congruentie niet alleen in visie maar ook in sturing en financiële
inrichting van de (samenwerkende) organisatie(s).

•

Borging in beleid en bestuur.
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2.3. Handelingsperspectieven
voor partners in het ecosysteem:
Geleerde lessen samengevat

plaatsen en vanuit verschillende rollen toepasbaar zijn, in hun eigen
context.
We hebben met het reflectiekader als kijkvenster gekeken naar de
samenwerkingsprocessen zoals beleidsmakers, bestuurders en
professionals die ervaren in hun dagelijkse praktijk: het werken binnen en
buiten de inspiratieregio’s mét andere ogen.

2.3.1 Leeswijzer

Het reflectiekader en de gesprekken geven een veelheid aan dimensies

Om handelingsperspectieven te kunnen bieden voor onderwijs, zorg

en indicatoren die bijdragen aan effectieve samenwerking ter vergroting

en jeugdorganisaties die hen in staat stellen vanuit hun rol zo effectief

van de ontwikkelkansen van kinderen. Ze geven als geheel al belangrijke

mogelijk bij te dragen aan de ontwikkelkansen van kinderen, bespreken

aanknopingspunten om verder op te sturen en rekening mee te houden

we per werkzaam element wat we uit de literatuur weten over de

in de dagelijkse praktijk. Vooropgesteld willen we hier de wat ons betreft

elementen bij succesvolle samenwerking in organisatienetwerken in het

belangrijkste concrete lessen ofwel handelingsperspectieven op een rijtje

publieke domein. Vervolgens reflecteren we per element op de praktijk,

zetten, die we kunnen destilleren uit al deze informatie.

op basis van gesprekken met professionals uit de verschillende
domeinen. Daarnaast vind je onder andere de leeropbrengsten van de

Ieder organisatienetwerk is anders, net als ieder kind anders is. Niet

Communities of Practice (CoP’s), interviews, artikelen en verslagen

voor niets stellen we organisatienetwerken voor als ecosystemen: geen

van onder meer de dialoogavonden. In het bijzonder willen we hier de

enkel ecosysteem bestaat in een vacuüm, en elk ‘ecosysteem’ van

rijke opbrengsten van de CoP’s noemen, van iedere community vind

onderwijs, zorg en jeugd zal altijd moeten reageren op niet-controleerbare

je opbrengsten in deze midterm van geleerde lessen en perspectieven

ontwikkelingen in de omgeving, en zelf oplossingen moeten ontwikkelen

vanuit het betreffende thema.

die in de lokale context het beste werken.

2.3.2 Handelingsperspectieven

De hier genoemde handelingsperspectieven moeten dan ook niet worden
gezien als wetmatigheden. Juist omdat samenwerking in de kern

We hebben al deze input bij elkaar gebracht, geïnterpreteerd en

minder controleerbaar is dan een rigide bureaucratie - waarvan we juist

samengevoegd tot een groter geheel. We willen daarmee op dat

minder willen - is het noodzakelijk een bepaalde mate van onzekerheid

aggregatieniveau handelingsperspectieven geven die op verschillende

te accepteren. De handelingsperspectieven zijn daarom bedoeld als
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handvatten om beter met die onzekerheid om te gaan, en bieden expliciet

Wat tegenwerkt:

de ruimte om de eigen verantwoordelijkheid naar eigen inzicht vorm te

•

geven in de eigen context.

Een visie ontwikkelen achter de tekentafel en ter uitvoering aan
professionals aanreiken.

De specifieke lokale aanpak komt altijd tot stand in gezamenlijkheid: in

•

Een te hiërarchische leiderschapsstijl.

afstemming met de betrokken netwerkpartners van binnen en buiten de

•

(Te veel) Fysieke spreiding en virtueel werk (face-to-face contact is

eigen organisatie, van binnen en buiten het ‘eigen’ domein. We hopen dat

essentieel).

de handelingsperspectieven helpen die gezamenlijkheid en gedeelde taal

•

Politieke spelletjes, resulterend in sub-groepjes.

in de juiste richting kunnen duwen.

•

Een ‘not-invented here’ mentaliteit, resulterend in hechte sub-groepjes
met weinig ‘bruggen’.

Wat werkt:
•

•

De visie die ten grondslag ligt aan samenwerking dient zijn oorsprong

Workflow processen en functieomschrijvingen die specifieke rollen
overbelasten en de groep vertragen.

te vinden in gezamenlijk werken vanuit de bedoeling op de werkvloer.
•

Moedig een transformationele leiderschapsstijl aan en leg die als
bestuurder en leidinggevende zelf aan de dag.

•

Breng je organisatienetwerken (wie is wie en wie kent wie?) net als je
doelgroep daadwerkelijk in kaart, zowel kwalitatief als kwantitatief.
Let op: de ‘echte’ samenwerking van dag tot dag loopt vaak niet langs
de bedachte paden!

•

Ondersteun ‘kritieke kruisingen’ in netwerken die hiërarchische,
functionele en beleidsgrenzen overbruggen (kruisingen kunnen
enkele individuen zijn, maar ook groepen van individuen).

•

Werk (als beleidsmaker, bestuurder en professional) met ‘centrale’
personen en organisaties.

•

Betrek de periferie en maak die waardevol.

•

Leer professionals en bestuurders hun netwerk bouwen en vormen.

•

Exploreer in de lokale context, Het ontwikkelen van preventie
of positief jeugdbeleid en de ontwikkeling van een visie op
samenwerking zijn verweven.
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2.4.1.

Werkzaam element 1

			 Gedeelde visie en urgentie
			 onderwijs-zorg-jeugd

niet vanzelfsprekend op elkaar zijn afgestemd. Partners
vinden elkaar makkelijker in een gezamenlijke visie wanneer
de nadruk in de gesprekken met elkaar ligt op de gewenste
uitkomsten voor de cliënt zelf, waar iedere organisatie vanuit
haar specifieke expertise diensten aan verleent. De focus
moet dus liggen op het verhaal van het kind, het werken

In deze paragraaf staat het eerste werkzame element centraal: ‘Gedeelde

vanuit en mét kinderen en ouders.

visie en urgentie onderwijs, zorg, jeugd’. Bij dit werkzame element zijn de
volgende indicatoren van belang:

Een gedeeld gevoel van urgentie maakt dat gesprek

•

Eén verhaal; een kind laat zich immers niet opdelen in domeinen.

makkelijker: de overtuiging dat als we niet samenwerken, de

•

Aansluiten op cliënten; we werken vanuit en mét kinderen en

gevolgen voor het kind desastreus zijn. Dat brengt partners

ouders.

sneller aan tafel en maakt hen meer bereid om offers te

Preventief en positief jeugdbeleid: preventie door ‘aan de voorkant’

brengen. Daar zit echter wel een keerzijde aan: als het gevoel

kinderen een positieve basis en inclusievere voorzieningen te

van urgentie is weggeëbd - al dan niet door succesvolle

bieden, en waar mogelijk te normaliseren.

samenwerking - zul je moeten bogen op andere werkzame

•

Aan de hand van de literatuur, de praktijk, gesprekken, CoP en illustratieve

elementen om structureel de beste diensten te blijven

voorbeelden geven we inzicht in wat van belang is bij dit element.

leveren voor het kind.

Uit de literatuur

Uit de praktijk en in dialoog

Het hebben van een gezamenlijke visie is cruciaal voor

Uit de verschillende bronnen (gesprekken, beleid en

succesvolle samenwerking in netwerken . Het gaat dan om

literatuur) maken wij op dat een gedeelde visie en urgentie

de mate van overeenstemming tussen organisaties over

als een onmisbaar element voor effectieve samenwerking

wat zij gezamenlijk moeten bereiken. Wanneer onderwijs,

wordt gezien en als zodanig wordt benoemd. Zo wordt

zorg en jeugdorganisaties samenwerken, bestaan er in de

in enkele Communities of Practise naar aanleiding van

regionale en lokale netwerken vaak botsende institutionele

de verschillende thema’s waarop zij hebben gestudeerd

logica’s, financieringsstromen en organisatiebelangen, die

expliciet de gedeelde visie en urgentie beschreven. In de

3

3

Kenis en Cambre 2019
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CoP Positief jeugdbeleid en preventie werd ook duidelijk

vinden in een gedeelde visie op de pedagogische basis die

dat komen tot een visie binnen dat thema vraagt om

zij kinderen bieden en op hoe ze daarin ruimte bieden voor

gezamenlijk zicht te hebben op de mogelijkheden tot

ontwikkeling en begeleiding op maat.

preventie of op de potentie van een positieve basis.
Er wordt op veel plekken in het land gepionierd, vanuit

Kinderen hebben recht op een passende pedagogische

gemeenten en vanuit de verschillende domeinen. De

basis en op ontwikkeling op maat. Werken vanuit de

ontwikkeling van visie en naar regie op samenwerking zijn

bedoeling vertrekt daarmee - eigenlijk als vanzelf - vanuit

daarbij verweven. Wat relevante partners zijn, hangt samen

de rechten van het kind4. Door de kiem van een visie op

met de visie en de blik op wat werkt in de praktijk.

samenwerking rond en met kinderen bij de rechten van het

Met gedeelde visie en urgentie komen ook gezamenlijke

kind te leggen, krijgen we meteen ook scherper waarom de

doelen en ambities op de agenda, bij voorkeur een

visie van managers en bestuurders dient aan te sluiten op

gezamenlijke agenda die afstemming vraagt met de

wat werkt voor de direct betrokkenen.

verschillende organisatie-eigen agenda’s. René Peeters zegt
het in de ‘special combinatie onderwijs-jeugd middelen’

Van achter een bureau of een overlegtafel blijft aansluiten op

uit de serie ‘Verrassend Passend (2019) als volgt: ‘..Bij

de rechten van kinderen al snel beperkt tot een academische

het opstellen van de fundamentele visie moet ieder domein,

exercitie. Dat leidt nog wel eens tot leuzen die klinken als

bijvoorbeeld onderwijs en jeugdhulp, zichzelf voortdurend de

mooie beleidstaal, maar beledigend kunnen zijn voor direct

vraag stellen: wat kunnen wij bijdragen aan de doelstellingen

betrokkenen. Bijvoorbeeld voor de uitvoerders; ‘De mens

van de ander en wat kan de ander betekenen voor onze

centraal stellen’, deden zij al jarenlang, daar hadden ze

doelstellingen?..’

geen visie voor nodig. Denk ook eens na over ambtelijke
taal in formulieren als ‘...onder die en die voorwaarden

Het belang van een gedeelde visie staat in elk gesprek over

kunt u aanspraak maken op ..’ De direct betrokkenen op de

samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd als een paal

werkvloer weten dat een visie veilig kan vertrekken vanuit

boven water. De praktijk laat zien dat de te delen visie niet

de assumptie dat mensen (bijvoorbeeld ouders) al hebben

beperkt mag blijven tot een beleidstheorie. Integendeel, de visie

geprobeerd zelf voor hun kind te zorgen. Omdat dat nu echt

dient zijn oorsprong te vinden in wat werkt op de werkvloer.

niet meer lukt, en de nodige drempels hebben overwonnen,

Professionals die samen werken met kinderen kunnen elkaar

hebben ze een hulpvraag.
4
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Professionals vanuit de domeinen rond kinderen komen
elkaar onherroepelijk tegen. Is het niet op de werkvloer, dan

Uit de praktijk: van ouderbetrokkenheid
naar inclusieve samenwerking

op het niveau van beleid, management of bestuur. Mist
een gezamenlijke visie, die zijn basis vindt in de praktijk,
dan rest niets anders dan de oplossing voor gezamenlijke
vraagstukken te zoeken in wettelijke verantwoordelijkheden
en procedures. Verderop - onder andere werkzame
elementen - zullen we daarvan de weerspiegeling zien.

OPINIE
Met andere ogen de druk
op jeugdzorg verlichten en
ontwikkelkansen vergroten

Waarom van ouderbetrokkenheid naar inclusieve
samenwerking? Het kan niet zonder!
In Met Andere Ogen (MAO) hebben we het afgelopen jaar

Hoe maken we van de sociale basis

extra ingezet op het versterken van de samenwerking met

een werkplaats en verlichten we de

ouders. Iedereen blijkt dat namelijk belangrijk te vinden,

druk op jeugdzorg en gespecialiseerde

maar er prioriteit en handen en voeten aan geven gaat niet

Paul van der Velpen, adviseur

jeugdhulpverlening? In die sociale basis

vanzelf. Met een aantal inspiratieregio’s zijn we daarom

publieke gezondheid, auteur

kun je meer met de mensen die er werken

aan het werk gegaan en we delen onze lessen en goede

Het preventie-ultimatium

en kun je meer vertrouwen hebben in hun

praktijken. De eerste les diende zich direct aan: we spraken

en voormalig directeur

mogelijkheden. Er wordt overlegd hoeveel

over ‘ouderbetrokkenheid’, maar dat woord zet je op het

GGD Amsterdam

geld gemeenten extra moeten krijgen om de

verkeerde been. Wat nodig is, is samenwerken. Waarom? De

gestegen jeugdzorgkosten te financieren. Zal

coördinator van het oudersteunpunt in Noord-Kennemerland

nodig zijn. Maar kijk je met andere ogen, dan

zegt kortweg: ‘Het móet, anders red je het niet’. Als de

zie je een sociale basis die versterkt moet

ontwikkeling van een kind extra aandacht vraagt, is het

Lees meer ››
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noodzakelijk om alle perspectieven aan tafel te hebben en

Van vinkje naar vonkje

zonder de ouders gaat het niet. Het gaat om het ‘meervoudig

De inspiratieregio’s bieden verschillende voorbeelden hoe

perspectief’, waarbij ieders perspectief nodig is om te weten

je de samenwerking met ouders op deze punten concreet

wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn.

vorm kunt geven. Daarnaast constateren ze dat meer
structurele aandacht, concrete initiatieven en samen leren

Inclusief samenwerken: het goede gesprek en

nodig zijn. Vanuit MAO gaan we dat ondersteunen onder de

meebeslissen

titel Inclusief samenwerken. Het gaat immers niet om het

Er zijn twee hoofdplekken waar de samenwerking met

‘betrekken bij’ maar samen dóen. We gaan instrumenten

ouders om versterking en verbetering vraagt:

ontwikkelen die direct bruikbaar zijn in de praktijk, en

1.

aansluiten bij dat wat in de regio’s speelt.

Het voeren van het goede gesprek in een vroeg
stadium tussen ouders, school, jeugdhulp en
zorg. Dit vraagt om investering in het aanleren van

Wil je niet wachten, en direct aan de slag? Lees hier de

samenwerkingscompetenties bij professionals, en meer

lessen uit de regio’s, of bekijk hier de sessie die we hebben

aandacht voor de organisatie van het gesprek. En het

verzorgd op de Voor de Jeugd dag.

besef dat ouders op een gelijkwaardige manier expertise
inbrengen over hun eigen kind.
2.

Inbreng van het ouderperspectief op beleidsniveau.
Dit kan via ervaringsdeskundige ouders, of bredere
raadplegingen van ouders. Hun adviezen dragen bij aan
een betere kwaliteit van beleid en uitvoering, en kunnen
leiden tot initiatieven die direct een antwoord bieden op
vragen van ouders.
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Sterke basis en preventie

Begrippen

Dit is een samenvatting van de opbrengsten van de

Om een gezamenlijk visie en ambitie te kunnen bepalen, is

Community of Practice ‘Positief en Preventief Jeugdbeleid’.

het belangrijk om helderheid in taal te hebben. We lichten de
belangrijkste begrippen toe:

De kinderopvang en de school (primair en voortgezet

•

Pedagogische basis: De pedagogische kwaliteit in de

onderwijs) vormen een belangrijk leefdomein voor de

leefomgeving van kinderen en jongeren (thuis, op school

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om die ontwikkeling

en de kinderopvang, in de vrije tijd en online) bepaalt

optimale kansen te geven, is een positief pedagogisch

voor een belangrijk deel de mate waarin kinderen

klimaat nodig, waarin kinderen zich veilig, welkom en

en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen. Een

uitgedaagd voelen om te leren. Zo’n sterke pedagogische

sterke basis kenmerkt zich door de aanwezigheid van

basis draagt tevens bij aan het voorkomen en indammen

beschermende factoren die de kans op gezond, veilig en

van (beginnende) problemen bij kinderen en jongeren.

kansrijk opgroeien zo groot mogelijk maken.
•

Positief jeugdbeleid: Met positief jeugdbeleid scheppen

Voor een sterk pedagogisch klimaat op school en een

gemeenten voorwaarden die de pedagogische basis

effectieve preventieve aanpak is het cruciaal dat er in en

versterken. Samen met partners voeren zij met ouders,

rondom de school en kinderopvang wordt samengewerkt.

mede-opvoeders en professionals het gesprek over

Met kinderen, jongeren en ouders zelf, en met partners in de

opgroeien en opvoeden. Daarnaast werkt de gemeente

verschillende leefdomeinen (zoals kinder- en jongerenwerk,

met lokale partners aan de pedagogische kwaliteit

sportverenigingen en jeugdgezondheidszorg). Die

in onder meer scholen, kinderopvang en kinder- en

samenwerking stond centraal in de Community of Practice

jongerenwerk.

‘Positief en preventief jeugdbeleid’.

•

Preventie: Preventie richt zich op het voorkomen van
het ontstaan van problemen, het in goede banen leiden
van beginnende problematiek, of het voorkomen van
het terugkeren van problemen. Het kan hierbij gaan om
risico’s en problemen in de leefomgeving van kinderen,
en om factoren die betrekking hebben op kinderen en
jongeren zelf.
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Geleerde lessen

samenwerking tussen en binnen organisaties en de

1. Breng samenwerkingspartners in kaart en bij elkaar

gemeente te bestendigen, kan een (onafhankelijke)

Een sterke pedagogische infrastructuur en effectieve

coördinator of procesbegeleider waardevol zijn.

preventie zijn alleen mogelijk als alle partijen die

Almere kent bijvoorbeeld een ‘stedelijk coördinator

een bijdrage leveren aan het lokale opvoedkundig

jonge kind’, die wijkbijeenkomsten organiseert voor

klimaat hun krachten bundelen. Positief jeugdbeleid

professionals vanuit onder meer voorschoolse

en preventie vragen dus om het organiseren van

voorzieningen, kinderopvang, onderwijs, welzijn en

samenwerkingsverbanden.

jeugdgezondheidszorg.

De gemeente is bij uitstek de partij die alle betrokkenen

2. Breng vraagstukken in beeld

bij elkaar kan brengen, in de faciliterende rol van

Samenwerking met jeugdhulppartners kan de

aanjager, gastvrouw, verbinder en regiehouder.

pedagogische kwaliteit van scholen en kinderopvang

Gemeenten hebben goed zicht op welzijnsinstellingen,

versterken. Daarbij moet de focus liggen op de meest

zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties, scholen

voorkomende vragen en knelpunten rondom het

en kinderopvangvoorzieningen. De gemeente

gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en

kan sleutelfiguren met elkaar in contact brengen,

jongeren. Breng daarom die vragen en knelpunten in

themabijeenkomsten organiseren of alle betrokkenen

kaart, en bespreek de mogelijkheden om opvoeders,

periodiek om tafel zetten. Dit is ook van belang bij het

professionals en kinderen en jongeren zelf hierbij te

organiseren van zorg en ondersteuning. Zo is in Zuid-

ondersteunen. In de FoodValley-regio worden hiervoor

Limburg de knooppuntenstructuur ontwikkeld, waarin

data en andere informatiebronnen gebruikt, die worden

alle betrokkenen rondom een kind samenwerken om

besproken met alle relevante partners. In Noord-

ondersteuning integraal, oplossingsgericht en op maat

Kennemerland wordt de Preventiematrix verbinding

te realiseren.

onderwijs-jeugdhulp als gespreksinstrument gebruikt
om gezamenlijk zicht te krijgen op de meest relevante

Maatschappelijke opgaven rond positief en preventief

vraagstukken binnen het voortgezet onderwijs.

jeugdbeleid overstijgen de grenzen van organisaties,
domeinen en gemeenten. Om de benodigde
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3. Ontwikkel een gezamenlijke visie en ambitie

een sterke pedagogische basis laten zich lastig vangen

Om te komen tot heldere afspraken én resultaten

in harde cijfers. Wel weten we dat er beschermende

is het belangrijk dat gemeenten, scholen en andere

factoren zijn die de kans op gezond, veilig en kansrijk

partners een gedeelde visie en ambitie hebben voor de

opgroeien zo groot mogelijk maken. Met betrekking

pedagogische basis en de preventieve aanpak. Integrale

tot preventie zijn er veel studies die de effectiviteit

kindcentra zijn bij uitstek samenwerkingsverbanden

aantonen, vaak op interventieniveau. Effectieve

waarbij een gedeelde visie en ambitie het vertrekpunt

preventie kan problemen voorkomen en beginnende

vormen. Het voorbeeld van KindCentrum Borgele laat

problematiek in goede banen leiden. Ook kan preventie

zien dat een gezamenlijke visie, waarop professionals

leiden tot kostenbesparing omdat minder kinderen en

en partners steeds weer kunnen terugvallen, een

opvoeders intensieve zorg nodig hebben.

voorwaarde is om integraal te werken.
Als een gezamenlijke visie en koers zijn bepaald, is
Gezamenlijke visievorming over het gewenste

commitment van invloedrijke personen noodzakelijk.

pedagogisch klimaat in en rond de school en

Dit geldt zowel voor de uitvoering als op ambtelijk en

kinderopvang werkt verbindend. Door samen te werken

bestuurlijk niveau. Hierbij wordt transformationeel

groeit het onderlinge vertrouwen in elkaars kunde en

leiderschap gevraagd, met oog voor steeds betere

expertise. Zo maakt het jongerenwerk steeds vaker

resultaten voor kinderen en jongeren.

structureel deel uit van de ondersteuningsstructuur
van het onderwijs, bijvoorbeeld bij Jongerenwerk Op
School (Arnhem). Hierin zien we dat de expertise van
jongerenwerkers kan bijdragen aan een gedeelde
pedagogische visie.
Veel gemeenten en aanbieders worstelen met vragen
over de effectiviteit en het rendement van investeringen
in de pedagogische basis en preventie. De effecten van
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Sterke basis en preventie
School en kinderopvang:
een onmisbaar onderdeel binnen positief en preventief jeugdbeleid

Les 1. Breng samenwerkingspartners in kaart
en bij elkaar

Les 3. Ontwikkel een gezamenlijke
visie en ambitie

Voor een sterke pedagogische infrastructuur en
effectieve preventie bundelen alle partijen in het
lokale opvoedkundige klimaat hun krachten,
met de gemeente als faciliterende verbinder.

Gemeenten, scholen en jeugdpartners committeren
zich aan een gedeelde visie en ambitie voor de
pedagogische basis en preventieve aanpak.

ke

peda

g o gis

che

ba

sis

St

er

Pre v e n tie

Les 2. Breng vraagstukken in beeld
Samenwerking richt zich op de meest
voorkomende vragen en knelpunten
rondom het gezond, veilig en kansrijk
opgroeien van kinderen en jongeren.
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Handelingsperspectieven

Voor de preventieaanpak kan gebruik worden gemaakt

Op basis van de inzichten uit de Community of Practice

van de Preventiematrix. Dit instrument maakt inzichtelijk

beschrijven we vier handelingsperspectieven die

welke preventieve interventies kunnen worden ingezet.

beleidsmakers binnen gemeenten en onderwijs kunnen

Het helpt gemeenten, scholen en partners in de wijk om

helpen om het pedagogisch klimaat en een preventieve

het gesprek te voeren over positief jeugdbeleid en de

aanpak in en rondom de kinderopvang en school te

gewenste preventieve inzet.

versterken.
1. Breng een lerende beweging op gang

3. Doordenk de inzet van interventies

Bij een complex vraagstuk als (ondersteuning bij)

Om gemeenten en partners houvast te geven bij

opgroeien en opvoeden hoort een lerende en adaptieve

het kiezen van interventies is een interventiematrix

manier van werken. Hierbij worden verschillende

ontwikkeld. Deze laat zien welke erkende

oplossingsrichtingen geprobeerd, op basis van

preventieve interventies (uit de Databank Effectieve

wetenschappelijke kennis, praktijk- en ervaringskennis,

Jeugdinterventies) voor verschillende onderwerpen

en is er ruimte om te experimenteren. Zo’n gezamenlijke

beschikbaar zijn.

lerende aanpak is niet zomaar opgezet. Het is daarom
aan te raden om met kleine stappen te beginnen,

Er kunnen initiatieven of programma’s zijn die goed

bijvoorbeeld vanuit één wijk of buurt.

aansluiten bij wensen of behoeften in de praktijk, maar
niet zijn erkend als effectieve interventies. Het kan

2. Werk aan kwaliteit

waardevol zijn om die interventies wel een kans te

Om de kwaliteit van de pedagogische leefomgeving

bieden, binnen vooraf helder omschreven verwachtingen

van kinderen en jongeren te verbeteren en te komen tot

en afspraken. Als in de Databank wordt aangegeven dat

effectieve preventie, is het belangrijk dat gemeenten,

(niet-erkende) interventies niet werken of zelfs schadelijk

onderwijs en andere lokale partners doorlopend sturen

zijn, adviseren we om ermee te stoppen.

op de resultaten voor jeugdigen. Het Kwaliteitskompas
kan helpen om zo’n kwaliteitscyclus op gang te brengen.
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4. Ontwikkel een samenhangende aanpak
In de praktijk bestaan preventieve aanpakken soms uit

De volledige opbrengsten van de CoP Positief en preventief
jeugdbeleid vind je op onze website. Klik hier.

een aantal kleine projecten die los van elkaar staan. Dit
leidt vaak tot beperkte effecten die snel weer verdwijnen.

Onder begeleiding van:

Een samenhangende aanpak versterkt de effecten van

Charlotte Dopper

preventieve interventies.

Nederlands Jeugdinstituut, c.dopper@nji.nl
Peter Hulsen

Zo’n integrale aanpak vraagt om intensieve
samenwerking op lokaal niveau, het ontwikkelen en
uitdragen van een gezamenlijke visie en ambitie,

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, phulsen@ncj.nl
Johan Kruip
Nederlands Jeugdinstituut, j.kruip@nji.nl

het doorlopend verbeteren van de kwaliteit van de
pedagogische leefomgeving van kinderen en jongeren,
en het maken van gerichte en doordachte keuzes als
het gaat om preventieve interventies. De Rotterdamse
wijkprogrammering is een interessant voorbeeld
van zo’n samenhangende aanpak, net als de
IJslandse preventieaanpak.
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2.4.2. Werkzaam element 2
		

Cultuur van samenwerken

een aantal aspecten nog preciezer duiden. Om te beginnen
staat of valt de samenwerking met onderling vertrouwen5.
Hoe meer partners elkaar vertrouwen, hoe meer bereid ze
zijn voor elkaar in actie te komen. Vertrouwen kan soms

In deze paragraaf staat de ‘Cultuur van Samenwerken’ centraal.

ook een substituut zijn voor lange protocollen en contracten

Hierbij spelen onderstaande indicatoren een rol:

die alle mogelijk negatieve voorvallen bij samenwerking

•

Onderling vertrouwen

vastleggen (‘wie krijgt de schuld als het mis gaat?’). Hoe

•

Verbindend leiderschap

meer vertrouwen, hoe minder bureaucratie.

•

Kennis van elkaars taken, rollen, verantwoordelijkheden (ook van
ouders)

Daarnaast is kennis van elkaars taken, rollen en

•

Brede interprofessionele samenwerking op de werkvloer

verantwoordelijkheden een belangrijke voorwaarde om te

•

Gedeelde taal

komen tot wederzijds begrip, en het kunnen ontwikkelen

•

Pro-activiteit is een basishouding; we werken outreachend, in

van gedeelde waarden en gedragsregels. Als we specifiek

interactie en dienstverlening vertrekken we vanuit cliënt

kijken naar inter-professionele (wijk)teams, dan laat de

Aan de hand van de literatuur, de praktijk, gesprekken, CoP en illustratieve

bestuurskundige literatuur zien dat ‘high-performance’

voorbeelden geven we inzicht in wat van belang is bij dit element.

teams slimme onderlinge informatie-uitwisseling en
kennisbenutting toepassen om de teamtaak uit te voeren6.
Succesvolle teams onderhouden ook actief relaties met

Uit de literatuur

externe stakeholders, om met hun feedback tot betere
prestaties te komen. Anders gezegd: ‘teamwerk is een

Eensgezindheid over de stip op de horizon - het gedeelde

werkwoord’7. Een derde ingrediënt van succesvolle

doel - garandeert nog geen succes. Veel hangt af van het

inter-professionele teams dat we hier willen noemen

proces van samenwerking zelf, de dagelijkse afstemming

is leiderschap. Kuipers en Groeneveld (2018) zeggen

en coördinatie tussen beleidsmakers, bestuurders en

daarover: “Leidinggevenden in excellente teams kenmerken

professionals in teams. De cultuur - het geheel van waarden

zich door authentiek leiderschap (ze zijn oprecht in hun mensen

en gedragsregels - waarin die coördinatie plaatsvindt, is van

geïnteresseerd en zijn zichzelf) en vertonen kenmerken van

cruciaal belang voor succes. Binnen dat geheel kunnen we

dienend leiderschap (ze vullen hun rol zo in dat het functioneren
Van der Heijden en Schalk 2018
Groeneveld en Kuipers 2018
7
Edmondson, 2012
5
6
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van het team en niet zozeer hun eigen positie centraal staat).

wet- en regelgeving zou je kunnen zien als minder ‘levend’ en

Daarnaast laten de leidinggevenden transformationeel

minder aan verandering onderhevig, daarom moeten we daar

leiderschap zien. Transformationeel leiderschap draait om het

meer bewust aan werken.

afstemmen van waarden in het team en het benadrukken van

De dialoogavonden waarop (ervarings)deskundigen,

het belang van samenwerking, door onder andere het motiveren

professionals en bestuurders met elkaar in gesprek waren zijn

en uitdagen van teamleden om gezamenlijke doelen te behalen.”

in zichzelf ook een voorbeeld van het werken aan een gedeelde
taal en het (beter) leren kennen van elkaars taken, rollen en

Uit de praktijk en in dialoog

verantwoordelijkheden. Als mooie opbrengst zijn uit deze
sessies bouwstenen verzameld voor een nieuwe manier van

Waar binnen organisatienetwerken sprake is van onderling

kijken, doen en denken. Deze vind je in de terugblik op deze

vertrouwen, verbindend leiderschap, interprofessionele

dialogen.

samenwerking en een gedeelde taal wordt samenwerking
meer succesvol en als prettiger ervaren. In de CoP

‘Samenwerken is met elkaar vanuit verschillende perspectieven

‘Interprofessioneel samenwerken’ worden hiervan verschillende

er een geheel van maken.’ Zo wordt de term in één van de

voorbeelden genoemd en is een ordening gemaakt van

gesprekken herleid tot een praktische leidraad. Als die

varianten in verschillende gebieden van het onderwijsveld.

vanzelfsprekend klinkt, mag dat vooral ook worden opgevat

De overlegtafels zijn steeds vaker multidisciplinair, soms

als een opdracht het ook vanzelfsprekend te laten zijn.

organisch ontstaan, soms aan de tekentafel ontworpen.

Dan hebben we het over een onderdeel van de cultuur van

Zoals we vanuit het cyclisch werken weten is het belangrijk

samenwerken.

voortdurend de vraag te blijven stellen of de gekozen
structuur of model past bij de bedoeling. Om te komen tot

De nieuwsgierige houding om voorbij de eigen specialisatie

een positieve cultuur van samenwerken die bijdraagt aan de

en het eigen werkgebied te kijken, is in de context van

ontwikkelkansen voor kinderen, waarin de betrokkenen zich

samenwerking rond en met kinderen nog steeds van waarde.

gezien en gehoord voelen speelt tijd een belangrijke rol. Tijd

Vakmanschap vanuit het belang van kinderen vraagt over de

waarin je samen ‘praktijk maakt’, elkaar beter leert kennen en

grenzen van je eigen kennis en competenties heen te kijken,

daarmee elkaars rolneming beter gaat begrijpen. Vaak werk

elkaar vragen te stellen en te laten stellen, ten dienste van de

je ongemerkt toe naar een gedeelde taal; iedere (levende) taal

betrokken kinderen of doelgroepen.

is voortdurend aan verandering onderhevig, taal die vastligt in
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OPINIE
Teamwork leidt bijna per definitie tot betere

Gezocht: ‘boundary crosser’

resultaten dan wanneer eenlingen naast elkaar

Interprofessioneel samenwerken gaat

opereren. Uiteenlopende benaderingen en blikken

over hoe professionals uit verschillende

bevruchten elkaar. Daarop voortbouwend, wordt

domeinen (zoals onderwijs en jeugdhulp)

synergie bewerkstelligd. Waar oplossingen op de

elkaar vinden in een gemeenschappelijk

werkvloer groeien vanuit het samen oefenen op de

doel en hun unieke expertise inzetten

vragen die in ogenschijnlijk ‘kleine’ situaties of rond

om dit samen te bereiken. Ze stemmen

individuele kinderen opkomen, ontstaat een visie

hierbij zo goed mogelijk af en verbeteren

op interprofessionele samenwerking. In het sociaal

hiermee het aanbod voor jeugdigen.

domein wordt explorerend en in interprofessionele

Kinderen en jongeren profiteren hiervan

samenwerking gewerkt vanuit de bedoeling. Dat

en dit vergroot dit hun ontwikkelkansen.

Anja Verwoerdt, Onderwijs-en

vraagt dat leidinggevenden en bestuurders hen

So far so good.

jeugdhulpprofessional, Auteur

daartoe in staat stellen. We horen bestuurders

van het boek: Onderwijs en

dat onderschrijven. ‘Human service work’ vraagt

Toch is elkaar vinden en samen

jeugdhulp, Kleur bekennen in

noodzakelijk discretionaire ruimte, schreef Michael

optrekken - ook met het besef van het

samenwerken ACCO uitgeverij.

Lipsky, de bestuurskundige die - al ver voor de

‘hogere’ doel - niet zo eenvoudig als het

Nederlandse decentralisaties - de term street level

lijkt. Het vraagt om ‘boundary crossing’

bureaucrats muntte .

(Engeström, Engeström & Kärkkäinen,

8

1995): de grenzen van je eigen domein
oversteken. Maar niet zomaar.
Lees meer ››

8

Lipsky M. Street-Level Bureaucracy, 30th Ann. Ed.: Dilemmas of the Individual in Public Service (2010)
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Uit de praktijk:
‘Doormodderen’ in Friesland
“Pas als er rust is,
is er ruimte om te innoveren”
Zelf vinden ze het allemaal niet zo bijzonder wat ze doen,
maar bezien vanuit de rest van het land krijgen ze een hoop
voor elkaar in Friesland. Zo ging in 2019 Foar Fryske Bern
(Voor Friese kinderen) van start, een provinciebreed project
om de jeugdhulp beter te laten aansluiten op de praktijk.
De gemeente Leeuwarden, tevens Inspiratieregio, loopt al
jaren voorop in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra
waaraan jeugdondersteuners zijn toegevoegd, gezamenlijk
gefinancierd door schoolbesturen, kinderopvang en
gemeente. De volgende stap is nu de ontwikkeling van PlusIKC’s waar onderwijs, kinderopvang, jeugdondersteuners
en pedagogen van de GGD als multidisciplinair team
gaan samenwerken. De gemeente Noardeast-Fryslân, die
samen met de gemeenten Dantumadiel, Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel de Inspiratieregio Noordoost-Friesland
vormt, heeft een regiegroep opgezet voor onderwijs- en
zorgtrajecten en werkt voor de verdere professionalisering
samen met de Pabo in Zwolle. En binnen het passend
onderwijs zijn ze al ver met de ontwikkeling van een steeds
inclusievere manier van werken.
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Bestuurlijk wadlopen

hebben dat er sinds de komst van passend onderwijs en de

Als je de bestuurders en beleidsmedewerkers vraagt

transitie van de jeugdzorg in 2015 nou zoveel veranderd is.

naar het geheim van het succes van de Friese aanpak,

“We werkten in grote lijnen altijd al zo”, zegt Ludo Abbink,

beginnen ze te stralen, en schakelen ze over op het Fries:

directeur van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

“It is mei sizzen net te dwaan” (met praten kom je er niet),

PO Friesland. “De regelgeving is op onderdelen wat anders,

“net eamelje” (niet zeuren), of, terugschakelend in het

is wat helderder geworden, maar voor onze praktijk heeft

Nederlands: “Je kunt niet in één keer van de kelder naar de

het niet veel verschil gemaakt. Thuisnabij en zo inclusief

zolder.”

mogelijk onderwijs is al heel lang de praktijk waar ons beleid

Wat ze bedoelen: laat ons maar lekker doormodderen, in

zich op richtte.”

kleine stapjes op ons doel afgaan, met de ‘poten in de klei’,

Lees hier verder over de Friese aanpak in passend onderwijs.

als de wadloper die bij zonsopgang vertrekt vanaf Holwerd
en een paar uur later met bemodderde schoenen aan het
bier zit op een terras op Ameland. Bestuurlijk wadlopen
zou je het kunnen noemen: niet wachten tot beleid op alle
niveaus is afgekaart, maar gewoon op pad gaan, naar de stip
aan de horizon. Soms zak je weg in de klei, en heb je elkaar
nodig om los te komen; soms neem je een omweg omdat
zich ineens een nieuwe slenk heeft gevormd. Het doel bereik
je altijd, als je maar volhoudt, en er genoeg ‘gekken zijn die
de kar willen trekken’. Of in managementjargon: tegenover
de blauwe mensen die beleid en procedures kunnen maken
en bewaken, moeten voldoende rode, gele en oranje mensen
staan die vernieuwing kunnen brengen.
Thuisnabij en zo inclusief mogelijk onderwijs
Wat in de gesprekken met Friese bestuurders en
beleidsmedewerkers verder opvalt, is dat ze niet het gevoel
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OPINIE
‘Als we allemaal dezelfde
taal spreken, is het voor een
kind ook makkelijker om dat
te leren’

Vormen van samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp
Dit is een samenvatting van de opbrengsten van de Community
of Practice ‘Interprofessioneel Samenwerken’.

‘Als een kind op school vastloopt, zien
we dat de ouders vaak tegen dezelfde

De wijze waarop onderwijs en jeugdhulp samenwerken kent veel en

moeilijkheden aanlopen. In de praktijk

uiteenlopende vormen. In de Community of Practice ‘Interprofessioneel

Anouk Knoester, ambulant

zien we dat een hulpvraag met betrekking

samenwerken’ zijn ervaringen gedeeld over de samenwerkingsvormen

begeleider specialistische

tot de aanpak of begeleiding van een

in de verschillende regio’s. Op basis daarvan, en het brede beeld van het

jeugdhulp voor de pilot

kind op school zich ook vaak in de

Nederlands Jeugdinstituut van bestaande varianten, is een overzicht

Jeugdhulp en onderwijs bij het

thuissituatie laat zien.’

gemaakt van vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp,

Samenwerkingsverband primair
onderwijs de Meierij.

Lees meer ››

ter inspiratie voor andere regio’s. Deze zijn als volgt onderverdeeld:
1.

Samenwerking voor preventie.

2.

Samenwerking rondom beoordeling en aanpak.

3.

Samenwerking in de uitvoering van onderwijs en jeugdhulp.

1. Samenwerking voor preventie
Samenwerking tussen scholen en jeugdpartners kan bijdragen aan
het versterken van een positief en ondersteunend pedagogisch
klimaat, op school en in de wijk, en aan het voorkomen van
opvoed- en opgroeiproblemen. Zo kunnen jeugdhulppartners de
basisondersteuning van scholen versterken, bijvoorbeeld door
consultatie voor leerkrachten, ondersteuning bij gesprekken met
kinderen en/of ouders, en preventieve activiteiten voor ouders op
school.
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In verschillende regio’s wordt ook specialistische jeugdhulp

Primair onderwijs

preventief ingezet in het onderwijs, met name voor leerlingen met

Variant 1: Jeugdprofessional komt naar school

ingewikkeldere ontwikkelingsvragen. Doel is om scholen te helpen

De contactpersoon uit het wijkteam is bereikbaar voor de school. Op

bij het realiseren van een goed pedagogisch klimaat, maar ook

uitnodiging neemt deze professional deel aan het interprofessioneel

onderwijsprofessionals te ondersteunen bij tijdig signaleren en snel

overleg op school. Hij of zij is verantwoordelijk voor het inschakelen van

inzetten van passende hulp.

jeugdhulpspecialisten voor dit overleg, en voor eventuele toeleiding naar

Scholen kunnen bijdragen aan het versterken van het preventieve

lichte of specialistische hulp.

aanbod in de wijk of gemeente, bijvoorbeeld door hun gebouw aan
te bieden voor activiteiten vanuit wijkvoorzieningen. Ook kunnen

Variant 2: Schoolmaatschappelijk werker als spil

activiteiten gezamenlijk worden aangeboden, met de jeugdhulp maar

De schoolmaatschappelijk werker is aanwezig op school en is

ook met bijvoorbeeld het jongerenwerk en (buurt)sportverenigingen.

laagdrempelig bereikbaar voor consultatie en lichte hulp aan leerlingen,

Jeugdpartners kunnen in hun werk gebruikmaken van de signalen,

ouders en teamleden. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan

kennis en ervaring van scholen over kinderen en gezinnen.

leerlingbesprekingen en interprofessioneel overleg, kan lichte hulp bieden
aan leerlingen of ouders, en fungeert als spil tussen de school en het

2. Samenwerking rondom beoordeling
en aanpak

wijkteam.
Variant 3: Wijkteam werkt op school

Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp)-

De generalist van het wijkteam werkt voor een deel van zijn/haar tijd op

partners vindt vooral plaats als er rondom een kind vragen zijn over

school en is onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de school.

ontwikkelings- of gedragsproblematiek, of belemmeringen in de

Hij/zij biedt consultatie aan leerkrachten en intern begeleiders, en lichte

gezinssituatie. Deze samenwerking kent veel verschillende vormen,

hulp aan leerlingen en/of ouders, en heeft mandaat om zo nodig te

die sterk variëren in de verschillende onderwijssectoren.

beslissen over de inzet van specialistische hulp.
Variant 4: CvB in speciaal onderwijs
Alle scholen voor speciaal onderwijs hebben een Commissie van
Begeleiding (CvB), die bij voorkeur bestaat uit de directeur van de school,
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een gedragsdeskundige, een jeugdarts en een (school)maatschappelijk

vaste contactpersoon in dit team, die de casussen van deze school

werker. De CvB geeft advies en ondersteuning aan ouders, leerkrachten

oppakt. De contactpersoon neemt deel aan het interprofessioneel overleg

en andere professionals in de school. Vanuit de CvB worden de lijnen

op school. Meestal mag die persoon ook lichte hulp aanbieden aan

gelegd met de hulp in de wijken.

jongeren en gezinnen, vanuit de gedachte van ‘school als vindplaats’. Als
aanvullende zorg nodig is, heeft de contactpersoon vaak het mandaat om
specialistische jeugdhulp in te schakelen.

Voortgezet onderwijs
Variant 1: Contactpersoon uit wijkteam waar de school staat neemt deel

Variant 4: CvB in voortgezet speciaal onderwijs

aan overleg

Alle scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben een Commissie

De contactpersoon uit het wijkteam waar de school staat neemt deel

van Begeleiding (CvB), die bij voorkeur bestaat uit de directeur van

aan het interprofessioneel overleg op school. Hij/zij beoordeelt samen

de school, een gedragsdeskundige, een jeugdarts en een (school)

met de zorgcoördinator welke professionals voor het overleg worden

maatschappelijk werker. De CvB geeft advies en ondersteuning aan

uitgenodigd. De jeugdprofessional kan soms zelf lichte hulp bieden

ouders, leerkrachten en andere professionals in de school. Vanuit de CvB

en schakelt zo nodig (specialistische) hulp in, vaak via het betreffende

worden de lijnen gelegd met de hulp in de wijken.

wijkteam.
Variant 2: Schoolmaatschappelijk werker als spil

Middelbaar beroepsonderwijs

De schoolmaatschappelijk werker fungeert als spil tussen de school en

Variant 1: Schoolmaatschappelijk werker als spil naar ondersteuning in

het wijkteam waar de school staat, en/of het wijkteam van de betreffende

eigen wijk

leerling. Op school neemt de schoolmaatschappelijk werker deel aan

Als een mbo-instelling een ondersteuningsvraag niet zelf kan oplossen,

het multidisciplinair overleg, en biedt zelf lichte hulp aan leerlingen en/of

wordt de student verwezen naar het wijkteam of de huisarts in de eigen

ouders. Voor een verwijzing naar specialistische jeugdhulp moet meestal

gemeente. De schoolmaatschappelijk werker is vaak de verwijzer, en

doorgeschakeld worden naar het wijkteam van de betreffende leerling.

daarmee de spil tussen de interne zorgstructuur van de school en de
ondersteuning in de gemeenten.

Variant 3: Gemeentelijk of regionaal vo-team
Een gemeentelijk of gebiedsgericht vo-team is verbonden aan alle

Variant 2: Gemeentelijk of regionaal mbo-team

middelbare scholen in een gemeente of regio. Iedere school heeft een

Een gemeentelijk of regionaal mbo-team is beschikbaar voor onderwijs
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overstijgende ondersteuning voor alle mbo-locaties. Dit team wordt

terecht. Als de school problematiek signaleert die het interne zorgteam

grotendeels bekostigd door de gemeente, en werkt vanuit een centrale

van de school niet kan oppakken, wordt een jongere rechtstreeks

locatie. Het interne zorgteam van een mbo-locatie verwijst studenten met

doorverwezen naar dit jeugdteam. Het jeugdteam beschikt over brede

onderwijs overstijgende hulpvragen naar het gemeentelijke of regionale

expertise die aansluit bij de specifieke ondersteuningsvragen van de

mbo-team.

doelgroep (bijvoorbeeld jeugd-ggz, jeugdarts en budgetcoach).
Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in één hand

Integraal arrangeren

In het (voortgezet) speciaal onderwijs is een model in ontwikkeling

In alle onderwijssectoren zijn voorbeelden te vinden van integraal

waarbij jeugdhulp door de school zelf ingezet kan worden, vanuit een

arrangeren: hierbij wordt in één overleg een gezamenlijke aanpak

budget van de gemeente voor jeugdhulp waarover de school zelf kan

afgesproken voor een kind of jongere. Aan het overleg nemen de jeugdige

beschikken. Vaak werkt de school daarbij samen met één of twee vaste

en de ouders deel, en alle professionals die noodzakelijk zijn voor

zorgaanbieders.

passend onderwijs en passende hulp. De deelnemers aan het overleg
zijn gemandateerd om te beslissen over alle benodigde hulp en/of

Onderwijs-zorgarrangementen

onderwijsondersteuning.

Bij een onderwijs-zorgarrangement (oza) werken kind en ouders integraal
samen met onderwijs, jeugdhulp en/of zorg. Deze samenwerking komt

3. Samenwerking in de uitvoering van
onderwijs en zorg

tot stand als een kind naast ondersteuning in het (speciaal) onderwijs ook
jeugdhulp en/of zorg nodig heeft. Een oza kan rondom een individueel
kind worden georganiseerd, maar ook voor groepen kinderen. Een oza

Er zijn ook vormen waarbij onderwijs en jeugdhulp daadwerkelijk

is altijd maatwerk: de specifieke behoefte van een leerling of een groep

samenwerken binnen één team of één programma.

leerlingen bepaalt de inhoud ervan.

School als werkplaats (jeugdhulp in de school)

De volledige opbrengsten van de CoP Interprofessioneel samenwerken vind

Jeugdhulp in de school, vaak onder de noemer van ‘school als

je op onze website. Klik hier.

werkplaats’, komt breed voor in het mbo, en in mindere mate in het vo
(en po). Hierbij werken meerdere jeugdhulpprofessionals in de school, en

Onder begeleiding van:

vaak ook in de klas. Leerlingen en ouders kunnen op eigen initiatief bij hen

Marij Bosdriesz, M.Bosdriesz@nji.nl
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Vormen van samenwerking tussen onderwijs en jeugd(hulp)
Community of Practice 'Interprofessioneel samenwerken'

Samenwerking voor preventie
Samenwerking tussen scholen en jeugdpartners draagt
bij aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat en
het voorkomen van opvoed- en opgroeiproblemen:
jeugd(hulp)partners versterken de basisondersteuning
van scholen
scholen versterken het preventieve aanbod in de wijk
of gemeente

Samenwerking rondom
beoordeling en aanpak

Varianten in het primair onderwijs
1. jeugdprofessional komt naar school
2. schoolmaatschappelijk werker als spil
3. wijkteams werkt op school
4. CvB in speciaal onderwijs

Varianten in het voortgezet onderwijs
Samenwerking in de
uitvoering
School als werkplaats
Een jeugdteam van verschillende professionals,
met brede expertise die aansluit bij de doelgroep,
werkt in de school en is laagdrempelig
beschikbaar voor leerlingen.
Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in één hand
School werkt samen met één of twee vaste jeugdhulpaanbieders en
kan zelf jeugdhulp op school inzetten op basis van een budget vanuit
de gemeente.

Onderwijs-zorgarrangementen
Samenwerking op maat tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg, samen
met het kind en de ouders, gericht op de specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van een kind.
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1. contactpersoon uit wijkteam neemt deel aan overleg
2. schoolmaatschappelijk werker als spil
3. gemeentelijk of regionaal vo-team
4. CvB in voortgezet speciaal onderwijs

Varianten in het mbo
1. schoolmaatschappelijk werker als schakel naar
ondersteuning in eigen wijk
2. gemeentelijk of regionaal mbo-team

Integraal arrangeren
In één overleg, met jeugdige, ouders en alle benodigde
(en gemandateerde) professionals, wordt één
gezamenlijke aanpak afgesproken voor passend
onderwijs en passende hulp.
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2.4.3. Werkzaam element 3
		

		
		

Regie op de samenwerking op
alle niveaus van uitvoering, 		
beleid en bestuur

om middelen toe te wijzen en om de gezamenlijke activiteiten
te coördineren en op te volgen9. Het gaat dan bijvoorbeeld om
samenwerkingsafspraken of convenanten tussen gemeenten,
onderwijs en jeugd, en brede lokale en duurzame afspraken op
bijvoorbeeld het punt van inkoop van jeugdhulp. Kort gezegd komt
het erop neer dat het duidelijk is vastgelegd wie wat doet, wie wat
beslist, en hoe mandaten zijn geregeld. Deze afspraken worden in
gezamenlijkheid ontwikkeld op bestuurlijk- en beleidsniveau, en

Deze paragraaf gaat over de regie op samenwerking.

vormen de kaders waarbinnen de samenwerking in de uitvoering tot

Hierbij spelen onderstaande indicatoren een rol:

bloei kan komen.

•

Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, onderwijs en jeugd;
brede lokale– duurzame afspraken

Een belangrijk aspect van netwerk governance is hoe centraal (of

•

Mandaat in de uitvoering is georganiseerd.

decentraal) beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden voor

•

Congruentie niet alleen in visie maar ook in sturing en financiële

de coördinatie in een organisatienetwerk worden belegd. Dit hangt

inrichting van de (samenwerkende) organisatie(s).

samen met de uiteindelijke effectiviteit van samenwerking.

Borging in beleid en bestuur

Als de mate van vertrouwen laag is in een project of netwerk

•

Aan de hand van de literatuur, de praktijk, gesprekken, CoP en illustratieve

organisatie, betekent dat nog niet dat je nooit effectief kunt

voorbeelden geven we inzicht in wat van belang is bij dit element.

samenwerken. Die situatie vraagt echter wel om een andere vorm
van sturing, of regie. Uit de literatuur weten we dat in situaties waarin
het vertrouwen laag is, het organisatienetwerk beter centraler kan

Uit de literatuur

worden aangestuurd, door één of een kleine groep organisaties10.
Deze centrale actoren - of ‘spinnen in het web’ hebben dan een

Hoewel in domeinoverstijgende samenwerking de beslis

mediërende rol tussen de andere partners in het netwerk. Wanneer

macht meer verdeeld is over een verscheidenheid aan actoren,

vertrouwen hoog is, kan de samenwerking meer decentraal worden

heeft een organisatienetwerk niettemin sturing nodig. De

georganiseerd. Iets dergelijks kan ook worden gezegd voor een

sturing van organisatienetwerken wordt in de literatuur

gedeelde visie: hoe minder men het (vooralsnog) eens is over de

‘netwerk governance’ genoemd. Het betreft afspraken over, en

gezamenlijke doelen van de samenwerking, hoe meer centraal je een

structuren voor, beslissingsbevoegdheden en samenwerking

organisatienetwerk (in eerste instantie) wilt organiseren.
9
10
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Uit de praktijk en in dialoog

mag duidelijk zijn, borging in beleid en bestuur is wel een

Een gezamenlijke agenda kan zowel verticaal binnen een

belangrijke stap. In het eindrapport van de evaluatie passend

domein geïnitieerd worden, als horizontaal door de domeinen

onderwijs (2020) wordt toegelicht dat we er nog niet zijn

heen en wel op de verschillende niveaus van bestuur, beleid

en over de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp de

en uitvoering. Regie op samenwerking omvat ook het bij

tevredenheid van betrokken partijen sterk uiteen loopt. Daar

elkaar brengen van partijen en deskundigheden die samen

waar zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden wél

tot effectieve samenwerking kunnen komen. De bestuurlijke

tevreden zijn over de onderlinge samenwerking wordt aan een

stap een integraal kindcentrum te ontwikkelen en wie daarbij

paar voorwaarden voldaan. Naast een gedeelde visie, onderling

te betrekken, is daarvan een voorbeeld. Een uitnodiging vanuit

vertrouwen en persoonlijk contact is actieve betrokkenheid van

de gemeente aan een aantal lokale organisaties samen in een

partijen en sturing op de samenwerking er daar één van.

bepaalde context een preventieve aanpak of een positieve
basis te bieden, is een ander voorbeeld.

Op bestuurlijk niveau staat regie in het teken van het
ondersteunen en bevorderen van samenwerking op de

Initiatieven kunnen op veel plaatsen ontstaan, effectiviteit

werkvloer. ‘Ik doe de hele dag weinig anders dan mensen aan

ontstaat bij de samenhang en samenwerking met

elkaar verbinden. Je zou eens met die moeten praten, die doet dit

netwerkpartners. Zo pleit binnen het domein onderwijs

en dat en dat sluit aan op je vraag om…’, verhaalt een bestuurder.

(verticaal) een breed verband van samenwerkende sectorraden

De praktijk is nog vaak anders. Hoe hoger in de organisatie

in ‘De Inclusieversneller - Samen vertrekken’ (2020) voor een

van bijvoorbeeld een gemeente of een jeugdhulporganisatie,

strategische agenda op regioniveau. Een agenda die zich

hoe meer er vanuit het belang van de organisatie wordt

richt op ‘samen optrekken’ wordt genoemd als stimulans

gedacht, in plaats van vanuit het belang van het kind, zo wordt

voor de samenwerking van de samenwerkingsverbanden

in gesprekken opgemerkt. Wijkteams worden pas betrokken

van schoolbesturen, hun samenwerkende partners van

als alle andere betrokkenen al een hulpbehoefte hebben

gemeenten, de kinderopvang en de zorg samen. Dit initiatief

geformuleerd, zo ervaren zij vaak. Dit terwijl voor een integrale

staat niet op zich maar past bij het uitgangspunt van integrale

oplossing, vanuit de blik van het betrokken gezin, het het best

samenwerking uit de afspraken die (horizontaal) gemaakt zijn

werkt als ondersteuning waar mogelijk direct nabij is en zo

in de bestuurlijke coalitie Passend Onderwijs-Jeugdhulp-Zorg.

mogelijk vanuit het informele netwerk komt.

Dat een dergelijke afspraak alleen niet direct leidt tot resultaat

Explicieter wordt op bestuurlijk niveau de noodzaak van een
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eenheid in aansturing, omdat die daar niet vanzelfsprekend

soms frustrerend, maar biedt het ook kansen. De kans op een

is. Vanuit de decentralisaties is het aan de gemeente daarbij

verbeterde versie van het aanbod of de samenwerking. Ook

de regie in nemen. Bij de gemeente liggen de mogelijkheden

in dit opzicht kunnen leidinggevenden een rol vervullen in het

in termen van beleid en coördinatie en het maatschappelijke

stimuleren daarvan.

gezag voor een overzichtsblik. Met de decentralisaties
moesten gemeenten die rol pakken, zonder daar ooit goed in
ondersteund te zijn; ontwikkeling van de regierol vraagt tijd.
Bestuurders en managers dienen voor het commitment op
de werkvloer aan een gezamenlijke oplossing voor te leven,
je zou kunnen zeggen als een vorm van modeling11. Van de
direct op kinderen betrokken professionals kan enkel worden
verwacht dat zij zoeken naar de gezamenlijke oplossing die

Uit de praktijk: Maatwerktraject
Onderwijs en Arbeid in Regio
Haaglanden
‘Wij helpen jongeren weer
zelfsturend te worden’

voor kinderen werkt, als de leidinggevenden daarin het goede
voorbeeld geven. Zij hebben ook een ondersteunende rol in het

Kinderen en jongeren die soms net wat extra hulp nodig

mogelijk maken van het werk met en voor kinderen door de de

hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, krijgen

organisatievorm te laten aansluiten op het beoogde doel.

binnen het basis- en voortgezet onderwijs meestal wel de

Regie op samenwerking is ook deze samenwerking faciliteren

hulp die ze nodig hebben. Maar dan… Ze gaan naar een

door het gesprek praktisch te organiseren: met een agenda,

vervolgopleiding, worden 18 jaar, ineens zijn ze volwassen

vastleggen van besluiten en acties, het plannen van een

en worden ze geacht zelfredzaam te zijn. Vaak komt dat

vervolgafspraak en dergelijke. En natuurlijk ook af te spreken

neer op: zoek het nu zelf maar uit. In de regio Haaglanden

wie deze rol op zich neemt.

is in 2018 voor deze groep jongeren het Maatwerktraject

Samenwerken en het opbouwen van samenwerking in een

Onderwijs en Arbeid opgezet. Het doel: jongeren in de

netwerk is nooit af, je zou kunnen zeggen een staat van

leeftijd van 16 tot 27 jaar helpen een opleiding te voltooien,

permanente (door)ontwikkeling. Voortdurend staan we open

en ze te begeleiden naar werk.

voor leerervaringen en open voor een verbeterde versie.
Telkens als er een nieuwe partner in het netwerk wordt
betrokken moet je (deels) opnieuw beginnen. Uiteraard is dat
Bandura A. Sociaal-cogitieve leertheorie. Modeling: leren door anderen te observeren en hun gedrag
te imiteren, het gaat dan om een vaak ingewikkeld, nieuw gedragspatroon dat in één keer wordt
overgenomen.

11
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Projectleider Tina van Wouw vertelt hoe zij en haar vijftien

Maatwerkcoaches

maatwerkcoaches dat aanpakken: ‘Wij vervullen de rol van

In de drie jaar dat het Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid

betekenisvolle volwassene. Door allerlei omstandigheden

nu bestaat, hebben de maatwerkcoaches al ruim 650

mist onze doelgroep zo’n belangrijke persoon in hun leven,

jongeren kunnen helpen. Zonder de hulp van MOA zou het

een soort tante die je er voor je is, maar je ook af en toe

de meesten van hen niet zijn gelukt hun opleiding af te

streng kan toespreken als dat nodig is. We vinden het

maken. Mét hulp van het traject is het percentage VSV’ers

belangrijk dat de jongeren zelfsturend worden, zelf weer

nog slechts vier procent, met recht een succes.

controle krijgen over hun leven. Daar hebben ze hulp bij

Sleutel tot het succes zijn de specifieke kwaliteiten van

nodig, en die hulp bieden wij.’

de maatwerkcoaches. Ze hebben zelf vaak het nodige
meegemaakt, zijn dus ervaringsdeskundig, en hebben

Vroegtijdig School Verlaters

bijvoorbeeld in het onderwijs gewerkt waarbij ze vaak

De hulp van de coaches is volledig maatwerk. De doelgroep

dachten: dit kan anders. Opvallend vaak hebben ze ook een

wil heel graag iets bereiken, maar ze passen vaak niet in

kunstzinnige achtergrond, wat iets zegt over de creativiteit

de structuur van opleidingen, werk en hulpverlening. Dat

die voor hun werk nodig is.

kan diverse oorzaken hebben: ze hebben al jong kinderen
gekregen, ze moeten mantelzorg verlenen aan hun

Waar ben je goed in?

hulpbehoevende ouders, of ze hebben grote schulden. Probeer

Zo is maatwerkcoach Marije Mostert van huis uit

er dan maar eens een opleiding naast te volgen, waarbij je

dramadocent. Dat helpt haar zich goed te kunnen

geacht wordt op vaste tijden op school te zijn (of achter de

verplaatsen in wat jongeren nodig hebben. ‘Het begin ermee

computer te zitten). Het gevaar is dat ze het opgeven en

dat je een klik moet hebben’, vertelt ze. ‘Soms is die er niet,

terechtkomen in de categorie – want ook daarvoor hebben we

en moet je eerlijk concluderen: deze jongere is beter af bij

een label bedacht – Vroegtijdig School Verlater.

iemand anders. We proberen om met een open blik, zonder

De maatwerkcoaches zoeken samen met de jongere naar

ballast van het verleden, jongeren te leren op een andere

een werkbare oplossing, in overleg met de school en andere

manier naar zichzelf te kijken. We leren ze hun potentie te

instanties die nodig zijn. “We proberen van een vierkant geen

zien: waar ben je goed in? In de coronatijd ging dat heel

driehoek te maken om maar in de mal te passen”, vat Tina

goed door veel met ze te wandelen. Ze zijn dan uit hun vaak

van Wouw de aanpak samen, ‘maar we kijken of we de mal

benauwde omgeving en kunnen even vrijuit praten.’

kunnen aanpassen aan wat de jongere nodig heeft.’
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Belangrijk is om de jongeren uit hun weerstand te halen.

waarbij de thuissituatie of afkomst (en dus financiële

Veel van hen zijn er inmiddels aan gewend “dat ze niks

middelen) er niet toe doen. Ze doen wat nodig is en

kunnen en dat niks lukt”. De maatwerkcoaches helpen ze dit

wat werkt.’

zelfbeeld te corrigeren, zodat ze weer vertrouwen krijgen in

Van Wouw is inmiddels bezig met een promotieonderzoek

een toekomst voor zichzelf. ‘Soms moet je daarbij ook hard

naar een dergelijke vorm van onderwijs voor jongeren en

kunnen zijn’, zegt Tina van Wouw. ‘Je moet niet bang zijn ze

jongvolwassenen. Ze hoopt van harte dat ze een dergelijke

een spiegel voor te houden om ze uit hun bubbel te krijgen.

school binnenkort zelf mag opzetten. Want daar gaat het

En we zeggen ook altijd: maak gerust fouten. Een fout is pas

tenslotte om: iets doen, in plaats van alleen maar plannen

een fout als je er niks van leert.’

maken. ‘We zijn heel goed in het maken van bucketlijsten.
Ik pleit voor het maken van fuck-itlijsten. Stop met dingen

Speciaal MBO-onderwijs

die niet werken. Misschien is dat typisch Haags, maar

Waar de coaches het meeste last van hebben, zijn

het werkt!’

instellingen die niet willen meebewegen, die vasthouden

Voor meer informatie en contactgegevens,

aan de structuren die ze nu eenmaal zo hebben vastgesteld.

kijk op www.rocmondriaan.nl/moa.

Ook de schotten tussen de verschillende systemen van
onderwijs en hulpverlening helpen niet mee. Die belemmeren
het zicht op een gezamenlijke aanpak die voor iedereen
centraal zou moeten staan.
Wat zou helpen is het opzetten van een school waar deze
jongeren beter geholpen kunnen worden. Tina van Wouw
denkt daarbij aan een vorm van speciaal MBO-onderwijs
(naar het voorbeeld van speciaal basis- en voortgezet
onderwijs), waar onderwijs en hulpverlening samenwerken
en met een campusachtige opzet, waar je dus ook (tijdelijk)
kunt wonen en leven. Ze zag hiervan een mooi voorbeeld
in Denemarken: de Birkerød International School: ‘Ik vond
dat een heel mooi, sociaal onderwijsconcept voor jongeren
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Bindende afspraken tussen gemeenten,
onderwijs en jeugdhulp
Dit is een samenvatting van de opbrengsten van de

principes gedestilleerd die van belang zijn voor succesvolle
samenwerking – op strategisch niveau – tussen gemeente,
onderwijs en jeugdhulppartners.

Community of Practice ‘Bindende afspraken voor onderwijs,
jeugd en zorg’.

1. Gezamenlijke ambitie en doorleefde visie
Aan de basis van succesvolle samenwerking ligt een

Structurele samenwerking met bindende afspraken tussen

gezamenlijke ambitie, waarin de belangen van de

gemeenten, onderwijs en jeugdhulppartners is noodzakelijk

verschillende samenwerkingspartners samenkomen, en

voor een ononderbroken ontwikkellijn voor kinderen en

een sterk en gedeeld urgentiebesef. Hierbij helpt het als

jongeren. Iedere partij in deze samenwerking heeft anderen

partijen niet meer nieuw voor elkaar zijn. Zo kent Almere

nodig om in zo’n complex vraagstuk het hogere doel te

een lange samenwerkingsgeschiedenis, op strategisch

bereiken. Dat kan tot dilemma’s leiden: investeringen van de

en tactisch niveau, tussen onderwijs, gemeente, GGD

een kunnen leiden tot rendement bij een ander. Tegelijkertijd

en zorgpartijen. Hoe de ambitie te realiseren, komt

is iedere partij primair verantwoordelijk voor de eigen

terug in een gemeenschappelijke visie. Als die doorleefd

organisatie, en legt daarover verantwoording af aan een

wordt in alle professionele, ambtelijke en bestuurlijke

eigen bestuur, de gemeenteraad of een raad van toezicht.

geledingen, worden medewerkers gestimuleerd hier

Samenwerking ondervindt vaak hinder van het nastreven

gezamenlijk invulling aan te geven, en te werken

van het eigen belang.

vanuit ‘de bedoeling’. Zo is in Utrecht de gezamenlijke
opgave vertaald in concrete leidende principes, die

Hoe lukt het gemeenten, onderwijs- en jeugdhulppartners

richtinggevend zijn voor inwoners, praktijk, beleid

dan toch om elkaar op het niveau van beleid en bestuur

en bestuur.

te vinden in een gezamenlijke ambitie voor kinderen en

2. Maatschappelijk resultaat in beeld

jongeren, ondanks verschillende formele rollen, belangen en

Samenwerking is succesvol als deze meerwaarde

bestuurlijke contexten, en met schaarse middelen?

creëert voor de samenleving: voor kinderen en jongeren.
Om te sturen op maatschappelijke meerwaarde is het

In de Community of Practice ‘Bindende afspraken voor

belangrijk om de gezamenlijke ambities te vertalen

Onderwijs, Jeugd en Zorg’ hebben we zeven werkzame

naar meetbare maatschappelijke resultaten. Het
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meten van die resultaten, aan de hand van concrete

waarbij de cijfers uit de monitor de voeding zijn voor

indicatoren, maakt inzichtelijk wat de gezamenlijke

een inhoudelijk gesprek: Herkennen we de cijfers? Wat

inspanningen opleveren voor jeugdigen en ouders.

vinden we ervan? En wat willen we verbeteren?

Dat blijkt bijvoorbeeld bij de Almeerse monitor,
waarin data over jeugdhulpgebruik zijn gekoppeld

4. Gelijkwaardigheid

aan data over onderwijs, zoals schoolpopulaties en

Een goede onderlinge relatie is als cement: ze zorgt

schoolloopbanen. Op basis hiervan bespreken de

ervoor dat het bouwwerk van de samenwerking

gemeente en onderwijspartners wat nodig is om tot

tegen een stootje kan. Samenwerking is gebaat

een samenhangende aanpak te komen. Dit heeft ertoe

bij elkaar kennen en opzoeken, dus het loont om

geleid dat er geen toename meer is van het aantal

daarin te investeren. Daarbij is gelijkwaardigheid van

aanmeldingen voor dyslexiebehandelingen.

belang: het erkennen van en vertrouwen op elkaars
expertise en inzet. Zo wordt in de FoodValley-regio

3. Lerend systeem

de kennis van jeugdzorgprofessionals benut door

Een organisatie is pas een lerende organisatie als

beroepskrachten in het onderwijs, wat leidt tot een

haar medewerkers leren en zich ontwikkelen. Daarbij

vermindering van het aantal (onterechte) verwijzingen

helpt de aanwezigheid van persoonlijk meesterschap:

naar jeugdzorg. In de samenwerking is het ook van

reflecterende medewerkers die voortdurend bezig zijn

belang dat alle belanghebbenden betrokken worden.

zichzelf te ontwikkelen, om de resultaten te bereiken die

De gemeente Almere doet dit bijvoorbeeld door voor

ze zelf willen bereiken. In een lerend systeem vindt leren

de subsidiegesprekken met zorgpartijen ook de

plaats op de niveaus van uitvoering, beleid en bestuur.

schoolleiders en jeugdhulpmedewerkers die betrokken

Onderdeel daarvan is structurele reflectie en evaluatie,

zijn bij onderwijs-jeugdhulparrangementen uit te

waarbij signalen van de werkvloer worden benut bij

nodigen. De vuistregel is dat ouders, kinderen

het verbeteren van de samenwerking. In Utrecht is

en jongeren de belangrijkste stakeholder zijn in

structurele reflectie op casuïstiek ingebouwd in het

de samenwerking tussen onderwijs, gemeente

normale werkproces. Hierdoor ontwikkelen mensen

en jeugdhulp.

een lerende houding. In Almere wordt de gezamenlijke
monitoring benut om een cyclisch proces in te richten,
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5. Benoemen van verwachtingen en belangen

posities vindbaar en nodig: het kan een wethouder

Partijen moeten weten wat ze van elkaar kunnen

zijn, maar ook een schoolbestuurder, teamleider of

verwachten. Het is daarom goed om verwachtingen

professional in de uitvoering.

naar elkaar uit te spreken, en ieders belangen te
benoemen én erkennen. Alleen dan kunnen partijen

7. Netwerksamenwerking

tot één gezamenlijk belang komen, en daar acties

De samenwerking tussen gemeente, onderwijs

aan verbinden. Hierbij hoort ook het aangaan (en

en jeugdhulp kan op verschillende manieren

niet uit de weg gaan) van taakconflicten: reële

worden georganiseerd. Vaak zijn het vormen van

verschillen in zienswijzen, verlangens of behoeften.

netwerksamenwerking, met gedeeld leiderschap van

Het benoemen en adresseren van zo’n taakconflict is

alle betrokken partijen. De actoren in het netwerk

niet altijd gemakkelijk, maar leidt wel vaak tot betere

zijn medeverantwoordelijk voor het geheel en tegelijk

besluitvorming, samenwerking en resultaten voor

verantwoordelijk voor een deel. Het kan daarbij

kinderen en jongeren.

ongemakkelijk voelen dat een andere partij zeggenschap
zou krijgen over elementen waarvoor jouw organisatie

6. Passend leiderschap

verantwoordelijk is. Het is goed om oog te hebben

Succesvolle samenwerking rondom complexe

voor dynamieken die daarin kunnen ontstaan, zoals

vraagstukken vraagt specifieke vormen van leiderschap.

de beheersingparadox: bij complexe omstandigheden

Transformationele leiders zoeken naar de ruimte tussen

hebben mensen extra behoefte aan beheersing, terwijl

de regels, zijn in staat om heldere domeinoverstijgende

samenwerking vaak gepaard gaat met een bepaalde

doelen te stellen, en weten anderen aan deze doelen

mate van controleverlies en onvoorspelbaarheid. Bij

te verbinden. Ervaringen in Almere laten zien dat

netwerksamenwerking ligt de verantwoordelijkheid

transformationele leiders zichzelf ondergeschikt

voor besluitvorming bij de groep en niet bij een van

kunnen maken aan de gezamenlijke maatschappelijke

de partijen. Dit kan leiden tot een (te) groot aantal

opgave. Effectieve leiders zijn moedig, inspirerend en

overlegtafels. In de FoodValley-regio heeft men daarom

tegelijkertijd dienend: ze zorgen ervoor dat medewerkers

een inventarisatie gemaakt van alle overlegstructuren.

zoveel mogelijk vertrouwen en professionele ruimte

Hiermee werd duidelijk wie aan welke tafel zit en met

krijgen. Overigens zijn deze leiders op verschillende

welke opdracht, wat inzicht geeft in de samenhang.
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De volledige opbrengsten van de CoP Bindende afspraken voor
Onderwijs, Jeugd en Zorg vind je op onze website. Klik hier.
Onder begeleiding van:
Marloes Driedonks, M.Driedonks@nji.nl
René Peeters, rp@opmaatengroei.nl
Bas Wijnen, B.Wijnen@nji.nl
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Bindende afspraken voor Onderwijs, Jeugd en Zorg
Hoe vinden gemeenten, onderwijs- en jeugdhulppartners elkaar
- op het niveau van beleid en bestuur in een gezamenlijke ambitie voor kinderen en jongeren?
7 werkzame principes
1. Gezamenlijke visie en ambitie

4. Gelijkwaardigheid

investeer in je partners: ken elkaar en spreek met elkaar
formuleer leidende principes
werk vanuit een gezamenlijke visie
maak gezamenlijk een lokale analyse

2. Maatschappelijk resultaat in beeld

Onderwijs
5. Benoemen van verwachtingen en belangen

vertaal ambities naar maatschappelijk resultaat
bespreek doel en gebruik van monitoring
meet en bespreek de cijfers gezamenlijk
stuur op basis van tussentijdse resultaten

Jeugdhulp
Gemeente

3. Lerend systeem
ontwikkel lerend vermogen op alle niveaus
leer samen en iedere dag
creëer ruimte en tijd voor reflectie
borg geleerde lessen
reflecteer samen op casuïstiek

expliciteer expertise en verantwoordelijkheden
maak ieders bijdragen aan het maatschappelijk
resultaat concreet
betrek alle belanghebbenden waaronder kinderen,
jongeren en ouders

benoem eigenbelang en erken elkaars belangen
bespreek onderliggende waarden
verbind deze met de gezamenlijke opgave

6. Passend leiderschap
heb oog voor informele leiders
bekijk leiderschap vanuit expertise, talenten en
affiniteit
stimuleer transformationeel leiderschap

7. Netwerksamenwerking
ontwikkel netwerkcompetenties
evalueer gezamenlijk de samenwerking
maak een systeemanalyse
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2.4.4.

Werkzaam element 4

			 Lerende cyclus:
			

zicht op de voortgang

vraag ‘wat werkt’ betekent dat je bewust bezig moet zijn met hoe je
gegevens verzamelt en gebruikt om interventies te ontwikkelen en
de voortgang ervan te evalueren. Het betekent dat je professionals
daarin opleidt, en dat je op bestuurlijk niveau goede afspraken
maakt over wat valide en betrouwbare data zijn (zowel kwantitatief
als kwalitatief), wie die data wanneer verzamelt, wie er toegang tot

Deze paragraaf gaat over het belang van het gezamenlijk realiseren van

heeft, en welke (IT-)systemen worden gebruikt. Het betekent dat je

zicht op de voortgang en daar met elkaar over in gesprek blijven. De

verschillende perspectieven (professionals, ouders, kind) betrekt

volgende indicatoren zijn daarbij van belang:

in de dataverzameling en -evaluatie. Dit slaat terug op het eerder

•

Monitoring op het niveau waarop gezamenlijke afspraken zijn

genoemde belang van een gedeelde visie, gedeelde gedragsregels

gemaakt

en duidelijke regie. Een lerende cyclus gaat dus expliciet over de

•

Datagedreven werken

combinatie van valide bewijs en soepele samenwerking.

•

Een lerende cyclus in de regio, waarbij outcome van de
samenwerking vanuit meervoudig perspectief (ouders, jongeren,

Een lerende cyclus gaat daarnaast niet alleen over het leren

professionals, partners) wordt opgehaald en besproken t.b.v.

van het resultaat bij het kind, maar ook over het leren van de

kwaliteitsontwikkeling en duurzame borging.

samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd(organisaties)

Aan de hand van de literatuur, de praktijk, gesprekken, CoP en illustratieve

zelf. Aspecten van samenwerking die positief bijdragen aan het

voorbeelden geven we inzicht in wat van belang is bij dit element.

gezamenlijke resultaat zijn niet statisch, maar juist constant
in ontwikkeling12. Het waarborgen van een lerende cyclus in de
samenwerking zorgt ervoor dat zaken als onderling vertrouwen,

Uit de literatuur

een gedeelde taal, en begrip voor en kennis van elkaars
werkwijzen door de tijd heen kunnen groeien. De literatuur laat

Kwetsbare jongeren zijn vaak geregistreerd in een veelvoud

zien dat effectieve samenwerking zwaar leunt op een constante

van databases van organisaties en individuele programma’s.

en positieve ‘feedback loop’13. In die positieve feedback loop leidt

Om effectief te kunnen leren van het resultaat van

(meer intensieve) face-to-face dialoog tot meer vertrouwen, wat

samenwerking (in hoeverre zijn de ontwikkelkansen van

leidt tot meer commitment aan het proces, wat leidt tot een meer

het kind vergroot), is datagedreven werken en monitoring

gedeelde visie en wederzijds begrip, die leiden tot ‘small wins’

noodzakelijk. Het ‘evidence-based’ beantwoorden van de

ofwel eerste kleine successen, die leiden tot meer dialoog, etc.
12
13
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Een belangrijk onderdeel van een lerende cyclus is dat

bespreken. “Wat niet meetbaar is, is dikwijls wel merkbaar.” In het

organisaties de tijd nemen voor reflectie, zowel tijdens het

kader dat hierbij is ontwikkeld is plaats voor de ‘harde kant’ van

proces zelf, als na afloop.

data (controleren, borgen en verantwoorden) én de ‘softe kant’
(ontwikkelen, leren en innoveren).

In organisaties waar men zicht op voortgang wil houden

In de CoP Monitoring is gestudeerd op het zichtbaar maken

en evaluerend wil handelen is de motivatie vaak intrinsiek

van de resultaten en effecten van de samenwerking

en extrinsiek gedreven. Wat de organisatie zelf wil, en wat

onderwijs-jeugd en hoe je monitoring inzet als middel voor

de toezichthouder wil. Uit het rapport Mét Andere Ogen:

kwaliteitsverbetering, door niet alleen te kijken naar wat er is

“Goede gezamenlijke monitoring leidt tot lerende organisaties.

gedaan, maar ook naar wat het oplevert.

Monitoring moet betrokkenen raken! De indicatoren moeten
samen worden bepaald, zodat uitkomsten van de monitor

De ervaring in de praktijk is dat gezamenlijk leren door

bijdragen aan het gezamenlijke leerproces.” En stelt daarbij

meerdere betrokken partijen in veel situaties wordt

dat voor lerende netwerken van belang is om monitoring,

afgehouden. Evaluerend in gesprek gaan wordt opgemerkt als

de cijfers en het verhaal achter deze cijfers als integraal

een soms onbewuste lacune in de werkpraktijk. Een lerende

onderdeel op te nemen in de werkwijze.

cyclus vraagt monitoring, zo wordt ook vanuit het werkveld
opgemerkt. Daarbij gaat het om tellen én vertellen. Data

Uit de praktijk en in dialoog

kunnen een basis bieden voor evaluerende gesprekken. Dat
vraagt wel dat vooraf gezamenlijk doelen zijn gesteld en dat

Een voorbeeld van de wijze waarop zicht op de voortgang

eenduidige definities worden gehanteerd, op basis van op

wordt gehouden vind je in de handreiking kwaliteitszorg

elkaar aansluitend idioom. Zonder doelen zijn data

in samenwerkingsverbanden (passend onderwijs). Door

weinig betekenisvol.

het delen van kennis en ervaringen heeft een werkgroep

Een lerende praktijk kan onder meer in de opleidingen

van medewerkers vanuit samenwerkingsverbanden, op

worden bevorderd. In gesprekken wordt de wens

initiatief van Steunpunt Passend Onderwijs een handreiking

uitgesproken dat opleidingen meebewegen met de

opgesteld waarin zij onder meer een aantal issues benoemen

ontwikkelingen in het werkveld voor de beroepsattitudes en

die voor hen relevant zijn in de ontwikkeling en borging van

de vaardigheden die zij bevorderen. Zo kan al in opleidingen

kwaliteitszorg. Eén daarvan is dat niet alles meetbaar is en het

een open oog voor het leggen van verbindingen tussen

daarom zaak is met elkaar successen en zorgen te delen en te

vakgebieden worden bevorderd.
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Uit de praktijk:
De HollandRijnlandMethode:
resultaat van drie jaar ontwikkeling

Onderwijs- en jeugdhulpprofessionals hebben niet altijd de opdracht
of wettelijke ruimte om samen te werken aan één kind met één plan,
maar ze voelen wel de urgentie om samen nieuwe typen aanbod
te ontwikkelen. Daarnaast ontbreekt het de schoolbestuurders en

De samenwerking

gemeentebestuurders aan kennis van elkaars opdracht. Onjuiste

van onderwijs

verwachtingen maken verder dat een maatschappelijk probleem

en jeugdhulp is

(thuiszitten of verzuim) gezien wordt als het probleem van de ander.

complex. Op alle

Stappenplan

Opgave 1:
een nieuw fundament
S TA P 1

S TA P 2

Kennis = kracht

Om te komen tot een onderwijs zorgcontinuüm, beginnen

Vaste contactpersonen

ten en schoolbesturen moet op orde. Zo is basiskennis

daarom behoefte aan een duidelijke werkwijze met vaste

we met de basis. De kennis van professionals van gemeenverreist over integraal arrangeren en in het bijzonder ook

extra kennis over wetgeving, en de verantwoordelijkheden
van onderwijs en zorg om creatieve combinaties van

jeugdhulp, zorg en onderwijs te vormen. Kennis van de

contactpersonen die samenwerken met de zorgteams op
zetten.

vaak om kwetsbare kinderen die specialistische hulp nodig

Met name gespecialiseerde onderwijs scholen krijgen vaak
te maken met kinderen die jeugdhulp nodig hebben. Er is

de scholen en die bevoegd zijn om jeugdhulp snel in te

In zeer complexe situaties kan onduidelijkheid over de taak
van onderwijs en jeugdhulp vertragend werken. Het gaat
hebben om eerste stappen te zetten op weg naar onderwijs. Bij voorkeur hulp van zo min mogelijk verschillende

mogelijkheden die er wel degelijk zijn!

gezichten. Holland Rijnland pleit voor een professional die

Profiel vaste
contactpersoon

Handreiking integraal
arrangeren

S TA P 3

Aanstellen van de multidisciplinaire begeleider (onderwijs- en jeugdhulp begeleider)

zowel onderwijsbevoegd als SKJ geregistreerd is.

Regio Holland Rijnland ontwikkelde het document ‘profiel voor de vaste contactpersoon
gespecialiseerd onderwijs’. Hierin staat het

Om de kennis te verrijken heeft regio Holland
Rijnland handreikingen gemaakt. De handrei-

beoogde profiel van een vast contactpersoon.

Profielen professionals

een juiste opdracht te geven aan zorgteams.

professional beschreven in het document: Profiel

Holland Rijnland heeft het profiel van deze

Schoolbesturen kunnen deze ook gebruiken om

king ‘integraal arrangeren in complexe situaties’
biedt bijvoorbeeld inzicht hoe professionals in

voor een onderwijs- en jeugdhulpbegeleider. In

complexe situaties passend individueel aanbod

de handreiking voor professionals uit stap 1 staat

kunnen realiseren.

WEETJE: Gemeenten en samenwerkingsverbanden
in Holland Rijnland zorgen voor trainingen en infor-

beschreven hoe scholen dit type professionals
kunnen inzetten.

matie die de kennis en vaardigheden vergroten.

Opgave 2:
de realisatie van
groepsaanbod
S TA P 4

de slag met de totstandkoming van
nieuw groepsaanbod.

Gegeven het feit dat onderwijswetgeving op dit
moment erg onduidelijk is, moet de taakopvatting van onderwijs helder zijn. Het is daarom wenselijk dat schoolbesturen starten met het maken
van een gezamenlijke keuze over hun taak.

S TA P 5

Fundamentele keuzes
maken

Het realiseren van nieuw aanbod begint bij een visie van

Onderwijs op zorglocaties

te geven. Samen keuzes maken die ertoe leiden dat alle

wordt gegeven. Aanbod dat erop is gericht om zoveel
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gemeenten en onderwijs om samen het continuüm vorm

Na de visie komt de praktijk. Nu is het aan de schoolbesturen
en gemeenten om te zorgen dat onderwijs op zorglocaties

niveaus moet

Holland Rijnland ontwikkelde in drie jaar tijd een systematische

samengewerkt

aanpak (dHRM) om deze uitdagingen om te buigen naar

worden aan dezelfde

mogelijkheden. De stuurgroep, onder leiding van Hanneke van

doelstelling, terwijl

Noort namens adviesbureau OOG, ontdekte dat er wél degelijk

het vaak ontbreekt

mogelijkheden zijn om jeugdhulp en onderwijs goed op elkaar

aan kennis van

af te stemmen, zolang dat maar vanaf het begin van de

elkaars opdracht en

samenwerking gebeurt.

uitgangspunten. Het

De stuurgroep bestaat uit de gemeenten van Holland Rijnland en de

is een ingewikkelde

bestuurders van de samenwerkingsverbanden SWV PO Rijnstreek,

opgave, maar niet

SWV PPO Leiden en SWV PO Duin- en Bollenstreek. Onder leiding

onmogelijk! Om

van deze stuurgroep gingen diverse expertgroepen, met daarin

hierbij te helpen,

onderwijs- en zorgprofessionals, samen aan de slag. Op zowel

ontwikkelde

gemeente- als samenwerkingsverbandniveau is hard gewerkt om

inspiratieregio

oplossingen te bedenken.

Holland Rijnland de
HollandRijnland

Middels een publicatie is inzichtelijk gemaakt wat de ontdekkingen

Methode (dHRM).

zijn. Er wordt uitgelegd wat de diverse betrokkenen (scholen,
jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders) kunnen
doen om tot een betere samenwerking te komen. Ook is beschreven

S TA P 6

Kleinschalige groepsarrangementen op
schoollocaties

In deze stap organiseren gemeenten en schoolbesturen
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hoe met wettelijke beperkingen kan worden omgegaan om

gemeenten en samenwerkingsverbanden passend

onderwijs en jeugdhulp goed op elkaar aan te laten sluiten.

onderwijs vaak weten of de gezamenlijke inzet leidt tot

De publicatie bestaat uit een samenvattende animatie, een

minder jeugdhulpgebruik, of tot minder instroom in het

stappenplan en een toolkit (handreikingen en factsheets).

speciaal onderwijs. Ook bleek dat de monitoring van
interventies en activiteiten in die samenwerking, zoals

Monitoring van de samenwerking
onderwijs-jeugd

jeugdhulp op school, zich voornamelijk richt op output en
proces. Hiermee krijg je inzicht in wat er is gedaan, maar
niet in wat het oplevert. Dus hoe maak je de resultaten en

Dit is een samenvatting van de leeropbrengsten van de

effecten van de samenwerking onderwijs-jeugd inzichtelijk?

Community of Practice ‘Monitoring’.

En hoe zet je monitoring als middel in om systematisch en

In het rapport Met andere ogen wordt de waarde van

gezamenlijk te werken aan kwaliteitsverbetering?

monitoring benadrukt voor de samenwerking tussen
onderwijs en jeugd. Monitoring staat daarbij niet op zichzelf,

Hiermee gingen we aan de slag in de Community of Practice

maar is onderdeel van een continue meet-, spreek- en

Monitoring. Drie onderwerpen stonden daarbij centraal:

verbeterbeweging: samen lerend doen wat werkt. Door

1.

bijdraagt (staat van de jeugd)

cijfers en andere informatie over specifieke aspecten van de
samenwerking tussen onderwijs en jeugd gestructureerd

2.

gezamenlijke dialoog, reflectie en verbetering, uiteindelijk

scherp krijgen (formuleren) van de bijbehorende
ambities en maatschappelijke resultaten

te verzamelen en monitoren, ontstaat er een beeld van wat
goed gaat en wat beter kan. Dit beeld vormt de basis voor

expliciet maken aan welke vragen in de regio de inzet

3.

van het monitoren van output en proces naar het
monitoren van outcome

gericht op betere uitkomsten voor kinderen, jongeren en
gezinnen.

Staat van de jeugd
Het beleid en de inzet van gemeenten en

Monitoring in de samenwerking onderwijs-jeugd

samenwerkingsverbanden is idealiter gebaseerd op een

In de Community of Practice bleek dat monitoring

beeld van de ‘staat van de jeugd’. In de praktijk is dit vaak

vaak gericht is op financiële doelstellingen of

(nog) niet het geval. In de meeste regio’s vinden activiteiten,

transformatiedoelstellingen. Zo willen bestuurders van

pilots en interventies plaats rondom de samenwerking
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tussen onderwijs en jeugd. Maar vaak wordt niet expliciet

Valkuilen

gemaakt aan welke ‘problemen’ gewerkt wordt met deze inzet. Het

•

is belangrijk om dat wel te gaan doen.
Om het effect van activiteiten te meten en inzichtelijk te maken,

percentages.
•

is het nodig om de aanleiding en de ambities te specificeren.
Aan de hand van informatie over de staat van de jeugd

Alleen naar absolute getallen kijken en niet (ook) naar
Navelstaren op de nauwkeurigheid van cijfers, in plaats
van te kijken naar trends en waardering.

•

Als gemeente of samenwerkingsverband alleen de

kunnen gemeenten, onderwijs- en jeugdhulppartners partners

staat van de jeugd analyseren, zonder maatschappelijke

gezamenlijke ambities formuleren voor de samenwerking tussen

partners en de doelgroep.

onderwijs en jeugdhulp. Dit is overigens een cyclisch proces:

•

betrokken partijen moeten zich regelmatig de vraag blijven stellen

Cijfers onvoldoende duiden waardoor verkeerde
conclusies getrokken (kunnen) worden.

hoe het gaat met de jeugd in de regio, welke problemen er spelen
en wat de ambities zijn.

Maatschappelijk resultaat
De ambities die voortkomen uit de staat van de jeugd in

Tips

de regio moeten worden vertaald naar maatschappelijke

•

Gebruik bestaande bronnen, zoals de Monitor Aansluiting

resultaten. Daarbij moeten indicatoren worden geformuleerd

Onderwijs Jeugdhulp, het Centraal Bureau voor de Statistiek,

die iets kunnen zeggen over de voortgang: is men op de

de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, open data van DUO

goede weg om het maatschappelijk resultaat te behalen?

en lokale bronnen.
•

Ontwikkel eventueel een eigen regionale monitor (zoals de

Er zijn drie soorten maatschappelijk resultaat:

regio’s FoodValley, Groningen en Twente).

•

•

Splits cijfers en data uit naar (sub)groepen.

•

Koppel cijfers aan kwalitatieve gegevens: het gaat om een

inhoudelijke resultaten (‘het aandeel voortijdig
schoolverlaters is met 5 procent gedaald’)

•

combinatie van tellen én vertellen.

procesresultaten (‘betere samenwerking tussen
partners in de geboortezorg’)

•

randvoorwaardelijke resultaten (‘goed werkend
facturatiesysteem’)
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Voor gemeenten, onderwijs- en jeugdpartners is het belangrijk

van onze activiteiten: doen we de dingen goed, wat kunnen

om de focus te houden op de inhoudelijke resultaten. Ook in

we ervan leren en wat kunnen we verbeteren?

de Community of Practice lag hierop de nadruk. Daarbij zijn
maatschappelijke resultaten geen uitkomsten voor de korte

Met behulp van outcome-indicatoren kunnen professionals

termijn, maar resultaten om gezamenlijk naartoe te werken. Het

met leerlingen en scholen bespreken of de activiteiten

formuleren van de resultaten doen onderwijs en gemeenten

voldoende resultaat lijken te geven. Door outcome-

daarom bij voorkeur samen met maatschappelijke partners en

indicatoren in samenhang met elkaar te bespreken, kunnen

(een afvaardiging van) de doelgroep.

jeugdhulpaanbieders, onderwijspartners en gemeenten het
gesprek voeren over effecten en mogelijke verbeterpunten.

Tips

Dit dwingt de betrokken partijen om continu te werken aan

•

de daadwerkelijke effectiviteit van het aanbod.

Maak de maatschappelijke resultaten concreet en meetbaar,
door bijvoorbeeld percentages en jaartallen te noemen.

•
•

Benoem indicatoren om te kunnen volgen of de inzet bijdraagt

Om scherp te krijgen wat de outcome is van (reeds

aan het behalen van het maatschappelijk resultaat.

ingezette) activiteiten en interventies in de verbinding

Stel normen vast voor de maatschappelijke resultaten en

onderwijs en jeugdhulp, moet eerst helder zijn wat het

gebruik deze om de voortgang te duiden.

doel is van de activiteiten en interventies. Vaak bestaat
een interventie op school uit verschillende activiteiten.

Valkuil

Het is belangrijk om scherp te hebben welke verschillende

•

Maatschappelijke resultaten en bijbehorende normen

activiteiten er zijn, welke doelen men daarmee voor ogen

gebruiken om ‘af te rekenen’. Dit werkt strategisch gedrag

heeft en welke outcome daarbij hoort.

in de hand, zoals het alleen nog bedienen van ‘makkelijke’
doelgroepen.

Data en cijfers zijn een belangrijk hulpmiddel om te leren
en verbeteren, maar spreken niet voor zich. Cijfers moeten

Van output en proces naar outcome

geduid worden, waarbij het gaat om de combinatie van

Het monitoren van output geeft informatie over wat we doen. Het

tellen én vertellen. Ga daarom altijd in gesprek met partners,

monitoren van outcome geeft informatie over het effect van wat

jeugdigen en opvoeders om de achterliggende verhalen,

we doen. Het is een vorm van feedback op de directe resultaten

oorzaken en verbanden boven tafel te krijgen. Hiervoor
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kunnen de volgende duidingsvragen worden gebruikt:

Reflectie

•

Herkennen we het beeld uit de cijfers?

De bijeenkomsten van de Community of Practice, en

•

Hoe kunnen we dit verklaren?

de uitwerking van de drie hoofdonderwerpen, hebben

•

Wat vinden we ervan?

de essentie laten zien van monitoring rondom de

•

Wat zijn mogelijkheden voor verbetering?

samenwerking onderwijs-jeugd: het samen verkennen van
het verhaal achter de cijfers, het tellen én vertellen, en het

Tips

gezamenlijk formuleren van verbeteracties. Ook heeft de

•

Wees concreet en scherp in wat je wilt meten en weten: een

Community of Practice laten zien dat het realiseren van een

doel is nog geen outcome.

lerende manier van (outcome-)monitoring nog een weg te

Formuleer de doelen en outcome samen, bij voorkeur met

gaan heeft. Te vaak staan indicatoren nu ten dienste van

mensen die bij de daadwerkelijke uitvoering betrokken zijn.

externe verantwoording en zetten ze het systeem centraal,

Houd het behapbaar, sluit aan bij informatie die al wordt

in plaats van de cyclische beweging van monitoren, leren

verzameld en zorg ervoor dat het in verhouding staat tot de

en verbeteren om de ontwikkelkansen van kinderen te

inzet van de activiteit zelf.

verbeteren.

•
•

•
•

Kijk niet alleen naar meetbare, maar ook naar merkbare
resultaten.

Monitoren om te leren en verbeteren kost tijd, ruimte

Test de indicatoren door gezamenlijk een schatting te maken

en aandacht. En het vraagt daadkracht, lef en onderling

van de cijfers, en deze vervolgens te duiden.

vertrouwen, om structuren, systemen en mechanismen te
veranderen die het kind (nog) niet centraal zetten.

Valkuil
•

Cijfers gebruiken voor een (financiële) afrekening, in plaats

De volledige opbrengsten van de CoP Monitoring vind je op

van als een indicatie die aanleiding geeft voor een gesprek en

onze website. Klik hier.

voor gezamenlijke verdieping.
Onder begeleiding van:
Lieke Salome, L.Salome@nji.nl
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Monitoring
Staat van de jeugd
Aan welke problemen van kinderen en
jongeren wordt gewerkt met de activiteiten,
pilots en interventies?
Hoe gaat het met de jeugd in de regio?
Tips
- splits data uit naar subgroepen
- koppel cijfers aan kwalitatieve gegevens
- duid gegevens samen met partners

Waarom deze
activiteiten?
Wat is er aan de hand?

Van output naar outcome
Het directe effect meten van activiteiten,
interventies of voorzieningen, op basis
van scherpe doelen. Wanneer is de
leerling of schoolprofessional
(doelgroep) echt geholpen?
Tips
- formuleer doelen en outcome samen
- begin klein en houd het behapbaar
- gebruik de uitkomsten om te leren, niet
om af te rekenen!
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Ambities

Wat is het effect van
de samenwerking tussen
onderwijs en jeugd?
Activiteiten in de samenwerking
onderwijs-jeugd, zoals:
preventieve programma's op school
jeugdhulp in school
aanpak verzuim

Tussendoor willen weten
(meten) of het goed gaat?

Maatschappelijk resultaat
Wat zijn de gewenste resultaten voor
kinderen en jongeren? Wat betekent
'meedoen', of 'school succesvol
doorlopen?'
Tips
- maak resultaten concreet en meetbaar
- benoem indicatoren
- stel normen vast

Wat moeten de
activiteiten op lange
termijn opleveren?

Reflectie
Bekijk en bespreek structureel de
resultaten en effecten voor kinderen
en jongeren.
Doe dit samen, geef de cijfers duiding
en gebruik dit niet om af te rekenen,
maar om te leren.
Voor kwaliteitsverbetering is ruimte en
tijd nodig om met elkaar te mogen
leren en te verbeteren.
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2.4.5.

Werkzaam element 5

			 Faciliterend stelsel

Denk daarbij niet alleen aan het grijze gebied tussen de
Jeugdwet en wetgeving Passend onderwijs, maar ook
aan: Wet Langdurige Zorg, Wet Publieke Gezondheid, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet,

In dit hoofdstuk staat het belang van een faciliterend stelsel centraal.

Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs, Wet

De volgende indicatoren spelen daarbij een rol:

Kinderopvang, Wet Verplichte Meldcode, Wet Veiligheid op

•

Gebundelde financiering mogelijk maken; budgetten met

school en de Leerplichtwet. Specifiek zijn voor onderwijs,

poreuze randen.

zorg en jeugd de wensen op dit vlak onder andere om

Coördinatie op inhoudelijke en juridische vergelijking van wetten

gebundelde financiering mogelijk te maken, vrijstellingen 5a

in het sociaal domein.

terug te dringen14 en een betere afstemming van het toezicht

•

Terugdringen van vrijstellingen 5a.

om de integraliteit van onderwijs en zorg te verbeteren.

•

Afstemming van toezicht om integraliteit van onderwijs en

•

zorg te verbeteren.
•

Omgaan met incongruente schaalgrootte.

Uit de praktijk en in dialoog

Aan de hand van de literatuur, de praktijk, gesprekken, CoP en illustratieve

Inmiddels enkele jaren na de decentralisatie van de

voorbeelden geven we inzicht in wat van belang is bij dit element.

jeugdhulp en de invoering van passend onderwijs, blijven
we horen dat instrumentele en technische kloven de
samenwerking hinderen. Dat speelt op het vlak van het

Uit de literatuur
Samenwerking en de bestuurlijke regie daarop gedijen

begrijpen van elkaars taal, rond het delen van gegevens
en de bescherming van privacy, en - misschien het meest
pregnant - rond bekostigingsmogelijkheden.

beter bij een stelsel waarin wetten op elkaar zijn afgestemd,
of elkaar op zijn minst niet bijten. Momenteel bestaat

Naarmate er minder vanuit een gezamenlijke visie wordt

er een veelheid van wetten en regels die verschillende

samengewerkt, en op de werkvloer niet vanuit de bedoeling

aspecten van de zorg voor het kind reguleren. Momenteel

kan worden gewerkt, moeten partijen elkaar vinden op

werkt AEF in opdracht van MAO aan een onderzoek dat

het instrumentele niveau. Eerst voorzichtig beginnen

meer inzicht moet geven in de wettelijke knelpunten.

en samen ‘praktijk maken’. (eerste ‘small wins’). Moeten
14
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uitkomsten worden gezocht in termen van procedures en

redelijkerwijs niet meer te behappen is. Ook daar waar in

verantwoordelijkheden, dan zijn kloven tussen stelsels extra

praktijken op de andere elementen van het reflectiekader

hinderlijk. Vaak is de consequentie van een kloof dat het

vooruitgang wordt geboekt, blijft de vraag aanhouden om de

juridische interpretatie-vraagstuk nog ingewikkelder wordt.

randvoorwaarden te vereenvoudigen. Als wetten en regels
beter op elkaar zouden aansluiten/worden afgestemd,

Zolang wettelijke systematieken en procedures nog niet op

kunnen mensen makkelijker werken aan de juiste bedoeling.

elkaar aansluiten of daar vragen over bestaan, rest naar de
geest van de wet te handelen, in plaats van ons te beperken

Specifiek wordt genoemd hoe de vrijstelling van de leerplicht

tot de letter ervan. Een gedeelde visie helpt daar zeer bij,

(artikel 5a Leerplichtwet) een vraagstuk op zich is geworden.

zowel als basis voor het bepalen van ‘de geest van de wet’,

Deels komt dat doordat de vrijstelling gaandeweg een

als in de gezamenlijkheid van de aanpak. Ten aanzien van

mogelijkheid bood onderwijs- en bekostigingsvragen uit

wat werkt ten behoeve van een kind of een context, is de

de weg te gaan. De vrijstelling leek een mogelijkheid het

wet een kader waarbinnen aan de bedoeling kan worden

label thuiszitter te voorkomen. Beide aanleidingen maken

gewerkt. De bedoeling volgt nooit uit de wet. In die zin is het

het belangrijk dat wordt nagedacht over herziening van de

aan betrokkenen in een bepaalde setting samen te zoeken

vrijstellingsprocedure.

naar consensus over of en hoe de bedoeling kan worden
ingepast in het wettelijk kader, zo komt in enkele gesprekken
voorbij. ‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt
als daarbuiten’, dichtte Jules Deelder .
15

Uit de praktijk: Model Passende
Samenwerking FoodValley
Inspiratieregio FoodValley heeft een Model Passende

Het gebeurt nog steeds te vaak dat een kind op een

Samenwerking ontwikkeld. Dit wordt gebruikt voor

oplossing wacht terwijl school en jeugdzorg touwtrekken

Jeugdhulp en Onderwijsondersteuning. 8 Gemeenten en

over wie verantwoordelijkheid moet dragen (regie op

5 samenwerkingsverbanden werkten samen aan deze

samenwerking) voor de oplossing. Ook dat komt - nog

digitale wegwijzer voor het nemen van de juiste route om

steeds - uit gesprekken naar voren. Men signaleert ook

ondersteuningsvragen te beantwoorden.

dat met zoveel wetten en regels rekening moet worden
gehouden, dat het totaal overkomt als een jungle, die
15
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ouders en jeugdige (kind, jongere of leerling) samenwerken

Uit onderzoek
Optimale ontwikkelkansen voor
kinderen: wettelijke knelpunten nader
onderzocht

rond ondersteuningsvragen. We praten hierbij met elkaar

Op verzoek van MAO heeft AEF onderzoek gedaan naar

en niet over elkaar. Alle betrokkenen werken hierbij proactief

belemmeringen in de wettelijke kaders bij het realiseren van

en laagdrempelig; we bespreken situaties, vragen en

een doorgaande ontwikkeling van kinderen. AEF analyseerde

ontwikkelingen in een vroeg stadium met elkaar door.

wetten waar kinderen gedurende hun levensloop mee te

De opzet van het Model Passende Samenwerking, is dat
school, het lokaal team (de verzamelnaam voor CJG,
wijkteam en sociaalteam) en het samenwerkingsverband met

maken (kunnen) krijgen en keken daarbij naar synergiën en
Het Model Passende Samenwerking toont de afgesproken

tegenstrijdigheden tussen deze wetten. De bevindingen uit

(wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen

de juridische analyse zijn getoetst in groepsgesprekken in

Jeugdwet en Onderwijswetten in de FoodValley, geldend

drie inspiratieregio’s.

voor scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden
(SWV) van Barneveld, Scherpenzeel, Veenendaal,

Een belangrijke conclusie naar aanleiding van de analyse

Renswoude, Ede, Wageningen en Rhenen.

en gesprekken in de regio’s is dat het ontbreken van een

Klik hier voor meer informatie.

eenduidige gezamenlijke bedoeling vanuit de wet in de
praktijk kan leiden tot verschillende perspectieven van
professionals op de ontwikkeling van kinderen en hun
rol daarin. Zo ligt in de onderwijswetten veel nadruk op
leerplicht en leerprestaties, en kan in de Wet Kinderopvang
vroegsignalering en de ontwikkeling van kinderen meer aan
bod komen. De ‘levensloop van het kind’ moet een meer
centrale rol krijgen in de uitwerking van alle verschillende
wetten. Een gemeenschappelijke bedoeling en gedeelde
definities van bepalende factoren en begrippen zoals
normaliseren en preventie zijn daarbij van belang. Nu
worden dergelijke termen verschillend geïnterpreteerd en

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

64

uitgewerkt. Tot slot is samenwerking niet altijd in de wet

Doel van de ‘Handreiking met gesprekskader onderwijs-

vastgelegd maar liggen er volgens professionals vooral

zorgarrangementen’ is scholen, samenwerkingsverbanden

kansen in de praktijk om over dit onderwerp meer met elkaar

en gemeenten te helpen bij het voeren van een gefundeerd

in open gesprek te gaan.

gesprek over de ontwikkeling en operationalisering van oza’s.

Meer lezen? Het onderzoek vind je hier.

De handreiking en het gesprekskader dragen bij aan goede
verbinding tussen onderwijs(ondersteuning) en jeugdhulp, en

‘Onderwijs-zorgarrangementen’

daarmee aan betere ontwikkelkansen voor alle leerlingen.

De Community of Practice ‘Onderwijs-zorgarrangementen’

Beleidsachtergrond

heeft tot twee opbrengsten geleid:

De invoering (2014) en evaluatie (2020) van passend

1.

Handreiking met gesprekskader onderwijs-

onderwijs stelt scholen voor de uitdaging om binnen de

zorgarrangementen

kaders van hun ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk

Integraal arrangeren: handvatten uit de praktijk

kinderen een passend aanbod te doen. De decentralisatie

2.

Van beide onderdelen lees je hieronder een samenvatting

(2015) en transformatie van de jeugdzorg is gericht op

met bijbehorende infographic.

normalisatie en preventie. Beide ontwikkelingen komen
samen in het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (oogo),
waarin gemeenten en samenwerkingsverbanden hun

Opbrengst 1: Handreiking en gesprekskader
onderwijs-zorgarrangementen

plannen op elkaar afstemmen.

De ontwikkeling van onderwijs-zorgarrangementen

De beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend

(oza’s) wordt in toenemende mate praktijk in scholen,

onderwijs (OCW, 2020) geeft aanwijzingen om te komen tot

samenwerkingsverbanden en gemeenten. Tegelijkertijd zijn

heldere uitgangspunten voor passend onderwijs, duidelijke

oza’s niet nieuw; zo zijn ze in het speciaal onderwijs al jaren

rollen voor besturen en samenwerkingsverbanden, en meer

vast onderdeel van de ondersteuning van veel scholen. Er

mogelijkheden om tot een passend aanbod te komen. De

is dus volop gelegenheid om te leren van de ervaringen die

beleidsnota beoogt minder vrijblijvendheid in de uitvoering

zijn opgedaan met het ontwikkelen en borgen van onderwijs-

van passend onderwijs, en geeft handvatten voor de

zorgarrangementen.

beweging naar steeds inclusiever onderwijs.

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

65

In de derde onderwijs- en zorgbrief (OCW en VWS,

Wat zijn onderwijs-zorgarrangementen?

2020) formuleren de ministeries van Onderwijs en

Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen

Volksgezondheid het einddoel van de samenwerking tussen

met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin

onderwijs en zorg: ‘een zorgcontinuüm waarbij kinderen

regulier of speciaal onderwijs niet alleen kan voorzien. Het

onderwijs en zorg krijgen die aansluit bij hun behoeften

uitgangspunt van een oza is om op school, thuis en in de

op een plek waar zij zich veilig voelen en zich kunnen

vrije tijd de reguliere fysieke, cognitieve, mentale, sociale en

ontwikkelen’.

emotionele ontwikkeling van een kind te ondersteunen, en
de continuïteit van de schoolloopbaan te bevorderen.

Wettelijke uitgangspunten
Bij het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement

Zo divers als de ondersteuningsbehoeften van kinderen zijn,

speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Deze bepaalt

zo divers zijn onderwijs-zorgarrangementen. We kunnen

de bewegingsruimte voor scholen, hulpverleningsinstanties

oza’s op verschillende manieren onderscheiden:

en gemeenten. Ten aanzien van het onderwijs zijn de
volgende wettelijke uitgangspunten van belang:

Voor wie?

Organisatieniveau

•

schoolondersteuningsprofiel: hierin legt de school vast

individuele leerling

lokaal

hoe ondersteuning van leerlingen is ingevuld

groep leerlingen

regionaal

•

bovenregionaal

ontwikkelingsperspectiefplan: hierin beschrijft de
school ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling,

•

en wie er met leerlingen en ouders samenwerken om

Ondersteuningsniveau

Doelstellingen

ontwikkelingsdoelen te behalen

ondersteuning in de basis

terugleiden

Variawet: deze wet biedt maatwerkmogelijkheden voor

aanvullende ondersteuning

opbouwen

leerlingen die (tijdelijk) niet (volledig) aan het onderwijs

specialistische
ondersteuning

versterken

kunnen deelnemen vanwege een lichamelijke en/of
psychische beperking

aanpassen
doorleiden
verrijken
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Versterken van oza’s

3. Verbetercyclus

Een onderwijs-zorgarrangement kan complex zijn in

Een verbetercyclus geeft input aan de kwaliteitszorg van de

organisatie en uitvoering. Drie aspecten helpen de kans op

betrokken organisaties. Het is belangrijk om alle betrokken

succes van een oza zo groot mogelijk te maken.

partijen te betrekken in de verbetercyclus: leerlingen, ouders,
professionals, beleidsmakers, controllers, directie, enzovoort.

1. Leidende principes
Het onderwijs-zorgarrangement kan worden versterkt door

Gesprekskader

leidende principes te beschrijven die de intentie van de oza

De basis voor goede uitvoering van onderwijs-

helpen duiden. In het werkveld van onderwijs en jeugdveld

zorgarrangementen ligt in regionale afspraken op het

zien we drie leidende principes veel terugkomen:

niveau van bestuur, beleid, organisatie en uitvoering.

•

Werk vanuit een zo integraal mogelijke aanpak

Het gesprekskader helpt professionals, beleidsmakers

waarbij onderwijs en gemeentelijke voorzieningen 		

en bestuurders van gemeenten, onderwijs- en

samenwerken met ouders en kinderen op verschillende

jeugdhulporganisaties bij het gesprek in de regio over

leefgebieden van jeugdigen.

ontwikkeling van beleid en het opzetten van een onderwijs-

Lever zoveel mogelijk maatwerk met een zo groot

zorgarrangement. Ook het betrekken van ouders en

mogelijke regierol van ouders en leerlingen.

leerlingen is onderdeel van het gesprekskader.

•
•

Zie het onderwijs-zorgarrangement als onderdeel van
een onderwijs-zorgcontinuüm dat moet zorgen voor een

Het gesprekskader is het meest effectief als het samen

ononderbroken ontwikkeling van een leerling.

met alle samenwerkingspartners wordt besproken. Het
kader bevat een groot aantal vragen, ingedeeld in zeven

2. Outcome-indicatoren

verschillende onderdelen. Het doel is niet om alle vragen

Outcome-indicatoren maken het mogelijk om systematisch

te beantwoorden. Het doel is wel om met elkaar in gesprek

te monitoren of het onderwijs-zorgarrangement doet

te gaan naar aanleiding van de vragen en samen tot een

waarvoor het bedoeld is.

kwalitatief goed onderwijs-zorgarrangement te komen.

MAART 2021 Midterm

| Aanpak Met Andere Ogen

67

Gesprekskader onderwijs- zorgarrangementen
Bouwstenen voor een gefundeerd gesprek over de ontwikkeling en operationalisering van onderwijs-zorgarrangementen
Wat is onze visie op de
integrale aanpak en
randvoorwaarden?
Bestuur en
voorwaarden

Hoe kunnen we de
outcome verbeteren?

Monitoring

Maatschappelijk
resultaat

Outcome

er

O

nd

Hoe zorgen we voor
kwaliteit vanuit de
integrale aanpak?
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Hoe maken we onze
integrale ambities
meetbaar?

e
t
n

n

Welke directe
outcome leveren de
voorzieningen vanuit
de integrale aanpak?

Verbetercyclus

Hoe gaat het met onze
jeugd en wat zijn onze
integrale ambities?

w ij

s-zo

rgarran

e
m
ge

Opbouw en
proces

Wie werken waaraan
samen en hoe?
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Opbrengst 2: Integraal arrangeren:
handvatten uit de praktijk

Voor de samenwerkende partijen leidt integraal

In de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is

verantwoordelijkheid, meer afstemming en transparantie, en

integraal arrangeren een belangrijk onderdeel. Bij integraal

een groter onderling vertrouwen. Voor beleid en bestuur, ten

arrangeren worden kennis, inzichten en activiteiten rondom

slotte, betekent integraal arrangeren een vermindering van

een leerling samengebracht in één plan. Dit zorgt voor betere

de bureaucratie, en een mogelijke kostenbesparing.

arrangeren tot meer bewustwording van hun gezamenlijke

ondersteuning aan het kind en zijn gezin.
Wat werkt bij integraal arrangeren?
In de handreiking Integraal arrangeren: handvatten uit

Succesfactoren en voorwaarden

de praktijk geven we inzicht in wat werkt bij integraal

Integraal arrangeren is altijd maatwerk. Toch kunnen we in

arrangeren, op basis van ervaringen uit de praktijk. We

de praktijk een aantal factoren en voorwaarden identificeren

illustreren dit met twee inspirerende voorbeelden: het

die bijdragen aan, of noodzakelijk zijn voor, succesvol

Integraal Loket in Dordrecht en de Startklassen in Zuid-

integraal arrangeren. We maken daarbij onderscheid tussen

Limburg.

drie niveaus: uitvoering, beleid, en bestuur en politiek.

Wat is de meerwaarde van integraal arrangeren?

Op uitvoeringsniveau is het cruciaal dat de

Kern van integraal arrangeren is dat de betrokken partijen

ondersteuningsbehoefte van het kind en de ouders het

integraal kijken naar:

uitgangspunt is. Bij het integraal arrangeren zit het kind

•

het gehele kind, op alle leefgebieden

aan tafel of is het in ieder geval in beeld, en het plan wordt

•

de leefomgeving van het kind

samen met de ouders opgesteld. Een voorwaarde is dat

•

de inzet en het gebruik van financieringskaders

de professionals die aan tafel zitten zelf het mandaat
hebben om besluiten te nemen. Daarbij helpt het als

Dit heeft allereerst grote meerwaarde voor het kind en

er een onafhankelijke voorzitter is die zorg draagt voor

zijn ouders. Door integraal te arrangeren wordt sneller

professionele afstemming en regie houdt op de gemaakte

passende hulp ingezet. Ook leidt dit tot meer duidelijkheid

afspraken.

over welke organisatie verantwoordelijk is voor welke zorg of
ondersteuning.
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Op beleidsniveau zijn onder andere heldere afspraken nodig,

In de praktijk blijkt dat met zo’n gezamenlijke overtuiging

die door alle betrokken gemeenten worden gedragen, over

zaken makkelijker geregeld worden. Ook het ontwikkelen van

structurele financiering van onderwijs-zorgarrangementen.

gemeenschappelijke waarden is van belang, waarbij er in de

Ook is het raadzaam om samenwerkingsconvenanten op

praktijk drie uitspringen:

te stellen die voldoen aan de AVG, om te voorkomen dat

•

vertrouwen (in elkaars goede intenties en expertise)

privacywetgeving als barrière wordt gezien voor overleg en

•

vakmanschap (bij professionals en ouders)

samenwerking.

•

lef (gezamenlijk anders durven denken en doen)

Op het niveau van bestuur en politiek is het onder

Voorbeelden in de praktijk

meer van belang dat er voldoende financiële middelen

Integraal loket – Dordrecht

worden gereserveerd. Integraal arrangeren kan

Eind 2019 hebben het Samenwerkingsverband Passend

kostenneutraal, maar de startfase vraagt wel extra inzet.

Onderwijs Dordrecht en Stichting Jeugdteams Zuid-

Om de benodigde samenwerking tussen professionals

Holland Zuid het ‘Integraal Loket’ ontwikkeld. Dit loket

en domeinen te bevorderen, is het goed om te investeren

heeft een adviesfunctie, op casuïstiekniveau, voor de

in interprofessionele deskundigheidsbevordering en

‘gouden driehoek’: de intern begeleider op school, de

casuïstiekbespreking. En op lange termijn is continuïteit

gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en

in mensen, procedures en afspraken een belangrijke

de ouder-kindcoach van het wijkteam. De deskundigen van

succesfactor: geen ‘projecten’ meer, maar structurele

het Integraal Loket stimuleren deze professionals om met

aandacht en inzet.

andere ogen naar een leerling te kijken, meer gericht op de
verbinding tussen de verschillende systemen: wat kunnen

Gemeenschappelijke waarden, visie en gewenste impact

we voor elkaar betekenen en wat kunnen we samen doen?

Aan de basis van integraal arrangeren ligt een

Het Integraal Loket brengt vervolgens een advies uit dat is

gezamenlijke overtuiging en visie bij de betrokken partijen

gebaseerd op alle beschikbare data over een leerling. Zo

en professionals. Een gezamenlijke visie is gericht op

ontstaat er een breed gedeeld plan dat is opgesteld vanuit

het realiseren van maatschappelijke impact – niet op

één visie, waarin iedereen samenwerkt en elkaars expertise

bijvoorbeeld individuele instellingsresultaten.

respecteert.
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Startklassen – Zuid-Limburg

De volledige opbrengsten van de CoP Onderwijs-

In de regio rond Heerlen, Kerkrade en Landgraaf stroomden

zorgarrangementen vind je op onze website onder:

veel peuters niet door naar een reguliere basisschool. Zij
kwamen terecht in speciale voorzieningen, of met veel

Integraal arrangeren

moeite op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Onder begeleiding van:

Samen met het samenwerkingsverband ontwikkelde een

Willeke van Sleeuwen, W.vanSleeuwen@nji.nl

schoolbestuur een aanpak om de onderinstroom in het

Vincent Fafieanie, V.Fafieanie@nji.nl

basisonderwijs onder controle krijgen. Dit leidde tot de
inrichting van de Startklassen, voor kinderen die normaal

Gesprekskader

gesproken geplaatst zouden worden in een medisch

Onder begeleiding van:

kinderdagverblijf of op een s(b)o-school. Aan iedere

Bob Austman, B.Austmann@nji.nl

Startklas is een gespecialiseerde fulltime leerkracht

Vincent Fafieanie, V.Fafieanie@nji.nl

verbonden, een parttime onderwijsassistent en een
fulltime pedagogisch professional vanuit de jeugdhulp. De
samenwerking tussen deze professionals is de sleutel tot
het succes van de Startklassen. Inmiddels zijn 55 kinderen
uitgestroomd uit een Startklas, van wie 85 procent naar het
regulier onderwijs.
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Integraal arrangeren
Succesfactoren, voorwaarden en aanbevelingen

Uitvoeringsniveau

Beleidsniveau

ondersteuningsbehoefte van kind en ouders is het uitgangspunt
samen met ouders het plan opstellen
het kind in beeld of aan tafel
mandaat tot besluitvorming bij de gesprekspartners aan tafel
onafhankelijke voorzitterschap en goede gespreksleiding
partijen werken in elkaars nabijheid
gezamenlijk plan, dossier of groeidocument
goede voorbereiding van structurele overleggen

ondersteuningsbehoefte van kind en ouders is het uitgangspunt
afstemmen van taken, rollen en werkprocessen
heldere en breed gedragen afspraken over structurele
financiering
mandaat tot besluitvorming bij de gesprekspartners aan tafel
samenwerkingsconvenanten die voldoen aan de AVG
gezamenlijk onderwijs-zorgplan

Bestuurlijk en politiek niveau
financiële middelen voor startfase
activiteiten in kader van Meldcode/Verwijsindex Risicojongeren
zijn onderdeel van planvorming
heldere en breed gedragen afspraken over structurele
financiering
investering in interprofessionele deskundigheidsbevordering en
casuïstiekbespreking
continuïteit in mensen, procedures en afspraken
MAART 2021 Midterm
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2.4.6

Werkzaam element 6 		

			

Samen veranderen in

			

één ecosysteem

waarbij competenties als verleiden, overtuigen, framen en
het bouwen aan vertrouwen centraal staan.
Het is daarbij belangrijk dat de aanpak tot stand komt
in gezamenlijkheid, in afstemming met de betrokken
netwerkpartners van binnen en buiten de eigen organisatie,
van binnen en buiten het ‘eigen’ domein; beter gezegd te

Uit de literatuur
Verschillende overzichtsstudies van bestuurskundige

werken vanuit één ecosysteem.

literatuur laten zien dat domeinoverstijgende

Uit de praktijk en in dialoog

organisatienetwerken de afgelopen decennia een

In opdracht van Met Andere Ogen heeft Edwin Kaats,

steeds prominentere plaats hebben gekregen in

van Common Eye,onderzocht wat het Perspectief is voor

publiek management . Dit geldt zowel voor de publieke

de verdere ontwikkeling van Met Andere Ogen als één

dienstverlening, waarin netwerkoplossingen steeds vaker

ecosysteem. De uitkomsten delen we in deze Midterm en

gekozen worden om complexe beleidsproblemen te lijf te

vormen een aanleiding voor vervolggesprekken over hoe

gaan, als voor het wetenschappelijk onderzoek, waar de

we ons als MAO het beste kunnen organiseren. Vanuit het

netwerkbenadering wordt ingezet om de veranderende aard

perspectief van de programmanager lijkt het heel logisch

van publieke dienstverlening beter te kunnen duiden.

om ons minder als een programma en meer als netwerk

16

verder te ontwikkelen.
We spreken van een organisatienetwerk wanneer ten minste
drie (maar vaak veel meer) juridisch autonome organisaties
die samenwerken om niet alleen hun eigen doelen, maar ook
een gezamenlijk doel te realiseren. Het gaat om min of meer
horizontale verhoudingen tussen organisaties, waarbij leden
van het netwerk niet formeel ondergeschikt zijn aan elkaar,
en hiërarchische sturing dus grotendeels afwezig is17. Dat
vraagt om een andere manier van besturen en uitvoeren,
16
17
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Perspectief voor de verdere 			

Door MAO is zicht ontstaan op de potentie van een beweging rondom

ontwikkeling van Met Andere Ogen

Het programma MAO is een katalysator geweest voor een beweging die

kansen voor het kind
al voor het bestaan van het programma was ingezet. Het programma

In deze notitie geven we een perspectief voor de verdere ontwikkeling van

heeft een vorm van borging gegeven aan de wens om onderwijs en zorg

Met Andere Ogen (MAO). We geven antwoord op de vraag: welke kansen

vanuit het perspectief van het kind beter met elkaar te verbinden. Gezien

liggen er om datgene wat is ontwikkeld in deze beweging een vervolg te

hetgeen dat tot dusver is bereikt ligt er een grote kans in de verdere

geven die leidt tot nog betere samenwerking tussen onderwijs en zorg,

borging van de beweging MAO.

met als doel het vergroten van de kansen van het kind. We baseren dit
perspectief op gesprekken met sleutelspelers in de beweging MAO en

Het programma heeft bijgedragen aan het versterken van het ‘weefsel’

ervaringen met het ontwikkelen van dit soort bewegingen, programma’s

tussen professionals en bestuurders. Die verbindingen weliswaar nog

en netwerken.

kwetsbaar, maar er ligt een kans om deze verbindingen duurzaam te
maken. Er ligt zogezegd een interessant vertrekpunt, dat opvolging

Dat perspectief laat zich als volgt samenvatten: door MAO is zicht

verdient. Belangrijk daarbij is dat het niet gaat om het voortbestaan

ontstaan op de potentie van een beweging rondom kansen voor het

van een programma, maar om het perspectief van deze beweging: “hoe

kind. MAO als duurzame beweging vraagt een vorm die ook past bij de

zorgen we ervoor dat die beweging zich verder ontplooit?”.

aard en levensfase van de opgave: meer gebaseerd op netwerk denken
en -werken. Dan is het van belang om voorwaarden te creëren om MAO

MAO als beweging vraagt een vorm die ook past bij de aard en

als netwerk zich goed te laten ontwikkelen gericht op maximale impact.

levensfase van de opgave

Eén van die voorwaarden is het verder doorzetten van de vraaggerichte

Voor dat perspectief is het van belang te beseffen welk type opgave MAO

insteek op het kind en de professionals rond het kind. En het nog steviger

adresseert. Het gaat om een complexe opgave, met veel spelers verspreid

inzetten op kennisvergaring en kennisuitwisseling. Maar verken ook

over verschillende sectoren. De opgave is onderwerp van voortdurend

andere mogelijkheden om het netwerk te versterken. Om dat goed te doen

onderzoek; de analyse is niet compleet en een eenvoudige oplossing is

is een gesprek over strategie en focus van het netwerk nodig, evenals het

niet voorhanden. Het is zogezegd een transitievraagstuk. De beweging

ontwikkelen van een passende vorm van netwerk governance.

MAO is nodig om de opgave te verkennen, te leren doorgronden;
het programma heeft tot dusver richting en kader gegeven voor de
activiteiten die daarin door verschillende spelers worden uitgevoerd. Niet
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zozeer door een eindbeeld te ontwerpen, maar door de spelers met elkaar

MAO heeft de potentie om door te groeien tot zo’n lerend netwerk.

te laten ontdekken, wat de opgave is, wat werkzame bestanddelen zijn, en

Daarvoor is een basis gelegd, maar dit vraagt nog wel om

die in de dagelijkse praktijk toe te passen en te toetsen.

vervolgstappen. Perspectief voor MAO ligt in het ontwikkelen van een
duurzaam netwerk rondom kansen voor kinderen,
Zo’n netwerk biedt de mogelijkheid om als platform te dienen voor het
verbinden van resultaten uit andere programma’s zoals ZvJ, Thuiszitters.
Daar moet meer uitwisseling en bundeling tot stand komen. De vraag

Figuur 2

is niet zozeer: hoe integreren we programma’s, maar hoe creëren we
infrastructuur waarin leereffecten van diverse initiatieven bij elkaar
worden gebracht ten gunste van de kansen voor het kind.
Wanneer de organiseervorm van het netwerk gebruiken?
•
•
•
•
•
figuur 1

Het adresseren van zo’n opgave is een proces waarmee we nog
jaren mee bezig zullen zijn, en waarvoor een vorm nodig is die grote
aantallen professionals met een gezamenlijke, maar bewegende opgave
(en verlangen) in staat stelt om met elkaar in stappen te leren en te
veranderen: een netwerk. In het benutten van de kracht van netwerken
ligt een kans om tussen onderwijs en zorg meer en betere samenwerking

•

Er is sprake van een vraagstuk of uitdaging die geen van de
partijen alleen kan oplossen, die om gezamenlijke
inspanning vraagt
Er is sprake van complexiteit, oorzaak en gevolg zijn niet
bekend; relatie tussen effecten, doelen, inspanningen zijn
onduidelijk,
Er zijn veel partijen de een bijdrage willen of kunnen leveren
Er is een grote mate van diversiteit aan partijen en
personen
Organisaties zijn autonoom, geen bestuurlijke/
machtsrelatie
Er is een veelheid aan initiatieven die kunnen bijdragen aan
het vraagstuk: projecten, kennisuitwisseling, experimenten,
structurele ondersteuningsmechanismen, evenementen,
lobby activiteiten, systeemwijzigingen, innovaties,
organisatieverandering etc.

• De kernvraag is niet zozeer: wie heeft hier de formele
verantwoordelijkheid,
• Maar: wie kan toegevoegde waarde leveren en is bereid om
de handschoen op te pakken

					

figuur 2

tot stand te brengen.
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Creëer voorwaarden om MAO als netwerk zich goed te laten

Ontwikkel door naar een vorm van regie gericht op het inrichten en

ontwikkelen gericht op maximale impact

onderhouden van een infrastructuur die spelers in het veld verleidt,

De verdere ontwikkeling van MAO als netwerk vraagt om samenwerking

stimuleert en faciliteert tot actieve deelname en interactie, gericht

tussen een veelheid van partijen. Die samenwerking vergt de bereidheid

op leren en toepassen in de praktijk. Een programmabureau –

om in te stappen en deel uit te maken van de beweging.

doorontwikkeld tot netwerkregisseur en moderator – kan daarin een

Een belangrijk onderdeel daarvan is de identiteit van het netwerk: wat is

belangrijke rol vervullen.

de opgave, wat verbindt ons, en welke ambitie hebben we? De gedeelde

Figuur 3

ambitie is steeds in beweging, en het is van belang om de dialoog over

Zet de vraaggerichte insteek op het kind en de professionals rond het

de opgave doorlopend te voeren. Organiseer daarom een voortdurende

kind verder door

transparante dialoog over de gedeelde ambitie en de identiteit van het

Voorwaarde voor een goed functionerend netwerk is een gezamenlijk

netwerk. Daar ligt een rol voor de bestuurlijke ambassadeurs, maar vooral

beeld van de opgave. Het kind en de professionals rondom het kind zijn

ter ondersteuning van en in samenwerking met sleutelspelers uit het veld

de ‘eigenaren’ van het netwerk; feitelijk bepalen zij richting en tempo. He
devies is om vanuit netwerkregie vraaggericht te opereren. De kernvraag
is dan: wat hebben praktijkmensen nodig om de verbinding tussen

Figuur 4

onderwijs en zorg in de praktijk te versterken en daarin concrete en
praktische stappen te maken?

Onderwijs

Zorg

Jeugdhulp

Zorg
professionals

Onderwijs
Professionals

Jeugdhulp
professionals

Kind

figuur 3
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Daarbij kunnen we nog meer naar de werkvloer: verdieping van het

NJI doet dat maar doen we nu voldoende, en gaat het snel genoeg? De

netwerk. In de huidige vorm inspireert het programma MAO vooral nog

opbouw van het kennisdossier is nog niet zo zichtbaar. En het lukt ons

de ‘bovenkant’ van de regio: regionale directeuren en beleidsmensen.

nog niet om de leerstukken in de regio’s te delen en toe te passen.

Maar het bereikt de onderkant van de regio – de werkvloeren – nog niet

Figuur 5

voldoende (“we hebben uitwisseling met een andere regio gehad maar de

Zwengel daarom de verspreiding van kennis uit de inspiratie regio’s nog

scholen in mijn regio merken daar nog niets van..”). NJI legt verbinding

verder aan, en maak gebruik van methoden om de ervaringen uit de

naar PO en wijkteams, maar dit kan nog worden versterkt.

inspiratie regio’s op een interactieve manier te delen.

Zet nog steviger in op kennisvergaring en kennisuitwisseling

Grijp ook de kans om het netwerk te verbreden, en meer regio’s en

Er is tot dusver veel geïnvesteerd in een infrastructuur voor

professionals te bereiken. MAO leeft nog niet bij partijen die geen

kennisvergaring. Nu is wel het moment om de kennisuitwisseling te

inspiratie regio zijn. Voorwaarde is dan dat je wel weet wat er in het

intensiveren. Uitdaging is de ervaringen in de inspiratieregio’s beter te

land zoal gebeurt op dit vlak. Opschalen naar een tweede ring wordt als

ontsluiten. Daar ligt de legitimatie van het netwerk.

mogelijkheid aangedragen, evenals het koppelen van inspiratie regio’s
met toetredende regio’s. buddy systeem met voorlopers. Het gaat helpen
om de community open te zetten voor anderen, en de interactie en

•

Intervisie methode wordt mee geoefend en dat moeten we doorzetten.
Sterk instrument, maar gebeurt nog onvoldoende

•

Systematische praktijk visitaties (dat doen we nog niet)

•

Doorgaan met presentaties geven, vooral gericht op het op gang brengen
van interactie

Maak de communicatie dienstbaar aan de interactie in het netwerk. En

•

Werken met leidende principes

•

Nog meer de achterbannen op een interactieve manier bereiken. Dat
kunnen we nog veel meer doen. En dan ook niet meer alleen per
achterban/sector, maar gemixt.

maak gebruik van werkvormen die passen bij de opgave, bij een netwerk:

•

Koppelen ‘koplopers’ en ‘afkijkers’

•

Open community

•

COP’s in stand houden en kennis instituten betrokken houden (“zorg ervoor
dat de COP’s niet te resultaatsgericht worden”)

•

Ontwikkel netwerkgroepen, gemixt en heterogeen

•

Experimenteerruimtes creëren om de voorlopers wat meer te laten
experimenteren en los te komen van regels en procedures (“we moeten
ontregelen”)

bijdragen actief te modereren. Ook daar ligt rol voor NJI.

onderzoekend en praktijkgericht, inhoudelijk verdiepend, gericht op co
creatie, design thinking. Kies bij de samenstelling van initiatieven steeds
voor variatie en diversiteit, “whole system in the room’. Betrek leden
bestuurlijke coalitie meer bij dit onderzoekende ‘netwerk-werk’.

figuur 5
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Voer het gesprek over strategie en focus van het netwerk
Kennisvergaring en kennisuitwisseling ligt in kern van de beweging
MAO, maar het is de vraag of je je daartoe moet beperken. Maar je
kunt ook de bereidheid en potentiële impact verkennen van aanvullende
mogelijkheden. Immers, de kracht van netwerken is dat ze leden in staat
stellen om in verschillende samenstellingen (coalities) verschillende
initiatieven te ondernemen. Daarbij valt te denken aan:
Netwerk MAO als platform voor toetsing van voorstellen: als netwerk
biedt MAO het Rijk een instrument aan om echt de verbinding te maken
met de regio’s. Ze kunnen voorstellen en ideeën toetsen in het netwerk.
Netwerk MAO als platform voor het beïnvloeden van beleid: meer dan
nu het geval is, kan MAO dienen als basis voor geven van signalen en
boodschappen die de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp raken.

figuur 6

Als we op de werkvloer integraal denken en werken propageren, dan is
dat wellicht ook een streefbeeld voor de andere schaalniveaus van de

Ontwikkel een passende vorm van netwerk governance

beweging. Netwerk MAO als platform voor het beïnvloeden van spelers:

Denk goed na over het ontwerp van het netwerk (netwerk governance):

Denk daarbij aan het stimuleren van de rol van gemeenten, en hun

wie doen er mee, in welke rol en met welke bijdrage, wat verbindt ons,

wethouders hebben een belangrijke schakelfunctie. Het is nuttig om

wat is onze identiteit, wat willen we bereiken, wie doen wat met elkaar

met de betrokken partijen het gesprek te voeren of zij ook de bereidheid

en hoe bewaken we de samenhang, hoe richten we het netwerk in,

hebben om deze aanvullende mogelijkheden verder te verkennen.

welke spelregels hanteren we, en hoe voeren we regie? Dit sluit wel aan
bij de geuite wens van regio’s aan meer duidelijkheid over de manier
van werken, overzicht over initiatieven, samenhang tussen initiatieven,
ingangen om mee te doen, etc.
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Hoe geven we invulling aan
de koers van het netwerk?

Hoe houden we contact met en
staan we open voor onze
omgeving?

Aandacht vraagt daarbij de invulling van netwerkregie. Dat betreft de
exacte rol (”maak daarin de rol van PB/NWR heel helder”), de stijl (“vermijd
op enige manier inhoudelijk voorschrijvend te zijn in oplossingen en

Richten

eindbeelden. Het is aan de deelnemers aan het netwerk om tot inzichten
De netwerkleider
als strateeg

en voortgang te komen. Netwerkregie faciliteert, creëert infrastructuur

De netwerkleider
als verkenner

en bestendigt wat in beweging komt”), continuïteit (“mensen moeten
vlieguren kunnen maken”) en impact (“Het programma zorgt voor een
bepaalde mate van gezamenlijkheid, en neutraliteit, netwerkleiderschap.

Inrichten &
verrichten

het heeft een samenbindende invloed en hoe gaan we dat straks
De netwerkleider
als ontwikkelaar

bestendigen?”).

De netwerkleider
als procesmanager

Een ander aspect van netwerk governance is het bewaken van de
Verduurzamen

Hoe creëren we condities om
betekenisvol samen te
werken?

samenhang tussen initiatieven. Als één van de kansen in het huidige

Vernieuwen

programma geldt het aanbrengen van meer verbinding en samenhang
tussen de onderdelen van het programma: tussen de Communities

Hoe zorgen we voor
effectieve samenwerkingsprocessen?

of Practice en de inspiratie regio’s, tussen de stromen Leren, Bewegen
en Agenderen.
figuur 7
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Uit de praktijk
Leren en inspireren:
Inspiratieregio’s ontmoeten elkaar

Bestuurlijke urgentie
‘Wat ons geholpen heeft,’ vertelt Pieter van Dijk, ‘is dat
vanuit het OOGO de bestuurlijke vraag op tafel kwam wat
de transitie ons precies heeft opgeleverd. Omdat het een

‘Beperk je tot de hoofdlijnen en laat de uitvoering aan het veld’

wethouder was die de vraag stelde, was er ineens een
bestuurlijke urgentie om de vraag beantwoord te krijgen.

Inspiratieregio’s Foodvalley (acht gemeenten in de

We hebben een convenant gesloten om alles juridisch

Gelderse Vallei) en Noord-Kennemerland (zeven

goed te regelen, en zijn aan de slag gegaan. Ook al werken

gemeenten rondom Alkmaar) ontmoetten elkaar in

gemeenten vaak met verschillende systemen, toch is het in

januari 2021 op een digitale uitwisselingsbijeenkomst

de praktijk goed mogelijk deze aan elkaar te koppelen als

over datagestuurd werken en leidende principes en

iedereen dat wil.’

gezamenlijke afspraken. Anne Veldt, directeur-bestuurder
SWV VO Noord-Kennemerland, en Pieter van Dijk, directeur-

Gedeelde visie

bestuurder SWV VO Barneveld-Veenendaal, delen de

In Noord-Kennemerland is het gelukt om in de hele regio

uitkomsten en inzichten graag met de rest van het land.

afspraken te maken over de inzet van jeugdhulp in het
onderwijs dat in alle zeven gemeentecolleges is vastgesteld.

Foodvalley had behoefte aan meerjarige afspraken om de

‘We voorkomen hiermee dat na de verkiezingen en de komst

termijnen van de politieke besluitvorming, meestal in cycli

van een nieuwe wethouder alles eerst weer en jaar stilligt,

van vier jaar, gelijk te laten lopen met de termijnen van

of er ineens een nieuw beleid ontwikkeld gaat worden’, zegt

passend onderwijs. Noord-Kennemerland is al verder in de

Anne Veldt. ‘We zijn begonnen met een gedeelde visie, waar

ontwikkeling van parallelle cycli van het Jeugdbeleid (van

iedereen achter staat. Vervolgens hebben de we de visie

gemeenten) en Ondersteuningsplannen (waarmee passend

vertaald in een uitvoeringsplan: wat willen we bereiken? We

onderwijs werkt).

hebben ook vastgelegd waar we het over eens zijn, en waar

Noord-Kennemerland lukte het niet goed om de eigen

nog verder overleg voor nodig is – bijvoorbeeld over een

data vanuit het onderwijs te koppelen aan data van de

verdergaande ontwikkeling van de inclusiegedachte. Er ligt

gemeenten. Omdat Foodvalley daarin al verder is, wilde

nu een plan dat door alle gemeenten gedragen wordt.’

Noord-Kennemerland graag weten hoe ze het daar hebben
aangepakt.
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Verhalen achter de cijfers

veld bedenkt vervolgens de oplossingen. Je kunt niet als

De behoefte aan informatie, aan data, in dit soort processen

een schoolmeester van bovenaf allerlei gedetailleerde

is groot. Anne Veldt bepleit daarbij een bredere inzet en

regeltjes opleggen. Dat is het oude denken. Beperk je tot de

definitie van data, om ook de context van ontwikkelingen

hoofdlijnen en laat de uitvoering aan het veld.’

te begrijpen, de verhalen achter de cijfers. ‘Als bezuinigen
het doel is, werken wij niet mee, heb ik steeds gezegd. Het

Van jeugdzorg naar arbeidsmarkt

doel van informatie verzamelen moet zijn om gezamenlijk

Wat nodig is, zijn geen van bovenaf opgelegde 25

de context te begrijpen, en betere keuzes te kunnen maken.

maatregelen voor verbetering van passend onderwijs, of

Gezamenlijk optrekken is daarin heel belangrijk, zeker bij

8,5 miljard die over het onderwijs uitgestort wordt met

grote, ingrijpende besluiten. Die kun je pas nemen als je

gedetailleerde voorschriften waar het geld aan moet worden

de juiste data hebt verzameld, met elkaar hebt gedeeld, en

besteed, maar een positieve perspectiefverandering die

getoetst hebt aan de gedeelde visie.’

ruimte geeft aan het veld.
Pieter van Dijk heeft wel een suggestie om dit voor elkaar

Lerend vermogen van de overheid

te krijgen: verschuif de blik van de jeugdzorgregio’s naar

Waar beide bestuurders zorgen over hebben, is het lerend

de arbeidsmarktregio’s. ‘Die bestaan al en hebben een

vermogen van de overheid: met elkaar in gesprek gaan,

sterke verbinding met de regio. Daar werken we echt aan

elkaar informeren, en op basis daarvan keuzes maken.

kansengelijkheid, over de grenzen van diploma’s heen. We

‘Nog te vaak wordt er aan de bovenkant iets bedacht dat

kijken dan meer naar kansen, minder naar problemen. We

vervolgens over het land wordt uitgerold. Andersom zou

werken aan het perspectief van een kind dat iets wil leren,

beter zijn: leren van de mensen in de praktijk, en bij hen de

zich ontwikkelen wil. Wat is daarvoor nodig en welke hulp

informatie verzamelen die nodig is om de juiste keuzes te

heeft het kind daarbij nodig? Dat is een andere benadering

kunnen maken.’

dan denken in problemen en oplossingen.’

Anne Veldt en Pieter van Dijk hopen dat de overheid zich
meer onderdeel gaat voelen van een groot netwerk waarin
alles met elkaar samenhangt, en waarin iedereen elkaar
nodig heeft. ‘De overheid zou zich moeten beperken tot
het vaststellen van de criteria, de doelstellingen. Het
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Uit de praktijk
Beweging en verbinding tussen
onderwijs en zorg
Professionals ontmoeten elkaar online
Meer dan honderd zorg- en onderwijsprofessionals
ontmoetten elkaar op 4 februari 2021 op een online
uitwisseling over een hechtere samenwerking tussen
onderwijs en zorg. De aanpak. Met Andere Ogen fungeert
daarbij als aanjager van een beweging die overal volop aan
de gang is, zo lieten de vele goede voorbeelden zien.
Met Andere Ogen heeft al heel wat losgemaakt in de wereld
van onderwijs en zorg. Bestuurlijk ambassadeur René
Peeters, verantwoordelijk voor het adviesrapport Mét andere
ogen waarmee het in 2018 allemaal begon, geneerde zich
wel eens voor de open deuren die hij dacht in te trappen
met adviezen als ‘Verbreed je teams met andere expertises’
en ‘Betrek ouders en kinderen bij de keuzes die je maakt’,
zo biecht hij op aan het begin van de bijeenkomst. Maar
volgens Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, is
het nog helemaal niet zo eenvoudig om die deuren open te
krijgen, om professionals op een gelijkwaardige manier met
elkaar te laten samenwerken op school: “Het wegnemen van
belemmeringen die mensen ervaren, is onze grote opdracht.”
Lees hier het hele artikel.
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De plaats van de bestuurlijke
ambassadeurs in MAO

taak om de bekendheid van de doelstellingen van MAO
te verbreden en te verdiepen. Hoe meer mensen vanuit
verschillende perspectieven over deze ontwikkeling spreken
hoe groter en invloedrijker de beweging wordt.

Door René Peeters
Er is gesproken over de inbreng die MAO gegeven heeft voor
Er zijn twee groepen ambassadeurs die het gedachtegoed

de evaluatie van de wet op het Passend Onderwijs en de

van het programma Met Andere Ogen zo actief mogelijk

in november 2020 verschenen onderwijs-zorgbrief. Nog in

uitdragen binnen en buiten hun eigen netwerk. Onder

februari 2021 zijn enkele ambassadeurs benaderd om hun

leiding van bestuurlijk ambassadeur René Peeters zijn het

bijdrage te leveren aan het Nationaal Programma Onderwijs

afgelopen jaar twee groepen ambassadeurs opgebouwd: de

na corona dat door het ministerie van OCW is opgesteld in

dronegroep en de netwerkambassadeurs.

verband met de COVID-19 problematiek.

De dronegroep is samengesteld uit bestuurders uit de
11 inspiratieregio’s. Zij dragen de kennis die zij hebben

Er is een begin gemaakt met een verdiepte kennismaking. Dit

over hun eigen regio en de ontwikkelingen binnen het

om van elkaar te leren, elkaar aan te vullen en te spiegelen.

programma gevraagd en ongevraagd uit. Aan deze groep

Albert Helder bestuurder van onderwijsorganisatie Proloog

nemen wethouders, schoolbestuurders en bijvoorbeeld een

uit Leeuwarden heeft de ambassadeurs meegenomen in

bestuurder van een wijkorganisatie deel.

de langjarige ontwikkeling van kindcentra in Leeuwarden

De groep netwerkambassadeurs kent een grote

en de manier waarop jeugdhulp samen met de gemeente is

verscheidenheid aan professionals en bestuurders

geïntegreerd in deze IKC’s. Peter Lemmens bestuurder van

die zelf mét andere ogen naar de ontwikkelingen

de stichting Kindante, Zuid-Limburg, nam de ambassadeurs

kijken. Wetenschappers, opleiders, schoolbestuurders,

mee in de manier waarop de doelstellingen van MAO in zijn

belangenbehartiger leerplicht, vertegenwoordigers

regio gerealiseerd worden. Een gebied met een groot aantal

gemeenten, jeugdhulp, schoolpsychologen enz. ZIj

gemeenten, armoede, gezondheidsproblematiek waar de

versterken met kennis van zaken vanuit hun domein de

samenwerking tussen de verschillende domeinen naast het

beweging Met Andere Ogen. Beide groepen ambassadeurs

onderwijs ook gestimuleerd wordt door de GGD en opvallend

kunnen met hun kennis, kunde en bekendheid en via hun

ook de provincie Limburg.

positie diep in de maatschappij doordringen. Een belangrijke
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Daarnaast geven ambassadeurs presentaties in het land. Soms in een

Voor meer informatie en een overzicht van de ambassadeurs klik hier.

regio die meer wil weten over de ontwikkelingen in het land om zelf een
eerste of volgende stap te kunnen zetten, soms een verdiepende sessie
in een regio die al flinke stappen gezet heeft. Bij de huidige presentaties
gaat het minder om het toelichten van de adviezen. Het gaat vooral
over praktijkvoorbeelden uit de gemeente/regio of het eigen domein als
aanjager van de dialoog richting volgende stappen.
Voor de ambassadeurs is een basispresentatie samengesteld die aan
gevuld kan worden op basis van de actuele situatie van de vragende partij.
Mét Andere Ogen vindt de rol van de bestuurlijk ambassadeurs cruciaal.
Het programma is bezig aan het laatste jaar. Juist mensen op posities die
onze ambassadeurs bekleden zijn in staat om van binnenuit hun kennis
en enthousiasme over het programma te delen. Met praktijkvoorbeelden.
Waar ging het goed, waar ondervonden de ambassadeurs zelf
problemen. Juist de worsteling, het imperfecte, het volhouden resulterend
in behaalde resultaten leiden tot herkenning bij anderen die zich
gestimuleerd voelen om door te ontwikkelen. Met Andere Ogen is niet van
één organisatie, maar is een beweging van velen die ervan overtuigd zijn
dat samenwerking tussen onderwijs en zorg van belang is. Van belang
om de schijnwerpers meer te richten op preventie dan op curatie. Om
kind en gezin vanuit verschillende perspectieven te kunnen ondersteunen
om zorg te voorkomen of te beperken en de ontwikkeling te stimuleren.
In de rest van 2021 zullen de ambassadeurs uitgedaagd worden om
naast bovengenoemde initiatieven te komen met nieuwe ideeën om de
beweging van Met Andere Ogen te verbreden en te verdiepen en na te
denken hoe deze samenwerking ook in de volgende kabinetsperiode
volop aandacht zal krijgen.
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Agenderend samenwerken
Alle kinderen alle kansen op een gezonde,
normale en veilige ontwikkeling en een
ononderbroken schoolloopbaan op weg naar
betekenisvolle participatie. Hierin staat niet één
perspectief centraal, maar domeinoverstijgend
denken en werken: één ecosysteem rondom
kind en ouders!
Voor een regio vraagt dit om een enorme
inspanning om met alle partners vanuit een
gefragmenteerd veld tot samenhangend en
integraal lokaal beleid te komen. Hoe doe je dat?
De inspiratieregio’s hebben hier de afgelopen
jaren al veel ervaring mee opgedaan en dit
vertaald in een ‘agenderingsA4’. Een praatplaat
om ook binnen jouw eigen regio het gesprek
aan te gaan om te komen van “Denken naar
Doen” en gezamenlijk de ontwikkelkansen voor
kinderen te vergroten.
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Tot slot
Dank voor het lezen van deze Midterm. Wij hopen dat het jullie
uitnodigt tot reflectie en doen! Heb je daar hulp bij nodig? Of heb
je vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar
metandereogen@vng.nl of kijk op onze website
www.aanpakmetandereogen.nl.
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Colofon

Deze tweede Midterm is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid
van de programmanager Met Andere Ogen en vanuit het programma
bureau Met Andere Ogen.
De projectleiders voor de werkzame elementen zijn Jurgen Weijers
en Jelmer Schalk (BMC) in samenwerking met Peter Hulsen (NCJ) in
samenwerking met partners van MAO. De Communities of Practice zijn
gerealiseerd met dank aan en grotendeels onder coördinatie door het NJi.
De Midterm is de optelsom van alle bijdragen van het doen en leren van
onze partners, waarvoor enorme dank! We hebben zoveel mogelijk aan
bronvermelding gedaan.
Vormgeving: Duncan Baumbach, Wit Communicatie
Onze huisschrijver: Richard Stuivenberg van OOG
Redactie en communicatie: Barbara Bulten,
communicatieadviseur van MAO
Illustratie Emma en praatplaat: Marco v/d Kooij
Infographics CoP’s: Sara Nguyen (BMC)
Teksten opbrengsten CoP’s onder redactie van Mark Snijder, 		
Perspectivity
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Aanpak Met Andere Ogen is geïnitieerd door de coalitie Onderwijs - Zorg - Jeugd.
www.aanpakmetandereogen.nl
E-mail: metandereogen@vng.nl
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