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Weinig verandering in fase
Nauwelijks vooruitgang ten opzichte van 2018, volgens het oordeel van samenwerkingsverbanden
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minder jeugdhulpverleners in school
hogere ervaren urgentie tot samenwerking
minder tijd voor samenwerking
behoeften jongeren minder snel gesignaleerd
makkelijker inplannen van online overleg
scholen verwijzen meer door naar jeugdhulp

Geen verschuiving in modellen van samenwerking
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Tevredenheid niet toegenomen
Een kwart van de samenwerkingsverbanden is (zeer) tevreden over de aansluiting (links 2018, rechts 2021)
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Wat levert het op?
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Leerlingen worden geholpen met maatwerk
Thuisnabije hulp en ondersteuning
Minder thuiszitters
Minder leerplicht vrijstellingen
Tevreden ouders
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Veel knelpunten
Er is ook in 2021 nog een hoop te doen

Samenwerkingsverbanden,
gemeenten, scholen en
ouders ervaren nog veel
knelpunten








wachtlijsten en wachttijden bij jeugdhulp
discussies over financiering
weinig continuering in personeel
geen duidelijke rolverdeling
geen duidelijke gezamenlijke visie of kaders
ouders niet voldoende betrokken

Hoe nu verder?
Werkzame factoren en kansen voor versterking geven inzicht in hoe we verder kunnen

6 werkzame factoren:
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gedeelde visie
onderling vertrouwen
goede randvoorwaarden
borging in beleid en bestuur
sturing op de samenwerking
betrokken ouders en leerlingen

Kansen voor versterking zijn:
✓ Integraal werken &
professionaliseren
✓ Inzet op preventie
✓ Datagedreven werken &
gegevensdeling
✓ Flexibiliteit in regels en financiering

De respons op de vragenlijst is met 58% van de samenwerkingsverbanden landelijk representatief. Verder zijn
er panelgesprekken met 23 vertegenwoordigers van scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulp
en gemeenten gevoerd en hebben 415 ouders via Ouders & Onderwijs hun ervaringen gedeeld. Het onderzoek is
met subsidie van het ministerie van OCW uitgevoerd, in opdracht van de samenwerkingsverbanden G4.
Meer informatie: Michiel van der Grinten mvdgrinten@oberon.eu | Marjolein Bomhof mbomhof@oberon.eu

