
ZorgOnderwijs

De werkwijze van de samenwerking verschilt per samenwerkingsverband, per 
school en per jeugdzorgpartner. Per school moet er samengewerkt worden met 

een flink aantal instellingen en particulieren (en een veelvoud aan hulpverleners).

Een SO/SBO school heeft gemiddeld 12 jeugdzorgpartners.
Een VSO school heeft gemiddeld 19 jeugdzorgpartners.

SAMENWERKING ONDERWIJS & JEUGDZORGPARTNERS

>> RENN4 heeft onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op de samen-
werking tussen onderwijs en jeugdzorgpartners. Het onderzoek heeft aanbevelingen 

opgeleverd om die samenwerking te verbeteren en te versterken.>> 

SO/SBO    VSO

Een goed afgestemde samenwerking maakt dat er preventief en adequaat 
gehandeld kan worden ten aanzien van de leerling en zijn systeem. 

Verbeteren & 
versterken 

samenwerking



Intranet
SAMENWERKING ONDERWIJS & JEUGDZORGPARTNERS

Uit het onderzoek zijn belangrijke factoren naar voren gekomen die invloed 
uitoefenen op de effectiviteit en de efficiëntie van een samenwerking tussen 

onderwijs en jeugdzorgpartners. 

Organisatieniveau LeerkrachtniveauSchoolniveau

• Korte lijnen, aanwezigheid en 
zichtbaarheid.
• Stabiliteit in personele 
bezetting. 
• Minder verschillende jeugd-
zorgpartners. 
• Duidelijkheid over ondersteu-
ning en financiering. 
• Afstemming over communica-
tie i.r.t. privacy aspecten. 
• Gedeelde visie.
• Afspraken over regievoering 
en verantwoordelijkheid. 
• Borging in beleid en bestuur.
• Betere samenhang en 
integratie van onderwijs, 
ondersteuning en zorg.

• Investeren in onderlinge 
relatie (jeugdzorgpartner 
betrekken bij team/overleg).
• Visie ontwikkelen over de inzet 
van, en samenwerking met 
jeugdzorg partners.  
• Organiseren van een werkplek 
voor de jeugdzorgpartner.
• Afspreken van goede 
randvoorwaarden: voldoende 
tijd, korte lijnen en deskundig-
heid. 

• Verwachtingen uitspreken 
naar elkaar bij de start van een 
traject met een leerling: 
- concrete afspraken
- heldere communicatie
- kennisdeling
- feedback geven/ontvangen
- belang kind centraal
- heldere doelen
• Elkaar kennen, weet hebben 
van elkaars werkwijze en hierop 
aansluiten.
• Fysieke aanwezigheid van 
jeugdzorgpartner binnen de 
school. 

De opbrengsten van een goede samenwerking zijn enorm belangrijk. Deze is 
optimaal wanneer er gewerkt wordt vanuit het belang van de leerling.  

CAREBAGS model inzetten 
op samenwerking

Systematisch en planmatig 
samenwerken (PDCA)

Investeren in training 
en kennisdeling.
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