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Vijf jaar onderzoek naar passend onderwijs heeft een bescheiden boekenkast vol 
onderzoeksrapporten opgeleverd. Veel van deze studies zijn gericht op het beleids-
niveau en dus vooral bestemd voor beleidsmakers. Toch hebben die onderzoeken 
ook inzichten en resultaten opgeleverd die relevant zijn voor de onderwijspraktijk. 
Wat weten we inmiddels over de gevolgen van passend onderwijs voor leraren en 
schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs?

 

Meer vrijheid leidt tot flexibeler ondersteuning 
Passend onderwijs heeft geleid tot een grotere vrijheid voor scholen om de beschik-
bare middelen naar eigen inzicht te besteden. De ondersteuningsbehoefte van leer-
lingen is nu het uitgangspunt geworden in plaats van de diagnose. Scholen variëren 
volop in de manier waarop ze leerlingen ondersteuning bieden, maar ook in de duur 
en de intensiteit ervan.   meer lezen

Leraren hebben vooral behoefte aan ondersteuning binnen de school
Veel leraren zijn gecharmeerd van het idee dat leerlingen dankzij passend onderwijs 
vaker in het reguliere onderwijs zouden kunnen blijven. Maar leraren voelen zich 
wel zwaarder belast door passend onderwijs. Ze hebben vooral behoefte aan extra 
 handen in de klas en ondersteuning vanuit het eigen team.   meer lezen

Meer gegevens nodig om effect op leerlingen vast te stellen
Passend onderwijs betekent vooral: een betere organisatie van de hulp aan leerlingen 
die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Maar zorgt die verbeterde organisatie 
er ook voor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben? Dat is nog niet vast te 
stellen. Het is wel duidelijk dat de verwachting dat het aantal thuiszitters zou dalen, 
niet is uitgekomen.   meer lezen
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Uitvoering nieuwe wettelijke taken: wisselend succes 
Bij de introductie van passend onderwijs in 2014 werd ook het onderwijsjargon uit-
gebreid met een aantal nieuwe termen, zoals zorgplicht en schoolondersteuningsprofiel 
(sop). Het ontwikkelingsperspectief (opp) bestond al langer, maar met de invoering van 
passend onderwijs moeten scholen dit voor alle leerlingen met een extra ondersteu-
ningsbehoefte opstellen. 
Van deze drie nieuwe wettelijke verplichtingen heeft het werken met het ontwikke-
lingsperspectief de meeste gevolgen voor de dagelijkse praktijk, hoewel scholen er 
heel verschillend mee omgaan.   meer lezen

Intensievere samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs 
Passend onderwijs leidt nog niet tot minder doorverwijzingen naar het speciaal 
onderwijs. Integendeel, het speciaal onderwijs groeit. Wel is er meer samenwerking 
ontstaan tussen regulier en speciaal onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden. 
 meer lezen

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp: persoonlijk contact helpt
In de praktijk blijkt het voor veel scholen en jeugdhulpverleners lastig om onderling 
goede afspraken te maken over de ondersteuning van leerlingen die dat nodig heb-
ben. Maar in sommige regio’s lukt het toch om succesvolle samenwerking te reali-
seren. Persoonlijk contact tussen hulpverleners en leraren is daarbij een belangrijke 
succesfactor.   meer lezen

NRO-studies naar passend onderwijs
Het NRO heeft het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Evaluatie passend onderwijs’ 
gefinancierd (2015 – 2020). Binnen dit programma is een reeks van onderzoekspro-
jecten uitgevoerd, waarvan in mei 2020 een samenvattend eindrapport is gepresen-
teerd. Alle onderzoeksrapporten en artikelen zijn na te lezen via passend-onderwijs en  
evaluatiepassendonderwijs.

Door: Pauline van Eck & Marleen Kieft
september 2020

http://passend-onderwijs.nl
https://evaluatiepassendonderwijs.nl/
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 Meer vrijheid leidt tot flexibeler ondersteuning 

Passend onderwijs heeft geleid tot een grotere vrijheid voor scholen om de beschikbare middelen naar 
eigen inzicht te besteden. De ondersteuningsbehoefte van leerlingen is nu het uitgangspunt geworden in 
plaats van de diagnose. Scholen variëren volop in de manier waarop ze leerlingen ondersteuning bieden, 
maar ook in de duur en de intensiteit ervan.

sneller en meer leerlingen ondersteunen

Veel scholen kunnen dankzij de beleidsveranderingen meer eigen keuzes maken dan voorheen. Zij waarde-
ren de vrijheid die ze krijgen van veel samenwerkingsverbanden om het budget te besteden zoals ze dat zelf 
willen. Ze kunnen leerlingen die daar behoefte aan hebben ondersteuning bieden, zonder dat daarvoor een 
officiële diagnose bij de leerling nodig is. Die grotere vrijheid heeft geleid tot een flexibeler inzet van midde-
len, zodat scholen meer leerlingen ondersteuning kunnen bieden, deze sneller kunnen inzetten én bovendien 
meer kunnen afstemmen op wat de leerlingen nodig hebben.1,2,3 

minder hulp van externen

Scholen besteden de middelen voor passend onderwijs vooral aan extra uren voor intern begeleiders (po) en 
ondersteuningscoördinatoren (vo), aan de inzet van onderwijsassistenten, aan specialisten ter ondersteuning 
van leraren en aan deskundigheidsbevordering.4 In het voortgezet onderwijs kiezen scholen er ook vaak voor 
om specifieke voorzieningen in de school op te zetten, zoals een speciale trajectklas of hulpklas. Leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen (een deel van) de schooldag in zo’n klas doorbrengen en een 
eigen traject met ondersteuning volgen. Ook kiezen vo-scholen vaak voor voorzieningen op auditief, visueel of 
motorisch gebied. De hulp van externe begeleiders, zoals schoolmaatschappelijk werkers, remedial teachers 
en orthopedagogen, wordt minder vaak ingeroepen dan voorheen.3,5 Het lijkt erop dat scholen een voorkeur 
hebben voor het versterken van de eigen ondersteuningsmogelijkheden. 

extra ondersteuning vindt in het voortgezet onderwijs vaak buiten de klas plaats

Extra ondersteuning bij leren en gedrag vindt met name in het voortgezet onderwijs vaak buiten de klas plaats, 
meestal individueel maar soms ook in groepjes. Over het algemeen zijn leerlingen positief over de geboden 
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ondersteuning: ze rapporteren betere leerprestaties en een beter gevoel over zichzelf dankzij de ondersteu-
ning.6 Vaak geeft een andere persoon dan de eigen leraar deze extra ondersteuning. Maar leerlingen in po en 
vo geven aan dat juist hun eigen leraar het beste zou kunnen helpen bij leer- en onderwijsproblemen (taal, 
rekenen, leerhouding, motivatie) en bij moeite met sociale participatie (acceptatie, gedragsregulatie). 

voorbeeld:    extra ondersteuning in gronings voortgezet onderwijs

In de stad Groningen heeft het vo-samenwerkingsverband een aanpak ontwikkeld die het mogelijk 
maakt dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en die tegelijkertijd werkbaar is 
in de praktijk. De werkwijze is als volgt: voor de zomervakantie geven de scholen met het oog op de 
financiering aan het samenwerkingsverband door hoeveel leerlingen er het komend schooljaar op hun 
school zullen zijn met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Daarbij maken ze onderscheid tussen twee 
typen ontwikkelingsperspectieven: voor leerlingen met leerproblemen en voor leerlingen met sociaal-
emotionele / gedragsproblemen. De scholen kunnen vervolgens zelf de arrangementen formuleren 
waarmee ze deze leerlingen willen ondersteunen. 
Zo kiest een vmbo-school in de stad voor een arrangement dat is geïntegreerd in de school en dat onder 
andere bestaat uit: klassen van maximaal 18 leerlingen, intensief mentoraat, een huiswerkklas en waar 
nodig de inzet van een dyslexiespecialist of orthopedagoog. Een brede scholengemeenschap kiest voor 
een andere invulling: een arrangement dat bestaat uit persoonlijke begeleiding door de eigen docen-
ten van de leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Ondersteuningscoördinatoren 
waarderen deze werkwijze: “Het is transparant en laat zien waar het geld aan wordt besteed.”7
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 Leraren hebben vooral behoefte aan ondersteuning  
binnen de school

Veel leraren zijn gecharmeerd van het idee dat leerlingen dankzij passend onderwijs vaker in het reguliere  
 onderwijs kunnen blijven. Maar leraren voelen zich wel zwaarder belast door passend onderwijs.  
Ze  hebben  vooral behoefte aan extra handen in de klas. 

goed idee, maar wel belastend

Leraren staan over het algemeen positief tegenover passend onderwijs, omdat zij het belangrijk vinden dat 
leerlingen in de eigen (reguliere) onderwijsomgeving kunnen blijven.3 Tegelijkertijd ervaren ze passend 
onderwijs als een extra belasting. Dat komt niet door een toename in het aantal leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Volgens leraren zelf gaat het al jaren om ongeveer een op de vijf leerlingen in hun 
klas en dat aantal is niet noemenswaardig veranderd sinds de invoering van passend onderwijs. Maar de aard 
van de problemen is volgens leraren wel veranderd: gedragsproblemen en problemen met de werkhouding 
komen vaker voor, net zoals een combinatie van meerdere problemen.3,5,8 

minder vraag naar deskundigheidsbevordering dan verwacht

Om de groeiende diversiteit in klassen aan te kunnen, was de verwachting dat er op scholen veel aandacht 
voor deskundigheidsbevordering zou komen.9 Maar daar bleek geen grote vraag naar te zijn, leraren schatten 
hun eigen kennis en vaardigheden doorgaans positief in. Ook collega’s en leerlingen beoordelen hen daarop 
over het algemeen positief. Maar onderzoek aan de hand van lesobservaties laat zien dat er ruimte is voor 
verbetering. Leraren scoren namelijk inderdaad hoger op het bieden van pedagogische structuur – denk aan 
respect tonen voor leerlingen of het anticiperen op behoeftes van leerlingen – dan op didactische zaken – zoals 
differentiëren, feedback geven of het inzetten van verschillende werkvormen.10

vooral behoef te aan extra handen in de klas 

Gemiddeld genomen zijn leraren positief over de steun die zij krijgen binnen de school, maar er bestaan wel 
grote verschillen tussen leraren. Vooral over de steun van de intern begeleider of ondersteuningscoördinator 
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zijn ze tevreden.10 Leraren geven aan dat ze vooral behoefte hebben aan extra handen en materialen in de klas. 
Ook het verminderen van de administratieve last staat op hun wensenlijstje. Zo ervaren veel leraren de formele 
procedures rond extra ondersteuning als belastend.9 Maar de onderlinge verschillen zijn groot, de ene persoon 
ervaart meer bureaucratie dan de andere.4,11,12 

voorbeeld:    een positief schoolklimaat voor iedereen

De ervaring van leraren is dat gedragsproblemen steeds vaker voorkomen.3 Een internationaal bekend 
programma dat scholen helpt bij het creëren van een positief schoolklimaat voor leerlingen, leraren 
en ouders is Schoolwide Positive Behavior Support. Hoe werkt Positive Behavior Support? Een school-
team bepaalt voor alle plekken in en om de school welk gedrag van de leerlingen wordt verwacht. Die 
gedragsverwachtingen worden steeds herhaald en geoefend. Belangrijk is dat leraren – maar ook 
ouders – veel nadrukkelijker aandacht besteden aan positief gewenst gedrag, dan aan het corrigeren 
van ongewenst gedrag.13 
De kern van deze benadering – bedoeld voor zowel po, vo als so – is dus om positief gedrag bij leerlin-
gen te stimuleren. En dat werkt, want verschillende onderzoeken uit de Verenigde Staten en Noorwe-
gen laten een afname zien van verstorend gedrag, toename van prosociaal gedrag en een verbeterd 
klassenklimaat in het basisonderwijs.14 In het voortgezet onderwijs zijn deze positieve effecten ook 
aangetoond, met daarnaast een groei van het vertrouwen in eigen kunnen bij leraren.15 
Een recente Nederlandse studie naar dit programma kon geen invloed op pestgedrag van leerlingen 
aantonen. De onderzoekers verklaarden dit door erop te wijzen dat het onderzoek maar één schooljaar 
duurde, terwijl de specifieke aanpak van pesten pas in het tweede jaar van het programma aan bod 
komt.16 
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Meer gegevens nodig om effect op leerlingen 
vast te stellen

Passend onderwijs betekent vooral: een betere organisatie van de hulp aan leerlingen die een extra steun-
tje in de rug nodig hebben. Maar zorgt die verbeterde organisatie er ook voor dat leerlingen de hulp krijgen 
die ze nodig hebben? Dat is nog niet vast te stellen. Het is wel duidelijk dat het aantal thuiszitters niet is 
gedaald.

definities en aantallen ontbreken

Er is weliswaar veel onderzoek gedaan naar passend onderwijs in de afgelopen jaren, maar de vraag ‘Leidt 
passend onderwijs tot meer hulp op maat voor leerlingen?’ is daarmee nog niet beantwoord. Dat komt ten 
eerste omdat er bij de invoering van de stelselwijziging geen definities zijn gegeven van doelen, doelgroep 
en criteria voor wat ‘passend’ onderwijs is. Ten tweede stellen niet alle scholen een ontwikkelingsperspectief 
op en registreren niet alle scholen elke leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, ondanks de wettelijke 
verplichting hiertoe. Daardoor is er geen landelijk zicht op de omvang van deze groep leerlingen en dus ook 
niet of deze leerlingen de benodigde hulp krijgen.3,17 

aantal thuiszitters niet gedaald 

Het aantal thuiszitters is niet gedaald. Vaak spelen bij hen complexe (psychische) problemen of problemen 
in de thuissituatie, waarbij naast onderwijs ook zorg nodig is.18 Het lukt nog lang niet altijd om leerlingen die 
thuis zijn komen te zitten weer terug te geleiden naar het onderwijs, vooral niet als het thuiszitten al langere 
tijd duurt.19 
Voor sommige groepen leerlingen met een groter risico op thuiszitten is het nog moeilijk om een passend 
aanbod te verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met psychiatrische problematiek of hoogbegaafde 
leerlingen met een stoornis in het autismespectrum.3, 20
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andere leerlingen in de klas

Over het algemeen vinden ouders van kinderen zonder extra ondersteuningsbehoefte het geen probleem als 
er kinderen met een ondersteuningsbehoefte in de klas van hun kind zitten. Ze denken dat hun kinderen daar-
door juist leren dat er verschillen zijn tussen mensen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Toch is het oordeel 
van ouders hierover sinds de invoering van passend onderwijs iets minder positief dan voorheen. Sommige 
ouders zijn bang dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een negatieve invloed hebben op de 
werksfeer in de klas. Anderen zijn bang dat de aandacht voor de kinderen die extra ondersteuning nodig heb-
ben ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen in de klas. Ouders wijzen daarom op het belang 
van niet te grote klassen en op ervaring en deskundigheid van de leraar.19,21 Toch is nog nooit overtuigend 
aangetoond dat de aanwezigheid van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een slechte invloed 
heeft op de cognitieve prestaties van de andere leerlingen in de klas, niet in het primair onderwijs en ook niet 
in het voortgezet onderwijs.3,17

voorbeeld:     effecten van impulsklas zijn veelbelovend

Op verschillende plaatsen in Nederland kunnen ouders samen met hun kind wekelijks naar een 
Impulsklas. De Impulsklas is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs – al dan 
niet met een officiële diagnose – die het in de klas moeilijk hebben door hun werkhouding of gedrag. 
Twaalf weken lang werken ouder en kind gedurende een dagdeel op school samen aan een aantal 
taken die de leerkracht heeft opgesteld. Een Impulsklasbegeleider helpt hen daarbij. Daarnaast stellen 
de kinderen gedragsdoelen voor zichzelf op. 
Onderzoek naar Impulsklassen in Leiden en Breda laat zien dat leerlingen van de Impulsklas een beter 
inzicht in het eigen gedrag kregen en zich beter konden concentreren op hun werk. De ouders in het 
onderzoek gaven aan dat ze zich betrokken en begrepen voelden én veel leerden van de gesprekken 
met andere ouders. De winst voor de school was dat leraren beter zicht kregen op de thuissituatie 
van de kinderen én dat de communicatie en de relatie met de ouders verbeterde. Kanttekening bij dit 
onderzoek is wel dat het de effecten op de korte termijn in beeld brengt. Het is onbekend of de effecten 
blijven bestaan op de langere termijn. 22
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Uitvoering nieuwe wettelijke taken: wisselend succes 

Bij de introductie van passend onderwijs in 2014 werd ook het onderwijsjargon uitgebreid met een aan-
tal nieuwe termen, zoals zorgplicht en schoolondersteuningsprofiel (sop). Het ontwikkelingsperspectief 
(opp) bestond al langer, maar met de invoering van passend onderwijs moeten scholen dit voor alle leer-
lingen met een extra ondersteuningsbehoefte opstellen. Van deze drie nieuwe wettelijke verplichtingen 
heeft het werken met het ontwikkelingsperspectief de meeste gevolgen voor de dagelijkse praktijk hoewel 
scholen er heel verschillend mee omgaan.

ontzorgen van ouders lukt slechts beperkt

De school kijkt bij aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte of het team de beno-
digde ondersteuning kan bieden. Indien dat – onderbouwd – niet het geval is, moet de school elders een pas-
sende plek vinden voor de leerling. Deze zorgplicht is bedoeld om ouders te ontzorgen bij schoolkeuze. Maar: 
ouders zijn hier lang niet altijd van op de hoogte en bovendien houden veel ouders graag de regie in eigen 
hand. Zij gaan niet altijd mee in het aanbod van de school en zoeken vaak liever zelf verder naar een geschikte 
onderwijsplek voor hun kind. Ook komt het voor dat scholen ouders nog voor er sprake is van een officiële 
aanmelding al adviseren om hun kind bij een andere school aan te melden.3,19,23 

scholen profileren zich liever niet op ondersteuningsaanbod

De meeste scholen hebben inmiddels een schoolondersteuningsprofiel (sop), waarin staat beschreven welke 
extra ondersteuning het team aan leerlingen kan bieden. Maar in de praktijk zijn veel scholen er huiverig voor 
om het imago te krijgen van een school voor zorgleerlingen. Dus schrijven ze algemene profielteksten en/
of plaatsen ze het schoolondersteuningsprofiel niet prominent op de website.24,25 Directeuren van samen-
werkingsverbanden zien na enkele jaren inmiddels wel dat de schoolondersteuningsprofielen een hoger 
informatiegehalte hebben en beter vindbaar zijn.5

ontwikkelingsperspectief speelt positieve rol in communicatie met ouders

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, moet de school een ontwikkelingsperspectief (opp) 
opstellen, waarin staat beschreven welke extra ondersteuning een leerling krijgt. Veel ouders voelen zich goed 
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geïnformeerd dankzij het opp, want het document wordt met ouders besproken en regelmatig geëvalueerd. 
Mentoren, interne begeleiders en zorgcoördinatoren zijn meestal goed op de hoogte van de inhoud van het 
opp, maar vakdocenten in het vo zijn dat vaak niet.19,25,26 

voorbeeld:    een plaatsingstafel kan helpen bij het vervullen van de zorgplicht 

Wettelijk gezien is het vervullen van de zorgplicht een taak van de schoolbesturen, de samenwerkings-
verbanden zijn daar niet verantwoordelijk voor. Maar de zogenoemde plaatsingstafel in de regio Den 
Haag laat zien dat een samenwerkingsverband-vo wel degelijk een positieve rol kan spelen bij het ver-
vullen van de zorgplicht. Leerlingen die moeilijk plaatsbaar zijn, worden door de scholen gezamenlijk 
aan deze tafel besproken. In onderling overleg bepalen ze wat de best passende onderwijsplek voor 
zo’n leerling is. Het overleg is pas ten einde als er een plek op een van de scholen in de regio is gevon-
den. Mochten de schoolleiders er echt niet uitkomen, dan wordt de leerling besproken in het dagelijks 
bestuur van het samenwerkingsverband. Daarnaast informeert het samenwerkingsverband ouders 
over wat de zorgplicht inhoudt, en wat hun rechten maar ook hun plichten zijn.19,24 
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 Meer samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs  

Passend onderwijs leidt nog niet tot minder doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs. Integendeel, 
het speciaal onderwijs groeit. Wel is er meer samenwerking ontstaan tussen regulier en speciaal onderwijs 
binnen de samenwerkingsverbanden. 

speciaal onderwijs groeit 

Bij de invoering van passend onderwijs leefde bij veel basisschoolleerkrachten het idee dat doorverwijzing 
naar het speciaal (basis)onderwijs “niet meer mag” en dat daardoor meer leerlingen met een ondersteunings-
behoefte in het reguliere basisonderwijs terecht zouden komen. De meeste samenwerkingsverbanden ver-
wachtten inderdaad op termijn minder leerlingen naar het duurdere speciaal onderwijs te verwijzen, door de 
ondersteuning op reguliere scholen te versterken. Maar landelijke cijfers laten zien dat het aantal leerlingen in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs niet krimpt, maar juist weer stijgt sinds het schooljaar 2015/16.3 

Scholen voor speciaal onderwijs en hun besturen hebben de ervaring dat de problemen van hun leerlingen 
complexer zijn geworden; een klein deel van de besturen kan dat cijfermatig onderbouwen. Het blijkt dat 
leerlingen later instromen vanuit het regulier onderwijs omdat scholen hen (te) laat doorverwijzen. Ook is er 
een toename van kleuterinstroom en instroom gedurende het gehele schooljaar.27,28 

ontwikkeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs (so en vso)

Er is door passend onderwijs meer samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs ontstaan, in allerlei 
gradaties. Zo zijn er vso-leerlingen die gedeeltelijk onderwijs in het vo volgen (symbiose), soms op een geza-
menlijke locatie. Ook integratie komt voor: dan worden leerlinggroepen uit vo en vso daadwerkelijk gecom-
bineerd. Andere vormen van samenwerking zijn inzet van vso bij arrangementen voor extra ondersteuning in 
het vo, bij bovenschoolse voorzieningen, diagnostiek, of preventie en lichte ondersteuning.29 

Het uitgangspunt bij de samenwerking is een betere begeleiding van groepen leerlingen en verbetering van 
individuele maatwerktrajecten. Hoewel zich nog vele knelpunten in de uitvoering voordoen (bijvoorbeeld op 
het gebied van wet- en regelgeving/bekostiging, huisvesting en de verbinding met jeugdhulp/zorg), verwach-
ten de meeste vso-scholen toch dat intensieve samenwerking met het vo zal toenemen.30 
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voorbeeld:    eduwiek: vo en vso in één gebouw 

Een mooi voorbeeld van intensieve samenwerking tussen regulier vo en vso is te vinden op Eduwiek in 
Hoogeveen. Sinds 2017 gaan daar 1100 leerlingen – zowel voor vmbo/praktijkonderwijs als voor speci-
aal onderwijs cluster 3 en 4 – in een en hetzelfde gebouw naar school. Dat betekent concreet dat mede-
werkers elkaar ontmoeten in dezelfde personeelskamer en dat de leerlingen op één locatie onderwijs 
op maat volgen. Zo zijn er een paar jongens uit cluster 4 die graag sleutelen aan auto’s. Zij volgen hun 
favoriete vakken – de technische en praktijkvakken – op het vmbo. Voor Nederlands en Engels hebben 
ze extra begeleiding nodig, dus die vakken volgen ze op het vso. 
Dat vraagt best veel van docenten die gewend zijn om in het reguliere vmbo les te geven. Daarom is 
er een gezamenlijk expertisecentrum (waar psychologen, orthopedagogen, verzuimcoördinatoren, 
ambulant begeleiders en anderen werken) om de docenten ondersteunen. Dit expertisecentrum bege-
leidt ook de leerlingen. 
Op Eduwiek zijn alle kaders en muren tussen regulier en speciaal onderwijs weggehaald en daardoor 
wordt het mogelijk om de leerlingen individueel te bedienen. Zo halen meer leerlingen hun diploma’s 
en certificaten én zien de docenten hun leerlingen opleven.30
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Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp: 
persoonlijk contact helpt 

In de praktijk blijkt het voor veel scholen en jeugdhulpverleners lastig om onderling goede afspraken te 
maken over de ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Maar in sommige regio’s lukt het toch 
om succesvolle samenwerking te realiseren. Persoonlijk contact tussen hulpverleners en leraren is daarbij 
een belangrijke succesfactor.

tevredenheid varieert sterk

Ongeveer tegelijkertijd met de invoering van passend onderwijs werd de jeugdhulp gedecentraliseerd: de 
verantwoordelijkheden gingen van provincie naar de gemeente. Gemeenten, samenwerkingsverbanden en 
schoolbesturen overleggen over de leerlingen die zowel extra begeleiding nodig hebben op school als een 
beroep doen op jeugdhulp. Het idee was dat deze decentralisatie ook zou leiden tot een betere samenwerking 
met het onderwijs, maar onderwijs en jeugdhulp vormen nog vaak heel aparte werelden. 

Landelijke onderzoeken naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp laten zien dat er grote verschil-
len zijn in mate van samenwerking en de tevredenheid hierover bij scholen, samenwerkingsverbanden en 
gemeenten. Gemeenten zijn positiever over de afstemming dan samenwerkingsverbanden. Ondanks allerlei 
knelpunten zijn in sommige regio’s al wel opbrengsten zichtbaar, zoals op het gebied van thuisnabije onder-
steuning, maatwerk en tegengaan van thuiszitten.4,31  

knelpunten voor de scholen

Vooral in het speciaal onderwijs, waar relatief veel leerlingen met jeugdhulp te maken hebben, krijgen veel 
scholen en jeugdhulporganisaties te maken met knelpunten in de onderlinge samenwerking.3,4 De scholen 
hebben bijvoorbeeld last van de lange wachttijden in de jeugdhulp en van discussies over geld en budget. De 
Inspectie van het Onderwijs benadrukt dat het belangrijk is dat schoolbesturen scherper naar hun leerlingen-
populatie kijken. Bijvoorbeeld door kenmerken en criteria te ontwikkelen die inzicht geven in de complexiteit 
van de ondersteuningsvraag. Pas dan kan volgens de Inspectie de samenwerking met jeugdzorg verbeteren.27
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succesfactoren in de praktijk van samenwerking onderwijs-jeugdhulp

Er zijn verschillende factoren die de samenwerking tussen onderwijs- en jeugdhulpprofessionals positief beïn-
vloeden. Vanuit het perspectief van leraren zijn dat het persoonlijk contact tussen leraar en hulpverlener en 
het serieus genomen worden door de hulpverlener. Ook het stellen van kleine zichtbare doelen met voldoende 
tijd om ze te halen en uiteindelijk resultaat in klas- en schoolcontext werken positief. Tot slot werkt het goed 
als er duidelijkheid bestaat in wie wat doet en waarom, en wederzijdse feedback wordt gegeven.32 Vanuit 
breder perspectief zijn factoren zoals een gezamenlijke visie, duidelijke verantwoordelijkheden, gezamenlijke 
professionalisering, onderling vertrouwen, maar ook praktische zaken als voldoende tijd en geld belangrijk 
voor een succesvolle samenwerking.33 

voorbeeld:    specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs 

Hoewel de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nog niet van een leien dakje gaat, zijn er 
ook voorbeelden te vinden van nieuwe initiatieven die goed blijken te werken. Een van die initiatie-
ven is SJSO, oftewel: specialistische jeugdhulp voor het speciaal onderwijs. De kern van SJSO is dat er 
vaste jeugdhulpverleners op scholen voor speciaal onderwijs aanwezig zijn en dat zij de leerlingen 
jeugdhulp bieden zonder dat daarvoor eerst een officiële verwijzing geregeld hoeft te worden. De 
jeugdhulpverleners sluiten aan bij het zorgteam van de school en kunnen direct benaderd worden door 
leraren, leerlingen of ouders met vragen of problemen. Recent onderzoek naar de eerste ervaringen 
met SJSO in de gemeenten Amsterdam en Diemen laat zien dat professionals uit het speciaal onder-
wijs en de jeugdhulp uitgesproken positief zijn. Leerlingen worden direct geholpen, zonder wachttijd, 
en ze hoeven niet naar andere organisaties of locaties toe. Ouders zijn positief en ook voor hen is het 
minder belastend om hulp te moeten aanvragen bij een nieuwe en onbekende instantie. Ook de lera-
ren in het speciaal onderwijs zijn positief: zij kunnen meer tijd en energie steken in lesgeven en weten 
dat ze bij complexe problemen direct een deskundige kunnen raadplegen of inschakelen.34 
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