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 Samenvatting

Er is meer samenhang nodig in de aanpak van problematiek van jongeren voor wie de inzet 
van onderwijsondersteuning en jeugdhulp wordt gevraagd. Binnen deze samenwerking is 
momenteel vooral oog voor het proces en minder voor de inhoud. Om inhoudelijke samen-
werking verder te ontwikkelen, is volgens de raad een gezamenlijke focus nodig. Een ononder-
broken schoolloopbaan zou daarbij het uitgangspunt moeten zijn. Momenteel zijn knelpunten 
en ongunstige condities aan te wijzen die inhoudelijke samenwerking tegengaan en zo een 
risico vormen voor de schoolloopbaan van kwetsbare jongeren. Dit advies richt zich op de 
vraag hoe de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening bevorderd 
kan worden.  

  Aanbeveling 1: vergroot de toegankelijkheid van jeugdhulpverlening voor het onderwijs
De raad adviseert het bestaande lokale overleg te verbreden en te verdiepen. Het ‘op over-
eenstemming gericht overleg’ dat samenwerkingsverbanden en gemeenten moeten voeren, is 
te vrijblijvend om tot inhoudelijke samenwerking te komen. Deze samenwerking zal concreet 
gestalte moeten krijgen op lokaal niveau. Schoolbesturen spelen hierbij een belangrijke rol. De 
raad pleit daarnaast voor verdere stappen om jeugdhulpverlening structureel onderdeel van 
de ondersteuningsstructuur op school te maken. Onduidelijkheden over financiën en verant-
woordelijkheden zorgen voor behoudend gedrag bij samenwerkingsverbanden en gemeen-
ten. Dit kan ertoe leiden dat jongeren met een gecombineerde hulpvraag niet tijdig de juiste 
begeleiding krijgen. Om dit risico te beperken adviseert de raad de rol van de onderwijsconsul-
tenten te vergroten en een tijdelijk financieel vangnet in te stellen.

 Aanbeveling 2: trek de onderwijs-zorglijn door tot in het middelbaar beroepsonderwijs
Binnen passend onderwijs heeft het mbo een aparte positie: mbo-instellingen krijgen mid-
delen om onderwijsondersteuning te bieden, maar kennen geen verplichting tot overleg 
met gemeenten en andere samenwerkingsverbanden. Ook is de zorgplicht in het middelbaar 
beroepsonderwijs beperkt. Dit verkleint de kansen van kwetsbare jongeren op het succesvol 
afronden van een mbo-opleiding. De leeftijdsgrens van achttien jaar voor jeugdhulpverlening 
vormt een specifiek knelpunt voor continuering van het onderwijs-zorgaanbod in het middel-
baar beroepsonderwijs. De raad pleit er daarom voor om de bestaande zorgplicht van het mid-
delbaar beroepsonderwijs meer in lijn te brengen met die van het primair en voortgezet onder-
wijs en de mogelijkheden voor het verlengen van jeugdhulpverlening na het achttiende jaar 
beter te benutten. 

   Aanbeveling 3: zet in op gezamenlijke deskundigheidsbevordering van onderwijs en 
jeugdhulpverlening 
De raad adviseert te investeren in een professionaliseringsaanbod voor onderwijs- en jeugd-
hulpverleningsprofessionals samen. In de praktijk komt samenwerking tussen professionals 
uit de beide domeinen nu moeilijk tot stand door cultuurverschillen en wederzijdse nega-
tieve beeldvorming. Voor een verbeterde samenhang in de hulp aan jongeren is daarom meer 
nodig dan veranderingen in structuur en organisatie. Ook beveelt de raad aan om een samen-
werkingsinstrument te gebruiken.


