
Monitor aansluiting onderwijs en 
jeugdhulp

Mandy Evers (NJi)



De monitor AOJ

Instrument voor gemeenten en 
samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs om het gesprek over aansluiting 

onderwijs-jeugdhulp in de regio te 
ondersteunen
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Verschillende monitors

Dashboard passend 
onderwijs

• Deelnemers 
samenwerking

• Leerlingaantallen
• Leerlingkenmerken
• Verzuim
• Doorverwijzingen 

onderwijs
• Data trajecten
• Financiën
• Ervaring trajecten
• Basisondersteuning

Gemeentelijke 
monitor sociaal 
domein (ISD)

• Wijkprofiel
• Sociaal domein
• Early Warning
• Cliëntervaring 

en 
toegankelijkheid

Aansluiting 
Onderwijs 
Jeugdhulp (AOJ)
• Context van de 

lokale bevolking
• Hulp en 

ondersteuning
• Participatie
• Kwaliteit en 

efficiëntie 
samenwerking

• Cliënttevredenheid 



Opbouw monitor AOJ

• Contextcijfers uit landelijke bestanden 

• Proces-indicatoren via vragenlijsten

• Tevredenheid via vragenlijsten

De gegevens worden geduid, 

door norm of door benchmark
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Cijfers uit landelijke bestanden

Jeugd in cijfers, aandeel sbo, deelname kleuteronderwijs, problematiek, 
achterstandsleerlingen, kinderen in éénoudergezinnen, VSV in VO en mbo, jeugdhulp, 
jeugdhulp en onderwijs
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Problematiek in gemeente A
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Problematiek in gemeente B
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Jeugdhulpgebruik in gemeente A
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Jeugdhulpgebruik in gemeente B
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Samenwerking via vragenlijsten

• Periodieke uitvraag onder:

–Beleidsmedewerkers gemeente en 
onderwijs (swv) 

–Professionals in onderwijs en jeugdhulp

–Ouders en jongeren

• Informatie over eigen regio afgezet tegen 
totale respons
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Onderwerpen vragenlijsten
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• Samenwerking: afspraken, vormen, 
proces, werkwijze

• Zicht op samenhang in hulp
• Tevredenheid



Hoe wordt er samengewerkt?
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Zicht op bereik (zomer 2015)
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Tevredenheid over samenwerking
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Flexibiliteit vragenlijsten 

• Enkele vragen toevoegen

• Enkele vragen weglaten
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Implementatie en organisatie

• Twee bijeenkomsten ter ondersteuning 
van de implementatie

• Organisatie en taakverdeling Nji - regio

• Tijdsinvestering 
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Vragen? Meer informatie?

Informatie over de monitor AOJ

http://www.nji.nl/nl/Passend-onderwijs-en-jeugdhulp/Monitor-
Aansluiting-Onderwijs-Jeugdhulp

Het dashboard van de monitor AOJ:

https://monitoraoj.nl

Mandy Evers

030 230 6547 (ook mobiel)

m.evers@nji.nl
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