
 
 

1 
 

 

SAMEN op SCHOOL (SoS) 
Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) IJsselland en Flevoland 

 

 

Impressie  informatiebijeenkomst 9 juni 2016 

 

Deze keer te gast bij Vitree in Dronten, hebben op donderdag 9 juni 2016 Mandy Evers en Vincent 

Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) voor ca. 25 geïnteresseerden vanuit gemeenten, 

onderwijs en praktijkinstellingen uit Flevoland en IJsselland, een presentatie gegeven over de 

“monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp”.  

Angela Thissen lichtte allereerst aan de hand van een prezi de activiteiten van Samen op School toe. 

Omdat een van de belangrijke doelen van de Academische Werkplaats het verbeteren van de 

samenwerking tussen gezin, jeugdhulp en onderwijs is, zou een dergelijk meet- en 

sturingsinstrument bruikbaar kunnen zijn bij het behalen van dit doel. Genoeg reden om elkaar te 

informeren.  

 

De monitor is door het NJi in opdracht van de ministeries van 

VWS en OCW ontwikkeld met als doel  om  gemeenten, 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs,  

jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht te geven in de 

effectiviteit én de waardering van hun samenwerking.  

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de monitor relevante 

contextcijfers uit landelijke bestanden verzamelt. Deze gegevens 

komen nu voornamelijk van het  CBS en DUO. Het gaat om 

informatie op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp, relevant 

voor zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs. De monitor presenteert cijfers landelijk en per 

gemeente en samenwerkingsverband, over bijvoorbeeld:  

• bevolkingsprognose, leerlingprognose  

• aandeel jeugd, schoolgaande jeugd, jeugdigen in 

verschillende schooltypen  

• jeugdhulpgebruik  

https://samenopschool.files.wordpress.com/2016/06/160609-acwp-sos-nji-presentatie.pdf
https://prezi.com/hkdyxuel3ss3/nji-bijeenkomst-samen-op-school-sos/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://samenopschool.org/
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• achterstandsleerlingen, kinderen in armoede, kinderen in 

éénoudergezinnen  

• participatie van kinderen en jongeren zoals thuiszitters, voortijdig 

schoolverlaters en jeugdwerkloosheid.  

Ook verzamelt de monitor kwalitatieve informatie over samenwerking 

tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit gebeurt middels een vragenlijst die 

periodiek uitgezet wordt onder drie groepen respondenten uit de 

eigen regio. De vragen richten zich op samenwerking (werkwijze, 

proces, afspraken), zicht op samenhang in hulp en tevredenheid over 

samenwerking. De volgende groepen vullen de vragenlijst in:  

• beleidsmedewerkers gemeente en samenwerkingsverbanden  

• professionals in onderwijs en jeugdhulp  

• ouders en jongeren 

De uitkomsten uit de monitor maar vooral de gesprekken over deze 

uitkomsten kunnen leiden tot verbeterpunten zowel in uitvoering als in beleid en bestuur. 

Al met al een geslaagde informatieve bijeenkomst waarop alle aanwezigen de bij hen levende vragen 

over de monitor hebben kunnen stellen en voldoende informatie hebben gekregen waarmee zij 

terug kunnen naar hun achterban om een eventueel vervolg te bespreken. Of de monitor een 

wezenlijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen van onze  

Academische Werkplaats staat de komende weken allereerst op de agenda van het kernteam (6 juli 

2016): een maandelijks overleg met de CoP trekkers, onderzoekers en projectleider Angela Thissen. 

Afhankelijk van de uitkomsten zal vervolgens agendering en (eventuele) besluitvorming plaats vinden 

in de stuurgroep.  

Was u aanwezig bij de bijeenkomst en overweegt u ook de monitor in te zetten? Graag uiterlijk 

maandag 4 juli 2016 een reactie naar Angela Thissen (a.thissen@awtj.nl). 

 

Voor meer informatie over de academische werkplaats Samen op School: kijk op 

www.samenopschool.org of neem contact op met projectleider Angela Thissen (a.thissen@awtj.nl, 

06 308 45 297). 

 

Voor meer informatie over de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp kijk op: 

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

Je kunt ook contact opnemen met Mandy Evers, projectleider monitor AOJ: m.evers@nji.nl,  

(030) 230 65 47. 
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