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09:15 uur: ontvangst met koffie / thee  
09:30 uur: Opening door Paul van der Linden (voorzitter Dagelijks Bestuur AWTJ Samen op School) 
09:35 uur: Toelichting programma door Anita Gelmers (gespreksleider, Passend Onderwijs Almere)  
09:40 uur: Interactieve lezing Jantien Gerdes “Grensverkeer” 

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening 

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de voorspoedige ontwikkeling van het kind. 
Toch is het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd een gelukkig huwelijk. Een veelgehoorde 
klacht van hulpverleners is dat het onderwijs moeilijke casussen als het ware over de schutting werpt. 
Onderwijsprofessionals, op hun beurt, verwijten de hulpverlening trage processen en gebrekkige communicatie. De 
twee partijen zijn in naam bevriende mogendheden, maar in werkelijkheid is regelmatig sprake van een gewapende 
vrede en wederzijds onbegrip. 

Een oplossing wordt veelal gezocht in nabijheid; de twee domeinen komen letterlijk nader tot elkaar doordat 
jeugdhulpverleners hun werkterrein verplaatsen naar de schoolgebouwen. Maar leidt dit ook werkelijk tot verbeterde 
samenwerking?  

In deze lezing wordt ingegaan op de theoretische bestanddelen van samenwerking en het belang van effectieve 
samenwerking voor de praktijk. 

Jantien Gerdes is als docent-promovendus verbonden aan Scholengemeenschap Lelystad (SGL) en de VU Amsterdam. 
Ze is opgeleid als docent drama en heeft Onderwijswetenschappen gestudeerd aan de OU. Ze heeft jaren in het 
management team van SGL gewerkt en is als onderzoeker verbonden aan de Academische Werkplaats – Samen op 
school. 

10:30 uur: Pauze met koffie / thee  
10:45 uur: Interactieve lezing Sharon Stellaard “Over Typemachines en Transformatie” 
 

Een greep uit het nieuws van de afgelopen week: 
 
- Op 30-1-2018 wordt de eerste tussenevaluatie van de Jeugdwet aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Een greep 
uit de bevindingen; 
‘Op het moment van deze tussenevaluatie is er geen sprake van een verminderd beroep op gespecialiseerde hulp. Ook 
is niet zichtbaar dat op grote schaal wordt ingezet op preventie. 
Daarbij werken gemeenten slechts in beperkte mate domein overstijgend. Het transformatiedoel dat gericht was op 
een groei van professionele ruimte komt er het meest bekaaid van af, de ruimte is wederom afgenomen. 
 
- Op 5-2-2018 opent Trouw met de kop ‘Niet minder maar juist méér kinderen gaan naar het speciaal onderwijs’.  
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt weer, blijkt uit gegevens van DUO. In het SBO is er een toename 
van 100 leerlingen. Het SO steeg met 700 leerlingen, waarvan de helft cluster 3 leerlingen. Het VSO en het 
praktijkonderwijs zien een daling, maar deze is in lijn met de landelijke afname van leerlingen. 
 
In deze lezing zal u niet horen dat het kind dan wel het gezin centraal moet worden gezet, dat er bestuurlijke lef 
nodig is of dat we terug moeten naar de bedoeling. Dat hoort u waarschijnlijk al op alle andere plekken waar u 
komt. Wel zal u te weten komen wat typemachines en het uitblijven van transformatie met elkaar te maken 
hebben. 
 
Sharon Stellaard is als onderzoeker verbonden aan de Academische Werkplaats – Samen op school. Vanuit de faculteit 
bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit doet zij promotie onderzoek naar sturingsvraagstukken op het 
snijvlak onderwijs / jeugdhulp. Daarnaast is zij werkzaam bij jeugdhulpaanbieder Vitree waar zij een actieve rol vervult 
op het vlak van transformatie en de ontwikkelingen binnen het zorglandschap in de regio Flevoland. 

 
11:35 uur: Wat nemen we hier van mee naar de praktijk?  
11:50 uur: Afsluiting door wethouder René Peeters (gemeente Almere) 
12:00 uur: Einde 


