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Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verant

woordelijk voor de bekostiging en uitvoering 

van de jeugdzorg. Het budget voor de jeugd

zorg verschuift van provincie naar gemeenten. 

Tegelijkertijd hebben 150 samenwerkings

verbanden passend onderwijs vanaf 1 augustus 

2014 een zorgplicht voor ieder kind of jongere. 

Deze twee ontwikkelingen kunnen niet los 

van elkaar gezien worden. 

Hoe ziet de Jeugdzorg eruit in 2015? En hoe kunnen we de 
kwaliteit blijven waarborgen en tegelijkertijd zorgen voor een 
goede jeugdhulp terwijl de budgetten krimpen? 
Het zijn vragen waar de gemeentebesturen zich over buigen. 
Niet alleen de bekostiging, maar ook de organisatie van de  
gehele jeugdzorg wordt een gemeentelijke taak. Een cultuur
omslag is nodig om de vraag van kind en ouders centraal te 
stellen. Met het onderwijs als plek waar kinderen iedere dag 
zijn en ouders als dé partner van de school, hebben de onder
wijsadviesbureaus een gezamenlijke visie als het gaat om de 
nieuwe jeugdzorg. Onderwijsadviesbureaus zijn al ruim  
40 jaar de vertrouwde partner voor scholen, schoolbesturen 
en gemeenten als het gaat om innovaties in onderwijs met het 
raakvlak zorg. Deze brochure presenteert onze visie en licht 
toe hoe de jeugdzorg vanuit gemeenten zo efficiënt en effectief 
mogelijk kan worden ingericht.

Door preventie en vroegtijdige signalering 

streeft men naar optimalisering van de zorg

routes om verwijzingen naar speciale vormen 

van onderwijs en begeleiding terug te dringen. 

De onderwijsadviesbranche werkt mee aan 

passende zorg nabij kind en opvoeders, zo 

dicht mogelijk bij huis en in de vertrouwde 

omgeving. Ons doel is een krachtige 

 verbinding tussen jeugd, zorg en onderwijs 

te bewerkstelligen.

Wat verandert er voor uw gemeente?



De onderwijsadvies
bureaus werken samen aan 
een sterke basis in de regio. 
Waar mogelijk bieden wij 
brede steun aan kinderen, 
ouders en scholen. Waar 
nodig begeleiden wij naar 
speciale zorg – binnen of 
buiten de school

De onderwijsadviesbureaus zijn nauw 

 betrokken bij het vormgeven van passend 

onderwijs en eerstelijns jeugdhulp. Circa 2.500 

gedragswetenschappers en onderwijskundigen 

maken dagelijks de vertaalslag tussen weten

schap en praktijk bij de bege leiding van 

 scholen, ouders, samenwerkings verbanden 

en schoolbesturen. Wij dragen actief bij aan 

een samenhangende zorgstructuur voor 

 kinderen vanuit de invalshoeken onderwijs 

en zorg. Vanuit de zorg bieden wij kinderen 

behandelingen voor dyslexie en lichte 

 gedragsproblemen via onze coöperatie 

Onderwijszorg Nederland (ONL). Sinds 2009 

heeft ONL ruim 7.000 kinderen met ernstige 

dyslexie  behandeld waarbij ouders en 

 scholen nauw betrokken zijn. 

‘Samenwerken voor de beste jeugdzorg vanuit het onderwijs’

Onderwijsadviesbureaus stellen kind en ouders centraal, niet het systeem. Zorg voor  

de jeugd vindt plaats in de vertrouwde omgeving van het kind vanuit thuis en op school. 

Dankzij een sterke samenwerking tussen jeugdzorg, onderwijs en overige partners  

kunnen veel problemen vroegtijdig worden voorkomen of gesignaleerd en aangepakt. 

Kinderen zijn niet altijd gebaat bij een doorverwijzing naar kostbare behandelingen.  

Zij hebben meer profijt van een duurzame verbetering van hun eigen leefomgeving:  

de beste jeugdzorg komt vanuit het onderwijs. 

De onderwijsadviesbureaus versterken het 

partnerschap tussen ouders en scholen tevens 

via het landelijk netwerk van ExpertisePunten 

Ouderbetrokkenheid, dat regionaal maatwerk 

biedt aan ouders, scholen en gemeenten.  

De ervaring leert dat daar waar leerkrachten, 

kinderen en ouders dagelijks met elkaar in 

contact zijn, de sleutel tot succes ligt.

Onze visie op jeugd,  
onderwijs en zorg



In de afgelopen jaren heeft het onderwijs  

de omslag gemaakt naar ‘passend onder

wijs’, waarin de leeromgeving van het kind 

centraal staat. Er is een opbouw in de 

samen hangende en getrapte zorgstructuur 

binnen de school. De uitdaging is om 

 passend onderwijs en de ontwikkelingen  

in de jeugdzorg op gemeentelijk niveau te 

integreren, zodat er een goede infrastructuur 

ontstaat en de ruimte om gedegen onderwijs

zorgarrangementen te bieden. De samen

werkingsverbanden werken hier aan sinds 

januari 2012. Zowel operationeel als 

 bestuurlijk worden zij daarbij ondersteund 

door de onderwijs adviesbranche. Op basis 

van de ervaringen met passend onderwijs 

Lessons learned uit de omslag naar  
passend onderwijs

geven we een vijftal belangrijke aandachts

punten bij de overgang naar het nieuwe 

jeugdstelsel:

I  Houd zorglijnen kort en efficiënt, daar  

zijn kinderen en gezinnen bij gebaat 

II  Versterk de professionele infrastructuur 

voor een kindgerichte samenwerking

III  Investeer in preventie en daarmee in  

duurzaamheid 

IV  Zorg voor een krachtige relatie met  

passend onderwijs 

V  Plan tijd in voor het verandertraject  

en kies voor kwaliteit en continuïteit  

van passende jeugdzorg

Door te zorgen voor korte lijnen in de  

samenwerking tussen onderwijs en jeugd

zorginstellingen kunnen interventies al in 

een vroeg stadium plaatsvinden. Er moet  

worden voorkomen dat diverse, afzonder lijke 

trajecten ontstaan rondom hetzelfde gezin: 

daarom 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Gemeenten, 

scholen, jeugdzorg en overige instellingen 

staan voor de taak een gemeenschappelijke 

visie te ontwikkelen ten aanzien van jeugd

zorg waarin het ontwikkelperspectief van het 

kind/gezin centraal staat. Wij helpen u graag 

bij het versterken van de noodzakelijke 

 verbinding tussen onderwijs en zorg.

1 kind, 1 gezin, 1 plan



1 kind, 1 gezin, 1 plan

Onderwijs Ontwikkeling
Sterke basis

Steun

Speciaal

Onderwijsadviesbureaus hebben op alle  

uitvoeringsniveaus passende diensten en 

producten. Wij hebben experts in huis voor 

de inrichting van de zorgstructuur en de 

vertaling hiervan naar de onderwijspraktijk. 

Van handelingsgerichte diagnostiek, 

 am bulante begeleiding tot professionali

sering van leerkrachten/docenten specifiek  

gericht op de aansluiting van onderwijs  

en zorg. Onderwijsadviseurs bieden ook  

ondersteuning bij de vormgeving van  

gemeentelijk beleid en de integratie van 

jeugdhulp en passend onderwijs. Er is kennis 

om schoolnabij preventieve en eerstelijns

zorg/jeugdhulp te verlenen en te werken aan 

de versterking van gezinnen en de directe 

leefomgeving van kinderen/jongeren.  

Onze professionals ‘weten wat werkt’, werken 

nauw samen met instellingen in de jeugd

zorg en zijn als specialist kind aan huis bij 

vrijwel alle scholen in Nederland.

Expertise van de onderwijsadviesbranche



Colofon
EDventure is de landelijke vereniging van onderwijs

adviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Zij 

ondersteunt haar leden via informatievoorziening, 

lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert 

(gezamenlijke) innovatie. Zo faciliteert EDventure 

haar leden in de visie en missieontwikkeling met 

betrekking tot de stelselwijziging jeugdzorg. Begin 

2013 vertegenwoordigt EDventure 25 onderwijs

adviesbureaus (en ca. 2.500 adviseurs) die een 

 landelijk netwerk vormen en het Keurmerk Onderwijs

advies dragen. Een groot aantal van hen maakt 

 tevens deel uit van de coöperatie Onderwijszorg 

Nederland (ONL) en/of het landelijk netwerk van 

ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze  
brochure? Kijk op www.edventure.nu of neem 
contact op telefonisch via 070 315 41 00.

www.edventure.nu
www.onderwijszorg
nederland.nl

www.expertisepunt
ouderbetrokkenheid.nl


