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8 MBO

Wat is het vraagstuk?
Het MBO in Amsterdam heeft 26.000 studenten/leerlingen in de leeftijd van 16-23. Een deel van de studenten/leerlin-

gen heeft extra ondersteuning nodig om hun opleiding te kunnen voltooien. Psychische problematiek komt regelmatig 

voor. De studenten/leerlingen maken niet altijd graag gebruik van jGGZ, onder meer vanwege het eigen risico in de 

Zorgverzekeringswet.

In sommige gevallen is de problematiek ernstig: kinderen hebben geen netwerk om op terug te vallen en hebben zelfs 

niet altijd een vaste woon- of verblijfplaats. De ondersteuning voor deze kinderen was verbrokkeld georganiseerd: er 

zijn ondersteuningsmiddelen vanuit de school, GGZ vanuit de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet: het regime ver-

schilt tussen leerlingen, omdat de leerlingen rond de achttien zijn (18-/18+ problematiek).

De oplossing
Er is een geïntegreerd MBO-breed team dat ondersteuning biedt aan de studenten/leerlingen. Hierin is jGGZ expertise 

aanwezig. Het team wordt deels gefinancierd door de gemeente (op basis van de Jeugdwet) en deels door de ROC’s. Zo 

wordt de 18-/18+ problematiek opgelost, omdat de middelen van de school en de gemeente aanvullend op elkaar wor-

den ingezet. Het team heeft een signalerende functie, onder meer voor schoolverzuim. Het team kan daarnaast zelf 

hulp verlenen en eventueel doorverwijzen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening, jongerenloket en armoedebeleid. In 

een convenant zijn de afspraken vastgelegd. Er zijn resultaatsafspraken: de inspanningen van het jeugdteam moeten 

ten goede komen aan betere leereffecten of obstakels bij het leren uit de weg ruimen.

Wat maakt de casus bijzonder?
• Er is een laagdrempelig loket voor een groep jongeren, waarvan een deel kwetsbaar is, naar toe kunnen. Dit loket 

sluit één op een aan bij de leefomgeving van de jongere. Van hieruit verwijzen professionals door naar andere vor-

men van hulpverlening in de gemeente.

• Het loket is tot stand gekomen door intensieve gesprekken met de jongeren waar het om gaat, zodat helder is 

welke hulp helpt. Dir verklaart de nadruk op GGZproblemen.

• Door het samenvoegen van gelden van gemeenten en ROC’s wordt een systeemprobleem (18-/18+) praktisch 

opgelost waardoor voor iedereen dezelfde hulp bestaat. Voor jongeren van boven de 18 die naar een ROC gaan, 



betekent dat hulp bijvoorbeeld op het terrein van GGZ, waar ze anders niet zouden krijgen vanwege het eigen risico.

• Gemeenten en verschillende ROC’s leveren samen middelen aan één team om zo aan de ondersteuning voldoende 

omvang te geven. Dit zorgt voor duurzaamheid van de voorziening.
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