
Routekaart verbinding organiseren met onderwijs
Hoe kun je als (expert)team de verbinding maken met de regionale sleutelfiguren
binnen het onderwijs en hen betrekken bij de beantwoording van complexe zorgvragen?
Deze routekaart helpt je daarbij. Deze gewenste verbinding leg je idealiter op drie niveaus:
uitvoering, organisatie, bestuur & beleid, om vervolgens ook tussen deze drie niveaus de
verbindingen te maken. Per niveau wordt in de routekaart toegelicht hoe onderwijs georganiseerd

wordt, zodat er meer context ontstaat, gevolgd door een overzicht van de sleutelfiguren.
Dit zijn de mensen die je aan je (expert)team kan koppelen om daarmee de inrichting van
je expertteam verder te optimaliseren.
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Schoolbesturen hebben zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. De leerling krijgt ondersteuning op school, of de school zoekt een
passende andere plek. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling
op een passende plek terecht komt.
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Om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen passend onderwijs is, werken
scholen (verplicht) samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. In
het primair onderwijs (PO) werken basisscholen, scholen voor speciaal
basisonderwijs (SBaO) en voor speciaal onderwijs (SO) samen. In het voortgezet
onderwijs (VO) zijn dat de reguliere VO-scholen, de scholen voor
Praktijkonderwijs (PrO) en voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Deze
samenwerking beoogt een dekkend netwerk van voorzieningen te realiseren
waarin alle leerlingen een passend arrangement kunnen ontvangen.
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De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op
overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen
een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en
door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de wijkteams
en zorgteams op scholen, of over intensieve jeugdhulpprogramma’s bij boven
schoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs. Naast afspraken op
gemeentelijk niveau, vinden ook afspraken op intergemeentelijk niveau plaats.
Deze gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwijs. Leerlingen van deze
scholen komen uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden.
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Neem contact op
Hoe krijgt je het snelste zicht op de regionale situatie? Neem contact op met de
directeur(bestuurder)/coördinator van de samenwerkingsverbanden in jouw Jeugdzorgregio. Zij
zijn het beste op de hoogte van de regionale situatie en hebben bovendien veel baat bij een goede
verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp binnen hun taakstelling om een dekkend netwerk van
ondersteuning in te richten.

Overzicht van de Samenwerkingsverbanden:
• Primair Onderwijs

• Netwerkorganisatie leidinggevenden samenwerkingsverbanden po (LPO)
• Tel: 033-2040200; mail: secretariaat@netwerklpo.nl.

• Voortgezet onderwijs
• Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO
• Mail: kerngroepsectorraadswvvo@gmail.com

• Overzicht indeling samenwerkingsverband via VNG


