Samenwerking met Onderwijs
In dit document vindt u informatie over het onderscheid tussen jeugdhulp en passend onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?
Ondersteuning ten behoeve van het volgen van onderwijs wordt georganiseerd via de Wet Passend Onderwijs. Het
onderwijs is verantwoordelijk om elke jeugdigen een passende onderwijsplek te bieden, wanneer nodig met
ondersteuning om uitval te voorkomen. Voor sommige jeugdigen is er ook zorg en hulp nodig om onderwijs te kunnen
blijven volgen. Soms wordt dit georganiseerd vanuit de zorgverzekeraar of de wet langdurige zorg, maar soms ook
vanuit jeugdhulp.

Beslis samen over gepaste hulp

Inwoner heeft behoefte aan extra
ondersteuning
Vraagverkenning
Hulpvraag

Heeft de hulpvraag betrekking op het volgen van onderwijs?
De hulpvraag en ondersteuningsbehoefte bepalen het onderscheid tussen passend onderwijs en jeugdhulp. Extra ondersteuning vanuit
Passend Onderwijs maakt het mogelijk dat een jeugdige het onderwijs kan blijven volgen.

Nee, geen betrekking op onderwijs

Ja, het betrekt onderwijs

Begeleider op
school (IB/ZC) (of SWV)
Sociaal netwerk
Basisvoorzieningen

Werk samen om de vraag
integraal te bekijken. Gaat
het om hulp vanuit Passend
Onderwijs en/of Jeugdhulp?

Hulp uit andere domeinen

CJG/SWT

Jeugdhulp

RBL
(Leerplicht),
bij sprake
van verzuim

Info: de taken binnen de multidisciplinaire samenwerking

Het samenwerkingsverband
regelt de extra ondersteuning
binnen onderwijs
Het SWV ontvangt middelen voor de extra
ondersteuning voor leerlingen. Deze middelen
worden ingezet op basis van afspraken die het
SWV heeft gemaakt.
Bij een onderwijsvraagstuk vindt er afstemming
en samenwerking plaats tussen het CJG/SWT
en het samenwerkingsverband (SWV) van de
betreffende gemeente om passende hulp in te
zetten. Het CJG/SWT heeft contact met de
intern begeleider (IB) of zorgcoördinator (ZC)
op de school om de ondersteuningsbehoefte af
te stemmen.
Het is belangrijk dat iedere verwijzer aandacht
heeft voor deze integrale benadering en daarop
acteert.

Wanneer is welke hulp passend?
Iedere school biedt basisondersteuning toegankelijk voor alle
leerlingen. Naast basisondersteuning bieden scholen extra
ondersteuning (lichte ondersteuning en zware ondersteuning) op de
volgende domeinen:
Didactisch

Sociaal-Emotioneel

Fysiek

Enkele voorbeelden om het onderscheid tussen passend onderwijs en
jeugdhulp aan te geven zijn hieronder weergegeven. Soms is het
onderscheid niet eenvoudig te maken, er is daarom altijd afstemming
nodig tussen onderwijs en jeugdhulp.
Passend onderwijs
Voorbeelden:
• Leerachterstand of leerprobleem.
Toegankelijk onderwijs, bijvoorbeeld
structurering en extra ondersteuning
bij ontwikkelingsproblematiek
• Sociale vaardigheidstraining (basis)
• Weerbaarheidstraining (basis)

Jeugdhulp
Voorbeelden
• Problemen in thuissituatie zoals
ondersteuning bij opvoeding of
veiligheid van de jeugdige
• Problemen in het algeheel
welbevinden, zoals bij angst of
depressie

Klik voor de referentiemodellen ondersteuningsroute Onderwijs en Jeugdhulp voor Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs

