
Passend aanbod
mogelijk maken
Voortgezet Onderwijs



Concrete handvatten voor 
individuele scholen om het 
overleg passend onderwijs 
jeugdhulp te verbeteren. 

Vergelijkingsmateriaal met 
andere scholen.

Overzicht en inzicht in 
ondersteuningsmogelijkheden 
voor samenwerkingsverbanden 
en schoolbesturen.
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PASSEND AANBOD MOGELIJK MAKEN

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is cruciaal voor jongeren, 
die extra ondersteuning nodig hebben. In de praktijk is deze samenwerking 
niet eenvoudig. Wetten sluiten niet op elkaar aan, er zijn wachtlijsten en in veel 
gevallen spreken de professionals onvoldoende elkaars taal. Met als resultaat dat 
er voor veel leerlingen geen passend aanbod wordt gerealiseerd. Zij vallen letterlijk 
tussen wal en schip. 

Het multidisciplinair overleg is het belangrijkste platform waar professionals van 
onderwijs en jeugdhulp elkaar treffen. Het verbeteren van dit overleg - en dus de 
samenwerking - is een speerpunt van veel samenwerkingsverbanden.

Pamm ondersteunt deze ambitie door inzicht te verschaffen in de 
verbetermogelijkheden. Zowel op het niveau van de individuele school als op het 
niveau van het  samenwerkingsverband én de andere partners.

Op weg naar 
een vruchtbaar 
overleg.
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SAMEN VERBETEREN

Sinds 2018 werken scholen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 
Rijswijk aan het verbeteren van de processen in de samenwerking tussen het 
onderwijs en de jeugdhulp. Met het samenwerkingsverband SWV Zuid Holland 
West is in nauwe samenwerking met het onderwijs en de jeugdhulp én op basis 
van een vooronderzoek op zeven verschillende typen scholen met succesvolle 
overlegstructuren dit onderzoek ontwikkeld.

De feiten en inzichten uit dit onderzoek bieden de oplossing voor een situatie 
waarin over en weer kritiek werd geuit zonder tot oplossingen te komen. Daarbij 
gaat het zowel over de samenwerking in het overleg als de ondersteuning vanuit 
de verschillende partners. 

Het onderzoek biedt alle partijen de kans om zich vrijelijk uit te spreken over de 
verbetermogelijkheden die zij zien en krijgen deze na verwerking gerapporteerd in 
de vorm van gemeenschappelijke, concrete uitdagingen waar zij meteen mee aan 
de slag kunnen.

Ontwikkeld 
in de praktijk.
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Aansluiting van de plannen op de ondersteuningsbehoeften van de school.

Vormgeving en monitoring van de interne zorgstructuur.

Wijze van aanmelding leerlingen.

Beschrijving, analyse en communicatie van casussen.

De wijze waarop in gezamenlijkheid tot oplossingen wordt gekomen.

Helderheid en gedragenheid van de uitvoering van de plannen.

Wijze van samenwerken.

Zeven thema’s

Opbrengsten

De scholen zien in hoeverre zij succesvol zijn in het realiseren van een passend 
aanbod vergeleken met scholen van hetzelfde type, krijgen inzicht hoe zijn en 
hun partners de samenwerking ervaren, waar verbeteringen mogelijk zijn en of de 
ingezette capaciteit passend is.

Het samenwerkingsverband krijgt een overzicht van de inspanningen op alle 
scholen, waardoor de ondersteuning per school beter kan worden afgestemd op 
de schoolpopulatie en problematiek van de individuele school.
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DE METHODE

De verbetercyclus 
van vijf stappen in 
drie schooljaren.

Opstarten 

Werksessies 

Onderzoek 

Rapportage 

Verbetering

“We hebben nog nooit zoveel inzicht 
gehad in waar de uitdagingen liggen 
en welke interventies we kunnen 
plegen.”— Samenwerkingsverband
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 Opstarten
Bij het eerste gebruik vindt een uitgebreide intake plaats, 
waarin Pamm wordt geïntroduceerd en werkafspraken worden 
gemaakt voor de samenwerking. Een informatiepakket met 
instructies en voorbeeldmateriaal kan onmiddellijk worden 
ingezet om de deelnemers te betrekken bij de Pamm.

 Werksessies
Er volgt een aantal werksessies om de topics en 
vragen te bepalen, die passen bij de situatie van het 
samenwerkingsverband en een of meerdere werksessies met 
vertegenwoordigers van de partnerorganisaties om Pamm 
verder te ontwikkelen op basis van de regionale/ lokale 
situatie. 

 Onderzoek
Scholen worden aan het eind van het schooljaar uitgenodigd 
door het samenwerkingsverband en bepalen zelf welke 
deelnemers de vragenlijst invullen.
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“We zien deze evaluatie als zeer 
waardevol, het geeft direct inzicht 
hoe we onze samenwerking kunnen 
verbeteren. Compliment.” 
— Deelnemende school

 Rapportage
Na verwerking van de gegevens krijgen de scholen elk een 
individueel rapport met de eigen resultaten, afgezet tegen 
die van vergelijkbare scholen en aangevuld met relevante 
aanbevelingen voor verbetering van de werkwijze. Dit rapport 
wordt alleen aan de school verstrekt. Het is de basis voor een 
startgesprek direct na de zomervakantie in het multidisciplinair 
overleg, waarin concrete afspraken over de verbetering van de 
samenwerking worden gemaakt.

 Verbetering
Het samenwerkingsverband ontvangt de complete rapportage 
van alle deelnemende scholen. In een werksessie onder 
begeleiding van Yolk worden de uitkomsten samen met 
gemeente, schoolmaatschappelijk werk, jeugdhulp en andere 
partners geduid en keuzes gemaakt hoe in de komende 
periode samen met de andere partners de scholen kunnen 
worden ondersteund.
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Mentoren

Coördinatoren Passend Onderwijs 

Schoolmaatschappelijk werkers

Medewerkers van het samenwerkingsverband

Leerplichtambtenaren 

Medewerkers van jeugdhulp (gezinscoaches, jeugdconsulenten, Centrum Jeugd en Gezin)

Schoolartsen/jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen

Deze methode werkt als alle partijen 
betrokken bij de school de vragenlijst 
invullen. Denk hierbij aan de volgende rollen 
en functies:
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“Schoolmaatschappelijk werk wordt 
redelijk gelijk verdeeld over alle scholen, 
maar we zien nu dat sommige scholen 
15 keer meer leerlingen bespreken in 
het multidisciplinair overleg dan andere 
scholen, terwijl ze maar iets meer uren 
schoolmaatschappelijk werk hebben. 

We gaan kijken hoe we daar andere 
afspraken over kunnen maken: meer 
uren op de plek waar het echt nodig is.” 
— Samenwerkingsverband
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“Door het onderzoek hebben we een 
veel beter beeld gekregen van onze 
samenwerking. Onderwerpen die in het 
verleden uit de weg werden gegaan, 
zijn nu op tafel gekomen en hebben 
geleid tot nieuwe afspraken” 
— Deelnemende school
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MODULAIRE OPBOUW

Vier basismodules. 
Zes optionele. 
Altijd op maat.

Kwantitatieve gegevens

Interne ondersteuning 
school

De voorbereiding 
op het overleg

Schoolmaatschappelijk 
werk

Jeugdgezondheidszorg

De samenwerking

Ondersteuning 
samenwerkingsverband

Het overleg

Leerplicht

Jeugdhulp
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Eenmalig

Per jaar

Indien gewenst, kan Yolk ad-
vies verlenen en ondersteu-
ning bieden bij het ontwikke-
len van een verbeterplan. 

Eenmalig

Per module/ 
per jaar

Opstarten 

Onderzoek
& Rapportage

Advies 
& Verbeterplan

Samenstelling Onderzoek
4 basismodules

6 optionele modules

€ 5.000

€ 20.000 1

€ 5.000

€ 1.250

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
1 Totaalrapportage en individuele rapportages tot een maximum van 15 scholen,
 inclusief toelichting en duiding. Iedere volgende school € 450.
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Pamm wordt aangeboden door Yolk, 
specialist in samenwerking tussen 
organisaties. 

Meer weten? 
Neem contact op met Maud Cordemeijer via 
maud.cordemeijer@yolk.nl  |  06 20 71 43 90


