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De uitgangsvraag voor dit hoofdstuk is: 
Hoe kunnen jeugdzorgwerkers bevorderen dat jeugdigen met gedragsproblemen naar 
school (blijven) gaan? 

1. Inleiding 
Kinderen en jongeren met gedragsproblemen ondervinden vaak problemen op school. 
Gedragsproblemen kunnen een belemmering vormen voor het onderwijsproces en kunnen 
leiden tot minder goede onderwijsresultaten. Hierdoor is het risico op schoolverzuim en 
schooluitval bij jeugdigen met gedragsproblemen groter dan bij jeugdigen zonder deze 
problemen. Succes op school geeft jeugdigen op korte en lange termijn een gunstig perspectief. 
Om het belang van deelname aan school te benadrukken wordt bij de beantwoording van 
de vraag gestart met een beschrijving van de relatie tussen gedragsproblemen enerzijds en 
schoolproblemen en schooluitval anderzijds, en van de consequenties van schoolverzuim en 
schooluitval op korte en lange termijn. 

Dit hoofdstuk richt zich primair op de vraag wat de jeugdzorgwerker in samenwerking met 
ouders en school kan doen om te bevorderen dat jeugdigen naar school (blijven) gaan. Wanneer 
jeugdigen gedragsproblemen hebben, vraagt dat niet alleen aandacht voor de opvoeding van de 
jeugdige in zijn gezinssituatie, maar ook voor de leeromgeving in school, zodat hij naar school 
blijft gaan.
Het is de taak van het onderwijs om met leerlingen toe te werken naar een startkwalificatie. 
Om een startkwalificatie te kunnen behalen is het belangrijk dat leerlingen in een optimale 
leeromgeving verkeren. In het kader van deze richtlijn is gezocht naar aanwijzingen in de 
literatuur over wat de taak en rol van jeugdzorgwerkers hierbij is. De richtlijn gaat niet specifiek 
in op wat school kan doen om de leeromgeving te versterken. Programma’s die op school 
worden uitgevoerd om de leeromgeving op school te versterken komen in dit hoofdstuk wel 
aan de orde zodat de jeugdzorgwerker kan aansluiten bij programma’s die op school (kunnen) 
worden uitgevoerd. 

Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van 
interventies en beleid om schoolverzuim en uitval te voorkomen en terug te dringen zeer 
beperkt beschikbaar is. Er zijn verschillende programma’s ontwikkeld door onder andere de 
WEC-Raad en de Landelijke Vereniging van Cluster 4 onderwijs, gericht op terugkeer naar school 
(Herstart en Op de rails) of aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook Onderwijsconsulenten+ voert 
projecten uit met als doel duurzame, passende en constructieve onderwijsvoorzieningen voor 
groepen zorgleerlingen te helpen creëren. Hiernaar is echter weinig tot geen wetenschappelijk 
effectonderzoek verricht. Een belangrijke reden voor het ontbreken van Nederlands 
onderzoek is dat de diverse initiatieven om schooluitval te voorkomen in Nederland vaak 
tijdelijk (projectmatig) zijn of regionaal zijn georganiseerd, waardoor landelijk onderzoek naar 
effecten niet goed mogelijk is. De Nederlandse onderzoeken die zijn uitgevoerd betreffen met 
name proces-evaluaties (Steeg &Webbink, 2006). In het buitenland is een klein aantal studies 
uitgevoerd naar de effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen en verminderen van 
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schoolverzuim en schooluitval. Kennis over de effectiviteit van interventies is dan ook vooral 
gebaseerd op internationaal onderzoek. 

Goei en Kleijnen (2009) hebben een uitgebreide literatuursearch gedaan naar onderwijs aan 
zorgleerlingen met gedragsproblemen. Zij constateren dat ook het aantal onderzoeken met een 
(quasi)experimentele opzet specifiek over jeugdigen met gedragsproblemen op school beperkt 
is. De gevonden literatuur kenmerkt zich volgens Goei en Kleijnen vooral door single case 
studies en onderzoek met een beschrijvend en correlationeel design.
De bewijskracht van de gevonden studies, volgens de typering van kwaliteit van onderzoek 
die in de Databank Effectieve Interventies wordt gehanteerd, is (zeer) zwak. Dit betekent 
dat de wijze waarop jeugdzorgwerkers en opvoeders kunnen bevorderen dat jeugdigen met 
gedragsproblemen naar school (blijven) gaan in deze richtlijn met name onderbouwd wordt met 
studies met een geringe bewijskracht. 
Een aantal van de geraadpleegde studies heeft een sterke(re) bewijskracht: deze betreffen 
echter alleen een aantal interventies die binnen het onderwijs kunnen worden ingezet zoals 
Taakspel en PAD. 

In dit hoofdstuk wordt de term ‘schooluitval’ zowel gebruikt voor de uitstroom van leerlingen 
zonder diploma als voor uitstroom zonder startkwalificatie ( voortijdig schoolverlaten). Onder 
schoolverzuim wordt spijbelen of ongeoorloofd verzuim tot vier weken verstaan.

2. Gedragsproblemen en schoolverzuim en schooluitval

2.1 Relatie gedragsproblemen schoolverzuim en uitval 
Uit verschillende bronnen komt naar voren dat gedragsproblemen een belemmering kunnen 
vormen voor het onderwijsproces en tot minder goede onderwijsresultaten en schoolverzuim 
kunnen leiden. Schoolverzuim en slechte schoolprestaties zijn belangrijke voorspellers voor 
schooluitval. 

Gedragsproblemen en schoolverzuim
Ongeoorloofd schoolverzuim is een belangrijke voorspeller van schooluitval (Hartkamp, 2005).
Uit onderzoek blijkt dat de kans op schoolverzuim wordt vergroot door onder andere 
impulsiviteit, aandachtsstoornissen, hyperactiviteit (Kearney, 2008). Spijbelen komt vaker voor 
bij leerlingen die delinquent gedrag vertonen en/of drugs gebruiken, dan bij leeftijdsgenoten die 
dit niet doen (Dowrick & Crespo,2005). 
Uit Nederlandse onderzoeken naar thuiszitters (leerplichtigen die langer dan vier weken 
ongeoorloofd van school verzuimen) van Ingrado (2010 a/b) komen gedragsproblemen (20,8 
procent) en psychische problematiek (17,6 procent) als meest voorkomende hoofdredenen voor 
thuiszitten naar voren.

Schoolprestaties en schoolse competenties
Slechte schoolprestaties blijken eveneens een belangrijke risicofactor voor schoolverzuim en 
schooluitval (Traag & Van der Velden, 2008; Dowrick & Crespo, 2005). Voortijdig schoolverlaters 
in het voortgezet onderwijs hebben aan het eind van de basisschool al minder goede 
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schoolresultaten. Ook blijven zitten als gevolg van onvoldoende schoolprestaties blijkt een 
risicofactor voor uitval (Alexander, Entwisle & Kabbani, 2001; Battin- Pearson et al., 2000). Goede 
schoolprestaties en vertrouwen in een succesvolle schoolloopbaan zijn beschermende factoren 
voor ongeoorloofd schoolverzuim (Dowrick & Crespo, 2005). 
Herweijer (2008) verwijst in een overzicht van risicofactoren voor schooluitval naar handicaps of 
stoornissen van jeugdigen die een reguliere schoolloopbaan in de weg kunnen staan. Jeugdigen 
met emotionele en gedragsproblemen kunnen moeite hebben met het behalen van een 
startkwalificatie. 
Gedrag zoals concentratieproblemen, druk gedrag, agressief gedrag kunnen leiden tot 
belemmeringen in het onderwijsproces en tot minder goede onderwijsresultaten waardoor de 
onderwijsloopbaan minder succesvol verloopt (Onderwijsraad, 2010).

Sekse
Herweijer (2008) verwijst naar het verschil in schooluitval bij jongens en meisjes. Jongens vallen 
vaker uit dan meisjes. Als mogelijke verklaring hiervoor ziet Herwijer het verschil in de wijze 
waarop problemen worden geuit. Jongens vertonen vaker externaliserend probleemgedrag en 
meisjes vaker internaliserend probleemgedrag.

Leeftijd
Ongeoorloofd schoolverzuim of thuiszitten komt in alle leeftijden voor (5-19 jaar) waarbij 
het aantal oploopt met het ouder worden. Vanaf het 13e jaar, vlak na de overgang naar het 
voortgezet onderwijs, is er een sterke stijging van het aantal thuiszitters. Het regulier voortgezet 
onderwijs vraagt meer van leerlingen dan het basisonderwijs: van jeugdigen wordt meer 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid gevraagd doordat de school groter is en zij met meerdere 
leraren te maken krijgen in verschillende lessen. 
Bij alle leeftijden vormt gedragsproblematiek een belangrijke reden bij thuiszitten: dus ook bij 
kinderen tot 12 jaar in de basisschoolleeftijd. Daarnaast zijn er ook thuiszitters geregistreerd die 
als gevolg van wachtlijsproblemen bij doorverwijzing naar speciaal onderwijs niet naar school 
gaan. Ook bij deze groep kan sprake zijn van gedragsproblemen (Ingrado, 2010 a/b). 

Rol school en ouders
In de handleiding voor Multisysteemtherapie (MST), een studie van de Nationale Ombudsman 
en een studie naar thuiszitters in de GGZ wordt beschreven dat zowel de opstelling van ouders 
en school als de relatie tussen ouders en school een belangrijke rol spelen bij schoolverzuim en 
schooluitval van jeugdigen met gedragsproblemen.
Jongeren met antisociaal gedrag hebben bij verwijzing naar MST meestal al de nodige ervaring 
met spijbelen, tijdelijke en/of onvoorwaardelijke schorsing en beperkte schoolresultaten. De 
ouders en leraren van deze jongeren zijn vaak onzeker, gefrustreerd en boos en zelfs wanhopig 
over de beperkte resultaten en gedragsproblemen van de jongere. Daardoor ontstaat het 
risico dat beide partijen elkaar onderling verwijten gaan maken. Ouders kunnen school de 
schuld gaan geven van de problemen en schoolpersoneel kan ouders verwijten onvoldoende 
ondersteuning te bieden of betrokken te zijn. Hierdoor kan het contact tussen school en ouders 
vijandig of verbroken zijn (Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland & Cunningham, 2010). 
Ook het rapport van de Nationale Ombudsman (2011) laat zien dat bij thuiszitters conflicten of 
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onenigheid tussen ouders en school vaak voorkomen: school geeft vaak aan dat er lastige en 
onwillige ouders zijn; ouders vinden dat zij weinig invloed hebben, terwijl zij juist het gedrag en 
de beperkingen van hun kind goed kennen. In het rapport over thuiszitters die in behandeling 
zijn van een GGZ-instelling wordt eveneens geconstateerd dat de ouders vaak geen contact 
(meer) hebben met school. Ouders zijn de belangrijkste hulpbron voor jongeren. Van school 
ervaren ondervraagde thuiszitters weinig steun. Uit dit rapport blijkt daarnaast dat ook de 
behandelaar van de jongeren vaak geen contact heeft met school (Sleeboom, Hermanns, Buysse 
& Hilhorts,2009). 

2.2 Consequenties van schoolverzuim en schooluitval op korte 
en lange termijn
Vooral de consequenties van schoolverzuim en uitval op langere termijn komen in de 
geraadpleegde literatuur naar voren. De bezorgdheid over schooluitval is doorgaans 
gebaseerd op de mogelijke consequenties met betrekking tot de kansen op de arbeidsmarkt of 
maatschappelijke participatie. 
Schooluitval kan de voorbode zijn van ‘uitval’ uit de samenleving in de vorm van werkloosheid, 
sociale uitsluiting en deelname aan criminele activiteiten. Schooluitval brengt kosten met zich 
mee voor het individu maar ook voor de maatschappij. De kosten van schooluitval voor het 
individu zijn in te delen in arbeidsmarktfactoren (lagere lonen, grotere kans op werkloosheid, 
gebrekkig ontwikkelingsperspectief) en niet-economische factoren zoals een slechtere 
gezondheid (onder andere grotere kans op depressie) en een lager gevoel van eigenwaarde. 
Empirisch onderzoek naar effecten van schooluitval voor het individu richt zich met name 
op perspectieven op de arbeidsmarkt en dan vooral op het inkomen. Er is een samenhang 
tussen opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie. Een causale relatie is niet vastgesteld (Steeg & 
Webbink, 2006).
Het verschil op de arbeidsmarkt tussen jongeren zonder en met startkwalificatie is echter groot 
(De Vries, in WRR, 2009). Naarmate het opleidingsniveau toeneemt, wordt ook de kans op een 
baan aanmerkelijk groter. Jeugdwerkloosheid kan leiden tot langdurige langs de kant staan 
(WRR, 2009).

Succes in opleiding en werk zijn twee van de sterkste voorspellers van gunstige lange 
termijnresultaten voor jongeren met anti-sociaal gedrag (Samson & Laub, in Henggeler et al., 
2010). Uit longitudinaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat sociale competenties 
en schoolse competenties die op de basisschool leeftijd verworven worden, gunstige effecten 
hebben die twintig jaar later nog merkbaar zijn (Obradivić, Burt & Masten, 2010).

In de geraadpleegde literatuur is een aantal consequenties op de korte termijn beschreven. 
De thuiszitters die geïnterviewd zijn in het kader van het onderzoek in de GGZ noemen 
zelf de volgende consequenties: verveling, achterstand in opleiding en beperkte contacten 
met leeftijdgenoten. De meeste thuiszitters hebben geen alternatieve dagbesteding. De 
voornaamste bezigheden zijn blowen, achter de computer zitten en in bed liggen (Sleeboom et 
al., 2009). 
Ook blijkt uit het onderzoek naar thuiszitters in de GGZ dat van de respondenten die geheel of 
gedeeltelijk thuiszitten respectievelijk 47 procent en 39 procent in schoolniveau is afgedaald, 
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tegenover 15 procent van de niet-thuiszitters. Het langdurig niet of gedeeltelijk naar school 
gaan betekent niet alleen een periode geen onderwijs kunnen volgen en daarmee een bepaalde 
periode geen leerstof op kunnen nemen van het schoolcurriculum. Het betekent een breuk in 
het meedoen aan de samenleving die niet altijd meer hersteld kan worden en zelfs kan leiden 
tot marginalisering (Sleeboom et al., 2009). 
Daarnaast blijkt uit de literatuur dat er sprake is van samenhang tussen schoolverzuim en 
uitval en criminaliteit. Criminaliteit bij voortijdig schoolverlaters komt vaker voor: uiteenlopend 
van vechtpartijen en wapenbezit tot winkeldiefstal, zakkenrollerij en straatroof (geregistreerd 
voorafgaand aan schooluitval).
De causaliteit is niet duidelijk (Is schoolverzuim en -uitval de oorzaak van criminaliteit of 
andersom, of is er een derde variabele?). Wel kan binding met school en het behalen van een 
diploma tegengaan dat jongeren vervallen tot delinquent gedrag. Het is een beschermende 
factor voor delinquentie: het betekent status, zelfvertrouwen en toekomstperspectief (WRR, 
2009). 

3. Bevorderen dat jeugdigen met gedragsproblemen naar school 
(blijven) gaan
Hulpverlening en zorg voor jeugdigen met gedragsproblemen met als doel het verminderen of 
voorkomen van schooluitval, schoolverzuim en problemen op school, kan plaatsvinden in en om 
de school, thuis in het gezin met de ouders, of kan individueel gericht zijn op de jeugdige. 
Een brede aanpak gericht op zowel de school als op de ouder als op de jeugdige, heeft 
cumulatieve effecten en werkt effectiever dan interventies die uitsluitend gericht zijn op ouders 
of jeugdigen (Junger-Tas, 2002; Goei & Kleijnen, 2009). Preventieve interventies gericht op 
jongeren die zich nog in het onderwijs bevinden zijn succesvoller dan curatieve programma’s 
gericht op jongeren die zijn uitgevallen (Steeg & Webbink, 2006).

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van literatuur over de aanpak en interventies 
die bevorderen dat jeugdigen naar school (blijven) gaan. Achtereenvolgend wordt een overzicht 
gegeven van de zorg en hulpverlening in en om de school, ouderbetrokkenheid en zorg voor 
ouders en gezin en interventies gericht op de jeugdige. 

De overheid heeft de afgelopen jaren beleid ontwikkeld en uitgevoerd gericht op het 
terugdringen van schooluitval en schoolverzuim. Aan het eind van deze paragraaf wordt in een 
apart kader een kort overzicht gegeven van overheidsbeleid in Nederland om te bevorderen dat 
jeugdigen naar school blijven gaan. 

3.1 Zorg en hulpverlening in en om de school
De school speelt een belangrijke rol in het bevorderen dat jeugdigen met gedragsproblemen 
naar school (blijven) gaan. Uit Amerikaans effectonderzoek komen programma’s die de 
schoolorganisatie en klassenmanagement veranderen als meest effectief naar voren in het 
bestrijden van schoolverzuim en uitval ( Junger -Tas, 2002). 
Voor het organiseren van (jeugd) zorg in en om de school om te bevorderen dat jeugdigen naar 
school blijven gaan, komen in de literatuur enerzijds interventies naar voren die ingezet kunnen 
worden op school; anderzijds wordt verwezen naar voorzieningen of zorgstructuren in en om 
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de school. De literatuur biedt daarbij een beperkt aantal aanwijzingen over de rol en taak die 
jeugdzorg(medewerkers) kunnen nemen binnen de school en in de ondersteuning van leraren. 

3.1.1 Interventies op school en in de klas
In de literatuurstudie die door Goei en Kleijnen (2009) voor de Onderwijsraad is uitgevoerd naar 
de vraag hoe het onderwijs aan zorgleerlingen met gedragsproblemen kan worden verbeterd, 
komt naar voren dat de omgang met leerlingen met gedragsproblemen vanuit alle niveaus 
van de schoolorganisatie moet worden aangepakt. Daarnaast blijkt dat leraren een spilfunctie 
vervullen in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. 

Schoolbrede gelaagde modellen
Er zijn aanwijzingen dat schoolbrede en gelaagde modellen gedragsproblemen op school 
kunnen verminderen. Schoolbreed betekent dat de programma’s worden uitgerold over de hele 
school (dus niet alleen in de klas, maar ook op de speelplaats, in de kantine en in de buurt) en 
wordt uitgevoerd door alle bij de leerling betrokken actoren. Gelaagd betekent dat er een aantal 
niveaus worden onderscheiden bij het realiseren van een goed onderwijsaanbod. 

5%

15%
van de leerlingen

80%
van de leerlingen

Figuur 5.1. Schoolbreed en gelaagd programma

Gespecialiseerde individuele interventies 
voor kinderen met hoog risico gedrag 

Speciale (groeps) interventies voor 
kinderen met risico gedrag

School/klasprogramma’s voor alle kinderen 
en bij opvoeden betrokken volwassenen

Bij de eerste laag (80 procent van de leerlingen) gaat het om een programma dat de leraar kan 
uitvoeren in de klas. Gedrag wordt gedefinieerd en onderwezen; goed gedrag wordt beloond en 
consequenties voor afwijkend gedrag zijn helder. Deze gedragsondersteuning is ingebed in het 
klassenmanagement en maakt gebruik van effectief gebleken instructievormen. 

De tweede laag (voor de 15 procent risicoleerlingen) bestaat uit interventies die de leraar met 
ondersteuning kan uitvoeren in de klas of die op school worden aangeboden aan jeugdigen en 
ouders. Op dit niveau wordt een multi-componentenbenadering gehanteerd met een goede 
monitoring van risicoleerlingen, een glasheldere structuur met voorspelbaar gedrag en veel 
feedback door volwassenen in de school en een intensieve thuis-school communicatie. 

De derde laag (voor de 5 procent leerlingen die meer nodig hebben: naast preventie 
vaak ook curatieve programma’s) wordt samen met andere professionals uitgevoerd op 
schoolniveau en daarbuiten. Veelal wordt gebruik gemaakt van functionele gedragsanalyse, 
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een geïndividualiseerde interventie op basis van een teambrede aanpak en een verhoogde 
betrokkenheid van ouders en ketenpartners zoals organisaties voor jeugdzorg. 

Samenwerking van leraren met ouders en ketenpartners neemt een belangrijke plaats in deze 
modellen in. De samenwerking is intensiever naarmate de onderwijszorgbehoefte van leerlingen 
toeneemt.  
De literatuur laat zien dat er varianten zijn van deze gelaagde aanpak en dat er internationaal 
reeds goede resultaten zijn. In Nederland moet goed onderzoek naar deze gelaagde aanpak nog 
plaatsvinden (Goei & Kleijnen, 2009).

Schoolwide Positive Bevavior Support (SWPBS) is nog niet opgenomen in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies, maar is een voorbeeld van een schoolbreed programma dat geïntroduceerd 
is in het Nederlandse onderwijs. De aanpak omvat interventies voor alle leerlingen en specifieke 
interventies voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Jeugdzorg speelt in de aanpak van SWPBS een duidelijke rol: een vaste medewerker van 
jeugdzorg is lid van een gedragsteam van de school. Dit gedragsteam bestaat uit een vertegen- 
woordiging van de school, ouders, zorgmedewerkers en eventueel leerlingen. Het gedragsteam 
bevordert het toepassen van de SWPBS-principes in de school. Zorgwekkend gedrag bij 
leerlingen wordt geregistreerd en gesignaleerd met behulp van een gedragsmonitor die 
deel uitmaakt van de aanpak van SWPBS. De resultaten van de monitor worden maandelijks 
besproken in het gedragsteam. Wanneer een leerling opvalt door gedrag, volgt het gedragsteam 
die leerling op de voet. Dit maakt het mogelijk om snel zorg op maat in gang te zetten. Als extra 
begeleiding op school niet voldoet, kan er snel professionele hulp worden gerealiseerd. Doordat 
de jeugdzorgwerker in het gedragsteam zit, blijft de school op de hoogte van de hulp die de 
leerling krijgt. Samen met de ouders kan het gedragsteam bovendien gericht afspraken maken 
over de begeleiding van de leerling.  (www.swpbs.nl). 

Interventies voor alle leerlingen (80 procent)
De aanpak van SWPBS, gericht op alle leerlingen, bevat de volgende onderdelen: een positieve, 
proactieve benadering, het onderwijzen van gewenst gedrag en actief toezicht houden. 
Daarnaast wordt gewerkt met positieve beloningssystemen en consequente, duidelijke sancties.

In de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn twee preventieve interventieprogramma’s 
opgenomen die ook voor alle leerlingen in de klas kunnen worden ingezet zoals Taakspel (erkend 
als Effectief volgens sterke aanwijzingen) en het Programma Alternatieve Denk strategieën 
(PAD) (erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen). Deze aanpakken kenmerken zich door 
het bekrachtigen van de gedragsdoelen binnen de klas, vaak met een behavioristische inslag: 
positief gedrag van leerlingen wordt beloond, omgevingsvariabelen worden gemanipuleerd, 
sociale vaardigheden worden systematisch aangeleerd. Deze preventieve gedragsprogramma’s 
binnen de klas blijken effectief voor het verminderen van regelovertredend en agressief 
gedrag in de klas als geheel. Onderzoek naar Taakspel laat zien dat ook kinderen met matige 
gedragsproblemen reageren op de interventie en dat effecten ook op termijn blijven bestaan. 
Kinderen met ernstige gedragsproblemen profiteren echter minder van deze programma’s (Goei 
& Kleijnen, 2009).
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Interventies voor risicoleerlingen (15 procent)
De aanpak voor risicoleerlingen in SWPBS omvat een intensieve training sociale vaardigheden, 
individuele pedagogische begeleiding en individuele didactische begeleiding. 
Andere voorbeelden van dit soort interventies die zijn opgenomen in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies zijn STOP 4-7 (erkend als Goed onderbouwd), SPRINT (erkend als Goed 
onderbouwd) en Alles Kidzzz (Effectief volgens eerste aanwijzingen).
STOP4-7 (Samen sterker Terug Op Pad) is een trainingsprogramma op school voor kinderen 
tussen 4 en 7 jaar die thuis en/of op school ernstige gedragsproblemen vertonen. Naast een 
training voor kinderen en een training voor ouders bevat het programma ook een training voor 
leraren. Door de multi-modale aanpak werken alle betrokkenen rondom een kind op eenzelfde 
wijze samen aan het doorbreken van het negatieve interactiepatroon tussen het kind en zijn 
omgeving. De leerkrachttraining bestaat uit vier bijeenkomsten. In bijeenkomst 1 staan zaken 
op het programma als een theoretische inleiding op antisociaal gedrag en leertheorieën, 
observeren, basisklimaat, structuur bieden en aanmoedigen. Bijeenkomst 2 gaat over het 
versterken van positief gedrag en het verminderen van storend gedrag. In bijeenkomst 3 is het 
versterken van aangeleerde vaardigheden bij kinderen aan de orde. In bijeenkomst 4 wordt 
aandacht besteed aan moeilijke situaties en communicatie tussen leraren en ouders. 
De leraren krijgen ook de gelegenheid om in de kindtraining te observeren en daar actief 
aan deel te nemen. Tussendoor krijgen de leraren huiswerkopdrachten mee, waarmee zij 
worden gestimuleerd het geleerde aan hun eigen praktijk te toetsen en uit te proberen. De 
leraren krijgen op school enkele malen bezoek van de leerkrachtbegeleider met het oog op 
een toespitsing van de stof in de schoolsituatie. In verschillende onderzoeken zijn positieve 
resultaten gevonden van STOP4-7 (Elling, 2010).

SPRINT is een interventie gericht op risicoleerlingen. Met SPRINT wordt de ontwikkeling 
van antisociaal gedrag van basisschoolleerlingen in groep 4 t/m 8 op school vroegtijdig 
gesignaleerd en via een ouder- en kindtraining doorbroken. SPRINT bewerkstelligt dit door 
het bevorderen van vaardigheden voor competent gedrag van het kind en van de opvoed- en 
monitoringvaardigheden van ouders. De training bestaat uit twaalf wekelijkse individuele 
bijeenkomsten voor ouders en kinderen apart. De individuele kind bijeenkomsten vinden plaats 
op school, tijdens schooltijd. De ouderbijeenkomsten worden doorgaans thuis georganiseerd.

Alles Kidzzz is een individuele sociaal cognitieve training-op-maat gericht op risicoleerlingen 
van9 tot 12 jaar. Kinderen verbeteren hun sociale cognities, zelfbeeld en vermogen tot 
woederegulatie, en ontwikkelen alternatief prosociaal gedrag. De training bestaat uit acht 
wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten met het kind op school. Daarnaast houdt de 
preventiewerker gesprekken met ouders en leerkracht. Vanwege de intensieve samenwerking 
met ouders en leerkracht is Alles Kidzzz een contextuele interventie, waarbij ook 
schoolgebonden en gezinsgebonden factoren aan bod komen

Interventies voor leerlingen die professionele hulp nodig hebben (5 procent)
Voor leerlingen die professionele hulp nodig hebben biedt SWPBS een multidisciplinaire 
aanpak waarin op basis van een Gedrags Functie Analyse (GFA) een individueel pedagogisch 
handelingsplan wordt opgesteld. Op basis van dit plan worden intensieve individuele 
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interventies voor jeugdigen en oudertrainingen ingezet. Met ouders wordt intensief 
samengewerkt. , Het plan wordt in samenwerking met ketenpartners opgesteld en uitgevoerd. 

Meer informatie over hulp voor ouders en individuele jeugdigen wordt beschreven in paragraaf 
3.2 en 3.3.

Ondersteuning van leraren
Leraren spelen een belangrijke rol in de aanpak van gedragsproblemen op school. Tegelijkertijd 
zijn er duidelijke aanwijzingen in diverse studies dat leraren handelingsverlegenheid ervaren in 
de omgang met zorgleerlingen met gedragsproblemen.
De literatuurstudie van Goei en Kleijnen (2009) laat zien dat leerlingen met gedragsproblemen 
door de leraar vaak worden benaderd via rigide systemen van gedragsmanagement of met 
een straffende feedback. Juist deze strategieën blijken minder effectief. Ook blijkt dat leraren 
in de omgang met leerlingen met gedragsproblemen te weinig gebruik maken van variëteit, 
samenhang, planmatigheid en systematiek. Dit in tegenstelling tot in de literatuur gevonden 
evidence based interventieprogramma’s ter bevordering van de sociale en emotionele 
competentie en taakgericht gedrag van leerlingen met gedragsproblemen zoals Taakspel en het 
Programma Alternatieve Denk strategieën (PAD).
Professionele ondersteuning geeft leraren tools om in te spelen in op de onderwijszorgbehoefte 
van leerlingen. 

Uit onderzoek naar ondersteuning van leraren blijkt dat een belangrijke rol is weggelegd 
voor hulpverleners in het versterken van de professionaliteit van leraren. Van belang bij de 
ondersteuning van leraren is onder andere gedegen uitleg (psycho-educatie) aan school over de 
gedragsproblemen en intensieve consultatie. Gebleken is dat alleen adviseren weinig resultaat 
oplevert. Frequent beschikbaar zijn, participatie in problem solving teams en zorgvuldig 
uitgevoerde consultatietrajecten levert meer op dan een rol van verwijzer en adviseur op 
afstand (Goei & Kleijnen, 2009). 

Multisysteemtherapie (MST) is een voorbeeld van een interventie waarin richtlijnen worden 
beschreven voor de jeugdzorgwerker van jeugdigen met gedragsproblemen om leraren te 
helpen bij de ondersteuning van de vooruitgang op het gebied van schoolprestaties en gedrag 
van de jongeren. Strategieën die ingezet worden zijn: motiveren en betrekken van leraren bij de 
problemen van de jongeren en de aanpak van de problemen, analyse van problemen in de klas, 
aanpak van problemen in de klas en het bevorderen van communicatie tussen de leraar en de 
ouders (Henggeler et al., 2010). 

3.1.2. Zorgstructuur in en om de school
Voor de zorg aan jeugdigen met gedragsproblemen bestaan binnen het Nederlandse 
onderwijsveld verschillende voorzieningen en zorgstructuren. De organisatie van zorg in en 
om de school is aan verandering onderhevig. Zowel de invoering van Passend onderwijs (zie 
kader aan het eind van deze paragraaf) als de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten heeft 
consequenties voor de zorgstructuur in en om de school. 
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Zorgadviesteams
Bij complexe psychosociale problemen hebben jeugdigen en ouders zorg en hulpverlening 
nodig van de lokale voorzieningen en de jeugdzorg. In een zorg- en adviesteam (ZAT) werken 
scholen met professionals onder andere uit jeugdzorgorganisaties samen om leerlingen 
met problemen snel en adequaat te helpen. Leraren zijn belangrijke signaleerders van en 
informanten over de problematiek bij jeugdigen. Het ZAT zorgt voor een goede aansluiting met 
onder meer het (school)maatschappelijk werk, gedragsdeskundigen, de jeugdgezondheidszorg, 
Bureau Jeugdzorg, leerplicht en politie voor de inzet van snelle, effectieve, efficiënte en goed 
afgestemde hulpverlening. 
Goede samenwerking tussen de school en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met 
en van leerlingen. Samenwerking zorgt voor afgestemde onderwijs-zorgarrangementen en een 
passend en samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor elk kind 
(www.zat.nl). Er is inmiddels wel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ZAT’s maar nog niet 
naar de effectiviteit. 

Cluster4 onderwijs
Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn bedoeld voor jeugdigen die 
wegens een handicap of ernstige leer- of gedragsproblemen extra zorg op school nodig hebben. 
Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het onder-
wijs richt zich op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, op de ontwikkeling van creativiteit, 
het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Scholen voor speciaal onderwijs zijn ingedeeld in vier clusters. Cluster 4, één van deze clusters, 
bestaat uit scholen die onderwijs en zorg bieden voor leerlingen met een psychiatrische of 
gedragsstoornis. De Cluster4-scholen zijn verenigd in de Landelijke Vereniging Cluster 4  
(LVC-4). Binnen LVC-4 worden projecten en producten ontwikkeld voor het werkveld. Een 
voorbeeld van een dergelijk project gericht op het bevorderen van de schoolgang door 
jeugdigen met ernstige gedragsproblemen is ‘Casemanagement voor gedragsmoeilijke 
jongeren’. Dit betreft een gefaseerde arbeidsmarktgerichte leerweg waarbij de leerlingen van 
begin tot eind worden begeleid in het vinden van een passende arbeidsplek.

Wanneer is vastgesteld dat een jeugdige extra zorg nodig heeft dan kan de jeugdige worden 
geplaatst op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of wordt er voor de jeugdige 
binnen het regulier onderwijs extra begeleiding gerealiseerd. In het laatste geval geeft een 
ambulant begeleider individuele begeleiding aan de jeugdige op een reguliere school en stelt 
hiervoor een begeleidingsplan op. Daarnaast geeft de begeleider voorlichting, advies en 
ondersteuning aan de leraren en begeleiders op de school. Bij vragen kunnen de leraren van de 
reguliere school terugvallen op de ambulante begeleider.
Naast deze geïndiceerde ambulante begeleiding, zijn er mogelijkheden voor preventieve 
ambulante begeleiding voor leerlingen. Deze hulp wordt gegeven door leraren van scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs en richt zich niet alleen op de leerling, maar ook op 
het begeleiden van de leraren van de ontvangende school. Deze vorm van ambulante 
begeleiding wordt gegeven aan jeugdigen zonder positieve indicatie van de Commissie voor de 
Indicatiestelling (EAO, 2009).
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Overheidsbeleid is er op gericht om de scheiding tussen regulier onderwijs en speciaal 
onderwijs te verminderen. Onderzoek naar de voor- en nadelen van speciaal onderwijs of 
deelname aan regulieronderwijs met ondersteuning vallen buiten het kader van deze richtlijn. 

Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen zijn geen nieuw schooltype, maar een uitbreiding van het aanbod op 
bestaande scholen voor voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Ze richten zich op 
‘overbelaste’ jongeren van 12 tot 23 jaar. Onder overbelaste jongeren worden jongeren verstaan 
die door een opeenstapeling van problemen, waaronder gedragsproblemen, een groot risico 
lopen op maatschappelijke uitval. Plusvoorzieningen bieden een samenhangende aanpak van 
onderwijs, zorg, arbeid en andere vormen van gerichte ondersteuning. Het bieden van structuur 
en verbondenheid is daarbij van groot belang. Plusvoorzieningen kenmerken zich onder 
andere door kleinere onderwijsgroepen en snelle beschikbaarheid van zorgverlening, zoals 
schuldhulpverlening, verslavingszorg of woonbegeleiding. De problematiek rondom overbelaste 
jongeren kan regionaal verschillen. Dat maakt dat de plusvoorziening veel verschijningsvormen 
kan hebben. De vormgeving is afhankelijk van het aantal jongeren dat als overbelast 
aangemerkt kan worden, de aard van hun problematiek en de voorzieningen die al aanwezig 
zijn in de regio. De vormen variëren van licht (extra inzet van pluscoaches op school) tot zwaar 
(apart gebouw met 24-uurs opvang voor probleemjongeren) (www.aanvalopschoolverzuim.nl).

Reboundvoorzieningen
Reboundvoorzieningen bieden aan jongeren met (gedrags)problemen op de middelbare school 
de mogelijkheid tijdelijk buiten school te werken aan hun problemen. Deze voorzieningen 
bieden zowel onderwijs als zorg. Voor kinderen op de basisschool is een dergelijke time-out 
voorziening nog nauwelijks beschikbaar. Een aantal pilots is gestart. Reboundvoorzieningen 
(of vergelijkbare projecten) zijn inmiddels in heel Nederland beschikbaar. De effectiviteit van 
reboundvoorzieningen is nog niet onderzocht. Uit monitoronderzoek komen wel positieve 
resultaten naar voren (Van Veen, Van der Steenhoven & Kuijvenhoven, 2007).

Onderwijsconsulent
Onderwijsconsulenten bemiddelen en adviseren bij individuele problemen rond de toelating 
van geïndiceerde leerlingen (zorgleerlingen) op school, zowel bij basisscholen als bij scholen 
voor voortgezet onderwijs. Zowel ouders, leerlingen als scholen kunnen een beroep doen op de 
onderwijsconsulenten.

Voor de aanpak van structurele problemen bij onderwijs aan zorgleerlingen is, in aanvulling 
op de Onderwijsconsulenten, Onderwijsconsulenten+ in het leven geroepen, met als taak 
duurzame, passende en constructieve onderwijsvoorzieningen voor groepen zorgleerlingen 
te helpen creëren. De projecten van de Onderwijsconsulenten+ richten zich vooral op het 
verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, en tussen onderwijs- 
en zorginstellingen (www.onderwijsconsulenten.nl)
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3.2 Ouderbetrokkenheid en zorg voor ouders en gezin 
Zoals genoemd heeft een brede aanpak gericht op zowel school als de ouder en de jeugdige 
cumulatieve effecten en werkt effectiever dan interventies die uitsluitend gericht zijn op ouders 
of jeugdigen.

Ouderbetrokkenheid bij school
Uit verschillende bronnen blijkt het belang van samenwerking tussen school en ouders om te 
bevorderen dat de jeugdige naar school of werk (blijft) gaan.
Onderzoek heeft aangetoond dat ouderlijke betrokkenheid een positieve invloed heeft op de 
aanwezigheid van de leerling. Leerlingen die van hun ouders aanmoediging en steun krijgen 
hebben minder kans op schoolverzuim dan jongeren die dit niet krijgen (Kearney,2008; 
Jimerson, Egeland, Sroufe & Carlson, 2000). Wanneer ouders regelmatig en systematisch 
huiswerk bespreken met hun kinderen, hen helpen en stimuleren, heeft dit een gunstige invloed 
zowel op leren als op gedrag (Marzano, in Goei & Kleijnen, 2009).

Het belang van de samenwerking tussen school en ouders komt ook naar voren in literatuur 
over de schoolbrede gelaagde aanpak (zie paragraaf 3.1.1). Betrokkenheid op alle drie de 
lagen is van belang. Vooral op de lagen 2 en 3 blijken interventies meer succes te hebben 
(zowel met betrekking tot leer- als gedragsdoelen) naarmate ouders meer betrokken zijn bij de 
interventie (Goei & Kleijnen, 2009). Uit studies naar effecten van consulatie programma’s waarbij 
consultatieteams worden gevormd voor kinderen met gedragsproblemen komt ook het belang 
van de samenwerking met ouders naar voren. Een consultatieteam, waarin naast een leraar en 
een hulpverlener in de rol van consultant ook de ouders deelnamen, leverde verbetering van 
gedrag van de jongere op (Wilkinson, in Goei & Kleijnen, 2009). Bij jeugdigen in alle leeftijden is 
betrokkenheid van ouders bij school van belang. 

Ook in de studie van de Nationale Ombudsman (2011) komt het belang van samenwerking 
tussen school en ouders naar voren. Bij de cases van kinderen die thuiszitten, ontbreekt het 
contact tussen school en ouders of is het contact verstoord. De Nationale Ombudsman ziet dan 
ook als één van de ingrediënten voor een effectieve aanpak (practice based) van thuiszitters 
dat de aanpak kindgericht moet zijn. Ouders en kind moeten worden betrokken bij de oplossing 
omdat zij zich in de oplossing moeten kunnen vinden. 

Rol jeugdzorgwerker
De Multisysteemtherapie (MST) is een voorbeeld van een interventie waarin expliciet aandacht 
wordt besteed aan de mogelijkheden van de jeugdzorgwerker om de betrokkenheid van ouders 
bij school te versterken en de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. 
De volgende strategieën worden uitgewerkt in MST: 
 - Ouders betrekken bij het analyseren, ontwikkelen en uitvoeren van interventies op school;
 - Ouders betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van interventies bij het gezin thuis die 
  nodig zijn om de schoolinterventies kracht bij te zetten;
 - Een effectieve samenwerking bevorderen tussen de leraren en ouders om het gedrag en de 
  schoolprestaties van de jongere te verbeteren (Henggeler et al., 2010).
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In de werkwijze van de Multisysteemtherapie wordt daarnaast aandacht besteed aan de 
jongeren die niet meer op school zitten. Deze jongeren hebben veel ondersteuning nodig. Ouders 
moeten daarom een grote mate van toezicht, structuur, hulpmiddelen en stimulans bieden. 
Ondersteuning van ouders hierbij is één van de strategieën die door de jeugdzorgwerker wordt 
ingezet (Henggeler et al., 2010).

3.3 Zorg en hulpverlening aan jeugdigen
In aanvulling op interventies gericht op school en op ouders kunnen individuele interventies 
gericht op de jeugdige worden ingezet. 

3.3.1 (Preventieve) interventies gericht op jeugdigen

Cognitieve gedragstherapie
Van de interventies die op de leerlingen zelf zijn gericht, wijst Junger-Tas (2002) in het bijzonder op 
de resultaten van programma’s gericht op het aanleren van sociale competentie en zelf- 
controle door gebruik te maken van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Dit type 
interventie is effectief in de aanpak van gedragsproblemen, waaronder het verminderen van 
(sommige vormen van) schoolverzuim (Heyne, King & Tonge, 2006). Interventies die gebaseerd zijn 
op principes uit de cognitieve gedragstherapie boeken de beste resultaten als ze ondersteund zijn 
door activiteiten in het gezin en in de buurt. 

Mentor interventies
Junger-Tas (2002) en DuBois, Holloway, Valentine en Cooper (2002) concluderen op basis van 
Amerikaans effectonderzoek dat ook met tutor- en mentorinterventies, mits goed gestructureerd 
en voortdurend begeleid, positieve effecten te bereiken zijn. Mentoring is een begeleidende 
activiteit waarbij een meer ervaren persoon een minder ervaren persoon begeleidt door het 
uitwisselen van praktische ervaringen en het geven van regelmatige feedback. De mentor kan een 
medeleerling of een leraar zijn. De begeleiding vindt meestal plaats buiten de lessen. De mentor 
fungeert als rolmodel en coach (Crul & Kraal, 2004).

Service learning
Bij ‘service-learning’ worden vaardigheden bij leerlingen ontwikkeld ten dienste van de 
(lokale) gemeenschap, bijvoorbeeld: schoonmaakacties in de buurt door kinderen, hulp aan 
kinderdagverblijven of in verzorgingshuizen en het adopteren van een monument. Service-
learning bevordert persoonlijke en sociale groei, carrièreontwikkeling en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het heeft bovendien een positief effect op de aanwezigheid van leerlingen 
op school en de schoolprestaties (Shumer & Duckenfield, 2004). In Nederland is in het voortgezet 
onderwijs in 2011 gestart met de maatschappelijke stage. 

Interventies met positieve beloningen
Volgens Junger-Tas (2002) zijn juist die interventies succesvol waarin jongeren worden 
aangesproken op hun eigenbelang. Deze projecten bieden allerlei positieve beloningen, zoals 
financiële beloningen of extra praktijkscholing en training. Door deze positieve beloningen kunnen 
leerlingen gestimuleerd worden om vaak op school aanwezig te zijn en hun opleiding af te maken. 
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3.3.2 Justitiële interventies
Van Montfoort heeft onderzocht in hoeverre justitiële interventies gericht op schoolverzuim, 
zoals een HALT afdoening, ROOS en Basta, doeltreffend zijn (Burik, Elderman, Persoon & Rutten, 
2007). Hoewel voortijdige uitval bij de onderzochte programma’s beperkt is en de deelnemers 
de programma’s positief beoordelen, blijkt uit het onderzoek dat de interventies onvoldoende 
helpen om spijbelen van leerlingen tegen te gaan. De verklaring hiervoor wordt gezocht in het 
feit dat de interventies zijn gericht op één factor, namelijk de jongere zelf, en er geen sprake 
is van samenwerking tussen gezin, school, politie en justitie. Daarnaast is bij de deelnemende 
jongeren vaak al jaren sprake van verzuim zonder dat preventieve interventies zijn ingezet. 

Overheidsbeleid
De gemeente is verantwoordelijk voor een sluitende aanpak bij schoolverzuim en 
schooluitval. De gemeente is ook verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de 
Leerplichtwet en voor de uitvoering van de RMC-regelgeving.

Bureau leerplicht
In Nederland gelden de leer- en kwalificatieplicht. De volledige leerplicht duurt tot en met 
het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt 
in dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen totdat zij minimaal een diploma op 
havo, vwo of mbo niveau 2 hebben gehaald. 
Scholen zijn verplicht om verzuim te melden bij de gemeente. Via het Digitaal 
Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep) wordt de 
leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld. De taak van de leerplichtambtenaar is 
tweeledig:
  - De ouders waarschuwen, oproepen, een proces-verbaal geven, beboeten of een 
   alternatieve straf opleggen.
  - Een ondersteunende of begeleidende rol vervullen naar ouders en jeugdigen bij 
   (dreigend) problematisch verzuim.

Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC)
Nederland is ingedeeld in 39 RMC regio’s waarin meerdere gemeenten samenwerken. RMC 
staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters en richt zich op 
jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen start kwalificatie hebben behaald. De basistaken 
van het RMC bestaan uit: 
  - Maken van afspraken met scholen en instellingen over doorverwijzing van voortijdig 
   schoolverlaters naar onderwijs en/of arbeidsmarkt.
  - Opzetten regionaal netwerk van ketenpartners.
  - Coördinatie van trajecten op weg naar een startkwalificatie.
In sommige RMC-regio’s voert de RMC-organisatie de trajectbegeleiding zelf uit terwijl in 
andere regio’s andere organisaties (vaak onderwijsinstellingen) dit doen. 

Bureau leerplicht en RMC is bedoeld om schoolverzuim snel te signaleren waardoor tijdig 
ingegrepen kan worden en uitval mogelijk kan worden voorkomen. 
Weer samen naar school (WSNS) en Passend onderwijs 
Het project Weer Samen Naar School heeft als doel kinderen in het basisonderwijs die 
extra zorg en begeleiding nodig hebben, zoveel mogelijk op een reguliere basisschool te 
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houden en niet op scholen voor speciaal onderwijs te plaatsen. Het gaat om leerlingen die 
gedragsproblemen of moeite met leren hebben. 
Basisscholen krijgen extra geld en hulpmiddelen van de overheid om zoveel mogelijk 
kinderen passende zorg en passend onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast is er intensieve 
samenwerking tussen basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) om de 
zorg op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze aanpak zorgt ervoor dat kinderen 
met speciale zorgbehoeften optimaal kunnen presteren op de basisschool. Ook gaan met 
deze aanpak minder kinderen naar het speciaal onderwijs of een school voor sbo. 

Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt, gaat per 1 augustus 2014 de zorgplicht voor 
scholen in. Scholen en schoolbesturen worden dan verplicht te zorgen voor een passende 
onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Op dit moment moeten ouders zelf 
op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind.
In regionale samenwerkingsverbanden Passendonderwijs werken schoolbesturen samen 
(zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en zowel regulier als speciaal onderwijs 
) om passend aanbod voor ieder kind dat bij een school wordt aangemeld of staat 
ingeschreven. En dat het liefst dicht bij huis. Wanneer een school zo’n passend aanbod zelf 
niet kan bieden moet de school op zoek naar andere partners om dat wél te kunnen doen. 
Dat betekent dat scholen meer moeten gaan samenwerken.
Hechtere samenwerking met (jeugd)zorgpartners zorgt voor een passend onderwijs-
jeugdzorgprogramma voor nog meer leerlingen. In het realiseren van die samenwerking 
en in het voorbereiden van de benodigde integrale indicatiestelling speelt het zorg- en 
adviesteam een belangrijke rol (www.rijksoverheid.nl). 

Brede Scholen
Brede scholen zijn samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen voor kinderen en 
jongeren waarin een of meer scholen de spil vormen. In eerste instantie zijn Brede 
Scholen vooral in het basisonderwijs gerealiseerd, maar de laatste jaren wordt van 
deze modellen ook in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt. De brede scholen 
kunnen verschillende doelen hebben. Aanvankelijk ging het vooral om terugdringen van 
onderwijsachterstanden. Talentontwikkeling voor alle leerlingen is vooral de laatste jaren 
een belangrijk motief. Andere doelen zijn het zorgen voor opvang en vrijetijdsbesteding 
en het organiseren van activiteiten voor ouders en buurtbewoners. De school is de spil 
van de brede school. De belangrijkste partners zijn de kinderopvang, welzijnsinstellingen, 
sportverenigingen, instellingen voor kunst en cultuur en zorgverleners. Het rendement van 
brede scholen in termen van effecten op bijvoorbeeld leerprestaties, sociale vaardigheden 
of ontwikkelingskansen is nog nauwelijks onderzocht. Uit procesevaluaties komt wel naar 
voren dat de samenwerking tussen voorzieningen wordt verstrekt en kinderen vaker in 
aanraking komen met kunst en sport (Oomen et al, 2009).
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4. Conclusies
Op basis van bovenstaande tekst trekt de werkgroep een aantal conclusies. Deze conclusies zijn 
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, theorie en consensus onder experts: 

Uit de literatuur blijkt dat jeugdigen met gedragsproblemen vaker minder goede onderwijs 
resultaten behalen dan jeugdigen zonder deze problemen, en dat de onderwijsloopbaan vaker 
minder succesvol verloopt. Slechte schoolprestaties zijn een belangrijke risicofactor voor 
schoolverzuim en schooluitval. Jeugdigen met gedragsproblemen hebben daarmee een grotere 
kans op schooluitval. Schooluitval als gevolg van gedragsproblemen komt op alle leeftijden voor 
(5 tot 19 jaar). Met de overgang naar het voortgezet onderwijs (vanaf 13 jaar) neemt het aantal 
uitvallers sterk toe. Schooluitval heeft verstrekkende consequenties: het leidt tot een breuk 
in het meedoen in de samenleving en heeft negatieve consequenties voor de kansen op de 
arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie.
Goede schoolprestaties en vertrouwen in een succesvolle schoolloopbaan zijn beschermende 
factoren voor schoolverzuim en -uitval. Ook op de lange termijn lijken schoolse competenties en 
goede schoolresultaten voorspellers van gunstige resultaten. 

Uit de literatuur blijkt dat een brede aanpak gericht op zowel school als op de ouder als op de 
jeugdige cumulatieve effecten heeft en effectiever werkt dan interventies die uitsluitend gericht 
zijn op school, ouders of jeugdigen. Curatieve maatregelen gericht op leerlingen die al zijn 
uitgevallen zijn minder succesvol dan preventieve maatregelen.

De school heeft een belangrijke rol in het bevorderen dat jeugdigen naar school blijven gaan. 
Voor school zijn diverse interventies beschikbaar op verschillende niveaus: preventief voor alle 
leerlingen en specifiek voor zorgleerlingen. Deze zijn veelal gebaseerd op dezelfde operante 
leerprincipes zoals besproken in hoofdstuk 3. Jeugdzorg kan participeren in interventies en in 
de zorgstructuur in en om de school. Jeugdzorgwerkers kunnen leraren ondersteunen in het 
begeleiden van de leerling in de klas. Gebleken is dat alleen adviseren weinig resultaat oplevert. 
Frequent beschikbaar zijn, participatie in problem solving teams en zorgvuldig uitgevoerde 
consultatietrajecten, levert meer op dan een rol van verwijzer en adviseur op afstand.

In de geraadpleegde literatuur komt weinig expliciete informatie naar voren hoe 
jeugdzorgwerkers kunnen handelen om op casusniveau de samenwerking met school en het 
gezinssysteem te realiseren. Wel komt naar voren dat niet alleen ondersteuning van leraren 
noodzakelijk is, maar ook de ondersteuning van ouders. Om schooluitval te voorkomen zou 
deze ondersteuning zowel gericht moeten zijn op het tot stand brengen en bevorderen van 
communicatie tussen ouders en school als het bevorderen van een stimulerende houding van 
ouders ten opzichte van jeugdigen. Interventies gericht op de jeugdige zelf zijn vooral effectief 
wanneer zij onderdeel uit maken van een bredere aanpak.

Onderzoek naar de effecten van interventies en beleid om schoolverzuim en schooluitval te voor-
komen en terug te dringen is zeer beperkt beschikbaar. De bewijskracht van de gevonden studies 
is voor het merendeel (zeer) zwak. De bewijskracht van het onderzoek naar de effecten van een 
aantal van de beschreven interventies die binnen school kunnen worden ingezet is sterk(er). 
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5. Overige overwegingen
In aanvulling op de literatuur zijn er vanuit de praktijk een aantal belangrijke overwegingen. 
De onderzoeksliteratuur heeft in globale zin antwoord gegeven op de vraag hoe de 
jeugdzorgwerker bevordert dat jeugdigen naar school blijven gaan. Uit de literatuur komt naar 
voren dat een brede aanpak nodig is waarin de jeugdzorgwerker ouders, leraar en jeugdige 
ondersteunt. De vraag wat dit nu betekent voor het concrete handelen van de jeugdzorgwerker 
is voorgelegd aan een klankbordgroep jeugdzorg (met deelnemers werkzaam in de jeugdzorg) 
en aan een klankbordgroep onderwijs (met schoolpsychologen, werkzaam in het onderwijs). 

Contact jeugdzorg en onderwijs
Tussen praktijkdeskundigen uit de jeugdzorg en uit het onderwijs bestaat overeenstemming 
over de noodzaak van contact tussen jeugdzorgwerker en school. In de praktijk merken 
jeugdzorgwerkers dat leraren vaak pas om hulp vragen, als het probleemgedrag al zodanig 
is dat het gedrag niet meer te hanteren is in de klas. Om (volledig) schooluitval te voorkomen 
dient de jeugdzorgwerker dan ook altijd contact te leggen met school om waar mogelijk 
preventief te kunnen optreden. Contact met school wordt altijd in samenspraak met ouders en, 
afhankelijk van de leeftijd, met de jeugdige gelegd. Over de frequentie van het contact tussen de 
jeugdzorgwerker en school worden in onderling overleg afspraken gemaakt. Regelmatig contact 
maakt het mogelijk zorgelijke signalen tijdig op te pakken en bij problemen snel te reageren. 

Eén systeem, één plan
De jeugdzorgwerker en school werken samen vanuit het principe ‘één systeem, één plan’ en 
dus niet met een apart onderwijsplan en een apart zorgplan. Van een dergelijk geïntegreerd 
zorgaanbod profiteren alle betrokken partijen. Uit praktijkvoorbeelden van samenwerking 
tussen ambulante schoolbegeleiding en poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie komt naar 
voren dat de samenwerking bijdraagt aan de diagnostiek en behandeling maar ook aan een 
toenemende expertise van reguliere scholen waardoor de scholen beter zijn toegerust om 
met kinderen met stoornissen om te gaan en kinderen een reële kans krijgen in het regulier 
onderwijs (De Pagter, 2008).

De samenwerking tussen jeugdzorg, school en ouders is in verschillende fases van de zorg 
belangrijk: de onderzoeksfase, het opstellen van een plan en bij de uitvoering en evaluatie van 
de hulp.
De jeugdzorgwerker verzamelt informatie over het functioneren op school (zowel wat betreft 
gedrag als leerprestaties) bij meerdere bronnen: de jeugdige zelf, de ouders en school. Naast 
contact met de leraar is het wenselijk contact tot stand te brengen met functionarissen binnen 
de school die zicht hebben op de geschiedenis van de leerling zoals een intern begeleider, een 
schoolpsycholoog, orthopedagoog of, bij kleine scholen, de directeur. 

De jeugdzorgwerker kijkt niet alleen naar de risicofactoren van het kind, maar kijkt ook naar 
risicofactoren in het bredere systeem (bijvoorbeeld psychopathologie van ouders, druk vanuit 
de peergroup of risicofactoren op school). Hij analyseert deze risicofactoren samen met het 
systeem en inventariseert gezamenlijk de krachten en mogelijkheden voor verandering. Na 
het opstellen van een gezamenlijk plan, vindt het monitoren van de uitvoering van het plan 
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ook gezamenlijk plaats. Om te komen tot een plan kan het nodig zijn eerst te investeren in 
relatieherstel tussen school en ouders.

Bij lichte problematiek worden lichte middelen ingezet, maar bij ernstige problematiek is het 
wenselijk te schakelen naar een intensievere aanpak en niet te blijven hangen in het inzetten van 
lichte middelen zonder resultaat. 
 
Onder de praktijkdeskundigen bestaat consensus over de beschikbaarheid van de 
jeugdzorgwerker bij eventuele problemen. Het is belangrijk dat hij aanwezig is, daar waar het 
probleem zich voordoet. De jeugdzorgwerker moet snel kunnen reageren en snel langs kunnen 
komen (brandjes blussen), maar ook zorgdragen voor structurele oplossingen. In beide gevallen 
wordt gekozen voor oplossingen die congruent zijn aan het plan van aanpak dat is opgesteld 
met het brede systeem.

Betrekken van ouders en omgeving
Bij schoolverzuim en -uitval spelen vaak conflicten tussen ouders en school of ontbreekt con 
tact. Goed contact tussen school en ouders is dan ook van belang om te zorgen dat jeugdigen 
naar school blijven gaan. Jeugdzorgwerkers hebben een taak in het actief ondersteunen van 
ouders in het tot stand brengen en onderhouden van contact met school, bijvoorbeeld door 
mee te gaan naar afspraken of leerling gesprekken. Bij conflicten tussen ouders en school 
bemiddelt de jeugdzorgwerker of schakelt zo nodig een externe bemiddelaar in.
Hoewel een actieve rol van jeugdzorgwerkers in het contact met school nog niet gebruikelijk is, 
zijn praktijkdeskundigen uit zowel onderwijs als de jeugdzorg het er over eens dat het wenselijk 
is dat jeugdzorgwerkers de mogelijkheid bieden ouders actief te ondersteunen in de contacten 
met school. 

De jeugdige wordt in verschillende omgevingen (thuis, op school en eventueel in de leefgroep) 
benaderd vanuit dezelfde opvoedprincipes, zoals besproken in hoofdstuk 3. Zo nodig 
informeert de jeugdzorgwerker de school over deze opvoedprincipes of over verschillende 
schoolprogramma’s, zoals SWPBS of Taakspel, waarin deze principes gehanteerd worden. 
De jeugdzorgwerker stimuleert verder dat feedbackhulpmiddelen in de thuissituatie of in de 
leefgroep zo nodig worden gecontinueerd in de schoolsituatie. De klankbordgroep jeugdzorg 
signaleert daarbij wel het probleem dat een congruente begeleidingsstijl in het voortgezet 
onderwijs lastiger is dan in het basisonderwijs door inzet van meerdere leraren. Begeleiding van 
meerdere leraren is voor de jeugdzorgwerker lastiger te realiseren.

Daarnaast draagt de jeugdzorgwerker in samenwerking met ouders en school zorg voor het 
aanleren van vaardigheden die bijdragen aan het naar school blijven gaan, zoals op tijd komen, 
vragen stellen als je iets niet begrijpt, een opdracht die je krijgt zonder discussie uitvoeren, 
het plannen en maken van huiswerk of het ontdekken waar je goed in bent en wat je nog 
moet leren. Verschillende strategieën die de jeugdzorgwerker, leraar en ouders hierbij kunnen 
inzetten, zijn besproken in hoofdstuk 3. De jeugdzorgwerker stimuleert ouders en leraar 
om de jeugdige te ondersteunen bij het inplannen en daadwerkelijk maken van huiswerk en 
onderzoekt samen met hen welke oplossingen hierbij het beste werken. 
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Structurele samenwerking jeugdzorg en onderwijs
Met name in het reguliere onderwijs staan leraren, zowel in het basisonderwijs als in het 
voortgezet onderwijs soms te lang alleen in het hanteren van gedragsproblemen en voelen 
zij zich onvoldoende ondersteund. De drempel naar de jeugdzorg op casusniveau is voor hen 
hoog, ook omdat hiervoor de instemming van ouders nodig is. Het is dan ook belangrijk dat 
jeugdzorg en school structureel op organisatieniveau dichter bij elkaar worden gebracht door 
jeugdzorg letterlijk in de school te brengen, goed te luisteren naar wat de school nodig heeft en 
wat mogelijk en haalbaar is binnen het lesprogramma in de klas. Praktijkvoorbeelden zijn de 
jeugdzorgwerker die leraren coacht in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen in de 
klas en de jeugdzorgwerker die oudertrainingen verzorgt in het schoolgebouw. 
Praktijkdeskundigen uit het onderwijs constateren dat tussen onderwijs en jeugdzorg 
verschillen bestaan met betrekking tot de te behalen doelen, visie en taal. Kennis over het 
onderwijswerkveld is nodig om tot een gezamenlijke aanpak te kunnen komen. 
De samenwerkingsverbanden Passenonderwijs en de transitie Jeugdzorg bieden kaders voor 
het organiseren van structurele samenwerking. 
 
Leerlingen in (semi)residentiële voorzieningen
Beroepsopvoeders die (tijdelijk of deels) de dagelijkse zorg van ouders overnemen hebben een 
taak in de ondersteuning van jeugdigen bij het volgen van onderwijs en het onderhouden van 
contact met school. 
Vooral in residentiële settingen vraagt onderwijs extra aandacht. Kinderen die langdurig 
uithuisgeplaatst zijn behalen in vergelijking met leeftijdsgenoten slechtere onderwijsresultaten. 
Uit een onderzoek naar leesvaardigheden van kinderen die langdurig uit huis zijn geplaatst, 
komt naar voren dat ondersteuning bij het maken van huiswerk door groepsleiding minder 
effect heeft op de leesprestaties van kinderen dan de ondersteuning van pleegouders aan 
pleegkinderen (Roy & Rutter, 2006). Dit zou er op kunnen wijzen dat niet alleen de tijd die 
besteed wordt aan het helpen bij het maken van huiswerk van belang is maar ook de kwaliteit 
van de huiswerkbegeleiding en de omgeving waarin kinderen dagelijks hun huiswerk maken. 
Aanvullend onderzoek is nodig om meer inzicht te geven op welke wijze jeugdigen in residentiële 
voorzieningen kunnen worden ondersteund in hun schoolloopbaan. 

Wanneer onderwijs en jeugdzorg verzorgd worden vanuit een driemilieu-voorziening 
(bijvoorbeeld bij jeugdzorgPlus), draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
dagprogramma door zorg en onderwijs ertoe bij dat jeugdigen deelnemen aan verschillende 
onderdelen van het dagprogramma. De gezamenlijk in te zetten onderdelen van het 
dagprogramma betreffen daarbij zowel verzorging van onderwijs als de inzet van interventies 
voor de jeugdige en zijn gezinssysteem en de invulling van vrije tijd. Concreet betekent dit dat de 
beroepsopvoeder kan participeren in onderwijsonderdelen en de leraar in de invulling van vrije 
tijd. 

De aanpak bij verschillende doelgroepen 
Bij de aanpak voor verschillende leeftijdsgroepen vraagt de afnemende verantwoordelijkheid 
van ouders en een toenemende verantwoordelijkheid van de jeugdige zelf aandacht. In de 
leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar is de aanpak primair gericht op ouders en op preventie. In de groep 
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6 tot 12 jaar worden naast de ouders ook de jeugdigen steeds meer betrokken. Bij de aanpak 
voor de groep jeugdigen ouder dan 12 jaar moet naast de toenemende verantwoordelijkheid 
van de jongere zelf ook rekening worden gehouden met de toenemende invloed van 
omgevingsfactoren. Doordat jongeren op de middelbare school te maken hebben met 
verschillende leraren vraagt bovendien de afstemming met alle betrokkenen voor deze 
leeftijdsgroep extra aandacht. 
Jeugdzorg wordt over het algemeen beëindigd als de jongere meerderjarig wordt. Van 
schooluitval is echter ook nog sprake bij jongeren van 18 jaar tot 23 jaar die nog geen 
startkwalificatie hebben behaald en niet naar school gaan. Goede afspraken over school of 
werktrajecten na de achttiende verjaardag en zo nodig overdracht van taken is bij afsluiting van 
de jeugdzorgcontacten noodzakelijk. 

De aanpak is voor meisjes en jongens gelijk. Ook voor jeugdigen met een verschillende culturele 
achtergrond is de aanpak niet op voorhand verschillend. In het plan van aanpak voor individuele 
jeugdigen worden individuele verschillen in problematiek, de situatie en de wensen van de 
jeugdigen en hun omgeving wel meegenomen.

Bij jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) is vaker sprake van leerproblemen dan 
bij leeftijdgenoten zonder deze beperking. Jeugdigen met een LVB hebben mede hierdoor een 
hoger risico op het ontwikkelen van gedragsproblemen (Moonen & Versteegen, 2006).
Ten aanzien van jeugdigen met een LVB is het aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de 
leerling en de mogelijkheden van het systeem van extra groot belang. Zoals beschreven bij 
hoofdstuk 2 zijn aanpassingen van interventies wenselijk wanneer deze voor jeugdigen met 
een licht verstandelijke beperking worden ingezet. Daarnaast is het bij deze groep jeugdigen 
belangrijk om zorgvuldig het schoolniveau te bepalen zodat de jeugdige niet wordt overvraagd 
en om aandacht te hebben voor de haalbaarheid van de wensen van de jeugdigen.



Richtlijnen Jeugdzorg / Ernstige Gedragsproblemen / onderbouwing / pagina 146

6. Aanbevelingen
Op basis van de conclusies en de overige overwegingen doet de werkgroep de volgende 
aanbevelingen:

Voor jeugdzorgwerkers
Neem bij hulp aan jeugdigen met ernstige gedragsproblemen, in samenwerking met ouders en 
jeugdige, altijd contact op met school en verzamel informatie over zowel de leerprestaties als 
het gedrag van de jeugdige op school.

Stel in samenwerking met school, ouders en jeugdige één plan op met als doel de 
gedragsproblemen thuis en op school te verminderen, en de vaardigheden van jeugdigen die 
bijdragen aan blijvende schoolgang te vergroten. Dit plan omvat:

- gezamenlijk vastgestelde doelen;
- een brede aanpak, gericht op jeugdige, school en ouders;
- afspraken over de opvoedingstechnieken die zowel thuis als op school worden gehanteerd; 
- afspraken over het monitoren van deze afspraken;
- afspraken over de frequentie en continuïteit van het contact tussen school, ouders, jeugdige  
 en jeugdzorgwerker.

Zorg ervoor dat er goed contact is tussen school en ouders (zo nodig met een externe 
bemiddelaar).

Ondersteun ouders in het tonen van betrokkenheid bij de school (bijvoorbeeld bij het huiswerk 
maken en het bezoeken van ouderavonden).

Reageer snel bij acute problemen op school en bied ondersteuning aan school en ouders 
bij het vinden van oplossingen die passen bij de onderwijssituatie en aansluiten bij de 
overeengekomen aanpak.

Maak de school duidelijk welke mogelijkheden jeugdzorg heeft als het gaat om de zorg voor de 
jeugdige en ga na wat de school de jeugdige kan bieden binnen het lesprogramma in de klas.

Win informatie in over interventies op school en de zorgstructuur in en om de school. Sluit waar 
mogelijk hierbij aan.

Zorg dat je kennis hebt van het onderwijsveld.

Voor beroepsopvoeders
Ondersteun jeugdigen bij het volgen van onderwijs door de jeugdigen aan te moedigen, te 
helpen bij het plannen en maken van hun huiswerk en contact te onderhouden met school.

Voor jeugdzorgorganisaties
Draag zorg voor structurele samenwerkingsvormen met het onderwijs.
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Participeer in de zorgstructuur in en rond de school. Neem bijvoorbeeld deel aan een zorg- en 
adviesteam of gedragsteam en ondersteun leraren in de begeleiding van leerlingen door de 
deskundigheid van leraren op het gebied van opvoedingstechnieken te bevorderen. 

Introduceer en begeleid preventieve gedragsprogramma’s in de klas of participeer in 
schoolbrede gelaagde programma’s.

Faciliteer jeugdzorgwerkers zodanig dat zij over voldoende kennis van het onderwijsveld  
beschikken. 

Verstrek informatie aan scholen over het jeugdzorgaanbod in de regio en de mogelijkheden 
voor ondersteuning in en om de school. 
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