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Overzicht verbinding onderwijs jeugdhulp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 tot 6 jaar 

 

 
6 tot 18 jaar 

 
Vanaf 18 jaar VO 

 
Vanaf 18 jaar 

Preventie/voorveld 
 verbinding/voorziening: zorgen dat instellingen,  

regelingen en (jeugd)hulp toegankelijk zijn 
 

CJG 

• Jeugdarts 

• Jeugdverpleegkundige (jv) 

• Opvoedbureau 

  

Gemeente 

• Leerplicht 

• Leerlingvervoer 

• TJG 

Gemeente 

• Leerplicht en RMC 
(vanaf 12 jaar) 

• Leerlingvervoer 

• TJG 

• Regisseur JenV 
(jeugd en veiligheid) 

Gemeente 

• Leerplicht/RMC 

• Leerlingvervoer 

• TJG 

• Regisseur JenV 
(jeugd en veiligheid) 

Gemeente 

• RMC 

• WMO 

SWV 

• Kernteams 

• Expertiseteam 

SWV 

• Kernteams 

• Expertiseteam 

 

VOT 

• CJG: arts 

• MEE: IVH 

• SWV: jonge kind 
specialist + evt. 
expertiseteamlid 

• Gemeente/SWV: 
voorzitter 
 

Team 
Schoolondersteuning 

• CJG: jv 

• SMW (Kwadraad) 

• Gemeente/SWV: 
kernteam 

• Onderwijs: IB/COO 

Team 
Schoolondersteuning 

• CJG: jv 

• SMW (Kwadraad) 

• Gemeente/SWV: 
kernteam 

• Onderwijs: IB/COO 
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0 tot 6 jaar 

 

 
6 tot 18 jaar 

 
Vanaf 18 jaar VO 

 
Vanaf 18 jaar 

St. Zijn 

Integrale vroeghulp 
(IVH): MEE 
AMW (Kwadraad) 

AMW/SMW (Kwadraad) AMW (Kwadraad) 

 
Instellingen 

 
PO en SO t/m 13 jaar MBO/HBO/universiteit 

Voorscholen VO en VSO vanaf 11 jaar Arbeid 

KDC Gemeente: pilot Webego (vanaf 16 jaar)  
 

Regelingen 
 

Sociaal medische indicatie (SMI) → via gemeente: 
sociale zaken 

  

Voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE) → via 
CJG 

Wet langdurige zorg (WLZ → via CIZ of cliëntondersteuning: MEE 

Leerplicht ontheffing → via gemeente: leerplicht   

Kindpakket → via gemeente: sociaal meldpunt   
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) → via loket SWV  

Passend onderwijs → school en SWV  

Onderwijs zorg arrangement (OZA) → via Loket 
Onderwijs en jeugdhulp 

  

 
Hulpverlening 

 
Jeugdhulp 

• Voorliggende voorzieningen → via verbinding 
of zelf regelen 

• TJG /indicatie jeugdhulp: afgifte door 
gemeente → via verbinding of zelf regelen 
Bijzonderheden: 

o Ernstige dyslexie (ED) 
o OZA 
o Leerlingvervoer 
o Leerplicht/RMC 

WMO: indicatie hulpverlening: afgifte door 
gemeente → via verbinding of zelf regelen 

 
  



 

 3 

Loket 
In verschillende fundamenten worden er afwegingen gemaakt om ondersteuning of zorg in te zetten. 
Dit gebeurt altijd vanuit de leidende principes. Dat wil niet zeggen dat trajecten eindeloos moeten 
duren als het duidelijk is dat zorg gewenst is. De afwegingen worden gemaakt op schoolniveau door 
de schakelfunctionaris verbinding o/jh, op samenwerkingsverband niveau in het loket en op 
gemeentelijk niveau in diverse loketten. 
Onderstaand is in een schema weergegeven wat waar ingezet kan worden. In de tabel daaronder zijn 
de loketten verder uitgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Kindkans is een webbased programma waar SWV GO mee werkt. Met Kindkans organiseren wij 
passend onderwijs in het samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs. Kindkans 
wordt tevens ingezet bij het VOT. In Kindkans delen onderwijs en SWV GO veilig hulpvragen en 
documenten met , kan SWV GO middelen verdelen, wijst SWV GO arrangementen of 
toelaatbaarheidsverklaringen toe en kan een hulpvraag gezamenlijk met het onderwijs, ouders, 
gemeente of zorg opgepakt en digitaal gemonitord worden. Alle PO en VO scholen zijn via het 
samenwerkingsverband aangesloten op Kindkans. 
SWV GO kan ook betrokken partners aansluiten op hulpvragen. 
 

Loket voor ouders met kinderen 0 tot 4 jaar / voorschool 

Wat Wanneer  Hoe aanmelden Wie 

Integrale vroeghulp 
(MEE) 

Tijdens consult CJG 
 

Ouder maakt afspraak 
met CJG 

CJG (consultatie 
bureau): jeugdarts 

VVE 

Voorschools 
ondersteuningsteam: 
voor hulpvraag 
onderwijs, 
ondersteuning en 
jeugdhulp 

1x per maand Bij SWV GO door 
voorschool, CJG of 
MEE 

VOT: 
CJG: Jeugdarts 
MEE 
SWV GO: jonge kind 
specialist en 
orthopedagoog 
 

AMW Op initiatief van ouder Website Kwadraad 
door ouder of 
professional uit 
voorveld 

Kwadraad 

Team 
schoolonder

steuning 

Loket 
onderwijs en 

jeugdhulp 

Loket GGO 

o Op schoolniveau 
o Normaliseren: opvoedvragen zijn gewoon en vangen we samen op 
o Steun en hulp op school: voor kinderen en ouders een vertrouwde plek 
o Interventies in het voorveld 
o GIZ afnemen 
 
 

o Op samenwerkingsverband niveau via Kindkans* 
o Loket waar onderwijs aanvragen kan indienen voor jeugdhulp en 

passend onderwijs 
o Gezamenlijk in verbinding o/jh zaken oplossen 

o Gemeentelijk niveau 
o Loket voor particulieren en zorgpartijen 
o (Aanvullende) jeugdhulp inzetten daar waar het nodig is 
o Korte lijnen met voorveld en verbinding o/jh hierdoor 

zaken niet dubbel doen 
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Loket onderwijs en jeugdhulp: aanmeldpunt voor het onderwijs en slagboom voor hulpvragen inzake 
onderwijs gerelateerde zorg, jeugdhulp en ondersteuning. 
 
Werkwijze van het Loket is volgens het casusoverleg ‘Loket onderwijs en jeugdhulp’ zoals opgenomen in 
Privacy convenant samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp. 

Wat Wanneer  Hoe aanmelden Wie 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Indicatie gespecialiseerd onderwijs SBO, 
SO, PrO, VSO 

Dossier bespreking;  
wekelijks tijdens 
loketvergadering 

Aanvraag via 
Kindkans 

CJG: jeugdarts 
TJG: medewerker 
SWV: orthopedagoog/ 
psycholoog 
SWV: voorzitter 
(directeur-bestuurder 
SWV GO of coördinator 
TJG) 
SWV: administratie 

Bijzonder maatwerk 
Extra onderwijsarrangementsmiddelen 
voor uitzonderlijke situaties 

Adviesvraag 
Kleuteronderwijs Zorgarrangement 
(KoZa) 
Indicatie KoZa bevat tijdelijke TLV en 
jeugdhulp gezamenlijk aangeboden in 
speciaal arrangement. 

Onderwijs zorgarrangement regulier 
onderwijs (OZA) 

Jeugdhulp thuis en/of op school 

Ernstige dyslexie (ED) 
Aanvraag door PO voor onderzoek 
naar en behandeling van ED 

Dossier beoordeling; 
wekelijks  

Aanvraag via 
Kindkans 
 

Orthopedagoog SWV: 
poortwachter 
(dyslexiespecialist) 

Psychodiagnostisch onderzoek 
Onderzoek naar aanleiding van onder 
andere onderwijs gerelateerde 
problemen. 

Orthopedagoog SWV: 
specialist 
onderwijs/jeugdhulp; 
eventueel in afstemming 
met TJG 

Inzet expertiseteamlid SWV Orthopedagoog SWV: 
kernteam 

Beschikkingsvrij 
jeugdhulparrangement 
gespecialiseerd onderwijs 

Wordt per 
individuele aanvraag 
opgepakt 

Via 
orthopedagoog 
kernteam 

Gespecialiseerd 
Onderwijs 
Gemeente: TJG 
SWV 

 
Loket gemeente 
Aanvraag door de ouder/jongere 
Wat Wanneer Hoe aanmelden Wie 

Leerlingvervoer Wordt per 
individuele aanvraag 
opgepakt 
 
Wekelijks 
afstemmingsoverleg 
(Aanvragen jeugdhulp 
van leerlingen in PO of 
VO monitoren op 

Online  gemeente 

Leerplicht Online of 
telefonisch via 
KCC 

Gemeente: 
RMC/leerplicht 
ambtenaar 

Jeugdhulp 0 – 18 jaar Digitaal 
aanmelden via 
website, met 
aanmeld-

Gemeente: bureaudienst 
TJG 
SWV: orthopedagoog en 
administratie 
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Aanvraag WMO (vanaf 18 jaar) 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning 

doorlooptijd en 
afgegeven indicatie) 

formulier via de 
mail, via KCC 

Gemeente: WMO 
medewerker 

 

Monitoring en overleg 
Monitoring en overlegtafels: interprofessioneel samenwerken op casusniveau 
 
Werkwijze van de onderstaande overlegtafels zijn opgenomen in het Privacy convenant samenwerking 
Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp. 

Wat Wanneer Hoe 
aanmelden 

Wie 

Thuiszitterstafel 
Monitoring leerlingen die dreigen 
een thuiszitter te worden of 
thuiszitter zijn. De tafel zet 
interventies in om thuiszitten te 
voorkomen. 

6x per jaar Via Kindkans CJG: jeugdarts 
CJG: jeugdverpleegkundige 
TJG: RMC/leerplichtambtenaren 
SWV: orthopedagogen 
SWV: voorzitter (directeur-
bestuurder) 
SWV: administratie 

KJV (Kind jeugd en veiligheid) Maandelijks? Via 
deelnemers 

Gemeente: … 
Onderwijs VO 
Politie 
 
 

Voorschoolsondersteuningsteam 
(VOT) 
Multidisciplinair overleg  

Dossier 
bespreking; 
Maandelijks 
met alle 
betrokken 
partijen 
inclusief ouders 

Via Kindkans CJG: jeugdarts 
IVH (MEE) 
SWV: jonge kind specialist 
onderwijs 
Gemeente/SWV: voorzitter 
(orthopedagoog) 
SWV: administratie 

Team Schoolondersteuning 
Schakelteam weegt dossier en zet 
regie uit in voorveld 

Dossier 
bespreking door 
schakelteam 
naar behoefte 

Via Kindkans Casusbespreking schakelteam: 
School: IB/COO 
Gemeente/SWV: 
BPO/orthopedagoog 
Uitvoering expertteam: 
CJG jeugdverpleegkundige 
SMW 
SWV: kernteam 

Lokaal team huiselijk geweld 
(LTHG) 

Wekelijks 
ingepland/ 
overleg naar 
behoefte 

Via Veilig 
Thuis 

Multidisciplinair overleg o.l.v. 
coördinator LZN/LTHG met 
zorgaanbieders 

Jeugdbeschermingsplein Wekelijks 
ingepland/ 
overleg naar 
behoefte 

Via 
gemeente 

Multidisciplinair overleg o.l.v. 
voorzitter 
Jeugdbeschermingsplein met 
zorgaanbieders (RvdK, JBRR, TJG, 
enz.) 
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Lokaal zorgnetwerk (LZN) Wekelijks 
ingepland/ 
overleg naar 
behoefte 

Landelijk 
meldpunt 

Multidisciplinair overleg o.l.v. 
coördinator LZN/LTHG met 
zorgaanbieders 

Toetstafel Wekelijks 
ingepland/ 
overleg naar 
behoefte 

Via 
gemeente 

Multidisciplinair overleg o.l.v. 
voorzitter 
Jeugdbeschermingsplein met 
zorgaanbieders (RvdK, JBRR, TJG, 
enz.) 

WVGZ (wet verplichte GGZ) Dagelijks 0800-1205 Gemeente: procesregisseur 
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Begrippenlijst 
 
Amb. Hulpv. Het ontvangen van ondersteuning zonder dat je opgenomen bent. 
AMK   Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMHK   Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Amvb   Algemene maatregel van bestuur 
AMW  Afkorting voor Algemeen Maatschappelijk Werk. 
ASHG   Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BJZ   Bureau Jeugdzorg 
BO  Basisonderwijs 
BWM  Bedrijfsmaatschappelijk werk 
ED  Ernstige dyslexie 
GGD   Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GGZ   Geestelijke Gezondheid Zorg 
CIT   Crisisinterventieteam 
CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg 
CJG   Centrum voor Jeugd en Gezin 
Cl. participatie Actieve deelname van de cliënt in zijn eigen dossier en/of behandelplan. 
Eigen Kracht Eigen kracht is het vermogen van individuen om het leven optimaal vorm te geven en 

problemen op te lossen of draaglijk te maken. Professionals kunnen de eigen kracht van 
ouders en verzorgers in de opvoeding van hun… 

GBA-V GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-
stelstel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één 
centrale, landelijke database: GBA-V 

GIZ Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften 
GRJR  Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond 
HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 
IGZ   Inspectie Gezondheidszorg 
IJW  Ter ondersteuning heeft Zorginstituut Nederland samen met gemeenten en zorgaanbieders 

iJw ontwikkeld: een standaard digitaal systeem voor informatie-uitwisseling. 
IJZ  Inspectie Jeugdzorg 
IV&J   Inspectie Veiligheid en Justitie 
JCO   Justitieel Casusoverleg 
JB   Jeugdbescherming 
JGZ  Jeugd Gezondheidszorg 
Jongerenwerk  Jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij het bereiken van (kwetsbare) jongens en meiden 

en bij het begeleiden bij talentontwikkeling. Daarnaast ook bij participatie in hun vrije tijd, in 
onderwijs, op de arbeidsmarkt... 

JR   Jeugdreclassering 
JW  De Jeugdwet gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, 

ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen. Gemeenten voeren. 

JZ  Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor 
jeugdigen. Dus alles naast en buiten de directe primaire opvoedingsrelatie van ouders voor 
hun kinderen. Meestal (en meer... 

JGGZ   Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 
JJI   Justitiële Jeugd Inrichting 
JLVG   Jeugd Licht Verstandelijke Gehandicaptenzorg 
KoZa  Kleuteronderwijs Zorgarrangement 
KSCD   Kennis en Servicecentrum voor Diagnostiek 
MOVO  Maatschappelijke opvang & Vrouwenopvang. 
Onderst. Plan Het ondersteuningsplan is een plan waarin een beschrijving en het doel van de 

ondersteuning/behandeling staan. In het ondersteuningsplan liggen vast: de behandeldoelen, 
de wijze waarop deze te bereiken en afspraken over deze behandeling.  
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OPP Ontwikkelingsperspectief 
OOGO   Op overeenstemming gericht overleg 
OTS   Ondertoezichtstelling 
OZA  Onderwijs zorgarrangement 
LVB   Licht verstandelijke beperking 
MEE   Ondersteunende organisatie voor mensen met een beperking 
OBC’s   Orthopedagogische Behandelcentra 
PGB  Persoonsgebonden Budget 
PO   Primair onderwijs 
PZ  Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar die tijdelijk of blijvend niet 

meer thuis kunnen wonen. Pleegzorg wordt geboden aan kinderen die vaak een moeilijke 
periode achter de rug hebben.... 

RvdK   Raad voor de Kinderbescherming 
SBO   Speciaal Basisonderwijs 
SCP   Sociaal Cultureel Planbureau 
SHG   Steunpunt Huiselijk Geweld 
SMW  Schoolmaatschappelijk werk 
SWV   Samenwerkingsverband 
TJG  Team jeugd en gezin 
ZAT  Zorg Advies Team 
VIR  De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) brengt meldingen van hulpverleners, zowel binnen 

gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling 
over hun betrokkenheid bij jongeren. 

V&J   Ministerie van Veiligheid en Justitie 
VNG   Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VO   Voortgezet onderwijs 
VOT  Voorschoolsondersteuningsteam 
VSO  Voortgezet speciaal onderwijs 
VT  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn 

regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor 
deskundige hulp en advies. 

VWS   Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wajong   Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 
WJZ   Wet op de Jeugdzorg 
WLZ  Wet Langdurige Zorg  
WMO  Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 
WPG   Wet Publieke Gezondheid 
ZIN   Zorg in Natura 
ZR  Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen 

problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. 
Zvw   Zorgverzekeringswet 
ZZP   Zorgzwaartepakket 
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