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Onderzoek 
Onderwijs 

 

 

    Beleid     Praktijk 
 

 

 

Verbinden 



Deelnemers 

Verbinden praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid 
in het jeugddomein, door: 
 
• initiëren en uitvoeren van (effect)onderzoek  dat zich laat 

leiden door vragen uit de praktijk en het beleid; 

• het organiseren en stimuleren van kennisuitwisseling 
tussen praktijkprofessionals, onderzoekers, 
beleidsmakers en docenten; 

• het bevorderen van de vakbekwaamheid van de 
jeugdprofessionals op basis van kennis; 

• en bijdragen aan onderwijsvernieuwing 

Praktijkinstellingen 
• Ouder- en Kind Teams 
• SamenDOEN 
• Altra 
• Spirit 
• MOC ‘t Kabouterhuis 
• De Bascule 
• HVO-Querido 
• JBRA 
• William Schrikker Groep 
•  GGD 

 
Hogescholen 

• HvA  

• Inholland 

Jeugdplatform 

Wetenschap 

• VU 

• UvA 

• KJP VUmc/AMC 

 

Onderzoeks/kennisinstituten 

• Kohnstamm Instituut 

• Verwey-Jonker Instituut 

• Nederlands Jeugdinstituut 

 

Gemeente Amsterdam 

• Afdeling jeugd 



4 

 

Gespecialiseerde stedelijke 

of regionale voorzieningen 

Digitaal platform 

Flexibel zorgaanbod 

Ouder- en Kindteams 

Samen Doen-teams 

Directe leefomgeving (wijk) 

Jeugdige, gezin, 

medeopvoeders 

Huisartsen 

Jongerenwerk 

Onderwijs 

Kinderopvang 

Politie, etc 

 

Jeugdbescherming 

en reclassering 

VEILIG 

THUIS RvdK 

Het nieuwe 
jeugdstelsel 



Wat werkt? 



Programmalijnen 

 

 

 

Kwaliteit pedagogische omgeving 

Risicovol ouderschap 

Effectieve basiszorg jeugd 

Effectieve specialistische 

interventies 
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Maatschappelijke doelen Indicatoren maatschappelijk effect 

• Meer jeugdigen met een 
gezonde leefstijl en een 
gezond gewicht 

• 80% van de jeugdigen sport wekelijks 

• % jeugdigen dat onbeschermd dan wel 
ongewenst seksueel contact heeft, daalt 
met resp. 10% en 5% 

• % jeugdigen dat genotmiddelen 
gebruikt neemt af met 5% 

• % jeugdigen op gezond gewicht wijkt 
max. 5% af van nationaal niveau 

• Meer jeugdigen groeien 
psychosociaal gezond op 

• % jeugdigen met psychosociale 
problemen neemt af tot 14% 

• # jeugdige verdachten van criminaliteit 
neemt af tot 4000 

• Meer jeugdigen groeien op in 
een veilige en positieve 
gezins- en thuissituatie  

• # ondertoezichtstellingen neemt af tot 
1250 

• # gedwongen uithuisplaatsingen neemt 
af tot 50 

• Meer jeugdigen ontwikkelen 
zich optimaal  

• % jeugdigen met een startkwalificatie 
stijgt tot 80% 

• Minimaal 90% van de jeugdigen is op 
school en/of aan het werk 

• # nieuwe voortijdig schoolverlaters 
neemt af tot 1000 per jaar 



1. Monitoring en ambi-

ties sociaal beleid 
(bijv. hoeveel schooluitval is 

er – urgentie aanpak) 

3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 
- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Eerstelijn 

- Intensieve jeugdhulp 

- Passend onderwijs 

- … etc 
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2. Maatschappelijk resultaat  
Amsterdam, o.a.: 

•80% jeugd sport wekelijks 

•<1000 voortijdig schoolverlaters 

•max.14% psychosociale problemen 

•max. 1250 OTSsen 

Speelveld gemeente (Bron: Van Yperen, 2015) 

- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Basiszorg (1e lijn) 

- Intensieve jeugdhulp 

- Passend onderwijs .. 

 



3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 
- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Eerstelijn 

- Intensieve jeugdhulp 

- Onderwijs … etc 

 

6. Verbeteracties 
in een meet-, spreek- en verbeterbeweging 

5. Outcome 

diensten 

o.a.  

-  Tevredenheid 

-  Uitval 

-  Afname 

   problemen 
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4. Kwaliteit 

input:  

 

Methoden 

en  

werkers 

1. Monitoring en ambi-

ties sociaal beleid 
(bijv. jeugd groeit gezond en 

veilig op) 

3. Activiteiten burgers en 

    voorzieningen 
- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Eerstelijn 

- Intensieve jeugdhulp 

- Onderwijs … etc 

 

- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Basiszorg (1e lijn) 

- Intensieve jeugdhulp 

- Passend onderwijs .. 

 

2. Maatschappelijk resultaat  
Amsterdam, o.a.: 

•80% jeugd sport wekelijks 

•<1000 voortijdig schoolverlaters 

•max.14% psychosociale problemen 

•max. 1250 OTSsen 

Speelveld professionele organisaties (Bron: Van Yperen, 2015) 



3. Activiteiten burgers en 
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- Basisvoorzieningen 

- Preventie 

- Basiszorg (1e lijn) 

- Intensieve jeugdhulp 
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2. Maatschappelijk resultaat  
Amsterdam, o.a.: 

•80% jeugd sport wekelijks 

•<1000 voortijdig schoolverlaters 

•max.14% psychosociale problemen 

•max. 1250 OTSsen 

Samenspel gemeente en zorgaanbieders 



Contact: 
www.neja.nl 
Germie van den Berg 
G.Berg@Amsterdam.nl 

http://www.neja.nl/

