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Mooie voorbeelden

Juist op regionaal niveau, waar partners uit gemeentelijk en zorgdomein samen komen, is het belangrijk dat er afspraken 
worden gemaakt voor jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Sinds 2019 is het wettelijk verplicht om als mbo-
instelling aangesloten te zijn bij het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), dat de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs VO met gemeenten voeren.

Op dit moment zijn al veel regionale partners binnen het OOGO-overleg met elkaar in gesprek over wat zij kunnen en mogen 
doen, met als doel een ondersteuningsaanbod op regionaal niveau in te richten. Zo zie ik verspreid over het land al een aantal 
mooie voorbeelden van goede samenwerking. Het concept van ‘’De Transformatieve school’ uit de Amsterdamse MBO-Agenda 
heeft laten zien dat inzicht in codes uit de verschillende leefwerelden helpen om het gedrag van studenten beter te begrijpen 
en hoe je hier in de klas mee omgaat. Of de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs in de regio De Meierij waar zij alle 
uitstromende jongeren doelgericht naar een duurzame werkplek, passende dagbesteding of toelatingstraject begeleiden.  

Om het gesprek in het OOGO te ondersteunen heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenspraak met de MBO Raad, en 
met financiering vanuit OCW, deze handreiking samengesteld. Daarmee hoop ik dat het regionale partners lukt jongeren met 
een extra ondersteuningsbehoefte een kansrijk en op maat gemaakt aanbod te bieden wat hen op weg helpt om het beste uit 
hun ontwikkeling te halen. 

Inge Vossenaar    
Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs
Ministerie van OCW

Nieuwe kansen

Deze handreiking is in samenspraak met OCW en MBO Raad door het NJi opgesteld en wordt door het bestuur van de MBO Raad 
aan alle partners van het OOGO overleg aanbevolen. 

De bijzondere positie van het mbo in de regio op de as met voorliggend onderwijs, afnemend beroepenveld, lokale overheden 
zoals (centrum)gemeenten en hun uitgebreide infrastructuur wordt duidelijk in de vele voorbeelden die met medewerking van 
de betreffende mbo-scholen zijn beschreven en laten zien dat er al veel moois gebeurt in de regionale samenwerking. 

Met de nieuwe verplichtingen voor mbo- en vo-scholen liggen er kansen om middels het netwerk binnen de OOGO verbanden, 
met alle deelnemende partners, nog betere en duurzame samenwerkingsafspraken te maken, zodat alle jongeren met een extra 
ondersteuningsbehoefte zich gekend en ondersteund weten. 

Ton Heerts  
Voorzitter MBO Raad
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Aansluiting gewenst 

Per 1 januari 2019 zijn mbo-scholen wettelijk verplicht aan te sluiten bij het Op Overeen-
stemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs voor het voortgezet onderwijs (vo) in de regio van het samenwerkings verband 
waar ze één of meer vestigingen hebben. Op hun beurt hebben die samenwerkings verbanden 
vo de taak om mbo-scholen uit te nodigen voor dit overleg. 

Doel 
Het OOGO heeft als doel voor jongeren van 12 tot 23 jaar tot een samenhangend ondersteuningsaanbod in de regio te komen. 
De betrokken partijen - mbo-instellingen, gemeenten, samenwerkingsverbanden-vo, Regionale Meld- en Coördinatiepunten 
voortijdig schoolverlaten en arbeidsmarktregio’s - bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven; de wet schrijft niet voor welke 
afspraken ze moeten maken. 

Hoe het OOGO wordt uitgewerkt is afhankelijk van de situatie in een regio. Iedere regio kent een eigen samenstelling van 
gemeenten, scholen, instellingen, leerling- en studentenpopulaties en daarmee een eigen dynamiek in de samenwerking. Deze 
omstandigheden kleuren de agenda van het OOGO. Zie het overzicht van de betrokken spelers en hun verantwoordelijkheden in 
de uitgebreide versie van deze handreiking.

Uitdagingen
Uit de Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017 blijkt dat de samenwerking tussen het mbo en de gemeenten rond de 
ondersteuning van jongeren niet vanzelfsprekend is. Dat heeft deels te maken met de financiering, vooral wanneer het gaat om 
studenten die van buiten de regio komen of om studenten die rond hun achttiende jaar met verschillende financieringsstromen 
voor hulp te maken krijgen. Andere uitdagingen voor de samenwerking zijn afstemming over ieders verantwoordelijkheid en 
afspraken over inkoop van jeugdhulp. 

Om te slagen heeft een OOGO daarom nodig:
• een gemeenschappelijke visie;
• zicht op doelgroepen en ondersteuningsbehoeften;
• daarop afgestemde voorzieningen en programma’s;
• ondersteuning die dicht bij de jongere en zijn (school-)omgeving blijft;
• afspraken over hoe om te gaan met 17-jarigen (die in het studiejaar 18 worden) zonder startkwalificatie die willen starten in 

het vavo en die niet (kunnen) worden uitbesteed door een vo-school; 
• afspraken over de financieringswijze.

Voorbeelden uit de praktijk
Om de deelname van het mbo in het OOGO te stimuleren en te ondersteunen heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) deze 
handreiking opgesteld met subsidie van het ministerie van OCW. Daarvoor zijn in zes regio’s interviews gehouden met mbo-
scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs die al ervaring hebben opgedaan met een vorm van 
regionaal overleg. In aanvulling daarop zijn de ervaringen verwerkt van drie bestuurders van samenwerkingsverbanden vo die 
goed zicht hebben op landelijke ontwikkelingen in de samenwerking. Ook zijn relevante theoretische inzichten over de meerwaarde 
van het OOGO gebruikt als toetssteen voor de praktische adviezen. 

Een uitgebreide versie van deze handreiking met praktijkvoorbeelden is te vinden in Dossier Verbinding onderwijs en 
jeugdhulp, Wet en regelgeving: OOGO.

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Wet-en-regelgeving/OOGO
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Wet-en-regelgeving/OOGO
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Wet-en-regelgeving/OOGO
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Wet-en-regelgeving/OOGO
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Agendapunten voor het OOGO 

Om in een regio een samenhangend geheel van ondersteunende voorzieningen voor 
jongeren binnen en tussen scholen te realiseren hebben de betrokken partijen in het OOGO 
een gezamenlijke agenda nodig. Daarvoor moeten ze het eerst eens zijn over het beeld van 
de doelgroep, de analyse van de vraagstukken, de ondersteuningsmogelijkheden van de 
verschillende partners en de concrete resultaten die ze willen bereiken. Alleen zo ontstaat 
een agenda die aansluit bij de regionale vraagstukken. 

Basisafspraken
De ervaring leert dat het voor de invulling van het OOGO belangrijk is in ieder geval over de volgende onderwerpen afspraken te 
maken:
• uitwisseling van informatie: hoe stellen de betrokken partijen elkaar op de hoogte van het ondersteuningsaanbod dat ze hebben? 
• afstemming: hoe zorgen de betrokken partijen ervoor dat de ondersteuning die ze individueel bieden beter op elkaar aan gaat 

sluiten? 
• zorgvuldigheid: hoe om te gaan met individuele casuïstiek?  
• samenwerking: hoe werken ondersteuningsteams, schoolmaatschappelijk werkers wijkteams en jeugdhulpverleners samen? 
• gezamenlijke inkoop van ondersteuning: hoe zorgen gemeenten dat scholen de ondersteuning kunnen bieden die studenten 

nodig hebben?  

Noodzakelijke investeringen in het OOGO
In een regio bestaan meerdere overleggen en agenda’s rond onderwijs en jeugdhulp. Afstemming is geboden om duidelijk 
te houden waar wat besproken wordt. Van alle deelnemers vereist het deelnemen aan het OOGO investeringen, zowel op 
inhoudelijk als op het bestuurlijke, beleidsmatige en uitvoerende vlak. 

Bestuurlijk
Voor bestuurders liggen bij deelname aan het OOGO de volgende taken:
• ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de participatie van jongeren in de samenleving en hoe dat met inzet van 

de partners te realiseren;
• vastleggen van bestuurlijke ambities en afspraken op basis van het beeld van de doelgroep en de voorzieningen;
• zorgdragen voor de voorwaarden om de ambities te kunnen realiseren zoals financieringsafspraken, verbinding en 

afstemming van verschillende agenda’s en overleggen en het inrichten van een ondersteunende (beleids-)organisatie.

Beleidsmatig
Om het OOGO voor het mbo optimaal te laten functioneren liggen er voor de ondersteunende (beleids-) organisatie 
verschillende opdrachten:  
• in beeld brengen van de populatie: waar komen zij vandaan wat is de aard en omvang van de ondersteuningsbehoeften, met 

een focus op jongeren in een kwetsbare positie;
• maken van een gemeenschappelijke analyse van de samenwerking, de aanwezige voorzieningen en programma’s en de 

organisatie daarvan in relatie tot de  ondersteuningsbehoeften;
• op basis van de analyse benoemen van de ontwikkelpunten in relatie tot de bestuurlijke ambitie;
• op basis van de analyse opstellen van een plan van aanpak en inrichten van een ondersteuningsorganisatie om het plan te 

realiseren; 
• monitoren van de voortgang en resultaten op basis van cijfers en evaluaties, vanuit  een meervoudig perspectief waarin de 

‘stem’ van de studenten nadrukkelijk een plek heeft;
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• stimuleren van de samenwerking tussen mbo, vo en gemeenten op inhoudelijke thema’s waaronder het faciliteren van een 
leeromgeving voor uitvoerend professionals en op beleidsniveau;

• anticiperen op actuele ontwikkelingen in beleid en organisatie en het op basis daarvan blijvend ontwikkelen van het netwerk 
en verbinden met nieuwe partners en thema’s die de participatie van studenten bevordert.

Uitvoerend
Medewerkers van scholen, wijkteams en jeugdhulpaanbieders nemen in de praktijk de proef op de som met de afspraken die in 
het OOGO zijn gemaakt over:   
• uitvoering van de samenwerking;
• kennisdeling: inzicht in elkaars werkwijzen/methoden;
• leeromgeving: reflecteren en ontwikkelen van passende methodische aanpakken, antwoorden formuleren op basis van 

nieuwe vraagstukken;
• rapportage van ontwikkelingen, resultaten en knelpunten; 
• omgaan met belangentegenstellingen in de uitvoering.

Inhoudelijk
Voor deelname aan het OOGO is het noodzakelijk zich inhoudelijk te verdiepen in de onderwerpen waarop in de praktijk de 
afstemming- en samenwerkingsvragen liggen: 
• de overgang van vo en mbo, met speciale aandacht voor jongeren met een beperking of chronische ziekte;
• preventie en blijvend contact houden met jongeren;
• de verbinding tussen mbo, jeugdhulp en wijkteams;
• jongeren in kwetsbare posities in aansluiting op de arbeidsmarkt;
• onderwijszorgarrangementen (OZA’s) voor specifieke groepen;
• de overgang 18- naar 18+, onder andere de scheiding tussen jeugd-ggz en ggz voor volwassenen; 
• afspraken met het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) over ondersteuning;
• afspraken met het vavo over het aannemen van 17-jarigen die in het studiejaar 18 worden en niet (kunnen) worden 

uitbesteed door het vo.
• actuele ontwikkelingen, zoals de verbinding met het sociale domein via de sociale wijkteams, de Wmo en de Participatiewet;
• aandacht en ruimte voor innovaties in werkwijzen en functies. 
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OOGO in uitvoering

Hoe werkt deelname van het mbo aan een OOGO in de praktijk? Wat kan de inbreng van het 
mbo concreet opleveren voor de ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie? En 
welke organisatorische gevolgen hebben de afspraken die in het OOGO worden gemaakt? 

Centrale thema’s
In de zes regio’s waarin mbo-instellingen al samenwerken met gemeenten en met samenwerkingsverbanden voortgezet 
onderwijs staan de volgende onderwerpen prominent op de agenda: 

 > De overgang van vo naar mbo 
In alle regio’s wordt werk gemaakt van sluitende afspraken rond de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo 
en het vavo, met bijzondere aandacht voor jongeren die ondersteuning nodig hebben vanuit onderwijs en/of gemeente. 
Persoonlijke begeleiding bij de overstap van school naar school, de zogenoemde ‘warme overdracht’, is daarvan een goed 
voorbeeld. Daarbij is het de kunst om elke jongere in beeld te houden, in gesprek te blijven over een passend traject, en 
dit traject ook te kunnen aanbieden. Samenwerking tussen onderwijs en gemeente is daarvoor een voorwaarde omdat 
gemeentelijk gefinancierde steun nodig kan zijn om de schoolloopbaan door te kunnen zetten. 

In Groningen is een sluitende aanpak met twaalf verschillende routes uitgewerkt vanuit de gedachte dat elke jongere zich 
moet kunnen ontwikkelen, ook als daar aanvullende steun jn de vorm van jeugdhulp voor nodig is. En in Amsterdam hebben 
professionals in de scholen diverse afspraken uitgewerkt om de overgang te versterken, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding 
door vierdejaars studenten van jongeren uit het vmbo die bij hun overstap naar het mbo als kwetsbaar werden ingeschat. 

 > Preventie en blijvend contact houden met jongeren
Bij preventie in relatie tot de school gaat het over het scheppen van een sociaal en veilig schoolklimaat. Belangrijk daarvoor 
is of de studenten zich welkom voelen en gezien en erkend worden in wie ze zijn. Als dat niet het geval is, kan dat leiden tot 
verzuim en uitval. Om die reden is in Eemland de mbo-instelling bezig met het invoeren van de schoolbrede preventieve 
methode ‘passend onderwijzen’. Het schoolklimaat ondersteunt het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van 
vragen bij studenten en voorkomt daarmee dat deze onnodig groot worden.
In de ondervraagde regio’s wordt veel aandacht besteed aan het versterken van mentoren en schoolloopbaan-begeleiders 
opdat zij tijdig problemen bij studenten weten te signaleren en bespreekbaar te maken en hen zo nodig naar een 
hulpverlener kunnen verwijzen. Het RMC speelt daarbij een preventieve rol door contact te houden met jongeren die 
uitvallen of dreigen uit te vallen, en door mee te blijven denken over vervolgstappen. 
In Eemland blijkt dat jongerenwerkers een goede brugfunctie kunnen vervullen tussen de jongere en de school. Zij spreken 
de taal van de jongere, kennen hun subcultuur, en weten zo bij hen aan te sluiten. 
De aanwezigheid van door de gemeente gefinancierde sociaal raadslieden op school voor ondersteuning bij schulden of bij 
het invullen van lastige formulieren, zoals op het Graafschap College in de Achterhoek, kan voorkomen dat problemen van 
jongeren groter worden dan nodig is. 

 > De verbinding tussen mbo, jeugdhulp en wijkteams
Een deel van de mbo-studenten heeft te kampen met, soms ernstige of meervoudige, problemen op psychisch, sociaal 
emotioneel en/of maatschappelijk gebied. Deze jongeren staan voor veel opgaven die ze op deze leeftijd niet zelf kunnen 
oplossen. Het hulpgebruik in deze leeftijdsfase is dan ook het grootst van alle leeftijdsfasen, behalve in de hoge ouderdom. 
Jongeren met problemen lopen het risico vast te lopen in hun schoolloopbaan. Schoolmaatschappelijk werk biedt vanuit de 
mbo-instellingen lichte vormen van hulp. Als die niet volstaan is inzet van gemeentelijke hulp vanuit de wijkteams of op 
basis van de Wmo nodig om te voorkomen dat studenten uitvallen. Probleem is dat veel jongeren de wijkteams niet kennen 
of liever op school worden geholpen omdat die meer vertrouwd is. Daarom ontstaan er landelijk steeds meer vormen van 
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samenwerking waardoor gemeentelijk gefinancierde jeugdhulp wordt verbonden aan de scholen, al dan niet in afstemming 
met de wijkteams. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het MBO-Jeugdteam in Amsterdam Trajectbegeleiding door het 
Graafschap College in de Achterhoek, het School als Wijk-team in Groningen en de brugfunctionarissen in de regio Eemland. 

 > Jongeren in kwetsbare posities in aansluiting op de arbeidsmarkt
Jongeren die niet in de schoolbanken kunnen of willen leren maar wel in de praktijk, hebben passende ondersteuning nodig 
om uitval te voorkomen. De ontwikkeling van leer-werktrajecten met noodzakelijke steun en hulp is voor deze jongeren vaak 
de beste weg om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Zo heeft het Graafschap College in de Achterhoek met de gemeenten 
in de regio afspraken gemaakt over gezamenlijke financiering van deze trajecten. In De Meijerij, de regio rond Den Bosch, 
werkt het mbo met het oog op kwetsbare jongeren intensief samen met gemeenten, provincie en bedrijfsleven aan het 
verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. 

 > Onderwijszorgarrangementen (OZA’s) voor specifieke doelgroepen
De opgave voor mbo-instellingen om alle jongeren toe te laten is soms groot, zeker wanneer die jongeren veel problemen 
meebrengen. Het gaat bijvoorbeeld om tienermoeders, jongeren (uit een gezin) met meervoudige problemen of 
jongeren die opgenomen moeten worden in de psychiatrie. Voor deze groepen zijn landelijk diverse arrangementen met 
jeugdhulpverleners in de klas ontwikkeld. 
Een ander voorbeeld is de samenwerking in de Achterhoek tussen het Graafschap College, ggz-instellingen en de gemeente 
om een programma-aanpak te ontwikkelen voor jongeren die (tijdelijk) opgenomen moeten worden in de psychiatrie.

 > De overgang van 18- naar 18+
In sommige situaties is het wenselijk dat de begeleiding die een jongere via de Jeugdwet krijgt  na zijn achttiende verjaardag 
blijft doorlopen. Onder andere in Groningen en Amsterdam wordt gewerkt met een toekomstplan dat doorloopt van 16 tot 
21 jaar. De betrokken gemeenten hebben dit punt opgenomen in de inkoopvoorwaarden voor de jeugdhulp. Professionals 
maken zo’n toekomstplan zo tijdig mogelijk samen met de jongere. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van 
een jongere en benoemt welke begeleiding er nodig is. Daarmee wordt voorkomen dat een jongere onverhoopt voor allerlei 
vragen komt te staan over financiën, school, werk, wonen en continuïteit van begeleiding die zijn schoolloopbaan onder druk 
zetten en tot uitval of demotivatie leiden.  
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 > Afspraken met het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) over ondersteuning
Veertig procent van de studenten op het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs is jonger dan 18 jaar. Het betreft 
studenten die wegens ziekte, psychische problemen, maatregelen van justitie of andere problemen het regulier voortgezet 
onderwijs niet meer kunnen of willen volgen maar nog geen diploma voortgezet onderwijs hebben behaald. Als deze 
studenten alsnog een diploma voortgezet onderwijs willen halen dan zijn aangewezen op het vavo. Jongvolwassenen 
van 18 jaar en ouders kunnen onderwijs volgen op het vavo. Wanneer zij naar het vavo willen in het jaar dat ze 18 
worden dan moeten ze daarvoor toestemming hebben van de gemeente. Het is belangrijk dat het vo en de mbo-school 
waarvan het vavo deel uitmaakt sluitende afspraken maken over het aanbod van het vavo onderwijs en de noodzakelijke 
onderwijsondersteuning in het vavo. Gezien de kwetsbaarheid van een groot deel van deze groep studenten is afstemming 
met de gemeente(n) over inzet van jeugdhulp en zorg in het vavo gewenst.

Ervaringen van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs 
De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs hebben de opdracht om de mbo-instellingen binnen hun regio uit te 
nodigen voor het OOGO. Uit interviews met vijf directeuren en bestuurders van samenwerkingsverbanden die hiermee al 
ervaring hebben opgedaan blijkt dat de belangrijkste vraagstukken voor een groot deel vergelijkbaar zijn met de hiervoor 
beschreven onderwerpen. Ook komt het regionale en bovenregionale karakter van het voortgezet onderwijs meestal overeen 
met dat van het mbo. 
De geïnterviewde directeuren of bestuurders van de samenwerkingsverbanden vo zijn positief over de aansluiting van het mbo 
bij het OOGO. Zij zien een duidelijk belang in het creëren van een sluitende overgang tussen voortgezet onderwijs en het mbo, 
de ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities, de ontwikkeling van alternatieve leer- en werkroutes, en de toeleiding 
naar de arbeidsmarkt. In hun ogen geeft het OOGO de regionale samenwerking een impuls. Het dwingt tot het kiezen van 
een meer eenduidige richting voor het organiseren van een sluitende aanpak voor alle jongeren in de samenwerking tussen 
onderwijs, jeugdhulp, Wmo, Participatiewet en arbeidsmarkt.
Als voorbeeld wordt een regio genoemd waarin de zes samenwerkingsverbanden po en vo samen met de gemeenten één 
gemeenschappelijk kader opstellen dat zij uitwerken in afzonderlijke knooppuntoverleggen. Voor het mbo is zo’n knoop-
puntoverleg in ontwikkeling. Belangrijke reden daarvoor is de grote urgentie als gevolg van ‘randstedelijke problematiek’ 
zonder dat de regio daarvoor de erkenning krijgt. 
Naast de afstemming tussen de doelen uit het ondersteuningsplan, het jeugdhulpplan, de kwaliteitsagenda mbo en de 
plannen van het RMC willen de samenwerkingsverbanden vo een zo efficiënt mogelijke inzet van beschikbare middelen. Een 
goede bestuurlijke afstemming op de diverse agenda’s in de regio wordt als een belangrijke voorwaarde gezien om resultaten 
te kunnen behalen. Waar die samenwerking met het mbo nog niet vanzelfsprekend is, is extra aandacht gewenst voor de 
ontwikkeling van een inhoudelijke agenda. 
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Adviezen voor het OOGO

Uit de praktijk van de regionale samenwerking blijkt dat er vier doorslaggevende factoren zijn voor het goed functioneren van 
het OOGO:
• een gemeenschappelijke visie; 
• een verbinding tussen wederzijdse doelen; 
• openheid in financiën en behaalde resultaten; 
• het nemen en delen van eigenaarschap.  

Rekening houdend met deze factoren zijn op basis van de interviews de volgende praktische adviezen voor het OOGO te geven: 

Maak afspraken over:
• uitwisseling van informatie: hoe stellen de betrokken partijen elkaar op de hoogte van het ondersteuningsaanbod dat ze hebben? 
• afstemming: hoe zorgen de betrokken partijen ervoor dat de ondersteuning die ze individueel bieden beter op elkaar aan gaat 

sluiten? 
• zorgvuldigheid: hoe om te gaan met individuele casuïstiek?  
• samenwerking: hoe werken ondersteuningsteams, schoolmaatschappelijk werkers wijkteams en jeugdhulpverleners samen? 
• gezamenlijke inkoop van ondersteuning: hoe zorgen gemeenten dat scholen de ondersteuning kunnen bieden die studenten 

nodig hebben?  

Voed de samenwerking:
• Deel als samenwerkingsverband vo, mbo en gemeente een visie op de aanpak van jongeren in kwetsbare posities. Deze visies 

geven aanleiding tot een goed gesprek en uitwerking naar een gezamenlijke gedragen visie.
• Vat de maatschappelijke opdracht breed op, in verbinding met andere domeinen. Besef dat je elkaar nodig hebt om eigen en 

gemeenschappelijke doelen te kunnen bereiken. 
• Zorg dat het vraagstuk op de juiste plek op tafel gelegd wordt. De merites van de besluitvorming, elkaars posities en agenda’s 

kennen, is een belangrijk aspect van samenwerken. Daaruit valt meerwaarde te halen. Ook als het vastloopt.
• Ontwikkel een cultuur van geven en nemen. Ga het gewoon doen. Maak het concreet, ervaar dat het kan en bouw dan op. Zo 

ontstaat de ervaring dat partijen betrouwbaar zijn, gelijke doelen nastreven en eerlijk zijn over (on-)mogelijkheden.

Betrek de hele organisatie erbij:
• Maak een gezamenlijke analyse met bestuur, beleid en uitvoering en zet dan om in een actieplan. Zorg dat je aan tafel zit met 

de juiste mensen, dan komen de onderwerpen vanzelf op tafel. Dat maakt je mede-eigenaar en je verantwoordelijk draagt. 
• Evalueer gezamenlijk, betrek de jongeren om wie het gaat, leer en stel bij. 
• Zorg dat wat je naar buiten uitdraagt, ook binnen gedragen wordt. En dat wat binnen ervaren wordt naar buiten gedeeld mag 

worden.

Laat geld niet leidend zijn:
• Streef naar transparantie ten aanzien van de (financiële) middelen die worden ontvangen en ingezet.
• Doe actief aan kennisdeling. Koppel de concurrentie tussen de scholen los van de kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs en 

het belang om resultaten voor jongeren in kwetsbare posities te behalen. 

Maak het persoonlijk:
• Investeer bewust in de (langere termijn-)relatie met je samenwerkingspartners. 
• Handel binnen geformaliseerde structuren ook informeel /persoonlijk. Goede structuren zijn dienend aan het doel. Zorg dat 

je elkaar makkelijk kunt vinden, zaken snel oplost, of van te voren toetst wat wel / niet mogelijk is.
• Zet in op persoonlijke competenties van de professionals in de samenwerking: luisteren, kunnen verplaatsen, uitgesteld 

oordeel, delen van compassie en visie, gezamenlijk doel voor ogen houden, elkaar iets gunnen.
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