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Parralelsessie in vogelvlucht

• Achtergrond & Lost in Translation

• Samen in de Spiegel kijken; anders kijken, anders denken, anders doen. Willen we dat?

• Jongeren, onderwijs & letsel → de complexiteit en de uitdagingen

• Wat kan u veranderen?

• Jongeren, onderwijs & letsel → wat gebeurt er nu?

• Hoe kan je de benodigde ondersteuning realiseren?



Achtergrond & Lost in Translation



Normbedragen 2022:

basisschool € 6.600
vmbo, lbo € 15.200
havo, mbo, vwo  € 18.500
hbo, wo € 22.475

Onder schade wegens studievertraging wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op 
de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke 
studievertraging een derde aansprakelijk is te houden. 



Samen in de Spiegel kijken; anders kijken, anders denken, anders doen

• Willen we dat? Willen jullie dat? Kunnen we dat?

• En willen we dat ook als we hiervoor moeten 
veranderen / ons moeten aanpassen?



Kwetsbaarheid jongeren

Bron: Letsel Informatie Systeem 2021, VeiligheidNL; Bevolkingsstatistiek 2021, Centraal Bureau voor de Statistiek



Jongeren, onderwijs & letsel → Impact

• Een breuklijn in een essentiële levensfase

• Sociaal-emotioneel  (bij vrienden uit de klas)

• Boosheid en onbegrip

• Van thuis zitten word je ziek

• Vertraging leidt tot uitval  (met name MBO)



Jongeren, onderwijs & letsel → de complexiteit

• Verschil tussen werkgevers & onderwijsinstellingen

• Ontbreken van kennis (of capaciteit) op individuele scholen

• Overlegcultuur, bureaucratie en afschuiven verantwoordelijkheden

• Onvoldoende voorlichting waardoor onbekendheid mogelijkheden

• Eigen verantwoordelijkheid (puberbrein, gemotiveerd)



Jongeren, onderwijs & letsel → wat gebeurt er nu?

Wettelijke regelingen rondom ondersteuning onderwijs 

PO/VO/MBO
Wet passend onderwijs - 9 oktober 2012 aangenomen

→Zorgplicht

HBO/WO

Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 



Wet passend onderwijs

1.  alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen

2.  een kind naar een gewone school gaat als dat kan

3.  een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is

4. scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat

5. de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de 
beperkingen

6. kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten



Zorgplicht scholen

Zorgplicht 

Een school moet elke leerling die bij de school is aangemeld een zo 
passend mogelijke vorm van onderwijs aanbieden.

Kan de school dat niet zelf, dan moet zij de ouders een voorstel doen 
voor een ander, wél passend aanbod binnen hun 
samenwerkingsverband. 

= inspanningsverplichting?



Wet passend onderwijs

‘’De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van

leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen

gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed

vast te stellen.’’



Jongeren, onderwijs & letsel → wat kan u veranderen?

• Realisatie dat jongeren (ook met letsel) een specifieke aanpak vragen

• Communiceer met en niet over hen (cliché) + op een passende manier

• Ruimte en vertrouwen richting professionals

• Focus op ondersteunen van jongere, voorkomen van vertraging
= w.m.b. discussies achteraf voeren ;)



Hoe kan je de benodigde ondersteuning realiseren?

• Onderwijsinstellingen hun zorgplicht serieus laten nemen!

• Aanspraak maken op ‘corona-gelden’: Nationaal Programma Onderwijs

• Cliënten / jongeren wijzen op hun rechten, mogelijkheden en 
aanspreekpunten



Discussie / vragen


