Het dashboard passend onderwijs / aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Uw regio maakt onderdeel uit van de pilot voor het dashboard passend onderwijs / aansluiting
onderwijs en jeugdhulp. Hiermee informeren we u over het doel van het dashboard, de
consequenties van deelname aan de pilot, de beoogde resultaten voor u en uw regio en de
gevraagde inzet.
Wat is het doel van het dashboard?
Het doel van het dashboard passend onderwijs is om informatie te verzamelen, de verantwoording
te vereenvoudigen, opbrengsten zichtbaar te maken en vergelijkingen (benchmarking) tot stand
brengen. In het dashboard passend onderwijs komt ook een hoofdstuk over de effectiviteit van de
aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp dat niet alleen voor samenwerkingsverbanden passend
onderwijs, maar ook voor gemeenten bedoeld is.
Het dashboard gebruikt zo veel mogelijk informatie uit landelijke databanken. Voor gegevens die niet
uit landelijke databestanden beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, zijn
digitale vragenlijsten ontwikkeld.
De verkregen informatie helpt om passend onderwijs in uw samenwerkingsverband verder vorm te
geven en om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Daarmee ondersteunt
het dashboard bij het vormgeven van beleid en het houden van de regie. Verder biedt het
professionals meer informatie en handvatten voor het evalueren van werkzaamheden.
Wat houdt deelname aan de pilot in?
De PO-raad, VO-raad en het NJi ondersteunen u bij het implementeren van het dashboard passend
onderwijs/ aansluiting onderwijs en jeugdhulp. De pilot bestaat uit een aantal stappen:
1. U ontvangt dit voorjaar de informatie die over uw regio op dit moment beschikbaar uit
landelijke databestanden (met name DUO en CBS).
2. We gaan in een eerste bijeenkomst met u in gesprek over de benutting en de betekenis van
feiten en cijfers, maken afspraken over het uitzetten van vragenlijsten en de inbedding van
het dashboard als kwaliteitsinstrument in uw werkprocessen. Deze bijeenkomst is bedoeld
voor de beleidsmakers van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de
gemeenten.
3. U informeert betrokken partners in de regio over deelname aan de pilot en verzoekt intern
begeleiders, zorgcoördinatoren en bij de school betrokken jeugdhulpverleners om de
vragenlijsten in te vullen. U ontvangt van ons standaardteksten voor een email die u in uw
eigen regio kunt benutten. Daarnaast vult u zelf de vragenlijst is voor de beleidsmedewerker/
directeur samenwerkingsverband.
4. In een tweede bijeenkomst presenteren we u de resultaten van de digitale vragenlijsten,
trekken we conclusies en evalueren we de pilot. Uw ervaringen worden samengevat en
meegenomen in de bredere implementatie van het dashboard passend onderwijs (zomer
2015)

Voor PO-raad, VO-raad en NJi is van belang om te weten te komen of dit instrument voor
kwaliteitszorg werkt zoals we hebben bedacht, of de juiste vragen worden gesteld en of het
instrument helpt bij de sturing op aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
Vragen?
Indien u vragen heeft kunt u via monitor.onderwijsjeugdhulp@nji.nl contact met ons opnemen.

