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Onder leiding van de kennismanager/informatie analist van het Sociaal Domein Achterhoek is in 

2020 een ontwikkeltafel gestart met het ontwikkelen van een monitor onderwijs-jeugdhulp. Samen 

met vertegenwoordigers vanuit de gemeenten en een samenwerkingsverband vormen zij een 

ontwikkeltafel en komen zij tweemaal per maand bijeen om de voortgang van de monitor te 

bespreken.  

 

De monitor heeft als doel om zicht te krijgen op de hoeveelheid jeugdhulp en het aantal aanbieders 

per school. Vervolgens kan de monitor ook gebruikt worden om de opbrengsten van collectieve 

onderwijs-zorgarrangementen te volgen. Deze aanknopingspunten kunnen gemeenten, 

zorgaanbieders, schoolbesturen en onderwijs gebruiken om vernieuwende initiatieven te 

ontwikkelen, zoals nieuwe onderwijs-jeugdhulparrangementen en andere nieuwe vormen van 

samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Inzichten vanuit de monitor kunnen hierdoor 

bijdragen aan het efficiënter en effectiever inzetten van de jeugdhulp op scholen, waardoor 

problemen eerder gesignaleerd kunnen worden en kinderen tijdig passende hulp krijgen.  

 

Om inzicht te krijgen in het jeugdhulpgebruik per school, is het noodzakelijk om leerplichtdata en 

jeugdhulpdata aan elkaar te koppelen. Hiervoor worden de jeugdhulpdata vanuit de gemeenten en 

leerplichtdata vanuit DUO gebruikt. In de afgelopen periode heeft de ontwikkeltafel zich 

beziggehouden met het afdichten van de AVG middels een Privacy Impact Assessment en een 

verwerkersovereenkomst. Er worden bijvoorbeeld maatregelen genomen zodat de jeugdhulp- en 

leerplichtdata niet te herleiden zijn naar individuele leerlingen. Daarnaast is er gezocht naar een 

manier om de leerplicht data op een structurele en efficiënte manier te kunnen ophalen voor de 

gehele regio.  

 

Naar verwachting zal half augustus 2021 de eerste data gekoppeld zijn. Er zal gestart worden met 

één of meerdere gemeenten als test (afhankelijk van de snelheid van de afdichting van de privacy), 

om deze vervolgens verder uit te rollen naar de overige gemeenten. Wanneer alle data gekoppeld is 

zullen de monitor en het dashboard verder worden ingericht zodat de data en analyses visueel 

weergegeven kunnen worden en deze klaar is voor gebruik. 
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