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Rapportage MBO Jeugdteam schooljaar 2016-2017 
FS/19/01/2018 

 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 biedt het MBO Jeugdteam, onder de vlag van de Ouder- en Kindteams Amsterdam, 
zorg aan studenten op de Amsterdamse MBO instellingen.  
 
Het team is samengesteld uit jeugdadviseurs, jeugdpsychologen en 
jeugdartsen. In de ondersteuning aan studenten, werkt het MBO Jeugdteam 
nauw samen met de zorgstructuur van school en formele en informele 
zorgpartners. Voor de totstandkoming van het MBO Jeugdteam is in 2015 een 
convenant getekend door de gemeente, de MBO-instellingen en de Ouder- 
en Kindteams Amsterdam. Op 15 december 2016 is het convenant met de 
vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst verlengd voor nog eens een 
periode van 2 jaar, tot einde 2018. De overeenkomst kan hierna eventueel 
nog met de duur van een jaar (2019) worden verlengd. In het convenant zijn 
afspraken gemaakt over de doelstelling, de samenwerking en de financiering 
van het MBO Jeugdteam. Het grootste gedeelte van het team wordt 
gefinancierd vanuit de gemeente. De scholen zijn medefinancier; zij besteden 
(tenminste) de middelen die zij vanuit het Rijk ontvangen voor het 
schoolmaatschappelijk werk, aan de inkoop van extra expertise. Daarnaast 
zijn voor de schooljaren 2016/2017 en 2017/2018 extra middelen 
beschikbaar gesteld, vanuit de regionale middelen vroeg- en voortijdig 
schoolverlaten (VSV-middelen).     
 
Het werk van het MBO Jeugdteam is twee keer geëvalueerd, de eerste keer 
over de periode januari 2015 tot en met oktober 2015 (NJI 2016) en de 
tweede keer over de periode november 2015 tot en met juli 2016 (het Verwey-Jonker Instituut, 2017). 
Deze laatste evaluatie is ook mede gemaakt met het oog op advisering over de toekomst van het MBO 
Jeugdteam. Uit deze eindevaluatie is gebleken dat het MBO Jeugdteam voldoet aan een behoefte en dat 
zij een duidelijke meerwaarde heeft in de zorg aan jongeren in samenwerking met MBO-instellingen. 
Ook heeft het Verwey-Jonker Instituut een aantal  aanbevelingen voor de toekomst in haar rapportage 
opgenomen. 
 
Zoals in de samenwerkingsovereenkomst MBO Jeugdteam 2017-2018 is afgesproken, rapporteert het 
MBO Jeugdteam per schooljaar. In voorliggende rapportage wordt gerapporteerd over: 

- de opbrengsten van het MBO Jeugdteam in cijfers over schooljaar 2016/2017 (hoofdstuk 1).  
- de uitwerking van de aanbevelingen zoals verwoord in de eindrapportage over het MBO 

Jeugdteam van het Verwey-Jonker Instituut (hoofdstuk 2) en 
- de resultaten zoals behaald op de extra vastgelegde ambities in het plan van aanpak 2016-2018 

van het MBO Jeugdteam. Deze zijn gericht op een doorontwikkeling van de zorgverlening van het 
MBO Jeugdteam en zijn gefinancierd uit regionale middelen VSV (hoofdstuk 3)    

 

  

Het convenant benoemt de 
volgende doelstellingen: 
-Vroegtijdige effectieve hulp 
organiseren dichtbij de 
leefomgeving van de jongere, 
veelal de school. 
-Minder doorverwijzen naar 
specialistische hulp en daardoor 
goedkoper werken. 
-Werken op basis van “1 plan, 1 
regisseur” en indien nodig 1 
huishouden. 
- Onderwijsondersteuning en 
jeugdhulp verbinden. 
-Zelfredzaamheid en eigen kracht 
van jongeren bevorderen en het 
gezin van de jongere erbij 
betrekken 
-Kleine problemen klein houden 
-Inzet op 
ziekteverzuimbegeleiding 
-Vermindering van schooluitval 
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1 Rapportage MBO Jeugdteam schooljaar 2016-2017 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de kwantitatieve resultaten van het MBO Jeugdteam. De 
gegevens zijn gebaseerd op registratie in de systemen RIS, Kidos en WMO-Ned. Er zijn een aantal vaste 
gegevens weergegeven zoals: bereik van de doelgroep, leeftijd van de doelgroep, woonplaats, 
probleemgebieden en informatie over verwijzingen (zie voor meer gedetailleerde cijfers per school 
bijlage 1).  
Het MBO Jeugdteam wordt gefinancierd door gemeente en MBO-instellingen. Zoals in het 
samenwerkingsconvenant met gemeente en MBO-instellingen is afgesproken, is het door de gemeente 
gefinancierde deel van 15,6 fte jeugdadviseurs, 1,6 fte jeugdpsychologen en 2,8 fte jeugdartsen ingezet. 
Daarnaast is middels extra financiering vanuit de MBO-instellingen en extra financiering vanuit de 
regionale middelen VSV de capaciteit van het MBO Jeugdteam vergroot. De tabellen in bijlage 2 geven 
inzicht in de inzet van capaciteit en extra financiering vanuit het onderwijs en gemeente in 2016 en 
2017. 
 
Weergave opbrengsten MBO Jeugdteam schooljaar 2016/2017  
De onderstaande tabel geeft het aantal bereikte studenten weer in schooljaar 2016-2017 waarmee een 
zorgtraject liep. Het aantal bereikte studenten bestaat uit nieuwe aanmeldingen, aangevuld met 
studenten waar nog trajecten van doorliepen uit het vorige schooljaar en heropende dossiers. In 
vergelijking met het vorig schooljaar is het totale bereik hoger, maar zijn er minder nieuwe 
aanmeldingen in RIS geregistreerd. Dat betekent dat er in verhouding meer zorgtrajecten zijn die over 
langere periode doorlopen. In totaal zijn er in schooljaar 2016/2017 3.015 trajecten lopend. Afgezet 
tegen het aantal studenten in het MBO, is 10,5% van de studenten bereikt met een traject.   
 

Aantal 
bereikte 
studenten in 
schooljaar  

Schooljaar 
2015/2016 

Aantal 
MBO 

Studenten* 

# bereikte 
studenten/ 
% van het # 

MBO 
studenten 
schooljaar 

2015/2016 

Schooljaar 
2016/2017 

Aantal 
MBO 

studenten* 

# bereikte 
studenten/ 
% van het # 

MBO 
studenten 
schooljaar 

2016/2017 

 RIS Kidos   RIS Kidos   

Aantal 
bereikte 
studenten 
(inclusief 
nieuwe en 
lopende 
dossiers  

1.744 1.221 28.165  1.933 1.082 28.712  

Totaal 2.965  10,5% 3.015**  10,5% 
*oktobertelling 2015 en 2016 
** In de bovenstaande tabel is een onderscheid gemaakt in de registratie afkomstig uit RIS (jeugdadviseurs en 
jeugdpsychologen) en Kidos (jeugdartsen) omdat er mogelijk dubbelingen in de telling kunnen zitten. 
 

Overigens zijn de kwantitatieve resultaten maar een beperkte weergave van het totale werk van het 
MBO Jeugdteam en daarmee van het totale bereik aan studenten van de MBO-instellingen. In het 
registratiesysteem worden immers enkel de zorgtrajecten geregistreerd en wordt de tijd en zorg die 
wordt ingezet op preventie niet geregistreerd. In 2017 is door het MBO Jeugdteam 32% van de tijd 
besteed aan preventieve activiteiten waaronder kortdurende contacten en consulten en voorlichtings- 
en trainingsbijeenkomsten voor studenten en onderwijzend personeel op allerlei vlak, zoals depressie, 
agressie-regulatieproblematiek, faalangstreductietraining en leefstijl. Dat er in schooljaar 2016/2017 
minder nieuwe aanmeldingen zijn geregistreerd, kan mogelijk verklaard worden doordat er dit jaar meer 
is ingezet op preventieve activiteiten en een aantal zorgtrajecten langer doorlopen. Dit beeld komt ook 
overeen met de extra inzet van capaciteit op preventie in 2017 zoals gefinancierd uit de regionale 
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middelen VSV. In het schooljaar 2015-2016 werd er slechts  17% van de tijd besteed aan preventie (bron 
dagboekjesonderzoek 2016 en 2017).   
 

Van de doelgroep die in zorg komt bij het MBO 
Jeugdteam is 75%  18+. Specifiek voor de zorg die 
geleverd wordt door de jeugdadviseurs en 
jeugdpsychologen ligt dat percentage zelfs op 80% 
18+. 
Daarnaast is van de doelgroep 52% afkomstig uit 
Amsterdam en 42% uit een andere gemeente. Van 
de studenten uit Amsterdam komen de meeste 
studenten uit de stadsdelen Zuid-Oost en Nieuw-
West (zie tabel 6 in bijlage 1).  
 
 
  
Daarnaast is op basis van een enquête nader onderzoek gedaan naar de problematieken die het MBO 
Jeugdteam in de praktijk tegenkomt. Daaruit blijkt dat veel studenten te maken hebben met problemen 
op meerdere leefgebieden. School- en ziekteverzuim is vaak een teken van onderliggende problematiek. 
De  meest voorkomende problematieken zijn school/ziekteverzuim, huisvesting, financiën, rouw en GGZ 
problematiek. Bij de jeugdpsychologen scoort depressie, trauma en gezinsproblematiek het hoogst.  
 
Voor de verwijzingen naar specialistische zorg 18- kent het MBO Jeugdteam een laag percentage (3%). 
Hoewel het MBO Jeugdteam veel zelf doet,  moet daarbij worden vermeld dat voor de 18+ groep een 
externe verwijzing niet goed in het systeem kan worden gezet. Een deel van de 18+ externe verwijzingen 
is naar de huisarts/wijkteam in de regio gegaan en een deel naar GGZ-instellingen.  
 

  

25%

64%

11%

Totaal (jeugdhulp en jgz 
gecombineerd)

16-17 18-22 23+
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2 Rapportage over de aanbevelingen uit de eindrapportage (2016) over het MBO Jeugdteam 

door het Verwey-Jonker Instituut 

Inleiding 
In deze paragraaf zijn de aanbevelingen, zoals opgenomen, door Verwey-Jonker Instituut, in de 
eindrapportage over het MBO Jeugdteam, overgenomen. Alle aanbevelingen zijn voorzien van een stand 
van zaken met daarin aandacht voor al bereikte resultaten.  
 
1 Visie ontwikkelen  
Aanbeveling: Duidelijke afspraken maken en een heldere (gezamenlijk gedragen) visie ontwikkelen op 
taken, rollen in de ondersteuning van jeugd en tot waar de verantwoordelijkheid van het MBO 
Jeugdteam reikt bij uitvallers. 
Stand van zaken: In de eindrapportage over het MBO Jeugdteam signaleerde het Verwey-Jonker 
Instituut op basis van gesprekken met het MBO Jeugdteam, leerplicht, Jongerenpunt en de MBO-
instellingen dat de hulpverlening rondom uitvallers nog een nadere verbeterslag verdient. Uit analyse is 
gebleken dat ondanks de inzet van alle partijen jongeren soms toch uitvallen. Bij uitschrijving vanuit het 
onderwijs gaat de taak van de schoolgebonden leerplichtambtenaar over naar de woongebonden 
leerplichtambtenaar om deze jongere aan te melden bij het Jongerenpunt. Dergelijke 
overdrachtsmomenten blijken kwetsbaar in de praktijk. Daarnaast leert de ervaring dat de kennis die de 
zorgstructuur op school en/of het MBO Jeugdteam heeft, ook relevant is voor een jongerenadviseur van 
het Jongerenpunt bij het begeleiden van de jongere naar werk of school. De belastbaarheid van de 
jongere kan namelijk beïnvloed zijn door zorgproblematiek. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de opzet 
van een pilot in Noord in samenwerking met genoemde vier partijen ten einde de hulpverlening rondom 
deze jongeren een impuls te geven.  
Concreet is er ten aanzien van het MBO Jeugdteam afgesproken dat als het MBO Jeugdteam en/of 
school betrokken is bij een uitvaller, deze warm wordt overgedragen naar een professional van het 
Jongerenpunt, liefst in aanwezigheid van de jongere zelf. De zorgbegeleiding kan dan doorlopen.  
Aanvullend daarop is ook als doel gesteld dat het Jongerenpunt kan doorverwijzen naar leden van het 
MBO Jeugdteam. De uitkomsten van de pilot worden ook meegenomen in de stedelijke 
doorontwikkeling van beleid voor kwetsbare jongeren van 18 jaar en ouder.  
 
2 Extra Personele inzet 
Aanbeveling: Extra inzet van jeugdadviseurs, jeugdarts en teamleider. 
Stand van zaken: In het schooljaar 2016/2017 is er vanaf januari 2017 extra capaciteit voor het MBO 
Jeugdteam bijgekomen, zowel gefinancierd door de gemeente (de Ouder- en Kindteams), scholen en 
gemeente afdeling onderwijs (regionale VSV middelen). Het betreft uren voor de teamleider (0,2 fte), 
jeugdadviseurs (2,8 fte) en jeugdpsychologen (0,6fte). De uren voor jeugdarts zijn gelijk gebleven. Deze 
extra uren zijn, vanaf de tweede helft van het schooljaar, vooral ingezet op extra preventieve activiteiten 
ten behoeve van alle studenten op het MBO (zie hoofdstuk 1) en ondersteuning van het MBO Jeugdteam 
in het omgaan met werkdruk en hoge caseload. Voorbeelden van preventie zijn: extra voorlichting en 
preventie op het gebied van agressie-regulatie, faalangstreductietraining, depressie en leefstijl. 
Daarnaast is een caseload methodiek bespreking ontworpen waar medewerkers die een hoge werkdruk 
ervaren gebruik van maken.    
 
3 Werkruimtes 
Aanbeveling: Er zal aandacht worden gecreëerd voor goede werkruimtes en (fysieke/praktische) 
voorwaarden die de samenwerking tussen de zorgstructuur en het MBO Jeugdteam maximaal 
ondersteunen. 
Stand van zaken: Er heeft een inventarisatie onder het MBO Jeugdteam plaatsgevonden over de 
concrete knelpunten ten aanzien van de werkruimtes. Op een aantal plekken zijn er aanpassingen 
geweest, maar het blijkt lastig voor scholen om voldoende werkruimtes en spreekkamers te realiseren. 
Ze kampen zelf ook met ruimtetekort. Dit punt behoeft blijvende aandacht.  
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4 Positionering van de Jeugdartsen 
Aanbeveling: Aandacht voor een betere positionering van de JGZ (jeugdartsen) op de scholen. 
Stand van zaken: Bij nadere analyse van deze aanbeveling, bleek er vooral bij ROC TOP behoefte aan 
nadere positionering en duiding van de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de rol van de 
jeugdarts. Afgelopen schooljaar is in nauwe samenwerking met ROC TOP, de GGD, de jeugdartsen en de 
teamleider van het MBO Jeugdteam een gezamenlijk document opgesteld dat helderheid geeft op deze 
onderdelen. Daarmee is deze aanbeveling afgerond. 
 
5 Terugkoppeling en registratie 
Aanbeveling: Goede afspraken maken over terugkoppeling en registratie, daarbij rekening houdend met 
privacy, toestemming van de student en wat er nodig is om, samen met scholen, studenten die zorg 
nodig hebben, goed te begeleiden. 
Stand van zaken: Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over een minimale set van gegevens die, bij 
toestemming van de student,  een aanmelding vanuit de zorgstructuur van school bevat en de 
terugkoppeling vanuit het MBO Jeugdteam. Ook zijn er afspraken gemaakt over het digitaal vastleggen 
van deze gegevens. Deze digitale vastlegging wordt uitgeprobeerd in de winter van 2017/2018 en 
geëvalueerd in het voorjaar van 2018. 
 
6 Administratieve afspraken 
Aanbeveling: Heldere en eenvoudigere administratieve afspraken maken rondom het aangaan van  
contracten voor extra inkoop. 
Stand van zaken: Voorlopig blijft de gemeente, die als inkooppartner deel uit maakt van de Joint Venture 
Ouder en Kindteams Amsterdam, de contracten voor de extra inkoop van de MBO-instellingen verzorgen 
en factureren bij de MBO-instellingen. De MBO-instellingen verzorgen een factureren de inkoop zelf als 
de inkooppartner geen deel uit maakt van de Joint Venture.   
 
7 Afspraken opstellen voor de toedeling van uren 
Aanbeveling: Heldere gezamenlijke criteria set opstellen voor toedeling van uren jeugdadviseur en 
jeugdarts aan scholen. Bovendien wordt geadviseerd een deel daarvan als flexibel in te zetten zodat 
beter kan worden ingespeeld op drukte en noodsituaties.   
Stand van zaken: In het schooljaar 2016-2017 is gezamenlijk door onderwijs, gemeente en het MBO 
Jeugdteam gewerkt aan een nieuwe set criteria voor toedeling van uren. Deze set bestaat uit de 
volgende criteria: aantal studenten (BOL/BBL), cijfers ziekteverzuim en cijfers voortijdig schoolverlaten. 
Ook is in het model voor de jeugdadviseurs een flexibel deel gereserveerd. De uren voor het schooljaar 
2017/2018 zijn aan de hand van het vastgestelde model gekoppeld aan de scholen. Daarmee is deze 
aanbeveling uitgewerkt en afgerond.   
 
8. Monitoren van de aanbevelingen 
Aanbeveling: Er zullen afspraken worden gemaakt over hoe de verbeterpunten kunnen worden 
gemonitord voor de komende periode. 
Stand van zaken: In het voorjaar van 2017 is de stand van zaken ten aanzien van de aanbevelingen 
besproken in overleg met de MBO-instellingen, gemeente en het MBO Jeugdteam. Met deze rapportage 
over het hele schooljaar wordt voldaan aan bovenstaande aanbeveling. De aanbevelingen 2,4, 6 en 7 zijn 
afgerond. De stand van zaken op de overige aanbevelingen zal in de rapportage over het volgend 
schooljaar terugkomen.  
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3 Rapportage op vastgelegde extra ambities 2016-2018 doorontwikkeling MBO Jeugdteam  
 
Inleiding 
De gemeente Amsterdam heeft extra budget toegekend aan het MBO Jeugdteam voor doorontwikkeling 
en uitbreiding van expertise en capaciteit. Bijkomende doelstellingen hierbij zijn, zorgdragen voor 
onderlinge afspraken over samenwerking, vermindering van verzuim en vermindering van schooluitval. 
Het betreft een budget uit de regionale middelen voor vroegtijdig en voortijdig schoolverlaten (VSV-
middelen).  
 
Met een werkgroep bestaande uit de verschillende disciplines van het MBO Jeugdteam zijn er meerdere 
ambities geformuleerd, mede gebaseerd op ervaring, cijfers en rapportages van het NJI en het Verwey-
Jonker Instituut. Deze ambities op doorontwikkeling en op extra expertise zijn afgestemd met de 
gemeente en de MBO-instellingen en vastgelegd in een plan van aanpak 2016-2018.  
In de voorbereiding op het plan van aanpak, maar ook voor de opzet en voorbereiding van de diverse 
thema’s die hier binnen vallen, is gebruik gemaakt van de ondersteuning van een beleidsmedewerker. 
De uren van deze beleidsmedewerker zijn ook ten laste gebracht van de extra financiering van de 
gemeente. 
In onderstaande tekst wordt verslag gedaan van de resultaten op de ambities. In bijlage 2 is het 
begrotings- en bestedingsoverzicht opgenomen.  
 
Thema 1: Deskundigheidsbevordering van het MBO Jeugdteam  
Ambitie: In het MBO Jeugdteam is er veel deskundigheid en expertise aanwezig. Desalniettemin is er 
behoefte aan: deskundigheidsbevordering op specifieke probleemgebieden, inzicht in wanneer er meer 
nodig is en inzicht in rol en positie tussen onderwijs/zorg en netwerk, ook met het oog op de ervaren 
werkdruk.   
Resultaten: Op behoefte en indicatie is een groot deel van het MBO Jeugdteam in het schooljaar 2016-
2017 geschoold op een aantal onderwerpen te weten: 
1.Somberheid in de klas, met als thema’s: welke gevolgen heeft een depressie op school voor het leren, 
welke houding vanuit zorg helpt een depressieve leerling in de omgang met suïcidale gedachten.  
2.Omgaan met gedragsstoornissen, met als thema’s: welke signalen wijzen op gedragsstoornissen, de 
praktische aanpak van ODD, CD en AD(H)D, partnerschap met ouders en motiveren van jongeren die 
niet willen. 
3. Omgaan met “samenwerking onder werkdruk en positionering t.o.v. het onderwijs”. De training 
bestond uit 6 bijeenkomsten met als thema’s: herkennen en erkennen van “eigen” grenzen, inzicht in 
verschil verantwoordelijkheden onderwijs, zorg, jongere en zijn/haar netwerk.  
Daarnaast is een overzicht gemaakt van ieders kennis en expertise en is er een caseloadmethodiek 
ontwikkeld, die handvatten biedt om intern een dialoog te voeren over regie op de caseload.   
 
Thema 2: Positionering MBO Jeugdteam bij scholen en externe partners  
Ambitie: Met de start van het MBO Jeugdteam in 2015 is de opdracht verlening voor de uitvoering van 
de zorg op scholen overgegaan vanuit onderwijs naar de gemeente Amsterdam. Dit betekende in de 
praktijk dat het MBO Jeugdteam onafhankelijk van het onderwijs is gaan functioneren. Vanuit het MBO 
Jeugdteam is de ambitie uitgesproken deze hernieuwde verhoudingen en daarmee ook de 
verantwoordelijkheden en daarbij behorende beelden en verwachtingen van het onderwijs, gemeente 
en MBO Jeugdteam nader met elkaar te delen en uit te werken in schooljaar 2016/2017.  
Resultaten:  
De verhoudingen en verantwoordelijkheden op micro- (casus), meso- (tussen MBO Jeugdteam en 
zorgstructuur van school)- en macroniveau (gemeente, onderwijs en Ouder- en Kindteams) zijn vanaf de 
start van het MBO Jeugdteam (2015) onderwerp van gesprek geweest en nader geïntensiveerd in 2016. 
Aan het eind van het afgelopen schooljaar is, uit navraag bij het MBO Jeugdteam, scholen en gemeente,  
gebleken dat de opdracht en verantwoordelijkheid van verschillende organisaties inmiddels steeds 
duidelijker is bij alle partijen en dat er constructief met respect voor wederzijdse opdrachten wordt 
samengewerkt.  
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Thema 3:  Verbreden van het (preventieve) aanbod door het MBO Jeugdteam op diverse onderdelen. 
3A Dip en Depressie  
Ambitie: In verhouding worden bij het MBO Jeugdteam veel studenten met sombere 
gevoelens/depressieve klachten aangemeld. Vorig schooljaar kampte 20% van de studenten, zoals 
aangemeld bij de jeugdadviseurs met depressieve klachten. Bij de aanmeldingen bij jeugdpsychologen 
kampt zelfs 85% van de studenten met internaliserende problematiek. Daarom is voorgenomen om 
extra inzet op dit thema te plegen. De interventie heeft als doel om depressieve klachten bij studenten 
te voorkomen of te verminderen. De doelstellingen van de interventie zijn: 

- Reduceren van risico’s van psychosociale problematiek bij de jongeren en jongvolwassenen in de 
leeftijd van 16 jaar en ouder 

- Vroegtijdige signalering van psychosociale problematiek door professionals op school 
- Toeleiding naar gepaste (preventieve) zorg 

Resultaten: 
In 2017 wordt de pilot Dip en Depressie door Arkin Jeugd en Preventie uitgevoerd. De pilot bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

- Deskundigheidsbevordering (training en consultatie) voor onderwijzend personeel en andere 
professionals op school in signaleren, begeleiden en toeleiden naar zorg (MBO Jeugdteam).  

- Uitvoeren van de Happy-les. Programma (goed onderbouwd door Trimbos instituut) om het 
welbevinden en geluk te bevorderen en ook depressieklachten bij MBO-studenten te 
voorkomen/verminderen.   

- Uitvoeren van preventieve adviesgesprekken.  
De pilot wordt door Arkin Jeugd en Preventie op 3 MBO scholen uitgevoerd te weten Mediacollege, ROC 
TOP (Wibautcollege) en ROC van Amsterdam (College West). Een duidelijke meerwaarde in dit proces is 
dat er een nauwe samenwerking tussen MBO-instellingen, MBO Jeugdteam en Arkin Jeugd en Preventie 
is ontstaan, waardoor het aanbod beter op elkaar is afgestemd.  
Daarnaast is in het voorjaar van 2017 een psychiater vanuit Arkin voor 1 uur per week beschikbaar 
gesteld voor het MBO Jeugdteam. De psychiater kan worden ingezet voor consult en advies op 
ingewikkelde casuïstiek. Ten slotte is ook het hele MBO Jeugdteam getraind op het onderwerp 
dip/depressie en suïcidaliteit.   
 
3B Trainingen en voorlichting Faalangstreductie,  Agressieregulatie en Depressie 
Ambitie: Uit een behoeftepeiling bij de MBO-instellingen en het MBO Jeugdteam bleek er behoefte te 
zijn aan een extra mogelijkheid voor training van studenten op het terrein van faalangstreductie (FRT) 
en agressieregulatie (ART). Daarnaast bleek er behoefte bij het onderwijzend personeel aan voorlichting 
op het terrein van agressieregulatie en depressie problematiek.  
Resultaten:  
Om de extra inzet op trainingen en voorlichting te realiseren is extra capaciteit. In het schooljaar 
2016/2017 is gewerkt aan de voorbereiding van een training voor faalangstreductie- en 
agressieregulatie voor de doelgroep 16+. Ook is ingestoken op deskundigheidsbevordering van 
docenten en mentoren op vroeg signalering van externaliserende problematiek en depressie. Ook is er 
zowel op scholen als individueel voorlichting en training gegeven. In het schooljaar 2017/2018 worden 
deze interventies doorgezet.   
 
3C Ziekteverzuim, benadering en screening met Jij en Je Gezondheid 
Ambitie: Het MBO Jeugdteam krijgt verhoudingsgewijs, veel aanmeldingen gerelateerd aan 
ziekteverzuim. In het VO zijn goede resultaten behaald met de inzet van de M@zl methodiek, Medische 
Advisering Ziekgemelde Leerlingen. Op vergelijkbare wijze kan M@zl worden geïmplementeerd in het 
MBO met als doel het reduceren van gezondheidsrisico’s en het optimaliseren van onderwijskansen  en 
daardoor verminderen van VSV. Daarnaast is de ambitie gesteld om een pilot uit te voeren met behulp 
van het screeningsinstrument Jij en Je Gezondheid. Dit instrument geeft inzicht op welke gebieden 
individuen en/of groepen  nadere ondersteuning nodig hebben, zoals dag/nacht ritme, gezond eten, 
bewegen, psychisch welbevinden en middelengebruik. 
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Resultaten: 
Het schooljaar 2016-2017 is gebruikt om de methodiek M@zl beter bekend te maken bij de MBO-
instellingen en voorwerk te doen op de invoering op een aantal locaties. Zo zijn bijvoorbeeld op College 
Zuid van het ROC van Amsterdam mentoren van 2 opleidingen getraind volgens M@zl methodiek. In 
deze training worden handvaten gegeven om gerichter een eerste verzuim gesprek te kunnen voeren.  
De insteek is om het schooljaar 2017/2018 te benutten voor een verdere invoering van de M@zl 
methodiek. 
Eveneens is het schooljaar 2016/2017 gebruikt om het screeningsinstrument Jij en Je Gezondheid  
passend te maken voor de MBO doelgroep en als pilot voor te bereiden op de locatie ROC op Maat 
Zuidoost. Daarvoor zijn geen kosten gemaakt, het gereserveerde budget hiervoor is overgezet naar extra 
inzet op deskundigheidsbevordering voor het MBO Jeugdteam.  
 
Besteding regionale VSV middelen 
Zoals hierboven geschetst zijn de regionale middelen door het MBO Jeugdteam in het schooljaar 
2016/2017 ingezet om de ambities zoals beschreven in het plan van aanpak te verwezenlijken.  Tabel 4 
in bijlage 2 geeft inzicht in de begroting en besteding van de middelen.  
 
Doorkijkje schooljaar 2017/2018 
Inmiddels is bekend dat ook voor volgend schooljaar een extra budget aan het MBO Jeugdteam is 
toegekend vanuit de regionale middelen VSV. Het budget is voor het volgend jaar wel naar beneden 
bijgesteld, waardoor de omvang van acties zoals eerder vastgelegd voor de periode 2016-2018 op 
onderdelen naar beneden wordt bijgesteld.    
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Bijlage 1 Cijfers per school  
 
1. Aantal bereikte studenten (jeugdhulptrajecten en jeugdgezondheidszorgconsulten) per MBO-
instelling, in schooljaar 2016/2017 
Het aantal bereikte studenten in schooljaar 2016-2017 is in tabel 1 en 2 per MBO-instelling opgenomen, 
in tabel 4 en 5 per MBO locatie. In tabel 3 is het aantal studenten opgenomen die 
begeleiding/behandeling heeft gehad van de jeugdpsychologen uit het MBO Jeugdteam (in de totaal 
cijfers meegenomen bij het aantal bereikte studenten jeugdhulp).  
 
Tabel 1 Jeugdhulptrajecten per MBO-instelling 

MBO-Instelling Aantal bereikte 
studenten 

Aantal MBO-
studenten 

# bereikte studenten in % van 
het # MBO- studenten 

ROCvA 1.143 19.938 5,7% 

ROC TOP 349 4.192 8,3%  

Vakschool Hout-Meubel-
Interieur 

 
75 2.104 

 
3,6% 

Media College 95 2.478 3,8% 

School 2 Work 
2  

 

Onbekend 
269 

  

Totaal  
 

1.933 28.712 
 

6,7% 

Bron: RIS  

Tabel 2 Jeugdgezondheidszorgconsulten per MBO-instelling 

MBO-Instelling  Aantal bereikte 
studenten 

Aantal MBO- 
studenten 

# bereikte studenten in % van 
het # MBO studenten 

ROCvA 
 718 

 
19.938 

 
3,6% 

ROC TOP 
 202 

 
4.192 

 
4,8% 

Vakschool Hout-Meubel-
Interieur 26 

 
2.104 

 
1,2% 

Media College 111 
 

2.478 
 

4,4% 

Onbekend 25   

Totaal 1082 
 

28.712 
 

3,8% 

Bron: Kidos  

Op het ROC van Amsterdam worden de meeste studenten bereikt. Als dit wordt afgezet tegen het aantal 
studenten op de betreffende scholen komen relatief de meeste aanmeldingen van ROC TOP.   
In het schooljaar 2016-2017 zijn 204 studenten bij de jeugdpsychologen aangemeld. De onderstaande 
tabel geeft weer, waar de studenten op school zitten.  
 
Tabel 3 Aantal studenten in begeleiding bij jeugdpsychologen in schooljaar 2016/2017 

MBO-instelling Aantal studenten Aantal MBO-
studenten 

# studenten in % van het # 
MBO studenten 

ROCvA 122 19.938 0,6% 

ROCTOP 56 4.192 1,3% 

Vakschool Hout-Meubel-
Interieur 

8 2.104 0,4% 

Media College 13 2.478 0,5% 

S2W 2   

Onbekend 3   

Totaal  204 28.712 0,7% 

Bron: Jeugdpsychologen 
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Tabel 4 Jeugdhulptrajecten per MBO schoollocatie 

MBO-instelling/locatie Aantal nieuw aangemelde 
studenten 

Aantal MBO -
studenten 

# nieuwe aanmeldingen 
in % van het # MBO-
studenten 

ROCvA 739 19.938 3,7% 

ROCvA College Centrum 113 3.430 3,0% 

ROCvA College Noord 80 1.823 4,3% 

ROCvA College West 149 4.187 3,2% 

ROCvA College Westpoort 48 3.112 1,5% 

ROCvA College Zuid 227 3.795 5,9% 

ROCvA College Zuidoost 72 3.486 2,0% 

ROCvA College Amstelland 34   

ROCvA op Maat West 12 39 30,8% 

ROCvA op Maat Zuidoost 4 66 6,1% 

ROC TOP  218 4.192 5,2%  

ROC TOP De Amsterdamse Plus 42 414 10,1% 

ROC TOP De Donge 30 490 6,2% 

ROC TOP De Klencke 72 1.406 5,1% 

ROC TOP Noord 27 755 3,6% 

ROC TOP Sportacademie 17 300 5,7% 

ROC TOP Wibautcollege Oost 14 313 4,5% 

ROC TOP Wibautcollege West 16 514 3,1% 

Vakschool Hout-Meubel-Interieur 41 2.104 1,9% 

Media College 30 2.478 1,3% 

School 2 Work  2   

Niet bekend 50     

Totaal aantal nieuwe aanmeldingen 1.080 28.712 3,8% 

Bron: RIS  
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Tabel 5 Jeugdgezondheidszorgconsulten per MBO schoollocatie  

MBO Instelling / per locatie  Aantal bereikte  studenten 
Aantal MBO 

studenten 
# bereikte studenten in % 
van het # MBO-studenten 

ROCVA 718 19.938 3,6% 

ROCvA MBO College Centrum 105 3.430 3,1% 

ROCvA MBO College Noord  108 1.823 5,9% 

ROCvA MBO College West  52 4.187 1,2% 

ROCvA MBO College Westpoort  81 3.112 2,6% 

ROCvA MBO College Zuid 113 3.795 3% 

ROCvA MBO College Zuidoost  189 3.486 5,2% 

ROCvA MBO College Amstelland    

ROCvA op Maat West  9 39 23% 

ROCvA Op Maat Zuidoost  61 66 92,4% 

ROCTOP 202 4.192 4,8% 

ROC TOP De Amsterdamse Plus  14 414 3,3% 

ROC TOP De Donge  51 490 10,4% 

ROC TOP De Klencke 45 1.406 3,2% 

ROC TOP NDSM  40 755 5,2% 

ROC TOP Sportacademie Amsterdam  5 300 1,7% 

ROC TOP Wibautcollege Oost 25 313 8% 

ROC TOP Wibautcollege West 22 514 4,3% 

Vakschool Hout-Meubel-Interieur 26 2.104 1,2% 

Media College 111 2.478 4,5% 

Mediacollege Amsterdam MBO 
(Contactweg)  104   

Mediacollege Amsterdam MBO 
(Dintelstraat)  7   

Onbekend 25   

Totaal: 1082 28.712 3,8% 

Bron: Kidos 
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2. Herkomst bereikte studenten jeugdhulp en aard van de problematiek  
Er is ook gekeken naar de herkomst van de studenten die hulp hebben ontvangen in het schooljaar 2016-

2017. Van de studenten die gezien worden komt 52% uit Amsterdam en 42% uit een andere gemeente. 

Van de studenten uit Amsterdam komen de meeste uit de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West.  

Tabel 6 Herkomst bereikte studenten jeugdhulp 

 
Bron RIS 

 
Op basis van een enquête is opgehaald welke problematieken de jeugdadviseurs in de dagelijkse praktijk 
tegenkomen. De jeugdartsen komen in hun werk ook verschillende problematieken tegen. Het 
merendeel daarvan is verzuim gerelateerd (ca 90%). Problematieken die veel voorkomen zijn 
hoofdpijnklachten, buikpijnklachten, slaapproblemen, middelen misbruik, psychische klachten, 
overbelasting, problemen op gebied van seksualiteit.  
Daarnaast is geregistreerd met welke specifieke problematiek de studenten kampen die bij de 
jeugdpsychologen worden aangemeld. Vaak is daar sprake van een combinatie van 2 of meerdere 
problematieken. Bij 30% van de aangemelde studenten is dit het geval. Ook is het opvallend dat er in 
verhouding veel internaliserende problematiek wordt aangemeld. Van alle aangemelde studenten 
kampt 85,5 % met internaliserende problematiek en 10% met externaliserende problematiek. Daarom is 
afgelopen jaar ingezet op een verbetering van vroegtijdige signalering van externaliserende 
problematiek en ontwikkeling van aanbod binnen het MBO Jeugdteam. 
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Tabel 7 Problematiek zoals geregistreerd door Jeugdadviseurs

 
 
3. Aantal verwijzingen binnen/buiten MBO Jeugdteam  
Vanuit jeugdhulp is er schooljaar 2016/2017 voor 34 studenten specialistische zorg ingezet (individuele 
voorziening). Het gaat dan om de 18- jongeren. Vanuit de jeugdartsen zijn in totaal 212 verwijzingen 
gedaan vanuit de extra zorg consulten. Het grootste deel daarvan, 42%, is rechtstreeks verwezen naar de 
paramedische gezondheidszorg. Bijna 18% is intern verwezen binnen het MBO Jeugdteam.  
 
Tabel 8: Trajecten, arrangementen en verwijzingen Jeugdhulp . 
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 ROCvA  739 444 21 17 6 1.227 

 ROC TOP  145 155 6 3 2 311 

 Vakschool Hout-Meubel-Interieur  35 39 - - - 74 

 Media College  33 34 - - - 67 

 Niet bekend  322 162 7 3 4 498 

Eindtotaal  1.274 834 34 23 12 2.177 

 
  

24%

22%

11%

18%

8%
4%7%

15%

9%

7%

11%

3%

12%

6%

6%

14%

4% 5%

Problematieken Jeugdadviseurs

Schoolverzuim

Huisvesting

Gezondheid

GGZ

Identiteit

Seksualiteit

Veiligheid

Gezinsproblematiek

Arbeid/stage

Rouwverwerking

Relatieproblemen

Zwangerschap/ jonge moeders

Faalangst/sociale vaardigheden

Agressie

Middelengebruik

Financiën

LVB

Anders, namelijk
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Bijlage 2 Capaciteit en Financiën  
 
Tabel 1: verdeling fte’s MBO Jeugdteam periode januari 2015 tot 31 juli 2017. 

Start Jeugdadviseurs Jeugdartsen Jeugdpsychologen 

Januari 2015  15,6 fte 2,8 (met extra 
poolinzet van de 

GGD) 3,3 fte 

1,6 

Juli 2016  18,5 fte 4,7 5,2 

Juli 2017  21,3 fte 5,2 5,8 

 
Tabel 2: FTE inzet gemeente en extra inzet per MBO-instelling juli 2017 

Instelling Jeugdadviseurs Jeugdartsen Jeugdpsychologen 

Gemeente 15,6  3,3 1,6 

ROC van Amsterdam 4 1,9 3,2* 

ROC TOP 0,06  1 

Media College 0,44 0,22  

Vakschool Hout-
Meubel-Interieur 

0,33   

Extra MBO 
Jeugdteam 

0,89   

Totaal 21,3 5,2 5,8 
*inclusief 0,44 fte jeugdadviseur ingezet in het jeugdpsychologenteam 

 
Tabel 3: Totale inzet kalenderjaar 2017 per MBO-instelling 

MBO-instelling Bedrag 

ROC van Amsterdam € 811.419,78 

ROC TOP € 148.125,85 

Media College € 53.249,41 

Vakschool Hout-Meubel-Interieur € 25.833,33 

Totaal € 1.038.628,37 

NB: bedragen vallen mogelijk wat lager uit, omdat de daadwerkelijke facturering nog moet plaatsvinden. 
 
Tabel 4: Begroting en besteding regionale middelen VSV 

Thema’s/inzet  Begroot  Besteed 

Thema 1 Deskundigheidsbevordering 
MBO Jeugdteam 

€ 10.000,-  € 14.983,48 

Thema 2  
Netwerkbijeenkomst/workshops 

€ 5.000,-  € 4.166,32 

Thema 3  
Extra capaciteit op jeugdadvies, dip en 
depressie, trainingen 

€ 155.000,-  € 149.726,50 

Voorbereiding plan van aanpak  € 30.000,-  € 32.380,00 

Totaal  € 200.000 € 201.265,30 

 


