
 

Afbakening en samenwerking 

jeugdwet/ passend onderwijs 
 

Inleiding 
 

In je dagelijkse werk krijg je vast regelmatig te maken 
met kinderen die zorg en/of begeleiding nodig hebben 
in het onderwijs. Het gaat dan om kinderen die om 
uiteenlopende redenen niet mee kunnen komen met 
het onderwijsprogramma binnen hun school. Vragen 
die je dan tegenkomt zijn bijvoorbeeld: Wanneer moet 
er zorg/ begeleiding vanuit de jeugdwet worden 
ingezet en wanneer is de wet op passend onderwijs 
aan zet? Wie is waarvoor (financieel) verantwoordelijk 
en hoe kunnen we hier op een goede manier in 
samenwerken? En hoe zit dat nu met de zorgplicht van 
beide wetten? 
  
In deze cursus nemen we je mee in de afbakening 
tussen de jeugdwet en de wet op het passend 
onderwijs, de zorgplicht die in beide wetten naar voren 
komt en het “grijze gebied”. Dit doen wij door de 
theorie te verbinden met actuele casuïstiek waarbij we 
een koppeling maken met recente jurisprudentie. 
Uiteraard is er ook ruimte voor de inbreng van eigen 
casuïstiek.  
 

 

Doelgroep 
De cursus is bestemd voor professionals binnen het 

sociaal domein en (zorg)professionals die werkzaam 

zijn in het onderwijs. 

 

 

Leervorm  
De cursus bestaat uit een groepsles, die klassikaal op 
locatie en/of online wordt aangeboden. Een online 
groepsles wordt verzorgd in een virtueel klaslokaal. 
Hier ontmoet je de docent en je mededeelnemers, 
waar aandacht is voor interactie en kennisdeling. 

  
In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 
delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 
onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 
 
Eigen casuïstiek kun je tot een week voor de start van 
de cursus uploaden in de academie zodat deze vragen 
tijdens de cursus kunnen worden besproken.  
 

 

 

 

 

 

Programma  
De cursus is als volgt opgebouwd: 

- Achtergrond, ontwikkeling en doelstelling wet 

op passend onderwijs en jeugdwet 

- De zorgplicht van beide wetten 

- De verschillende routes naar de inzet van 

zorg vanuit de jeugdwet en de begeleiding 

vanuit de wet passend onderwijs  

- Afbakening tussen beide wetten 

- Aan de slag met casuïstiek 

- Recente jurisprudentie 

- Samenwerking 

 

 

 

Resultaat  
Na het volgen van deze cursus heb je: 

- Kennis over de zorgplicht van beide wetten 

en kun je deze toepassen in de praktijk; 

- Heb je zicht op waar beide wetten elkaar 

raken en hoe je de samenwerking kunt 

vormgeven; 

- Kun je het gesprek met elkaar aangaan over 

de verantwoordelijk van de financiering van 

zorg; 

- Ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in 

het veld en recente jurisprudentie over de 

afbakening tussen beide wetten. 

 

 

 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

 

 

Informatie en advies  
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 
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