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Voorwoord
‘Onderwijs brengt het beste in mensen naar boven en zorgt voor gelijke
kansen voor iedereen. Voor goed onderwijs wil ik me samen met
studenten, docenten en wetenschappers iedere dag inzetten. Zodat
iedereen zijn of haar talent kan ontplooien en zichzelf kan zijn.’ Dit citaat
van minister van Engelshoven is te lezen op de website van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Over dat werk van Onderwijsconsulenten gaat dit jaarverslag. Veel wordt weergegeven

Het klinkt zo logisch en legitiem als het daadwerkelijk is. Ook het Verdrag voor de

We zijn er van overtuigd dat een leerling het meest gebaat is wanneer alle

Rechten van het Kind stelt dat onderwijs op basis van gelijke kansen moet worden

betrokkenen – ouders, onderwijs en jeugdzorg – nauw samenwerken om tot een

geboden. Hoewel dit principe met name wordt toegepast op de toegankelijkheid door

passende oplossing te komen. In de afsluiting van dit jaarverslag vindt u een overzicht

overheidsfinanciering, is het een mooi uitgangspunt om vast te houden. Op voorhand

van wat ons dit jaar is opgevallen met betrekking tot (de samenwerking met) onze

wordt er niemand uitgesloten, voor iedereen zijn de kansen gelijk.

samenwerkingspartners. We hopen daarmee, in samenwerking met het werkveld, bij

in cijfers. Die vertellen altijd maar een deel van het verhaal. Zo laten de cijfers zien dat
het aantal aanvragen die wij in behandeling hebben genomen een toename laat zien
van 7% ten opzichte van vorig jaar. Anders gezegd: er is een toenemend aantal situaties
waarin de interventie van een onderwijsconsulent nodig is om voor een kind of jongere
de kansen weer wat meer gelijk te trekken. Daar zetten wij ons voor in.

te dragen aan structurele verbeteringen, en er zo voor te zorgen dat meer leerlingen
Tegelijkertijd is de praktijk hier en daar weerbarstig. Er is de leefwereld van ouders

een passende plek en passende ondersteuning krijgen.

en hun kinderen die weten wat ze wensen en dromen en meer of minder zicht
hebben op de beperkingen die nu eenmaal verbonden zijn aan het menselijk leven.

U kunt van onze consulenten verwachten dat ze nu en in de toekomst blijven uitgaan

Hun leefwereld ligt niet zo ver af van de leefwereld van de leraren die elke dag

van het belang van het kind. Daarvoor werken we samen, creëren we haalbare

met diezelfde kinderen en jongeren werken aan de ontwikkeling van de kennis

oplossingen en leggen we alle noodzakelijke verbindingen.

en vaardigheden die ze nodig hebben om hun dromen te verwezenlijken. Deze
leefwerelden botsen soms met de wereld van financiering, wet- en regelgeving en
protocollen. Die wereld is absoluut noodzakelijk, maar het kan zomaar zijn dat ouders,

Herman Weessies

kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals er met elkaar geen raad meer mee

Voorzitter bestuur Onderwijsconsulenten

weten en dat er een ‘out of the box-oplossing’ nodig is.
Dat is het dankbare werkveld van onze onderwijsconsulenten. Iedere dag werken zij,
uitgaande van het belang van het kind of de jongere, samen met en voor kinderen,
jongeren, ouders en onderwijsprofessionals aan oplossingen en doorbraken. Prachtig
werk in dienst van jonge mensen die in veel gevallen meervoudig kwetsbaar zijn.
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Over ons
Ieder kind1 verdient onderwijs dat bij hem of haar past. Onderwijs dat
uitdaagt en rekening houdt met mogelijkheden en beperkingen van het
kind. Dát is passend onderwijs.

2017 - 2018

51

consulenten

9

bureaumedewerkers

Zit een kind thuis of loopt een kind met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en
lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing
te vinden, dan is Onderwijsconsulenten er om te helpen. Samen met de ouders en het kind,
de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat
het beste bij het kind past. Hierbij maken onze 51 consulenten gebruik van hun uitgebreide

1.740

aanmeldingen

netwerk, kennis van de wet- en regelgeving én ervaring met het organiseren van maatwerk
en het vinden creatieve oplossingen.
Wij werken in opdracht van het ministerie van OCW en het ministerie VWS. Vanuit ons
kantoor in Den Haag staan wij met negen bureaumedewerkers onze consulenten bij.

54% schoolgaande kinderen /
46% thuiszitters

Onderwijsconsulenten valt onder de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders. Het
algemeen bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk en stelt het beleid vast.
Zowel ouders, scholen als samenwerkingsverbanden kunnen bij ons terecht voor gratis
begeleiding, bemiddeling en advies2. Tijdens een telefonische intake met een bureau

46% po-leerlingen / 47% vo-leerlingen /
4% mbo-leerlingen / 3% anders

medewerker beantwoorden wij waar mogelijk vragen en gaan vervolgens op zoek naar
de meest passende consulent. Hierbij houden wij rekening met de geografische positie en
expertise van de consulent. Zo maken wij ons samen sterk om het kind het onderwijs te
bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij zijn behoeften.
Onderwijsconsulenten
verbinden kind, ouder en professional

1
2
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Waar kind staat kunt u ook jongere of jeugdige lezen.
De ouders (of de leerling vanaf 16 jaar) dienen toestemming te geven voor het doorgeven van hun persoonsgegevens.

78% waardeert inzet
consulent als goed of zeer goed

Cijfers

geweest (12,7% van het totale aantal aanvragen) van aanvragen die eerder bij
Onderwijsconsulenten in behandeling zijn geweest. Heropeningen vinden bijvoorbeeld
plaats wanneer de leerling vastloopt in het vo, terwijl er al bemiddeling is geweest in
de periode dat de leerling op het po zat. Andere redenen voor een heropening zijn het
niet nakomen van de eerder gemaakte afspraken. Ook komt voor dat ouders het niet
eens zijn met de gerealiseerde oplossing. En veranderde omstandigheden, waardoor
het advies in een later stadium niet meer passend is en er naar een nieuwe oplossing
gezocht moet worden.

Trend
Het aantal in behandeling genomen aanvragen laat een toename zien van 7% ten
opzichte van vorig jaar, daarmee zet de stijgende trend zich voort.

Aanvragen

1800

Dit schooljaar hebben wij ongeveer 5.500 inkomende belhandelingen ontvangen,

1600

1.740 aanvragen uit het po, vo en mbo zijn vervolgens daadwerkelijk in behandeling

1400
1200

800

In totaal zijn er 942 aanvragen (54%) voor het einde van het schooljaar afgesloten met

600

een eindverslag en waren 745 trajecten (43%) aan het eind van het schooljaar nog in

400

behandeling bij een consulent. De overige 53 trajecten (3%) zijn voortijdig afgebroken,

200

In sommige gevallen werd na afsluiting van de aanvraag in een later stadium opnieuw
de hulp van een consulent gevraagd. Dit schooljaar zijn er 221 dergelijke heropeningen
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genomen door een onderwijsconsulent. Dit is 0,06% van het totaal aantal schoolgaande

1605

20

In het schooljaar 2017/2018 volgden ruim 3 miljoen kinderen in
Nederland onderwijs binnen het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en het mbo. Het overgrote deel van deze kinderen
doorloopt hun schooltijd zonder problemen. Soms ontstaat er echter
een situatie waarin kind, ouders, school en samenwerkingsverband
het niet eens worden over wat de meest passende plek is voor het
kind. Zowel ouders, scholen als samenwerkingsverbanden kunnen bij
Onderwijsconsulenten terecht voor gratis begeleiding, bemiddeling
en advies3.

2003-2004

261

2008-2009

837

39%

2013-2014

1372

2004-2005

335

28%

2009-2010

1004

20%

2014-2015

1226 -10,5%

8%

2005-2006

553

65%

2010-2011

1161

16%

2015-2016

1605

2006-2007

567

3%

2011-2012

1188

2%

2016-2017

1632

2%

2007-2008

603

6%

2012-2013

1270

7%

2016-2017

1740

7%

31%

De ouders (of de leerling vanaf 16 jaar) dienen toestemming te geven voor het doorgeven van hun persoonsgegevens.
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Per provincie

Hierin valt op dat de meeste provincies op, of dicht tegen het gemiddelde cijfer

Ook dit schooljaar kwamen verreweg de meeste aanmeldingen uit de provincie

zitten wat betreft het aantal aanmeldingen ten opzichte van het aantal leerlingen in

Zuid-Holland. Vanwege het grote aantal aanmeldingen uit deze provincie, maar

de provincie (0,06%) van alle leerlingen was in behandeling bij een onderwijs-

ook uit Noord-Holland, waren consulenten in deze provincies enige tijd niet meer

consulent. Opvallend zijn de cijfers vanuit Groningen en Friesland (beiden 0,04%) en

op korte termijn beschikbaar en werd er gewerkt met wachttijden. Zetten we de

Overijssel (0,08%). Zoomen we dieper in op de aanmeldingen per provincie, dan geeft

aanmeldingsaantallen echter af tegen het totaal aantal leerlingen per provincie, dan

dit het volgende beeld.

zien we dat de aanmeldpercentages behoorlijk overeen komen.
Percentage per provincie

Aanmeldingen per provincie

aantal leerlingen*

casussen OC**

%***

aanmeldingen 17-18

bij OC*

per provincie*

Limburg

165.806 (5%)

90

0,05%

Limburg

90

5%

5%

Zeeland

64.517 (2%)

31

0,05%

Zeeland

31

2%

2%

Noord-Brabant

431.216 (14%)

250

0,06%

Brabant

250

14%

14%

Zuid-Holland

648.422 (21%)

429

0,07%

Zuid-Holland

429

25%

21%

Noord-Holland

473.220 (16%)

202

0,04%

Noord-Holland

202

12%

16%

235.618 (8%)

110

0,05%

Utrecht

110

6%

8%

87.570 (3%)

58

0,07%

Flevoland

58

3%

3%

Gelderland

374.458 (12%)

248

0,07%

Gelderland

248

14%

12%

Overijssel

223.177 (7%)

176

0,08%

Overijssel

176

10%

7%

Drenthe

90.812 (3%)

42

0,05%

Drenthe

42

2%

3%

Groningen

97.117 (3%)

38

0,04%

Groningen

38

2%

3%

121.716 (4%)

47

0,04%

Friesland

47

3%

4%

4.205

19

0,5%

Onbekend

19

1%

3.017.854

1.740

Utrecht
Flevoland

Friesland
Niet in te delen/ onbekend
Totaal

*	Aantal leerlingen (aandeel leerlingen in de provincie tussen haakjes t.o.v. totaal aantal leerlingen in NL)
**	Aantal aanmeldingen OC 17-18 in absolute aantallen
***	Percentage aanmeldingen bij OC ten opzichte van totaal aantal leerlingen provincie
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*	Percentage aanmeldingen bij OC (ten opzichte van landelijk totaal aantal aanmeldingen bij OC)
**
Percentage leerlingen per provincie (ten opzichte van landelijk totaal aantal leerling)

Zetten we het aantal aanmeldingen per provincie af tegen het aantal
aanmeldingen van vorig jaar, dan geeft dit onderstaand beeld.
Aanmeldingen per provincie
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aanmelding schooljaar 2016-2017

aanmelding schooljaar 2017-2018

Hierin vallen een aantal zaken op. Er is in absolute aantallen ten opzichte
van vorig schooljaar sprake van een daling van het aantal aanmeldingen
in de provincies Groningen (-19%), Friesland (-25%) en Drenthe (-10%). De
overige provincies laten een stijging zien. Die stijging is fors in Limburg
(+23%), Noord-Holland (+31%) en Utrecht (+20%).

“Veel dank, de kou is uit de lucht,
we kunnen er weer voor gaan”

Schooldirecteur
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Onderwijstypen
Verdeling aanmeldingen naar schooltype van herkomst

4%

3%

vo
po

47%

mbo
anders

46%

“Goed om met elkaar te sparren. We zijn nu toch ergens op
gekomen waar we eerst niet aan hebben gedacht.”
Medewerker samenwerkingsverband
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Primair onderwijs

Verdeling primair onderwijs naar schooltype

Onder de verzamelnaam primair onderwijs (po) registreren we de volgende

2%

onderwijstypen:
•

basisonderwijs (bao)

•

speciaal basis onderwijs (sbo)

•

speciaal onderwijs (so)

•

de overgang po-vo

Het aandeel aanmeldingen vanuit het primair onderwijs is 46%, oftewel

10%

bao

60%

27%

so

799 leerlingen. Een toename (10%) in verhouding tot de 728 aanmeldingen

sbo

van vorig jaar. De onderverdeling in schoolsoorten binnen het primair

overgang po-vo

onderwijs is als volgt: 479 leerlingen (60%) zijn afkomstig uit het reguliere
basisonderwijs, 219 leerlingen (27%) uit het speciaal onderwijs en 82 leer
lingen (10%) uit het speciaal basisonderwijs. Tot slot waren 19 aanmeldingen
(2%) afkomstig van leerlingen die van po overgingen naar vo.

Voortgezet onderwijs
Onder het vo registreren wij leerlingen afkomstig uit:
•

het voortgezet onderwijs

•

voortgezet speciaal onderwijs (vso)

•

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

•

de overgang vo-mbo.

Het aandeel aanmeldingen vanuit het voortgezet onderwijs is 47%, oftewel
826 leerlingen. Dit percentage is identiek ten opzichte van vorig jaar. De

Verdeling voortgezet onderwijs naar schooltype
0,5% 0,5%

32%

onderverdeling in schoolsoorten binnen het voortgezet onderwijs is als volgt:

vo

557 leerlingen (67%) zijn afkomstig uit het regulier voortgezet onderwijs,

vso

261 leerlingen (32%) uit voortgezet speciaal onderwijs, 4 leerlingen (0,5%)
volgden volwassenen onderwijs en er waren ook 4 aanmeldingen (0,5%)
afkomstig van leerlingen die van het vo overgingen naar het mbo.

67%

vavo
overgang vo-mbo
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“We zaten vast in een traject en stonden
lijnrecht tegenover de school van ons
kind wat betreft extra zorg en onze
rechten. Door de inzet van de consulent is
het zorgtraject op gang gekomen en zijn
er grote stappen gezet. Het heeft ons erg
geholpen ook in de bevestiging dat we in
ons gelijk stonden. Wij zijn erg blij dat de
consulent ons is komen ondersteunen!”
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Ouder

Speciaal onderwijs

Kijken we naar het regulier onderwijs versus het speciaal onderwijs, dan is te zien

Zoomen we in op het speciaal onderwijs, dan zien we dat van alle aanvragen 32%

dat het aandeel thuiszitters afkomstig uit het reguliere onderwijs (bao, sbo en vo)

afkomstig is uit het speciaal (voortgezet) onderwijs, oftewel 562 aanmeldingen.

groter is dan het aantal thuiszitters afkomstig uit het speciaal onderwijs (so en vso),

Een toename (15%) in verhouding tot de 490 aanmeldingen van vorig jaar. Van die

namelijk 62% versus 29%.

562 aanmeldingen waren er 301 leerlingen afkomstig uit het speciaal onderwijs (54%)
en 261 leerlingen (46%) afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs.
Schoolgaand Leerlingen die nog met enige regelmaat naar school gingen ten

Verdeling casuïstiek speciaal (voortgezet) onderwijs

			

tijde van de aanmelding. In sommige gevallen zaten zij echter

Thuiszitters

Leerlingen die volledig thuis zaten op het moment van de

			

wel voor een gedeelte van de tijd thuis.

			 aanmelding.

Onderwijszorgconsulenten
54%

Speciaal onderwijs

Er werken 11 onderwijszorgconsulenten bij ons. Onderwijszorgconsulenten

Speciaal voortgezet onderwijs

beschikken over specifieke expertise over de combinatie onderwijs en zorg.

46%

Dit schooljaar zijn er 185 aanmeldingen (11%) in behandeling genomen door
een onderwijszorgconsulent. Dit is inclusief de aanmeldingen waar een
onderwijszorgconsulent is betrokken bij een reguliere aanvraag. Hiervan hadden
100 aanvragen (54%) betrekking op schoolgaande kinderen en 85 aanvragen (46%) op
thuiszitters.
NB: Ook bij de reguliere aanvragen bleek dat bij 505 zaken een aanzienlijke
zorgcomponent aanwezig te zijn. Dit is 29% procent van het totaal aantal aanvragen.

Thuiszitters
Van de 1.740 aanmeldingen bij Onderwijsconsulenten betreft het 941 (54%)
schoolgaande kinderen ten tijde van de aanmelding en 799 (46%) betreft het
kinderen die thuiszitten. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan vorig schooljaar. En
ook dit jaar is weer het grootste aandeel thuiszitters afkomstig uit het voortgezet
(speciaal) onderwijs, namelijk 450 (56%).
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Onderwijszorgaanvragen per type

4%

Behandelde aanvragen op provinciaalniveau geeft het volgende overzicht.

OZC casussen

schoolgaand

thuiszitter

Limburg

19

26%

74%

so

Zeeland

1

100%

0%

vso

Brabant

24

75%

25%

Zuid-Holland

26

65%

35%

Noord-Holland

19

53%

47%

Utrecht

3

100%

0%

Flevoland

1

0%

100%

Gelderland

37

54%

46%

Overijssel

28

46%

54%

Drenthe

8

63%

37%

Groningen

5

20%

80%

Friesland

11

55%

45%

Onbekend

3

33%

67%

3% 3%

15%

30%

vo
bao
sbo
mbo
anders

20%
25%

“De consulent was krachtig en empathisch. Daarnaast was ze
inhoudelijk op de hoogte van alle regelgeving. Die combinatie
tref ik in het zorgdomein niet vaak aan. Ik heb veel aan haar
heldere en doortastende aanpak gehad.”

Ouder
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Reden van aanmelding
In lijn met de eerdere jaren worden ook dit jaar de meeste aanmeldingen gedaan met
als aanmeldreden ‘advies passend onderwijs’: 1.353 aanmeldingen, dat is 78% van het
totaal aantal aanmeldingen. Aanvragers willen in dat geval vaak een onafhankelijk
advies van de consulent over het meest passende onderwijs(type) voor het kind.
De tweede meest voorkomende reden van aanmelding is ‘plaatsingsprobleem’:
139 casussen, dat is 8% van de totale casuïstiek. Onderstaande diagram maakt in
procenten de andere aanmeldredenen zichtbaar.

Verdeling casuïstiek o.b.v. reden van aanmelding

8%

7%

2%
3%
2%
Plaatsingsproblemen
Schorsing en/of
(dreigende) verwijdering
Problematiek rondom OPP
Bekostigingsvraagstuk
Advies passend onderwijs
Anders

78%
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Resultaten en waardering

Meldingen en klachten

In dit hoofdstuk richten we ons op de resultaten van onze trajecten en
de waardering van ons werk door verschillende externe partijen.

Aantal
Dit schooljaar heeft Onderwijsconsulenten 37 meldingen en klachten ontvangen.
Meldingen betreffen geen officiële klacht. Echter, wij nemen deze signalen hoog
op en behandelen deze als een officiële klacht en bespreken de kwestie intern en
trekken er lering uit. Deze analyse heeft betrekking op zowel meldingen als klachten,

Opvolging advies

waarvan er 33 meldingen/klachten afkomstig waren van ouders, 2 vanuit één

De adviezen van onze consulenten leggen een belangrijk gewicht in de schaal bij het

samenwerkingsverband en 2 vanuit school(besturen).

vinden van een oplossing voor het kind. In de meeste gevallen worden deze adviezen,
die niet bindend zijn, overgenomen. In dit schooljaar werd bij 70% van de aanvragen

Aantal

Onderwerp

18

Handelen van de consulent

betrokken lag dit percentage overgenomen adviezen hoger, bij 83% van deze trajecten

12

Verzoek aanpassen eindverslag

werd het advies overgenomen.

7

Verzoek andere consulent

2

Stoppen met Onderwijsconsulenten

het advies van de consulent in zijn geheel overgenomen en bij 7% werd het advies
gedeeltelijk overgenomen. Van de zaken waar een onderwijszorgconsulent bij was

Adviezen wel/niet overgenomen

Aanpak klacht

5%

14%

Van de 37 klachten en meldingen zijn er 25 naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost:

7%
4%
(nog) niet overgenomen
deels overgenomen

•

In 8 gevallen is het eindverslag aangepast op feitelijke onjuistheden.

•

In 12 gevallen volgde een toelichting op de rol en taak van de consulent.

•

In 7 gevallen werd een tweede consulent ingezet.

•

In 5 gevallen volgde een persoonlijk gesprek tussen klager en consulent.

•	In 2 gevallen werd een dergelijk gesprek aangeboden, maar wenste de klager daar
geen gebruik van te maken.

onbekend
overgenomen
niet ingevuld

•

In 1 geval is op verzoek het dossier vernietigd.

Op 9 acties is door de klager niet meer gereageerd en in 2 gevallen kon de klacht niet
naar tevredenheid van de klager worden opgelost. Tot slot heeft 1 klager aangegeven

70%
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een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, wat tot op
heden niet heeft plaatsgevonden.

Tevredenheid ouders en schoolfunctionarissen

Waardering inzet van de consulent

Wij vinden de tevredenheid en suggesties van betrokken ouders en
schoolfunctionarissen heel belangrijk. Daarom sturen wij circa drie maanden na het

6%

afronden van een traject de ouders en betrokken schoolfunctionarissen via e-mail een

7%

korte enquête. In deze enquête staan vragen naar de ervaringen rond de betrokkenheid
van het bureau en de individuele consulent.
9%

goed of zeer goed

In het schooljaar 2016-2017 hebben 269 mensen deze enquête ingevuld, waarvan 90%

voldoende

door een ouder en 10% door een medewerker van een school. Van de respondenten gaf
78%

78% aan dat de inzet van de consulent volgens hen resultaat heeft gehad. De overige
22% van de respondenten gaf aan dat de inzet van de consulent geen resultaat heeft

onvoldoende
neutraal

opgeleverd.
De enquête maakt ook zichtbaar dat 69% van de respondenten het resultaat
beoordeelt als goed of zeer goed, 6% waardeert het resultaat als voldoende, 15% als
onvoldoende en 10% heeft neutraal geantwoord. Los van het behaalde resultaat zijn
respondenten (zeer) positief over de inzet van de consulent. Zo beoordeelt 78% van de
respondenten deze als goed of zeer goed. Ook de inzet en de communicatie met het
bureau wordt gewaardeerd, 78% van de respondenten heeft het met een voldoende,

Onderzoek OCW en VWS

goed of zeer goed beoordeeld.

Dit schooljaar is in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een onderzoek
uitgevoerd met de centrale vraag of de onderwijs(zorg)consulenten in hun opdracht
slagen en wat er eventueel anders of beter kan.

“Ik had gehoopt dat de inzet van een onderwijsconsulent
meer gewicht zou hebben. In ieder geval zou het zo
moeten zijn dat scholen zouden moeten luisteren naar een
onderwijsconsulent.”

Ouder

De onderzoekers schrijven in hun conclusie: “Alles overziend kunnen we constateren
dat de onderwijs(zorg)consulenten als (nood)voorziening zeer gewaardeerd worden.
Door hun onafhankelijke positie, kennis, ervaring en netwerk zijn consulenten in
staat om – in opdracht van de ministeries van OCW en VWS – beweging te krijgen
in zaken die vast lijken te zitten. De consulenten komen daarbij regelmatig met
oplossingen die gesprekspartners zelf nog niet hadden bedacht. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de inzet en het resultaat van consulenten door ouders, scholen,
samenwerkingsverbanden, gemeenten (leerplicht) en andere betrokkenen hoog wordt
gewaardeerd.”
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Het onderzoek geeft echter ook aan dat er uitzonderingen zijn die de regel bevestigen.
Zo zijn ouders, scholen en andere samenwerkingspartners soms ontevreden over
de ingezette consulenten of gekozen oplossingen. Ondanks dat het volgens de
onderzoekers ondoenlijk is om altijd alles naar tevredenheid op te lossen, behoeft een
aantal zaken volgens hen meer aandacht. Verbeterde registratie, meer duidelijkheid
over de werkwijze van consulenten en wat van hen verwacht mag worden, en beter
oog voor continuïteit in de pool van consulenten zijn hiervan enkele voorbeelden.
Deze voorbeelden herkennen wij en komen ook naar voren in de interne en externe
analyse die wij dit jaar zelf hebben uitgevoerd. De input van deze analyse hebben wij
gebruikt voor het strategisch plan met daarin gekoppeld actiepunten om te zorgen
voor een verbeterslag in onze dienstverlening.
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Focuspunten 2017-2018
In dit hoofdstuk blikken wij kort terug op een aantal focusonderwerpen
waar wij ons dit afgelopen jaar mee hebben beziggehouden.

AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetgeving geldt. Gegevens worden beter beschermd en cliënten krijgen
meer rechten en zeggenschap. Ook wij hebben ons privacyreglement aangepast,
waarbij de nieuwe grondslag is dat er nu een overeenkomst met ouders in plaats
van een toestemmingsformulier wordt getekend. Daarnaast hebben wij veel tijd en
energie gestoken in het scholen van onze consulenten rondom de regels vanuit de
AVG.

Kwaliteit & professionalisering
Dit jaar hebben wij in het kader van kwaliteit & professionalisering gewerkt aan
de intervisie tussen onze consulenten. Deze intervisie vindt in het vervolg zowel
op regionaal niveau als op landelijk niveau plaats. Naast onze twee landelijke
scholingsdagen ontvangen de regio’s voortaan ook een scholingsbudget, zodat
iedere regio aan de hand van de regionale vraagstukken scholing kan inrichten.

Samenwerking in het veld
Ten aanzien van informatieverstrekking is er overlegd met Ouders & Onderwijs
op het gebied van beantwoorden van telefonische vragen die niet gerelateerd zijn
aan het werk van Onderwijsconsulenten. Een telefonisch menu geeft ouders en
professionals sinds start schooljaar 2018-2019 de keuze voor informatie of de inzet
van een onderwijsconsulent.
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Samenwerkingspartners

samenwerkingsverband hebben. In hoeverre mag de school zelf beslissen over
een bijzondere oplossing en de daar aan gekoppelde financiën?
•	Ook signaleren onze consulenten dat er bij scholen soms nog een te

Wij zijn er van overtuigd dat een kind het meest gebaat is wanneer alle
betrokkenen – ouders, onderwijs en jeugdzorg – nauw samenwerken
om tot een passende oplossing te komen. In dit hoofdstuk delen we wat
ons dit jaar is opgevallen met betrekking tot (de samenwerking met)
onze samenwerkingspartners.

lichte opvatting bestaat van zorgplicht. De scholen, met name uit het
basisonderwijs, zijn zelf soms onvoldoende op de hoogte van de inzet van het
samenwerkingsverband. Daardoor worden ouders regelmatig onvolledig of
onjuist geïnformeerd en worden kansen onvoldoende benut.
•	Tevens zien onze consulenten scholen die grote bereidwilligheid tonen om een
passende oplossing te vinden om zo een leerling binnen boord te houden.
•	Van verschillende consulenten krijgen wij het signaal dat scholen niet kunnen

Ouders
•	Elke aanpak bij een aanvraag is er één op maat. De ene keer is de consulent

voorzien in de behoefte van kleinschalig onderwijs met minder prikkels.
•	Tot slot geven consulenten aan dat er – net als bij ouders – ook bij scholen

enkel een klankbord voor de ouder en in het andere geval bewandelt de

verschillende verwachtingen leven over rol van de consulent. Hier ligt voor ons

consulent met de ouders een intensief traject.

een taak om meer helderheid te scheppen.

•	Wat ook per aanvraag verschilt is de verwachting die ouders van de consulent
hebben: van ondersteuner, adviseur en inspecteur tot regelneef, bemiddelaar

Samenwerkingsverbanden

en advocaat. Het is belangrijk dat de consulent aan het begin van het traject

•	Wij krijgen van onze consulenten terug dat de samenwerkingsverbanden over

deze verwachtingen bespreekbaar maakt en waar nodig bijstuurt.
•	Bij ouders bestaat er soms onduidelijkheid over de mogelijkheden die zij tot
hun beschikking hebben. Dit hangt naar ons idee samen met de verschillende

het algemeen inzet tonen en de communicatie tussen de consulenten en de
samenwerkingsverbanden goed is.
•	Nu, na vier jaar passend onderwijs, worden de verschillen tussen de

opvattingen die rondom de uitvoering van de Wet passend onderwijs

samenwerkingsverbanden steeds duidelijker. Niet alleen in inrichting,

bestaan bij verschillende ketenpartners, zoals de Inspectie van het Onderwijs,

maar ook in werkwijze, houding, rolopvatting en mogelijkheden. Sommige

samenwerkingsverbanden, gemeenten, leerplicht en scholen.

samenwerkingsverbanden denken mee, zijn pro-actief en betrekken de ouders

•	Tot slot hebben sommige ouders onrealistische verwachtingen richting de
onderwijsmogelijkheden van hun kind. In de praktijk maken onze consulenten
mee dat sommige ouders onderzoek weigeren, de lijdenslast van hun kind
onvoldoende zien of moeite hebben bij het erkennen van het – in hun ogen –
lage niveau van hun kind.

waar mogelijk. Andere samenwerkingsverbanden zijn meer passief, geven
alleen een TLV af en handelen enkel met en op verzoek van scholen. Ouders
kunnen hier zelf niet terecht.
•	Het valt de consulenten op dat bij samenwerkingsverbanden die een
schoolmodel hanteren vaak minder mogelijk is. Positieve ervaringen hebben
wij met samenwerkingsverbanden die functionarissen in dienst hebben die een

Scholen

vergelijkbare rol hebben als onze consulenten en waar ouderloketten in het

•	Er zijn grote verschillen in de ondersteuningsmogelijkheden binnen scholen.

leven zijn geroepen.

Dit hangt samen met de verschillende posities die scholen ten opzichte van het
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Gemeenten en zorg
•	Over het algemeen zijn de contacten tussen de consulenten met de gemeenten
goed. Van onze consulenten krijgen wij te horen dat gemeenten openstaan voor
samenwerking.
•	Het uitvoerende deel gaat echter niet overal even goed. De ‘Evaluatie inzet
onderwijs(zorg)consulenten’ van Regioplan geeft de volgende voorbeelden:
gebrek aan middelen, geld dat voor onderwijs bestemd is wat naar oplossingen
buiten het onderwijs gaat of partijen die naar elkaar wijzen (van het kastje naar
de muur).
•	Ook in de samenwerking met gemeenten komen onze consulenten grote
verschillen tegen. Waar de ene gemeente zeer bereid is om mee te werken, is
de andere gemeente star en onbuigzaam. Met het gevolg dat de woonplaats
van de leerling soms bepalend is voor het wel of niet goed invullen van een
onderwijszorgtraject.
•	De afstemming binnen de gemeentes is niet altijd optimaal. Het komt
bijvoorbeeld voor dat er na weken van intensief samenwerken met de
leerplichtambtenaar eindelijk een goede plek voor de leerling wordt gevonden
en dat vervolgens de gemeenteafdeling Leerlingenvervoer plaatsing op een
andere, dichtstbijzijnde school eist.
•	De samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden verdient
aandacht. Wij merken dat aanvragen waarbij de gemeente al in het voortraject
betrokken is, eenvoudiger zijn op te lossen.
•	Opvallend is verder de scheiding tussen onderwijs en zorg. Deze twee aparte
werelden spreken niet dezelfde taal. Wel signaleren wij dat er op lokaal niveau
door het hele land mooie initiatieven ontstaan tussen onderwijs en zorg. Het
zou mooi zijn wanneer deze regionale initiatieven een landelijk niveau bereiken.
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Strategisch plan 2018-2022

Samenwerking met het veld
Zowel op landelijk als regionaal niveau zetten wij ons in op het versterken van
de samenwerking met onze partners in het veld. Op landelijk niveau schuift

Tot slot een doorkijkje naar de belangrijkste onderwerpen waar wij
ons de komende jaren op gaan richten. In het strategisch plan dat we
hebben opgesteld voor de subsidieperiode 2018-2022 ligt in hoofdlijnen
onze focus de komende jaren op de drie onderstaande onderwerpen.

Onderwijsconsulenten aan bij nog meer landelijke overleggen. Op regionaal niveau
overleggen onze consulenten met de samenwerkingsverbanden over de opgedane
ervaringen aan de hand van de casuïstiek. Onze onderwijszorgconsulenten
overleggen zowel met de samenwerkingsverbanden als met de gemeenten.

Een toekomstbestendige organisatie
Focus op onderscheidende waarde

Voldoende kundige mensen, zowel consulenten als bureaumedewerkers, zijn

We doen datgene waar wij echt voor nodig zijn: het bieden van begeleiding,

een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van ons werk. De beloning en

bemiddeling en advies aan ouders, scholen en samenwerkingsverbanden wanneer

randvoorwaarden passen wij aan om het werk aantrekkelijker te maken. De huidige

ouders en school er niet in slagen voor het kind geschikt onderwijs te vinden.

ZZP-constructie gaan wij nader onderzoeken en heroverwegen, waarbij wij in het

Wij nemen geen dingen over die andere partijen zouden moeten doen, maar

bijzonder kijken naar regionalisering. Wij gaan nog meer aandacht besteden aan

spreken hen daarop aan en maken daar melding van bij de partij die daarover gaat.

de kwaliteitscyclus, waarmee wij de kwaliteit structureel meten en waarborgen.

Algemene vragen van ouders verwijzen wij actief door naar Ouders & Onderwijs.

Ook blijven wij investeren in de toerusting van onze consulenten door middel van
scholing, intervisie en het delen van best practices. Ons cliëntenvolgsysteem gaan

Een belangrijk aandachtspunt is dat blijkt dat er voorafgaand aan het traject
soms verwachtingen leven die wij niet waar kunnen maken. Op de intakeafdeling
is al langere tijd extra aandacht voor het verduidelijken van de rol en taken van
de onderwijsconsulent. Ook binnen onze externe communicatie gaan wij extra
aandacht besteden aan het verduidelijken van de rol en taken van onze consulenten.
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wij doorontwikkelen en de ICT-infrastructuur gaan wij toekomstbestendig inrichten.

Nawoord
Vanuit Onderwijsconsulenten kijken wij terug op een bewogen jaar, waarin wij
samen met onze partners veel kinderen en hun ouders een helpende hand hebben
kunnen bieden. In ons werk komen wij op landelijk, regionaal en schoolniveau veel
bevlogen mensen tegen die vol passie aan de slag gaan en het aandurven om out-of
the box te denken. Want juist daar ligt vaak de oplossing voor het kind! Ieder kind
is uniek en aan ieder kind bieden wij maatwerk. Maatwerk wat alleen tot stand
komt wanneer ouders, onderwijs en jeugdzorg naar elkaar luisteren, lef tonen en
creativiteit aan de dag leggen.
Vanuit Onderwijsconsulenten blijven wij ook volgend jaar onverminderd doorgaan
met het bieden van begeleiding, bemiddeling en advies om het kind het onderwijs
te bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij zijn of haar behoeften.

Aïscha Trokasti
Directeur Onderwijsconsulenten

“De consulent is zeer bevlogen en doortastend. Zij voelt
het zeer goed aan. Zij weet in de gesprekken met scholen
en instanties goed richting te geven. Ook heeft zij talloze
belangrijke telefoongesprekken gevoerd met scholen en
instanties. Voor ons was zij ook altijd bereikbaar. We hadden
ons geen betere ondersteuning kunnen wensen. Super! Als er
geen onderwijsconsulenten zouden zijn in NL, dan ben ik bang
dat het aantal thuiszitters verder toeneemt. Deze organisatie
mag niet verdwijnen. Wij hebben zelf ervaren hoe belangrijk
werk zij doen. Onze zoon zit na bijna een jaar thuis weer op
school.”

Ouder
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