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Voorwoord
‘Ieder kind, beperkt en begaafd, verdient onderwijs om zichzelf maximaal
te ontplooien. Ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Het kabinet
wil dat ouders en scholen in een gelijkwaardig gesprek een passende
aanpak afspreken, daarbij ondersteund door een onderwijsconsulent.’ Zo
is te lezen in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Ieder kind doet ertoe, krijgt de aandacht die nodig is en de
onderwijsplek die mogelijk is.

In dit jaarverslag leest u meer over onze werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Wij presenteren u de cijfers en de verhalen achter de cijfers. Onze consulenten zien
in hun werk vooral de problemen en situaties waar het niet goed loopt. Samen

Want een passende aanpak is niet altijd vanzelfsprekend en soms dreigt

verantwoordelijk zijn voor een doorlopende onderwijsloopbaan vraagt ook leren

een kind tussen wal en schip te vallen. Een oplossing lijkt niet in zicht,

van elkaar; wat kan er beter, anders of sneller? Onze ervaringen benutten we steeds

betrokkenen vinden elkaar niet en het kind mist onderwijs. De oorzaken zijn

vaker in een leercyclus, die zowel aan de voorkant (preventie en advies), als aan de

divers: een uitvoeringsprobleem op school, systeembeperkingen binnen het

achterkant (systemische verbeteringen) rendeert voor het hele veld. Onze consulenten

samenwerkingsverband of wet- en regelgeving die de mogelijkheden inperken. Soms

houden daarbij onafhankelijkheid, worden geen integraal onderdeel van het systeem,

resulteert dit in een patstelling waarbij niemand het meer lijkt te weten of ontstaat

maar verhouden zich constructief tot het onderwijsveld. Dit jaarverslag sluit daarom

een conflict tussen school en ouders.

af met een aantal signalen. Voor ons en voor iedereen in het onderwijsveld, om van te
leren en met elkaar op te pakken.

De opdracht van Onderwijsconsulenten is bijdragen aan een doorlopende
onderwijsloopbaan voor ieder kind, om oplossingen te creëren die andere belangen

Vertrouwen in de toekomst vraagt stappen zetten met elkaar in het onderwijs, met

overstijgen, uitgaande van het belang van het kind en in verbinding met ouders en

zorg en met ouders. Daar waar nodig, kan men rekenen op Onderwijsconsulenten.

professionals. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs. De manier

Wij staan primair voor het belang van de leerling en zetten ons in om tot een goede

waarop kan voor ieder kind anders zijn. Dit realiseren is een gezamenlijke opdracht

oplossing te komen. Een oplossing waarin alle betrokkenen - leerling, ouders, school

voor alle partijen in het onderwijsstelsel. Het onderwijsstelsel doet zijn werk en iedere

en zorg - zich kunnen vinden én hun steentje aan kunnen bijdragen. Soms is dat

partij in het stelsel heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Waar kinderen dreigen

eenvoudig, maar vaak complex en vraagt dat van alle partijen extra inzet. Denken in

te vallen in de gaten van het systeem, zet Onderwijsconsulenten in op begeleiding,

mogelijkheden en in samenwerking. Laat Onderwijsconsulenten nu juist sterk zijn in

bemiddeling en advies. Om zo de best mogelijke onderwijsplek te vinden, rekening

die mogelijkheden en het verbinden van elkaar!

houdend met reële mogelijkheden. In veel gevallen zijn kinderen meervoudig
kwetsbaar en heeft de onderwijsplek ook ondersteuning nodig uit het zorgdomein.
Onderwijsconsulenten verbinden dan op basis van expertise en het eigen netwerk de

Marieke Boon-Mens

juiste personen aan elkaar om tot de meest passende oplossing te komen.

Voorzitter bestuur Onderwijsconsulenten
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Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van het ministerie
van OCW samen met ouders en professionals aan een passende
onderwijsloopbaan voor ieder kind. Onze 48 ervaren en deskundige
consulenten bieden gratis begeleiding, bemiddeling en advies wanneer
ouders, school en samenwerkingsverband er niet in slagen voor de
leerling geschikt onderwijs te vinden.

Vanuit ons kantoor in Den Haag staan wij met negen bureaumedewerkers onze
consulenten bij. Onderwijsconsulenten valt onder de Stichting Ondersteuning Scholen

2016 - 2017

48

onderwijsconsulenten

9

bureaumedewerkers

1.632

leerlingen

en Ouders. Het algemeen bestuur van deze stichting denkt mee en adviseert over het
te ontwikkelen beleid.
Tijdens een telefonische intake met een bureaumedewerker, beantwoorden wij waar
mogelijk vragen en gaan vervolgens op zoek naar de meest passende consulent. Hierbij

55% schoolgaande leerlingen /
45% thuiszitters

houden wij rekening met de geografische positie en expertise van de consulent.
Onze consulenten beschikken over een uitgebreid netwerk en kennis van
de wet- en regelgeving. Zij zetten zich samen met de ouders, de school, het
samenwerkingsverband én de leerling in, om de leerling het onderwijs te bieden dat

45% po-leerlingen / 47% vo-leerlingen /
4% mbo-leerlingen / 3% anders

zoveel mogelijk aansluit bij zijn behoeften.
Onderwijsconsulenten
verbinden kind, ouder en professional

“We hebben enorme betrokkenheid en steun ervaren bij
zowel het bureau als de consulent. Het resultaat is een perfect
passende oplossing voor onze zoon, wat hem erg goed doet!”

8

75% waardeert inzet
consulent als goed of zeer goed

Aanmeldingen

Verhouding tot voorgaande jaren
Het aantal in behandeling genomen aanvragen laat een toename zien van 1,68% ten
opzichte van vorig jaar. De enorme toename in het schooljaar 2015/2016, na invoering

In behandeling

van de wet passend onderwijs, is enigszins genivelleerd en gestabiliseerd.

In het schooljaar 2016/2017 heeft Onderwijsconsulenten 1.632 aanvragen in
behandeling genomen. Van de 1.632 aanmeldingen zijn er 53 bemiddelings-of

Verloop per schooljaar

adviestrajecten (0,03%) voortijdig afgebroken. Redenen hiervoor zijn voornamelijk:
•	het probleem is al opgelost voordat de consulent betrokken is;
•	ouders trekken hun toestemming terug en willen niet verder met de
onderwijsconsulent.
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In een aantal gevallen wordt om een heropening gevraagd wanneer de leerling

1226

1188

1004

800

de hulp van een consulent gevraagd. Dit schooljaar zijn er 227 heropeningen geweest;
moment van (her)aanmelden 120 thuis.

1161

05

In sommige gevallen wordt na afsluiting van de aanvraag in een later stadium opnieuw

1372
1270

20

Heropeningen

1632

vastloopt in het voortgezet onderwijs, terwijl er al bemiddeling is geweest in de
periode dat de leerling in het primair onderwijs zat. Andere redenen voor een

2003-2004

261

2010-2011

1161

16%

heropening zijn het niet nakomen van de gemaakte afspraken, ouders die het niet

2004-2005

335

28%

2011-2012

1188

2%

2005-2006

553

65%

2012-2013

1270

7%

2006-2007

567

3%

2013-2014

1372

8%

2007-2008

603

6%

2014-2015

1226

-10,5%

2008-2009

837

39%

2015-2016

1605

31%

2009-2010

1004

20%

2016-2017

1632

1,68%

eens zijn met de gerealiseerde oplossing of veranderde omstandigheden, waardoor
het advies in een later stadium niet meer passend is en er naar een nieuwe oplossing
gezocht moet worden.
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Maandoverzicht

Per provincie

Dit schooljaar is er vanaf medio januari een toename geweest in de hoeveelheid

Opmerkelijk is dat er met name vanuit de provincie Zuid-Holland meer aanmeldingen

aanmeldingen die in behandeling zijn genomen, met een piek in maart en in juni. Een

zijn binnengekomen. En in verhouding met het voorgaande jaar ook in Noord-Holland.

vergelijkbaar beeld met het voorgaande jaar.

Dit heeft er toe geleid dat in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland consulenten
niet meer op korte termijn beschikbaar waren, waardoor er een wachttijd van enkele
weken ontstond.
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Reden van aanmelding
De meeste aanmeldingen worden gedaan met als aanmeldreden ‘advies passend
onderwijs’ (1.116 casussen, 69% van de totale casuïstiek). Aanvragers willen in dat
geval vaak een onafhankelijk advies van de consulent over het meest passende
onderwijs(type) voor de betreffende leerling. De tweede meest voorkomende reden
van aanmelding is ‘plaatsingsprobleem’ (145 casussen, 9% van de totale casuïstiek).
Onderstaand diagram maakt in percentages de andere aanmeldredenen zichtbaar.
Verdeling casuïstiek o.b.v. reden van aanmelding

9%

12%

3%
4%
4%

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

69%

“Het voelt als een goed besluit dat wij een consulent
hebben ingeschakeld. In het hele traject heb ik tientallen
personen/instanties gesproken en deze consulent kende
bijna iedereen. Hij wist ook erg veel en heeft veel zakelijke
dingen van ons overgenomen en geregeld.”
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Herkomst
Van alle aanvragen waren 893 leerlingen (54,7%) ten tijde van de aanmelding
schoolgaand en 739 leerlingen zaten thuis (45,3%). Deze percentages zijn vrijwel
gelijk aan vorig schooljaar. De 893 leerlingen in de categorie ‘schoolgaand’
betreffen leerlingen die nog met enige regelmaat naar school gingen ten tijde van
de aanmelding. In sommige gevallen zaten zij echter wel voor een gedeelte van
de tijd thuis (bijvoorbeeld de ene helft van de week school, de andere helft van de
week thuis). Voor de categorie thuiszitters geldt dat zij volledig thuis zaten op het

Verdeling casussen naar schooltype van herkomst

moment van de aanmelding.
4%

Onderwijstype

4%

Iets minder dan de helft van de aanmeldingen (766 leerlingen, 47%) betreft
een leerling in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. In de leeftijd van het
basisonderwijs gaat het om 728 leerlingen, 45%.

vo/vso
bao/sbo/so

Zoomen we in op het onderwijstype van herkomst bij de aanmelding, dan zien

47%

we het volgende:

vavo

•	47,4% betreft leerlingen uit het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal
onderwijs of leerlingen die moeten worden toegeleid richting vo/vso
•	44,6% van de leerlingen is afkomstig van regulier basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs of moet worden toe geleid richting
bao/sbo/so
•	4,2% van de leerlingen is afkomstig uit het middelbaar beroepsonderwijs
of moet worden toe geleid richting mbo
•	0,3% vavo
•	3,7% anders:
•	leerling heeft een ontheffing
•	leerling gaat voor het eerst naar school
•	schooltype van herkomst is onbekend, bijvoorbeeld bij een leerling
vanuit het buitenland

12

mbo

45%

anders

Verdeling casuïstiek primair onderwijs naar schooltype

Primair onderwijs

12%

Het aandeel aanmeldingen vanuit het primair onderwijs is 45%, oftewel 728
leerlingen. Een toename in verhouding tot de 682 aanmeldingen van vorig
jaar. De onderverdeling in schoolsoorten binnen het primair onderwijs is als
volgt: 427 leerlingen (59%) uit het reguliere basisonderwijs, 211 leerlingen

bao

(29%) uit het speciaal onderwijs en 87 uit het speciaal basisonderwijs (12%).
Drie leerlingen gingen voor het eerst naar primair onderwijs.

so

29%

59%
sbo

De voornaamste hulpvragen in het basisonderwijs waren een:
•	plaatsingsprobleem
•	advies passend onderwijs
•	(dreigende) schorsing/verwijdering

Voortgezet onderwijs
Het aantal aanvragen voor leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs is
47%, oftewel 766 leerlingen. Hiervan zijn 279 leerlingen (37%) afkomstig uit

Verdeling casuïstiek voortgezet onderwijs naar schooltype

het voortgezet speciaal onderwijs en 487 leerlingen (63%) uit het regulier
voortgezet onderwijs.
De voornaamste hulpvragen in het voortgezet onderwijs waren een:
•	plaatsingsprobleem
•	advies passend onderwijs
•	(dreigende) schorsing/verwijdering

37%
vo
vso

63%
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Speciaal onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en vavo

Van alle aanvragen is 30% afkomstig uit het speciaal (voortgezet) onderwijs, oftewel

Vanuit het mbo zijn er 67 leerlingen aangemeld en 5 leerlingen waren afkomstig van

490 aanmeldingen. Hiervan waren 211 leerlingen afkomstig uit het speciaal onderwijs

het volwassenenonderwijs (vavo).

(43%) en 279 leerlingen (57%) afkomstig uit het speciaal voortgezet onderwijs.
Mbo-instellingen hebben, net als scholen voor primair en voortgezet onderwijs, de
De voornaamste hulpvragen in het speciaal onderwijs waren een:

plicht om passend onderwijs aan te bieden. Er is echter geen onderscheid tussen

•

plaatsingsprobleem

regulier en speciaal onderwijs. De voornaamste hulpvragen in het middelbaar

•

advies passend onderwijs

beroepsonderwijs en vavo hadden betrekking tot een plaatsingsprobleem.

•

(dreigende) schorsing/verwijdering

Thuiszitters
Verdeling casuïstiek speciaal (voortgezet) onderwijs

Van de 1.632 leerlingen die aangemeld zijn bij Onderwijsconsulenten, ging het in
739 gevallen om een thuiszittende leerling (45,3%). Hierbij is het grootste aandeel
thuiszitters afkomstig uit het voortgezet onderwijs (57,8%). Dit betreft zowel
voortgezet onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs. Kijken we naar het regulier
onderwijs versus het speciaal onderwijs, dan is te zien dat het aandeel thuiszitters
afkomstig uit het reguliere onderwijs (bao, sbo en vo) groter is dan het aantal
thuiszitters afkomstig uit het speciaal onderwijs (so en vso), namelijk 58,6% versus
30,7%. Van alle thuiszitters is 3,8% van de thuiszittende leerlingen afkomstig van

43%
57%

Speciaal onderwijs

een medisch kinderdagverblijf, orthopedagogisch didactisch centrum, internationale

Speciaal voortgezet onderwijs

schakelklas of een school uit het buitenland, of betreft het kinderen met een
ontheffing.
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Bekijken we de thuiszittende leerlingen nader, dan zien we het volgende:
•	Van de 514 leerlingen uit regulier en speciaal basisonderwijs waren er 154
thuiszitters, waarvan 124 afkomstig uit regulier basisonderwijs en 30 uit

Thuiszitters verdeeld naar herkomst (type onderwijs)

speciaal basisonderwijs.
•	Van de 766 leerlingen uit het voortgezet onderwijs waren er bij het
5%

moment van aanmelden 428 thuiszitter. Oftewel, ruim de helft.

4%
17%

•	Onder die 211 aanmeldingen vanuit het speciaal onderwijs zaten er

bao

79 leerlingen op het moment van aanmelden thuis. Bij het voortgezet
speciaal onderwijs waren er op moment van aanmelden 148 thuiszitters.
•	Bij het mbo zaten er 38 van deze leerlingen thuis zonder startkwalificatie

sbo

4%

20%

vo

ten tijde van de aanmelding en zij werden niet aangenomen op het mbo.
Een klein deel betrof leerlingen die uitgevallen waren vanuit het mbo.

11%

•	Van de 149 aanmeldingen waarbij een onderwijszorgconsulent betrokken

vavo
anders

Onderwijszorgconsulenten
combinatie onderwijs en zorg. Dit schooljaar zijn er 149 aanmeldingen in

vso
mbo

was, zaten er 67 leerlingen op het moment van aanmelden thuis.

Onderwijszorgconsulenten beschikken over specifieke expertise over de

so

38%

behandeling genomen door een onderwijszorgconsulent. Bij 27 aanmeldingen
die zijn opgepakt door een onderwijsconsulent is een onderwijszorgconsulent
aangehaakt. In veruit de meeste gevallen was deze expertise gewenst om
de benodigde financiering voor een leerling die zorg behoeft binnen het
onderwijs te realiseren. Er is geconstateerd dat in een substantieel deel van de
reguliere casuïstiek (ongeveer 50%) een groot zorgcomponent aanwezig was.
Van de 149 kwamen 28 leerlingen uit het reguliere basisonderwijs, 7
leerlingen uit het speciaal basisonderwijs, 41 leerlingen uit het speciaal
onderwijs, 22 leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs, 39 leerlingen
uit het voortgezet speciaal onderwijs, 1 leerling uit het mbo en 10 leerlingen
waren gecategoriseerd als anders/onbekend.
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“We hebben ontzettend veel steun en betrokkenheid
ervaren, met een realistische kijk op het probleem van onze
dochter. Snelle actie in alle situaties en goede communicatie,
zowel per mail, als telefonisch en in persoon. We zijn
Onderwijsconsulenten erg dankbaar voor alle hulp en inzet.”
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Resultaten en waardering
Resultaten
De adviezen van onze consulenten leggen een belangrijk gewicht in de
schaal bij het vinden van oplossingen voor de leerlingen. In de meeste
gevallen worden deze adviezen, die niet bindend zijn, overgenomen. Bij
de 961 afgesloten aanvragen zijn 79% van de oplossingen door de partijen
overgenomen.
Oplossing wel/niet overgenomen

6%
7%
8%
(nog) niet overgenomen
deels overgenomen
onbekend
overgenomen

“Zeer heldere, geduldige en onderlegde
ondersteuning met oneindig begrip voor ons
kind en slagvaardigheid in beslissingen.”

18

79%

Oplossing
Aard van de oplossing

%
Behandeling

2%

Dagbesteding met leerplichtontheffing

3%

Geen oplossing kunnen vinden

2%

Het onderwijs

Oplossing is

62%

Onderwijs in combinatie met behandeling

13%

Overig

13%

Niet ingevuld

10%

(Nog) niet overgenomen

6%

Deels overgenomen

6%

Onbekend

7%

Overgenomen

79%

Niet ingevuld

10%

dat de inzet van de consulent geen resultaat heeft opgeleverd. Oorzaken hiervoor
kunnen zijn:
•	het hebben van een andere verwachting van wat de consulent kan betekenen;
•	het gegeven dat sommige leerlingen aangewezen zijn op dagbesteding, waardoor
onderwijs (nog) niet aan de orde kan komen;
•	het gegeven dat niet alle scholen het advies van de consulent opvolgen, waardoor
er voor het kind op dat moment nog altijd geen bevredigende oplossing is.
De enquête maakt ook zichtbaar dat 66,8% van de respondenten het resultaat
beoordeelt als goed of zeer goed, 3,3% waardeert het resultaat als voldoende, 18,7%
als onvoldoende en 11% heeft neutraal geantwoord.

“Uiteindelijk veel zelf moeten doen en daar best eenzaam
in. Het uiteindelijke resultaat kwam ook weer uit mijn
eigen koker. Het was wel fijn om één en ander eens met een
onderwijsconsulent te bespreken.”

Waardering
Omdat wij de tevredenheid van betrokken ouders en schoolfunctionarissen heel
belangrijk vinden en altijd op zoek zijn naar aanbevelingen om onze dienstverlening

Los van het resultaat zijn respondenten (zeer) positief over de inzet van de consulent.

nog meer te laten aansluiten op de behoeften, sturen wij circa drie maanden na het

Zo beoordeelt 75,3% van de respondenten deze als goed of zeer goed. Ook de inzet

afronden van een aanvraag via e-mail een korte enquête. In deze enquête staan vragen

en de communicatie met het bureau wordt gewaardeerd, gezien de 66,8% van de

naar de ervaringen rond de betrokkenheid van het bureau en de individuele consulent.

respondenten die het met een voldoende, goed, of zeer goed beoordeelt.

In het schooljaar 2016-2017 hebben 301 mensen deze enquête ingevuld, bij 81,4%
van de reacties betrof het een ouder en bij 18,6% betrof het een medewerker van
een school. Van de respondenten gaf 75,8% aan dat de inzet van de consulent
volgens hen resultaat heeft gehad. De overige 24,1% van de respondenten gaf aan

19

Signalen

Samenwerkingsverbanden
Wij merken dat een groot deel van de ouders (maar ook instanties) niet op de
hoogte is van het bestaan en het takenpakket van het samenwerkingsverband.

Naast het voorafgaande, meer feitelijke verslag van onze werkzaamheden afgelopen schooljaar, willen we in dit laatste deel een aantal
waarnemingen graag met u delen. Onze consulenten werken door
het hele land en komen in aanraking met veel verschillende situaties
en betrokkenen met uiteenlopende vragen. Het eerste contact vindt
plaats met onze intakers van kantoor. Deze medewerkers krijgen
dagelijks vele telefoontjes met vragen, verzoeken om informatie en
aanvragen. Dankzij onze ogen en oren in het veld en op kantoor, kan
Onderwijsconsulenten veel betekenen op het gebied van signalering.
Graag delen wij hier wat ons is opgevallen in het schooljaar 2016/2017.

Onderwijsconsulenten gaat komend jaar verkennen hoe in gesprek te gaan met de
samenwerkingsverbanden. Tijdens deze overleggen kunnen we dan bespreken hoe
we elkaar kunnen versterken om hierover meer duidelijkheid te geven. Wij merken dat
samenwerkingsverbanden Onderwijsconsulenten beter weten te vinden en ook ouders
actief doorverwijzen bij situaties waarin zij geen rol (meer) kunnen spelen.

Redenen van aanmelding
Uit de redenen van aanmelding blijkt dat problemen rond een leerling vaak
samenhangen met een communicatieprobleem tussen de ouders en de school, het
handelingsverlegen zijn van de school en in toenemende mate met hoogbegaafdheid
problematiek. Tijdens onze interne scholingsdagen hebben wij extra ingezet op dit
onderwerp, omdat wij het als Onderwijsconsulenten als onze taak zien om scholen,

Complexe problematiek

ouders en professionals hierin bij te staan wanneer ze vastlopen.

Nu, drie jaar na de invoering van de wet passend onderwijs, kunnen wij concluderen
dat er gemiddeld meer tijd nodig is om tot afronding van een aanvraag te komen.
We signaleren niet alleen dat de problematiek die bij ons terecht komt complexer
is geworden, maar ook dat er meer partijen bij een leerling betrokken zijn. Wij zijn
er van overtuigd dat, in geval van complexe problematiek, een leerling het meest

“Wij zijn dolgelukkig met het resultaat. Dankzij de hulp van
Onderwijsconsulenten krijgt onze dochter nu het onderwijs wat
zij nodig heeft!”

gebaat is wanneer alle betrokkenen – van ouders, onderwijs tot jeugdzorg – nauw
met elkaar samenwerken om tot een passende oplossing te komen. Dit vergt vooral
in het begin een extra tijdsinvestering, ook voor de consulent. Veel van de leerlingen

Speciaal onderwijs

uit deze categorie kunnen baat hebben bij een onderwijszorgarrangement.

Vanuit scholen voor speciaal onderwijs krijgen wij regelmatig te horen dat zij

Dergelijke initiatieven lopen echter vaak stuk op de financiën of onbekendheid

handelingsverlegen zijn geraakt. Dit maakt de situatie erg complex. Deze leerlingen

met wet- en regelgeving op dit gebied. Om bij deze situaties de helpende hand

zitten immers al op een vorm van onderwijs met veel extra begeleiding en toch

te kunnen bieden, hebben wij in 2015 de onderwijszorgconsulenten in het

gaat het mis. Veel van de leerlingen uit deze categorie kunnen baat hebben bij een

leven geroepen. Op lokaal niveau signaleert Onderwijsconsulenten dat er mooie

onderwijszorgarrangement.

initiatieven ontstaan tussen zorg en onderwijs.
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Voortgezet (speciaal) onderwijs
Het percentage thuiszitters in het voortgezet (speciaal) onderwijs ligt aanzienlijk
hoger ten opzichte van het aantal thuiszitters in het primair onderwijs. Plaatsing in het
regulier vo is soms lastig, omdat de zorgstructuur niet altijd aansluit bij leerlingen met
een forse ondersteuningsbehoefte. Voor sommige leerlingen die zijn aangewezen op
het vso, is het niveau dat deze leerlingen cognitief aankunnen niet altijd beschikbaar.
Het vso biedt vaak geen onderwijs aan hoger dan havo. Er lijkt zodoende nog een
gat te zitten tussen regulier en speciaal voortgezet onderwijs waar het gaat om het
organiseren van de juiste begeleiding/ondersteuning en het bieden van onderwijs op
het niveau dat aansluit bij de cognitieve vermogens van de leerling.

Mbo
We zien dat veel mbo-instellingen zich inspannen om het onderwijs voor leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk te laten aansluiten. Sommige
scholen zoeken nog naar een goede invulling van passend onderwijs. Daarbij spelen, bij
de plaatsing, vooral vragen over de mogelijkheden om een diploma te behalen en het
betreffende beroep uit te oefenen een rol.
Graag benoemen we hier nogmaals dat we ook veel goede voorbeelden tegenkomen.
Scholen, samenwerkingsverbanden en professionals die bereidheid tonen, meedenken
en alles op alles zetten om een leerling ‘binnen boord’ te houden. Ook ervaren wij dat
er vanuit scholen, samenwerkingsverbanden en professionals dikwijls waardering
is voor de betrokkenheid van de consulent. Hij of zij brengt expertise mee en
biedt nieuw perspectief, waardoor de school (weer) verder kan met een leerling.
Vanuit Onderwijsconsulenten verbinden wij ook komend schooljaar kind, ouder en
professional om leerlingen de passende onderwijsloopbaan te geven die zij verdienen.

Aïscha Trokasti
Directeur Onderwijsconsulenten
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