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VOORWOORD
‘Ieder kind een passende onderwijsplek.’ Dat is het doel dat wij ons allen gesteld hebben. Als ieder kind
een passende onderwijsplek zou hebben, zouden de onderwijsconsulenten niet langer nodig zijn. Als
organisa=e zijn we – hoe gek dat ook klinkt – gestart met het idee dat dit op een zeker moment
mogelijk wordt.
De realiteit laat tot op heden wat anders zien. Het aantal
casussen is het afgelopen jaar gestegen en het aantal
vragen dat het bureau krijgt, was nog nooit zo groot. Met
veel inzet van de medewerkers op het bureau en niet te
vergeten de onderwijsconsulenten is het gelukt om de
s=jging in de vragen op te vangen en ruim 1600 leerlingen
te helpen bij het realiseren van een passende
onderwijsplek. Er wordt hard gewerkt aan het waarborgen
van de kwaliteit en het goed kunnen behandelen van de
toenemende vragen.
Is de s=jging te wijten aan een toegenomen
naamsbekendheid? Weten meer ouders en scholen ons te
vinden? Dat zou kunnen. De prak=jk en de ervaringen van
de onderwijsconsulenten laten echter zien dat we nog
vaak in een laat stadium betrokken worden. Die
naamsbekendheid kan dus nog beter. Ook is de ervaring
dat de casussen complexer zijn geworden. Er zijn meer
par=jen betrokken, zeker als er ook nog een zorgvraag is.
Voor dat laatste zijn het afgelopen schooljaar de
onderwijszorgconsulenten aan de slag gegaan.

Bron: de Nationale Beeldbank / Rick Keus

In dit jaarverslag leest u meer over de werkzaamheden
van het afgelopen schooljaar. De cijfers en de verhalen
achter de cijfers. Ook leest u over onze belangrijkste organisa=everanderingen, die voor een deel al zijn
doorgevoerd en waar voor een deel de komende =jd aan gewerkt wordt.
Onderwijsconsulenten zien in hun werk vooral de problemen en situa=es waar het niet goed loopt. Het
jaarverslag sluit daarom af met een aantal aanbevelingen en =ps van de onderwijsconsulenten voor
het werkveld. Voor iedereen om van te leren en met elkaar op te pakken.

Ik denk dat de onderwijsconsulenten, ook in de toekomst, nodig zullen blijven. Hoe goed we met elkaar
de handschoen ook oppakken om het onderwijs nog beter passend voor kinderen te maken, we zijn
allemaal mensen en geen systemen. Daarom zal er al=jd een stukje blijven waar ondersteuning van een
onaNankelijke par=j bij nodig is. Daar waar par=jen er onderling niet uitkomen, zijn en blijven de
onderwijsconsulenten in het belang van het kind ondersteunen in het proces en helpen zij om goed
onderwijs voor het kind te realiseren.

Marieke Boon-Mens
Voorzi/er bestuur SOSO

Rapport 2015/2016

2

Onderwijsconsulenten / SOSO

21 december 2016

ALGEMENE INFORMATIE
De organisa=e Onderwijsconsulenten bestaat in het schooljaar 2015/2016 uit 41
onderwijs(zorg)consulenten en 6 bureaumedewerkers (waaronder de directeur). De onderwijsconsulenten
werken verspreid door heel Nederland en worden door een intakemedewerker gekoppeld aan een
aangemelde leerling op basis van geograﬁsche ligging en exper=se. De bureaumedewerkers werken op het
kantoor in Den Haag en zijn het eerste aanspreekpunt voor betrokkenen die bellen of mailen met een
vraag of een verzoek om hulp.
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Wat vast staat is dat Bureau
Onderwijsconsulenten een tweedelijnsvoorziening is, school en het samenwerkingsverband zijn de eerste
lijn. In prak=jk betekent dit dat een onderwijs(zorg)consulent kan worden ingeschakeld als ouders, school
en het samenwerkingsverband er samen niet uitkomen. De gesprekken die bureaumedewerkers met
ouders en instan=es hebben gevoerd duurden langer, dit heeY voornamelijk te maken met het feit dat een
groot deel van de ouders (maar ook instan=es) niet op de hoogte is van het bestaan en het takenpakket
van het samenwerkingsverband. Tevens is de problema=ek complexer geworden aangezien er meer
par=jen betrokken zijn.
Naast intake gesprekken hebben de bureaumedewerkers diverse taken, waaronder het geven van (kort)
telefonisch advies, het verwerken van administra=e rondom een casus en het beantwoorden van vragen.
De onderwijs(zorg)consulenten vallen onder de S=ch=ng Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO). SOSO
heeY een algemeen bestuur bestaande uit 7 bestuursleden die allen zijn voorgedragen door een van de
betrokken onderwijs- of ouderorganisa=es. Het bestuur ontwikkelt beleid en adviseert de direc=e.

Bron: de Nationale Beeldbank / Designpixel
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CASUISTIEK
Aantal casussen
In het schooljaar 2015/2016 hebben de onderwijs(zorg)consulenten Totaal aantal
1605 casussen in behandeling gehad, dit is een toename van 31% ten casussen
opzichte van vorig jaar. Een deel van deze toename kan verklaard
Waarvan MBO
worden door OZC1 - en MBO-casuïs=ek. Sinds schooljaar 2013-2014
zijn onderwijsconsulenten ook inzetbaar binnen het MBO en sinds
Waarvan OZC
schooljaar 2015-2016 zijn de onderwijszorgconsulenten in het leven
geroepen. Wanneer we deze casussen niet mee zouden tellen is er
Waarvan OC
echter nog steeds sprake van een toename in casuïs=ek ten opzichte
van eerdere schooljaren. Deze toename is niet goed te verklaren. Wel is in het algemeen te stellen dat
samenwerkingsverbanden de Onderwijsconsulenten beter weten te vinden en ouders dan ook ac=ef
doorverwijzen bij situa=es waarin zij geen rol (meer) kunnen spelen.

1605
79
101
1425

De 1605 casussen die hierboven werden genoemd betreﬀen casussen die zijn doorgezet naar een
onderwijs(zorg)consulent. Dit is ongeveer de helY van het totale aantal intakegesprekken dat door de
bureaumedewerkers werd gevoerd. De andere helY van de intakegesprekken heeY geresulteerd in een
doorverwijzing naar het samenwerkingsverband of een andere instan=e.

1

OZC staat voor ‘onderwijszorgconsulent’. Dit betreft casuïstiek die in behandeling is geweest bij een
onderwijszorgconsulent. Meer informatie over OZC-casuïstiek: zie het hoofdstuk over onderwijszorgconsulenten.
Rapport 2015/2016
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Maandverloop
Wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid casussen die zijn ingenomen per maand dan is te zien dat in
het schooljaar 2015/2016 vanaf januari een ﬂinke toename is geweest in de hoeveelheid casussen die in
behandeling zijn genomen. Deze toename lag niet in de lijn der verwach=ng en het is voor SOSO nog niet
duidelijk wat hiervan de oorzaak is.

Afgebroken casussen
Van de 1605 casussen die in dit schooljaar werden aangemeld zijn er 28 voor=jdig afgebroken. Redenen
om een casus voor=jdig af te breken zijn voornamelijk:
• Het probleem is, voordat de onderwijsconsulent goed en wel betrokken is, toch opgelost, waarmee de
betrokkenheid van de onderwijsconsulent overbodig is geworden;
• Ouders/gezaghebbenden trekken hun toestemming in en willen niet verder met de onderwijsconsulent.
Doorloop casuïsEek
Leerlingen worden gedurende het gehele schooljaar bij de Onderwijsconsulenten aangemeld. Daardoor
kunnen niet alle casussen binnen hetzelfde schooljaar worden afgerond, zeker wanneer het casussen
betreY die tegen het einde van het schooljaar worden aangemeld (bijvoorbeeld in de zomervakan=e). 669
casussen die werden aangemeld in 2015/2016 waren aan het eind van het schooljaar nog in behandeling
bij een onderwijsconsulent. De overige casussen zijn (op de afgebroken casussen na) afgesloten met een
eindverslag. Opvallend is dat er gemiddeld meer =jd nodig is geweest om tot een eindverslag te komen
dan voor de invoering van Passend onderwijs. We signaleren dat de problema=ek complexer is en dat er
meer par=jen bij een casus betrokken zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de langere
doorloop=jd.
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Heropeningen
In sommige gevallen wordt na afslui=ng van de casus in een later stadium opnieuw de hulp van een
onderwijs(zorg)consulent gevraagd. In dit schooljaar zijn er 223 heropeningen geweest. Dat is 14% van het
totale aantal casussen. Dit percentage ligt exact gelijk aan het percentage heropeningen van vorig
schooljaar. Van deze 223 leerlingen zaten er op het moment van aanmelden 90 thuis. In veruit de meeste
gevallen wordt om een heropening gevraagd omdat de leerling in een latere fase wederom vastloopt. Zo is
er bijvoorbeeld bemiddeling geweest in de periode dat de leerling in het primair onderwijs zat en loopt
hij/zij wederom vast in het voortgezet onderwijs. Andere redenen voor een heropening zijn het niet
nakomen van de gemaakte afspraken door betrokken par=jen, het feit 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.
Schoolgaand of thuiszi/er?
Van alle casussen waren 943 leerlingen (59%) ten =jde van de aanmelding schoolgaand en 662 leerlingen
zaten thuis (41%). Ook deze percentages liggen vrijwel gelijk aan vorig schooljaar. De 943 leerlingen in de
categorie ‘schoolgaand’ betreﬀen leerlingen die nog met enige regelmaat naar school gingen ten =jde van
de aanmelding. In een deel van de gevallen zaten zij echter wel voor een gedeelte van de =jd thuis
(bijvoorbeeld de helY van de week school, de helY van de week thuis). Voor de categorie thuiszilers geldt
dat zij volledig thuiszaten op het moment van de aanmelding. In het hoofdstuk over thuiszilers wordt
deze groep nader omschreven.
Reden van aanmelding
Wanneer er gekeken wordt naar de reden van aanmelding is te zien dat met afstand de meeste
aanmelding worden gedaan met als aanmeldreden ‘advies passend onderwijs’ (1011 casussen, 63% van
de totale casuïs=ek). Personen die aanmelden met deze reden willen veelal dat de
onderwijs(zorg)consulent betrokken wordt om onaNankelijk te adviseren over wat het meest passende
onderwijs(type) voor de betreﬀende leerling is. De tweede meest voorkomende reden van aanmelding is
‘plaatsingsprobleem’ (213 casussen, 13% van de totale casuïs=ek). Daarna komen schorsing en/of
(dreigende) verwijdering (48 casussen, 3% van de totale casuïs=ek), problema=ek rondom
ontwikkelingsperspec=ef (OPP) (19 casussen, 1% van de totale casuïs=ek) en als laatste
Bekos=gingsvraagstuk (14 casussen, 1% van de totale casuïs=ek). Bij de groep ‘anders’ (300 casussen, 19%
van de totale casuïs=ek) gaat het in de meeste gevallen om een vraag voor een onderwijszorgconsulent
(101 casussen, 6% van de totale casuïs=ek) of een ‘communica=eprobleem’ (177 casussen, 11% van de
totale casuïs=ek).
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Primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs
Iets meer dan de helY van de casussen betreY een leerling in de leeYijd van het voortgezet onderwijs
(geboortejaar 2002 of ouder): 878 leerlingen (55%). Dit is een afname van 12%. In de leeYijd van het
basisonderwijs gaat het om 727 leerlingen (45%) (geboortejaar 2012 tot en met 2003). Dit is een toename
van 12%). Bovenstaande verdeling is gebaseerd op de leeYijd (geboortejaar) van de leerling. Wanneer we
kijken naar het daadwerkelijke onderwijstype van herkomst bij de aanmelding, dan zien we het volgende:
50% betreY leerlingen uit het voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, 42% van de
leerlingen is amoms=g van regulier
basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs.
5% van de leerlingen is amoms=g uit
het middelbaar beroepsonderwijs.
Van 3% van de casussen is er geen
school van herkomst.
(bijvoorbeeld wanneer de leerling
een ontheﬃng heeY of voor het eerst
naar school gaat) of is het schooltype
van herkomst bij de aanmelding
onbekend (bijvoorbeeld bij een
leerling vanuit het buitenland). In dit
rapport gaan we in aparte
hoofdstukken nader in op de cijfers
van respec=evelijk primair, voortgezet
en speciaal (voortgezet) onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs.
Wat valt op:
- de casussen die bij onderwijsconsulenten terecht komen zijn complexer van aard en duren langer.
- meer leerlingen zijn aangewezen op een oplossing in de lijn van Onderwijs op een Andere Loca=e; zij
kunnen de eerste periode geen onderwijs volgen in een ‘gewone’ schoolsitua=e.
- zorgteams binnen de scholen hebben als gevolg van de herindica=es dit schooljaar veel =jd moeten
besteden aan deze herindica=es, waardoor er weinig =jd resteerde voor de kerntaak van deze teams.
- de samenwerking met de nieuwe wijkteams verloopt over het algemeen goed. Ook is de samenwerking
met leerplicht verder verbeterd.
- conﬂicten tussen ouders en school zijn heYiger van aard.
- er is regelma=g sprake van onvrede bij ouders over de invulling van extra zorg op school en verwijzingen
naar speciaal onderwijs.
- de onderwijsconsulenten nemen een toename waar van casussen waarbij de zorgvraag voorliggend is.
- er wordt door sommige scholen nog steeds geprobeerd te zorgplicht te ontwijken door eerst een
oriënterend gesprek te ini=ëren en/of het aanmeldformulier niet beschikbaar te stellen.
- onduidelijkheid rondom de inzet van extra ondersteuning voor hoogbegaafden en te krappe budgets
voor het organiseren van passend onderwijs voor EMB-b-leerlingen.
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PRIMAIR ONDERWIJS
Het aandeel leerlingen dat
amoms=g is vanuit het
primair onderwijs
laat al jaren een geleidelijke
toename zien. Dit
schooljaar is het aandeel
gelijk gebleven op 42% van
het totale aantal casussen.
Dit totale aantal casussen is
gestegen (zie hoofdstuk
‘casuïs=ek’), en dat zien we
dus ook terug in het primair
onderwijs als we naar
absolute aantallen kijken.
Dit jaar zijn 682 leerlingen
aangemeld bij Bureau
Onderwijsconsulenten die
amoms=g zijn uit het
primair onderwijs. Vorig schooljaar waren dit 510 leerlingen. De onderverdeling in schoolsoorten binnen
het primair onderwijs is als volgt: 382 leerlingen uit het reguliere basisonderwijs, 65 uit het speciaal
basisonderwijs (sbao) en 235 uit het speciaal onderwijs.
In dit hoofdstuk worden alleen de leerlingen uit regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs nader
besproken (489 leerlingen in totaal). De leerlingen van speciaal onderwijs worden besproken in een apart
hoofdstuk over speciaal onderwijs (samen met voortgezet speciaal onderwijs).
Van de 447 leerlingen uit regulier en speciaal basisonderwijs waren er 120 thuiszilers (27% van alle in
behandeling genomen leerlingen amoms=g uit het reguliere basisonderwijs en speciale basisonderwijs),
waarvan 101 amoms=g uit regulier basisonderwijs (84% van alle aangemelde leerlingen uit regulier
basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) en 19 uit speciaal basisonderwijs (16% van alle aangemelde
leerlingen uit speciaal basisonderwijs).
De voornaamste hulpvragen in het basisonderwijs waren: een plaatsingsprobleem, advies passend
onderwijs en een (dreigende) schorsing/verwijdering.

Bron: de Nationale Beeldbank / Koos Busters
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VOORTGEZET ONDERWIJS
797 leerlingen die werden aangemeld bij de onderwijs(zorg)consulenten zijn amoms=g uit het voortgezet
onderwijs , waarvan 288 uit voortgezet speciaal
onderwijs. De overige 509 leerlingen zijn amoms=g uit het regulier voortgezet onderwijs.
Van de 509 leerlingen die amoms=g waren uit het voortgezet onderwijs was 54% thuisziler (273
leerlingen) bij het moment van aanmelden bij de onderwijsconsulenten, 46% was (al dan niet
gedeeltelijk) schoolgaand (236 leerlingen).
In het regulier VO is plaatsing dikwijls las=g omdat de zorgstructuur onvoldoende aansluit bij leerlingen
met een forse ondersteuningsbehoeYe. Zij zijn aangewezen op het VSO, dat echter lang niet al=jd het
niveau aanbiedt dat deze leerlingen cogni=ef aankunnen. Het VSO biedt vaak geen onderwijs aan hoger
dan VMBO-TL. Er lijkt zodoende nog een gat te zilen 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 cogni=eve vermogens van de jongere. De onderwijsconsulenten komen
ook veel goede voorbeelden tegen. Scholen die bereidheid tonen, meedenken en alles op alles zelen om
een leerling ‘binnen boord’ te houden. Vanuit scholen is er dikwijls waardering voor de betrokkenheid van
de onderwijsconsulent. Hij of zij brengt exper=se mee en biedt nieuw perspec=ef, waardoor de school
(weer) verder kan met een jongere.

“Het was voor mij als ouder een verademing dat er iemand met
mij meedacht, iemand met een overstijgende kijk op zaken, zeer
professioneel, to the point, no nonsens en met goed resultaat.”
OUDER VAN EEN LEERLING MET EEN EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
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SPECIAAL ONDERWIJS
Bij 523 van de casussen die in behandeling waren bij een onderwijsconsulent was de school van herkomst
speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (dit is 33% van alle casussen). 235 casussen betrof een
leerling amoms=g vanuit het speciaal onderwijs. Onder die 235 casussen waren 67 thuiszilers (29% van
de SO-casussen) en 168 leerlingen schoolgaand (71% van de SO-casussen). Uit het voortgezet speciaal
onderwijs werden 288 casussen behandeld. 138 leerlingen waren thuisziler (48% van de VSO-casussen),
150 leerlingen waren schoolgaand (52% van de VSO-casussen) ten =jde van de aanmelding bij de
onderwijsconsulent.
Regelma=g wordt door scholen voor speciaal onderwijs aangegeven dat zij handelingsverlegen zijn
geraakt. Dit maakt de situa=e erg complex. Deze leerlingen zilen immers al op een vorm van onderwijs
met veel extra begeleiding en toch gaat het mis. Veel van de leerlingen uit deze categorie kunnen baat
hebben bij een onderwijs/zorgarrangement. Dergelijke ini=a=even lopen echter vaak stuk op de ﬁnanciën
of onbekendheid met wet- en regelgeving op dit gebied. Om in deze situa=es ook de helpende hand te
kunnen bieden zijn de onderwijszorgconsulenten in het leven geroepen. Meer informa=e over de casussen
die de onderwijszorgconsulenten het afgelopen schooljaar hebben behandeld is onder het aparte
hoofdstuk onderwijszorgconsulenten te vinden.

“Zo ontzettend fijn dat er eindelijk iemand was die zich ECHT voor onze zoon
wilde inzetten. Adequaat maar ook eerlijk ten aanzien van (on)mogelijkheden.
[…] Uiteindelijk is onze zoon door de juiste adviezen van de
onderwijsconsulent toch nog binnen de passende school voor voortgezet
speciaal onderwijs geplaatst.”
OUDERS VAN EEN (VOORMALIG) THUISZITTER
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Bron: de Nationale Beeldbank / Henk van Houwelingen

Een voorbeeld uit de prakEjk van de onderwijsconsulenten
Jordy is een 16-jarige jongen, ingeschreven binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Jordy
voelt zich ongelukkig op school en vindt dat hij niet thuis hoort tussen de leerlingen met complexe
gedragsproblemen. Jordy zit al 6 weken thuis, omdat hij aangeeY dat het voor hem niet mogelijk is
om in het schoolgebouw en in zijn groep aanwezig te zijn.
Gelet op het feit dat er sprake was van een gedateerde diagnose, heeY de onderwijsconsulent
geadviseerd om Jordy opnieuw aan te melden voor diagnos=ek. Daarnaast heeY de
onderwijsconsulent onderzocht of het volgen van een gerichte MBO-opleiding voor Jordy meer
passend is.
Aangezien zijn VSO-school een nega=ef schakeladvies had afgegeven en dit voor veel reguliere
scholen reden is om een leerling niet te plaatsen, heeY de onderwijsconsulent een tussentraject
geïni=eerd. Jordy heeY een individueel begeleidingstraject gevolgd voor de periode van 3 maanden,
waarbij aandacht is geweest voor zijn cogni=eve en sociaal-emo=onele ontwikkeling. Er is ingezet op
het vergroten van de competen=es om te schakelen naar het MBO. Daarnaast zijn de speciﬁeke
begeleidingsbehoeYen van Jordy aangepast n.a.v. een nieuwe, gewijzigde diagnose.
Na het tussentraject van 3 maanden is vervolgens bij de start van het nieuwe schooljaar ingezet op
een onderwijs-/zorgtraject op maat voor Jordy binnen het MBO. Hij is in aanvang ingeschreven
gebleven bij het VSO en er is een stappenplan gemaakt om hem gefaseerd te laten instromen binnen
het MBO. Hij is gestart met 1 dag onderwijs op het MBO, 3 dagen stage en 1 dag individuele
begeleiding.
Nadat alle betrokkenen in de eerste periode van het schooljaar een posi=eve lijn hebben
geconstateerd in de ontwikkeling van Jordy, is hij vervolgens halverwege het schooljaar deﬁni=ef
ingeschreven bij het MBO.
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MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS EN VAVO
Sinds het schooljaar 2014-2015 kunnen MBO-leerlingen ook een beroep doen op de
onderwijsconsulenten. In schooljaar 2015-2016 zijn 79 leerlingen aangemeld die amoms=g waren van het
MBO, 4 leerlingen waren amoms=g van het VAVO. 48 van deze leerlingen zaten thuis zonder
startkwaliﬁca=e ten =jde van de aanmelding. Deze leerlingen werden niet geplaatst op het MBO. Een
kleiner deel betrof leerlingen die uitgevallen waren vanuit het MBO.
Binnen het MBO is er geen onderscheid tussen regulier en speciaal onderwijs, zoals in primair en
voortgezet onderwijs wel het geval is. MBO-instellingen hebben net als scholen voor primair en voortgezet
onderwijs wel de plicht om passend onderwijs aan te bieden. We zien dat veel MBO-instellingen zich
inspannen om het onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoeYe zo goed mogelijk te
laten aansluiten. Desondanks hebben nog niet alle MBO-instellingen de omslag naar passend onderwijs
gemaakt. Met name kwes=es rondom het niet toelaten van een leerling met een extra
ondersteuningsbehoeYe blijken regelma=g te berusten op vooroordelen over de beperking van de
jongere. In de betrokken casussen zijn leerlingen dikwijls afgewezen vanuit de gedachte dat een leerling
met een bepaalde beperking het diploma van desbetreﬀende opleiding niet zou kunnen behalen of het
beroep waartoe wordt opgeleid niet uit zou kunnen oefenen, terwijl er feitelijk bij de speciﬁeke leerling
geen belemmeringen zijn om het diploma te kunnen behalen of het beroep waartoe wordt opgeleid uit te
kunnen oefenen.
De onderwijs(zorg)consulent kan dergelijke vooroordelen of angsten bij de onderwijsinstelling wegnemen
door uit te leggen wat de problema=ek van de leerling voor deze leerling speciﬁek inhoudt, waar hij of zij
eventueel extra ondersteuning bij nodig heeY en op welke manier de onderwijsinstelling dit zou kunnen
organiseren. De onderwijs(zorg)consulent kan de onderwijsinstelling ook voorbeelden geven van
soortgelijke problema=ek en de manier waarop men dit elders heeY opgepakt. Indien nodig, zal de
onderwijs(zorg)consulent de onderwijsinstelling aanspreken op de welelijke verantwoordelijkheden in
het kader van Passend onderwijs en de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. Ook bij
uitgevallen leerlingen kan de onderwijs(zorg)consulent ondersteuning bieden bij het vinden van een
passende oplossing voor het hervalen van de opleiding of, indien dit niet haalbaar blijkt, het overstappen
naar een andere opleiding.

Bron: de Nationale Beeldbank / Hans Tak
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THUISZITTERS
Van de 1605 leerlingen die de onderwijs(zorg)consulenten in behandeling hebben genomen, ging het in
662 gevallen om een thuiszilers2 (41%).
Wanneer het onderscheid wordt gemaakt tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zien we
dat het grootste aandeel thuiszilers amoms=g is uit het voortgezet onderwijs (62%). Dit betreY zowel
voortgezet onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs.
Wanneer gekeken wordt naar het regulier onderwijs versus het speciaal onderwijs, is te zien dat
het aandeel thuiszilers amoms=g uit het reguliere onderwijs (BAO, SBO en VO) groter is dan het aantal
thuiszilers amoms=g uit het speciaal onderwijs (SO en VSO), namelijk 59% versus 31%.
7% van alle
thuiszilers betrof
leerlingen uit het
MBO of VAVO. De
categorie ‘anders’,
goed voor 2% van alle
thuiszilers, betreY
thuiszilers die
amoms=g zijn van een
MKD, OPDC, ISK of
een school uit het
buitenland, of betreY
kinderen met een
ontheﬃng.

Onderwĳstype

Aantal thuiszitters
’15-‘16

Aandeel in totaal
aantal thuiszitters
’15-‘16

Aantal thuiszitters
’14-‘15

Aandeel in totaal
aantal thuiszitters
’14-‘15

BAO

101

15%

73

14%

SBO

19

3%

12

2%

SO

67

10%

59

12%

VO

273

41%

189

37%

VSO

138

21%

130

25%

MBO en VAVO

48

7%

32

6%

Anders

16

2%

15

3%

2

Onder thuiszitters vallen alle leerlingen die tijdens de aanmelding bij Bureau Onderwijsconsulenten niet naar school
gingen. Leerlingen die tijdens de aanmelding gedeeltelijk naar school gingen vallen onder ‘schoolgaand’.
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ONDERWIJSZORGCONSULENTEN

“Zonder de hulp van
de onderwijszorgconsulent had
onze dochter [op
school] niet de zorg
gekregen die ze
nodig had”
OUDERS VAN EEN LEERLING DIE IS
AANGEWEZEN OP EXTRA ZORG IN DE
SCHOOL

Bron: de Nationale Beeldbank / Koos Busters

Vanaf het schooljaar 2015/2016 zijn de onderwijszorgconsulenten (OZC) in het leven geroepen. Deze
consulenten hebben speciﬁeke exper=se als het gaat om de combina=e van onderwijs en zorg. In dit
schooljaar zijn er 101 OZC-casussen in behandeling genomen. In veruit de meeste gevallen was de
exper=se van de OZC gewenst om de benodigde ﬁnanciering voor een leerling die zorg behoeY binnen het
onderwijs te realiseren. Veelvoorkomend probleem hierbij is dat, sinds de Transi=e Jeugdzorg, veel
onduidelijkheid heerst bij zowel zorg- als onderwijspar=jen over wie ﬁnancieel verantwoordelijk is voor
welk deel van de zorg op school.
Van de 101 OZC-casussen ging het in 93 gevallen om schoolgaande leerlingen, 8 leerlingen zaten op het
moment van aanmelden thuis. Van alle OZC-casussen kwamen 23 leerlingen uit het reguliere
basisonderwijs, 53 leerlingen uit het speciaal onderwijs, 4 leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs,
17 leerlingen uit het voorgezet speciaal onderwijs, 2 leerlingen uit het MBO en 2 leerlingen waren
gecategoriseerd als
‘anders’. Opvallend is dat
er geen enkele leerling
uit het speciaal
basisonderwijs beroep
heeY gedaan op een
onderwijszorgconsulent.
Dit kan verklaard worden
door het feit dat de
meeste leerlingen
waarbij zorg voorliggend
is voor onderwijs,
wanneer zij niet genoeg
ondersteuning kunnen
krijgen op het reguliere
basisonderwijs, direct de
overstap maken naar het
speciaal onderwijs.

Rapport 2015/2016

14

Onderwijsconsulenten / SOSO

21 december 2016

FOLLOW UP
In het kader van kwaliteitszorg en reﬂec=e op de werkzaamheden van het bureau en de
onderwijs(zorg)consulenten zijn ook in schooljaar 2015/2016 betrokken ouders en schoolfunc=onarissen
gevraagd naar hun ervaringen met de onderwijs(zorg)consulenten en het bureau. Via e-mail wordt de
aanmelder van een casus drie maanden na het afsluiten van die casus middels een korte enquête
gevraagd naar de betrokkenheid van het bureau en de individuele onderwijs(zorg)consulent. De resultaten
komen hieronder aan de orde.
327 mensen hebben onze follow-up enquête ingevuld. 86% betrof een ouder, 14% was een medewerker
van een school.
Op afgebroken casussen na worden alle casussen afgesloten met een eindverslag. Wij wilden graag weten
of de inzet van de onderwijsconsulent volgens betrokkenen ook resultaat heeY gehad. 71% van de
respondenten gaf aan dat de inzet van de onderwijs(zorg)consulent volgens hen resultaat heeY gehad.
29% heeY aangegeven dat de inzet van de onderwijs(zorg)consulent geen resultaat heeY gehad. Dit kan
meerdere oorzaken hebben. In sommige gevallen blijkt dat betrokkenen vooraf een heel ander beeld
hebben van wat de onderwijsconsulent voor hen kan betekenen. Ook zijn sommige leerlingen aangewezen
op dagbesteding, waardoor onderwijs (nog) niet aan de orde kan komen. Daarnaast komt het met enige
regelmaat voor dat scholen het advies van de onderwijs(zorg)consulent niet opvolgen waardoor er voor
het kind op dat moment nog al=jd geen bevredigende oplossing is.

“Een prima gesprekspartner die neutraal en objectief de beide
zijden van de problematiek toelichtte. De ouders en onze
school hebben deze ondersteuning als zeer welkom ervaren.”
MEDEWERKER VAN EEN SCHOOL OVER DE INZET VAN EEN ONDERWIJSCONSULENT

Men is tevens gevraagd het resultaat van de betrokkenheid van de onderwijs(zorg)consulent te
waarderen. 76% van de respondenten beoordeelt het resultaat als goed of zeer goed. 10% waardeert het
resultaat als voldoende, 9% als onvoldoende. 6% heeY neutraal geantwoord. Los van het resultaat zijn
respondenten (zeer) posi=ef over de inzet van de onderwijsconsulent. 86% van de respondenten
beoordeelt deze als voldoende, goed of zeer goed.
Tenslole beoordeelt een groot deel (72%) van de respondenten de inzet van en communica=e met het
bureau als voldoende, goed of zeer goed. Sommige respondenten hebben geen contact met het bureau
gehad, wat het rela=ef hoge aantal neutrale antwoorden (23%) op deze vraag zou kunnen verklaren.
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VOORUITBLIK
In dit hoofdstuk bespreken wij interne veranderingen voor de komende periode.
Samenwerking met landelijke partners / externe communicaEe
Er is op dit moment weinig structurele samenwerking met landelijke partners. Incidenteel vindt er
afstemming en overleg plaats. Bureau Onderwijsconsulenten zal de komende jaren inzet plegen om de
samenwerking met landelijke partners te bestendigen. In prak=jk hebben de onderwijsconsulenten
daarnaast veel met lokale partners te maken. Het verschilt per regio in hoeverre deze partners op de
hoogte zijn van de mogelijkheden om een onderwijsconsulent in te schakelen. Door onbekendheid met
deze mogelijkheid wordt een onderwijsconsulent in sommige gevallen erg laat ingeschakeld. In het
schooljaar 2016-2017 zal daarom extra aandacht worden besteed aan externe communica=e. Daarbij
wordt aandacht besteed aan de externe zichtbaarheid, herkenbaarheid en vindbaarheid van de
onderwijsconsulenten. Ook zal speciﬁeke aandacht worden besteed aan communica=e over de
onderwijszorgconsulent en de rol die deze kan spelen in het organiseren van een
onderwijszorgarrangement als ouders en school daar samen niet uitkomen.
TransiEe SOSO-bestuur
In het schooljaar 2015-2016 is de transi=e van het SOSO-bestuur ingezet. Het SOSO-bestuur krimpt van
10 zetels naar 7 zetels. De statuten van SOSO zijn hiertoe gewijzigd. Met deze transi=e is het
onderscheid tussen een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur komen te vervallen. Daarnaast is
het aantal termijnen van de bestuursleden gemaximaliseerd. Een overzicht van de huidige
bestuursbezevng is te vinden op onze website.
Toenemend beroep op onderwijsconsulenten en
bureau
Er wordt een toenemend beroep op de
onderwijsconsulenten en het bureau gedaan. Om
deze toenemende caseload adequaat op te kunnen
blijven pakken, is het noodzakelijk het komende
jaar extra onderwijsconsulenten in te zelen en de
bureaubezevng te vergroten. Daarnaast wordt
bekeken of werkprocessen eﬃciënter kunnen
worden ingezet, hoe de kwaliteit wordt
gewaarborgd en waar deze mogelijk kan worden
verbeterd.
Lijnen onderwijsconsulenten – bureau verkorten /
Bron: de Nationale Beeldbank / Designpixel
interne communicaEe
De organisa=e heeY een plale structuur; er zijn
onderwijsconsulenten, een bureau en een
controlerend bestuur. Door de toenemende groei zijn de onderwijsconsulenten en het bureau verder
van elkaar af komen te staan. Het komende jaar wordt daarom ingezet op het verkorten van de lijnen
tussen onderwijsconsulenten en het bureau, onder andere via het koppelen van een
bureaumedewerker aan het regio-overleg van de onderwijsconsulenten. Daarnaast wordt extra
aandacht besteed aan de interne communica=e. Om deze te verbeteren worden hierover aanvullende
afspraken gemaakt tussen onderwijsconsulenten en het bureau.
InformaEevoorziening / scholing (intern)
In het kader van kwaliteitszorg en als gevolg van complexere casuïs=ek, wordt extra aandacht besteed
aan de informa=evoorziening vanuit het bureau aan de onderwijsconsulenten. Daarnaast wordt in de
scholingsdagen extra aandacht besteed aan onderwerpen die kunnen helpen bij het oplossen van
complexe casuïs=ek.
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AANBEVELINGEN
Op basis van de ervaringen van de onderwijsconsulenten en het bureau volgen in dit hoofdstuk zes
aanbevelingen voor beleidsmakers en ketenpartners.
1. Zorg voor duidelijke informaEe
Er is onvoldoende bekendheid bij ouders over wat passend onderwijs inhoudt, wat men kan
verwachten en wat de rol van een samenwerkingsverband is. Sommige ouders verwachten meer
mogelijkheden voor plaatsing of handhaving op een reguliere school dan daadwerkelijk mogelijk is.
Ook voor diverse professionals in het onderwijs en verwante disciplines zijn de lijnen nog vaak
onduidelijk (wie is verantwoordelijk voor wat, wie neemt de regie, wanneer kan welke par=j worden
ingeschakeld etc.). Scholen vergeten regelma=g een beroep te doen op het samenwerkingsverband.
Ook is er dikwijls onduidelijkheid over de zorgplicht.
2. Durf over de eigen grenzen heen te kijken en van gebaande paden af te wijken
Samenwerkingsverbanden blijven in sommige gevallen
teveel binnen de grenzen van het eigen
samenwerkingsverband kijken naar een oplossing. Soms is
problema=ek zo speciﬁek dat het voor de leerling beter is
om in het naburige samenwerkingsverband naar school te
gaan. Het star vasthouden aan het bieden van onderwijs
binnen het eigen samenwerkingsverband kan dan
averechts werken en het aanbieden van passend
onderwijs juist in de weg staan.
Van scholen en samenwerkingsverbanden kan niet
worden verwacht dat ieder scenario vooraf is uitgewerkt.
Sommige problema=ek is immers zo speciﬁek dat deze
maatwerkoplossing vergen. Wanneer een dergelijk
probleem zich voordoet, is het van belang adequaat op
het probleem in te spelen. Vaak is een crea=eve oplossing
nodig, die alleen gevonden kan worden door van
gebaande paden af te wijken en out of the box te denken.
Maak gebruik van alterna=eve mogelijkheden waar dat
nodig is.

Bron: de Nationale Beeldbank / Designpixel

3. Pak belemmerende factoren aan
De samenwerking tussen onderwijsconsulenten met uitvoerders vanuit de zorg is over het algemeen
goed. Wel is er sprake van een aantal belemmerende factoren, die verbetering behoeven:
- Lange wachtlijsten / te weinig behandelplekken, mede hierdoor wordt dikwijls ingezet op korte
behandeltrajecten, terwijl kinderen / jongeren met heYige problema=ek aangewezen zijn op een
langer, intensiever traject.
- Gemeenten die alleen willen samenwerken met een speciﬁeke zorgaanbieder.
- Samenwerkingsverbanden en gemeenten die naar elkaar wijzen voor de betaling van de zorg op
school.
Met betrekking tot onderwijspartners is het zaak om de zorgplicht strikter te gaan uitvoeren en
handhaven. Nog te vaak ontwijken scholen de zorgplicht door met ouders alleen een oriënterend
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gesprek aan te gaan (zonder schriYelijke aanmelding) en aanmeldformulieren niet te verstrekken of op
de website te plaatsen.
4. Luister goed en kom afspraken na
Een aanbeveling voor alle betrokkenen: luister goed naar de ouders en kom afspraken na. Het gaat om
hun kinderen, dus vanuit ouders zullen emo=es een rol spelen. Heb daar oog voor en luister naar waar
men tegen aanloopt, en welke oplossingen ouders zelf zien. Ouders weten vaak goed wat de extra
ondersteuningsbehoeYen van hun kind zijn en hoe daarmee omgegaan kan worden. Informeer ouders
=jdig als er een probleem ontstaat en neem hen vroeg mee in het proces. Nog te vaak gebeurt het dat
betrokkenen buiten de ouders om een oplossing hebben gevonden, en ouders voor een voldongen feit
worden geplaatst. Respecteer ieders deskundigheid en werk met elkaar vanuit die deskundigheid en
verantwoordelijkheid samen. Ervaring leert dat de samenwerking prevger verloopt en een oplossing
waar beide par=jen zich in kunnen vinden sneller tot stand komt, wanneer er vanaf het begin samen
wordt opgetrokken en duidelijk met elkaar wordt gecommuniceerd over de stappen die worden gezet.

5. Maak beleid op de ondersteuning van hoogbegaafden
Met betrekking tot hoogbegaafdheid is er dikwijls discussie over de ondersteuning die deze leerlingen
nodig hebben. Valt dit wel of niet onder de basisondersteuning? Wat mag van de school verwacht worden
voor deze leerlingen? Wat kan het samenwerkingsverband in dergelijke gevallen betekenen? Wanneer de
leerling is aangewezen op een speciﬁeke onderwijsplek gericht op hoogbegaafden, hoe kan dat dan
worden gerealiseerd? En indien deze plek rela=ef ver van de woonplaats is, wat zijn dan de mogelijkheden
voor leerlingenvervoer?
6. Maak duidelijke afspraken, zoek elkaar op en ga samen (met ouders) aan de slag!
Samenwerkingsverbanden die kiezen voor een verdeling van de ondersteuningsgelden onder
schoolbesturen dienen heldere afspraken te maken met de schoolbesturen over de rol van het
samenwerkingsverband en wat zij voor ouders en scholen
kan betekenen in vastgelopen situa=es.
Gemeenten en scholen vinden het vaak las=g om een
gezamenlijk (onderwijszorg)arrangement vorm te geven.
Het gaat dikwijls om meerdere casussen. Om te voorkomen
dat men bij iedere casus opnieuw het wiel moet uitvinden,
zouden gemeenten en samenwerkingsverbanden
duidelijkere afspraken kunnen maken over de manier
waarop dergelijke casussen worden opgepakt en wie
waarvoor verantwoordelijk is. De rol van de gemeente is
voor het onderwijs vaak verwarrend. Voor ambtenaren van
de gemeenten is nog te vaak onduidelijk waar hun
verantwoordelijkheid (bijv. op het gebied van jeugdzorg) ligt
en dat deze verantwoordelijkheid ook reikt tot aan het
bieden van zorg in de school. Zorg als
samenwerkingsverband en gemeente voor heldere en
inzichtelijke informa=e voor ouders en professionals over
afspraken en procedures en plaats ook voorbeelden van
trajecten en good prac=ces op de eigen website. Geef als
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samenwerkingsverband heldere informa=e op de eigen website over wat men wel en niet kan en mag
verwachten van de verschillende trajecten, eventueel toegespitst op de verschillende scholen/
schooltypes. Dat voorkomt irreële verwach=ngen.
Het ontbreekt gemeenten dikwijls aan noodzakelijke inhoudelijke kennis van leerlinggebonden
problema=ek. Tegelijker=jd hebben scholen moeite met het integreren van zorg in het onderwijs. We
zien dan ook dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op onderwijszorgconsulenten om gekoppeld aan de prak=jk - uitleg te geven over de kaders van onderwijs en zorg en ervaringen te delen
met betrekking tot het organiseren van onderwijszorgarrangementen.
In diverse regio’s zien wij dat men probeert bruggen te bouwen tussen onderwijs en zorg. Landelijk
gezien gebeurt dit echter nog onvoldoende. Kennis ontbreekt over wat men van het andere discipline
kan verwachten en hoe men elkaar kan aanhaken. Daarnaast speelt dikwijls de vraag: wat is reëel; wat
mag ik als school verwachten van de inzet van de zorg op school? Met name wanneer het om complexe
problema=ek gaat weten de afzonderlijke disciplines elkaar nog niet goed te vinden. Zoek elkaar (nog
meer) op, deel kennis en informa=e en werk (beter) samen.
Het samenwerkingsverband moet ook voor ouders bereikbaar zijn. Nog te vaak is een
samenwerkingsverband niet op de hoogte van een vastgelopen situa=e omdat instan=es (bijvoorbeeld
de school of de leerplichtambtenaar) verzuimen dit aan het samenwerkingsverband te melden.
Wanneer ouders ook zelfstandig bij het samenwerkingsverband terecht kunnen, kan er door het
samenwerkingsverband sneller ac=e worden ondernomen en kan (langer) thuiszilen worden
voorkomen.
Spreek wanneer er diverse hulpverleners zijn betrokken af wie de regie houdt en op welke manier, met
welke frequen=e men elkaar op de hoogte houdt.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitgave? Neem dan contact op met
bureau onderwijsconsulenten, via 070-3122887 of info@onderwijsconsulenten.nl
Onze medewerkers staan u graag te woord!

Kijk voor meer informatie ook op onze website, www.onderwijsconsulenten.nl.
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