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Voorwoord
Ondanks alle inspanning van scholen, samenwerkingsverbanden, zorgverleners, ouders en andere
betrokkenen neemt het aantal thuiszitters toe. Ook het aantal casussen bij Onderwijsconsulenten is
dit jaar weer toegenomen. Wat zijn de sleutels om passend onderwijs echt tot een succes te maken?
Wat is er nodig om alle kinderen een passende plek te bieden? Voor de een betekent ‘passend’: meer
zorg en weinig onderwijs en voor de ander: veel onderwijs en een beetje zorg. Maatwerk realiseren,
dat is afgestemd op de individuele behoeften van een kind blijkt nog altijd ingewikkeld. Het is een
vraagstuk waar onze consulenten zich dagelijks voor inzetten: hoe zorgen we ervoor dat dit kind
krijgt wat hij of zij nodig heeft, en tot ontwikkeling komt? Het welzijn van het kind staat daarbij
altijd voorop.

Soms ontstaat er daarbij frictie, bijvoorbeeld
wanneer een andere betrokkene daar een ander
beeld van heeft. De onafhankelijke positie en de
communicatieve vaardigheden van de consulent
bieden partijen die met elkaar in conflict zijn,
openingen om (weer) met elkaar in gesprek te gaan.
De kennis en ervaring van de consulenten blijken
regelmatig meerwaarde te hebben. Bijvoorbeeld
kennis over de (wettelijke) mogelijkheden om
af te wijken van onderwijstijd, ervaring in het
organiseren van maatwerkoplossingen of met het
ondersteunend inzetten van zorg in het onderwijs.
Het overgrote deel van onze casuïstiek heeft dan
ook een positieve oplossing. En daar ben ik trots op.
Het is te danken aan de bemiddelingsvaardigheden,
het doorzettingsvermogen en de creativiteit
van onze consulenten. Maar zij kunnen het niet
alleen. Alleen in samenwerking met ouders,
scholen, samenwerkingsverbanden, hulpverleners,
gemeenten en zorgaanbieders kunnen zij tot deze
resultaten komen. Voor die goede samenwerking
ben ik dankbaar. Samenwerking: het is een –
misschien wel de – sleutel om passend onderwijs tot
een succes te maken.
Een andere sleutel is luisteren: echt goed luisteren
naar elkaar. En dat is meer dan alleen iets horen.
Het gaat om echt begrijpen wat de ander zegt. En
dat betekent: geen conclusies trekken, maar vragen
stellen. Altijd vragen blijven stellen. En als de ander
boos of verdrietig wordt, begrijpen dat die boosheid
of dat verdriet is gericht op de situatie, die soms echt
uitzichtloos lijkt. Emoties mogen er zijn. Moeten er
zijn. Er is immers weinig verdrietiger dan een kind
zien afglijden en steeds ongelukkiger zien worden.

Het welzijn van alle kinderen en jongeren, dat is
waar het om gaat.
Ik ben me ervan bewust dat wij in onze casuïstiek
slechts een heel klein deel van de schoolgaande
populatie zien, 0,06% om precies te zijn. Maar die
0,06% laat ons wel zien waar het nog niet goed
gaat. Zij zijn de leerlingen waarvan we lessen
kunnen leren, zodat we het in de toekomst met
elkaar beter kunnen doen. Wat kunnen we leren
van de leerlingen die bij Onderwijsconsulenten
terecht komen? Wat leren we van de casussen
die we niet opgelost krijgen? En hoe kunnen we
veldpartijen ondersteunen bij het leren van casussen
die succesvol zijn opgelost met de hulp van een
consulent? Daar gaan we de komende tijd mee aan
de slag.
Om alvast in een lerende modus te komen, hebben
we een best practice in het jaarverslag opgenomen.
Ook hebben we het afgelopen schooljaar in
samenwerking met het NJi een aantal ervaringen
uit onze casuïstiek gepubliceerd in ‘Maatwerk en
passend onderwijs bij complexe zorgvragen: de
leerling centraal’. We hopen daarmee een klein
steentje bij te dragen aan de verbetering van
passend onderwijs.
Aïscha Trokasti, directeur Onderwijsconsulenten

Met de hulp van de onderwijsconsulent
hebben wij als ouders ons doel gehaald
om onze dochter op een geschikte school
te plaatsen. Ouder
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1. Over ons
Wij bieden ouders, scholen en
samenwerkingsverbanden begeleiding,
bemiddeling en advies bij het vinden van
geschikt onderwijs voor het kind1. Ieder kind
verdient onderwijs dat bij hem of haar past.
Onderwijs dat uitdaagt en rekening houdt met
mogelijkheden en beperkingen.

Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het
de ouders, school en het samenwerkingsverband
niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn
wij er om te helpen! Zowel ouders en leerlingen,
scholen als samenwerkingsverbanden kunnen bij ons
terecht voor een onafhankelijk advies of bemiddeling
voor leerlingen uit het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo. Onze inzet
is gratis en onafhankelijk.
Samen met de ouders en de leerling, de school, het
samenwerkingsverband en eventueel betrokken
hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling
past. Onze consulenten zijn door het hele land actief
en beschikken over een uitgebreid netwerk in de
regio, kennis van de wet- en regelgeving en hebben
ervaring met het organiseren van maatwerk én
het vinden van creatieve oplossingen. Daarnaast
hebben wij onderwijszorgconsulenten in dienst.
Deze consulenten hebben specifieke expertise over
de combinatie onderwijs en zorg en helpen ouders,
scholen en (jeugd)hulpverlening om tot goede
afspraken te komen over de inzet van de zorg op
school.

Organogram Onderwijsconsulenten
Bestuur

Directeur

Kantoorpersoneel
• Officemanager
• Beleidsmedewerkers
• Intakemedewerkers
• Secretaresse

Onderwijs(zorg)consulenten
• Onderwijsconsulenten
• Onderwijszorgconsulenten

2018 – 2019

54

consulenten

9

bureaumedewerkers

1.855

aanmeldingen

51% schoolgaande kinderen /
48% thuiszitters
(1% status onbekend)
48% po-leerlingen / 46% vo-leerlingen /
2% mbo-leerlingen / 4% anders

76% waardeert inzet
consulent als goed of zeer goed

Wij werken in opdracht van het ministerie van OCW
en het ministerie van VWS. Vanuit ons kantoor in
Den Haag staan wij met negen bureaumedewerkers
onze consulenten bij. Onderwijsconsulenten
valt onder de Stichting Ondersteuning Scholen
en Ouders. Het bestuur van deze stichting is
eindverantwoordelijk en stelt het beleid vast. Samen
maken wij ons sterk om het kind het onderwijs
te bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij zijn
behoeften.

Onderwijsconsulenten
verbinden kind, ouder en professional

1

Waar kind staat kunt u ook jongere of jeugdige lezen.
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2. Cijfers
In het schooljaar 2018/2019 volgden ruim 3
miljoen leerlingen in Nederland onderwijs
binnen het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en het mbo. Het overgrote deel
van deze leerlingen doorloopt de schooltijd
zonder problemen. Soms loopt er echter
een leerling vast op school en lukt het de
ouders, school en het samenwerkingsverband
niet om hiervoor een oplossing te vinden.
Zowel ouders en leerlingen, scholen als
samenwerkingsverbanden kunnen bij
Onderwijsconsulenten terecht voor een
onafhankelijk advies2 of bemiddeling voor
leerlingen uit het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo.

van de aanvragen zich heeft doorgezet. Zie hiervoor
grafiek 1.
Grafiek 1: Aanmeldingen per schooljaar
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Status
In totaal zijn er 848 aanvragen (46%) voor het einde
van het schooljaar afgesloten met een eindverslag
en waren 956 trajecten (51%) aan het eind van het
schooljaar nog in behandeling bij een consulent. De
overige 51 trajecten (3%) zijn voortijdig afgebroken,
omdat het probleem al was opgelost of omdat
ouders hun toestemming terugtrokken en niet
verder wilden met de onderwijsconsulent.
Heropeningen
In sommige gevallen werd na afsluiting van de
aanvraag in een later stadium opnieuw de hulp
van een consulent gevraagd. Dit schooljaar zijn er
244 dergelijke heropeningen geweest (13% 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, ouders die het niet 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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Dit schooljaar hebben wij meer dan 10.000
belhandelingen verwerkt. 1.855 aanvragen uit het
po, vo en mbo zijn daadwerkelijk in behandeling
genomen door een onderwijsconsulent. Dit is 0,06%
van het totaal aantal schoolgaande leerlingen.
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Aanvragen

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

261
335
553
567
603
837
1004
1161

28%
65%
3%
6%
39%
20%
16%

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

1188
2%
1270
7%
1372
8%
1226 -10,5%
1605
31%
1632
2%
1740
7%
1855
7%

Zeer snelle reactie, zeer goed contact, zeer
goede steun bij het gesprek op school.
School kon geen onderwijsplan in onze
situatie geven, dus zit onze dochter nog
thuis. Ouder

Per provincie
Ook dit schooljaar kwamen, net als voorgaande
jaren, de meeste aanmeldingen uit de provincie ZuidHolland. Vanwege het grote aantal aanmeldingen
uit deze provincie waren onze consulenten in deze
provincie enige tijd niet meer op korte termijn
beschikbaar en werd er gewerkt met een wachtlijst.
Deze situatie heeft zich dit jaar ook voorgedaan
provincie-breed in Noord-Holland, Limburg, Utrecht,
Flevoland en in de provincie Gelderland specifiek
in de regio Arnhem-Ede-Nijmegen. Tabel 1 geeft
het overzicht weer van de aanmeldingen vanuit de
verschillende provincies.

Trend
Het aantal in behandeling genomen aanvragen is ten
opzichte van vorig jaar met 7% toegenomen. Hieruit
kunnen wij concluderen dat de trend van stijging
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De ouders (of de leerling vanaf 18 jaar) dienen toestemming te geven voor het doorgeven van hun persoonsgegevens.

Tabel 1: Aanmeldingen per provincie

Tabel 2: Percentage per provincie

Aantal
leerlingen

Casussen
OC*

%**

Aanmeldingen
18-19

Bij
OC*

Aantal
leerlingen
landelijk per
provincie**

95.565

42

0,04%

121.429

42

0,03%

Groningen

42

2%

3%

89.713

50

0,06%

Friesland

42

2%

4%

Overijssel

220.896

176

0,08%

Drenthe

50

3%

3%

Flevoland

86.967

71

0,08%

Overijssel

176

10%

7%

Gelderland

370.864

285

0,08%

Flevoland

71

4%

3%

Utrecht

235.873

138

0,06%

Gelderland

285

15%

12%

Noord-Holland

473.142

193

0,04%

Utrecht

138

7%

8%

Zuid-Holland

647.403

441

0,07%

Noord-Holland

193

10%

16%

63.889

37

0,06%

Zuid-Holland

441

24%

22%

Noord-Brabant

427.923

239

0,06%

Zeeland

37

2%

2%

Limburg

162.773

106

0,07%

Noord-Brabant

239

13%

14%

4.472

35

Limburg

106

6%

5%

3.000.909

1.855

35

2%

Groningen
Friesland
Drenthe

Zeeland

Niet in te delen
Totaal

0,06%

Niet in te delen
Totaal

1.855

*	Aantal aanmeldingen OC 18-19 in absolute aantallen
**	Percentage aanmeldingen bij OC ten opzichte van totaal
aantal leerlingen provincie

*	Percentage aanmeldingen bij OC (ten opzichte van landelijk
totaal aantal aanmeldingen bij OC)

Hierin valt op dat de meeste provincies op, of
dicht tegen het gemiddelde cijfer zitten wat
betreft het aantal casussen ten opzichte van
het aantal leerlingen in de provincie (0,06%
van alle leerlingen was in behandeling bij een
onderwijsconsulent). Tabel 2 maakt het percentage
aanmeldingen bij Onderwijsconsulenten (ten
opzichte van landelijk totaal aantal aanmeldingen
bij Onderwijsconsulenten) per provincie zichtbaar en
het percentage leerlingen per provincie (ten opzichte
van landelijk totaal aantal leerling).

**	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. Zie grafiek 2.

Grafiek 2: Aanmeldingen per provincie ten opzichte
van vorig jaar
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Hierin valt een aantal zaken op. Ten opzichte van
vorig jaar laten de provincies Gelderland, Drenthe,
Limburg en Zeeland een stijging van 15% of meer
zien en in Utrecht en Flevoland is er zelfs sprake van
een stijging van meer dan 22%. De provincies NoordHolland, Noord-Brabant en Friesland laten echter
weer een daling zien.

reguliere basisonderwijs, 220 leerlingen (25%) uit
het speciaal onderwijs en 128 leerlingen (14%) uit
het speciaal basisonderwijs). Tot slot hadden 19
aanmeldingen (2%) betrekking op de overstap van po
en vo. Zie diagram 2 voor de verdeling aanmeldingen
in het primair onderwijs.
Diagram 2: Verdeling aanmeldingen primair
onderwijs

Eigenlijk was het ‘probleem’ al opgelost.
Want mijn zoon zat toen al op een andere
school. Maar de onderwijsconsulent heeft
nog wel nazorg gedaan en gesprekken
gevoerd met zowel de oude als de nieuwe
school. Dat vind ik wel fijn. Ouder

Onderwijsconsulenten is inzetbaar voor leerlingen
in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal)
onderwijs. In deze onderwijstypen is er sprake van
zorgplicht en is het samenwerkingsverband een
actieve partner. Daarnaast is Onderwijsconsulenten
inzetbaar voor studenten in het middelbaar
beroepsonderwijs. Bij dit onderwijstype is er
wel zorgplicht, maar is er geen sprake van een
samenwerkingsverband. Diagram 1 geeft een
verdeling weer van de aanmeldingen per schooltype.
Diagram 1: Verdeling aanmeldingen per schooltype

4%

BAO

SBO
Overgang PO-VO
59%

De consulent is iemand die op sociale
wijze zich de kaas niet van het brood
laat eten. Ook heeft hij veel kennis van,
en inzicht in het onderwijswereldje en
hoe zaken achter de schermen gaan.
Een betrokken man die zich geweldig
inspant om voor het kind het beste te
regelen. Professional

PO
VO
MBO
48%

Anders

46%

Primair onderwijs
Onder de verzamelnaam primair onderwijs (po)
registreren we het volgende:
• basisonderwijs (bao)
• speciaal basis onderwijs (sbo)
• speciaal onderwijs (so)
• overgang po-vo
Het aandeel aanmeldingen vanuit het primair
onderwijs is 48%, oftewel 889 leerlingen.
Een toename (11%) in verhouding tot de 799
aanmeldingen van vorig jaar. De onderverdeling in
schoolsoorten binnen het primair onderwijs is als
volgt: 522 leerlingen (59%) zijn afkomstig uit het
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2%

SO

25%

Onderwijstypen

2%

14%

Voortgezet onderwijs
Onder het vo registreren wij het volgende:
•	vo, inclusief voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo)
• voortgezet speciaal onderwijs (vso)
• overgang vo-mbo
Het aandeel aanmeldingen vanuit het voortgezet
onderwijs, inclusief vavo, is 46%, oftewel 854
leerlingen. Dit is iets gezakt ten opzichte van
vorig jaar toen het percentage 47% was. De
onderverdeling in schoolsoorten binnen het
voortgezet onderwijs is als volgt: 565 leerlingen
(66%) zijn afkomstig uit het regulier voortgezet
onderwijs, 285 leerlingen (33%) uit voortgezet
speciaal onderwijs en waren er twee aanmeldingen
afkomstig van leerlingen die van vo overgingen
naar het mbo. Zie diagram 3 voor een verdeling van
aanmeldingen in het voortgezet onderwijs.

Diagram 3: Verdeling aanmeldingen voortgezet
onderwijs

VO
VSO
33%

66%

Speciaal onderwijs
Zoomen we in op het speciaal onderwijs, dan zien
we dat van alle aanvragen 34% afkomstig is uit
het speciaal (voortgezet) onderwijs, oftewel 633
aanmeldingen. Een toename (13%) in verhouding
tot de 562 aanmeldingen van vorig jaar. Van die 633
aanmeldingen waren er 348 leerlingen afkomstig uit
het speciaal onderwijs (55%) en 285 leerlingen (45%)
afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs.
Diagram 4 maakt de verdeling binnen het speciaal
onderwijs zichtbaar.
Diagram 4: Verdeling aanmeldingen speciaal
onderwijs

SO

Thuiszittende leerlingen
Van de 1.855 leerlingen die ondersteuning van
Onderwijsconsulenten hebben gehad, waren er
938 leerlingen (51%) schoolgaand ten tijde van
de aanmelding en 891 leerlingen (48%) zaten op
moment van aanmelding thuis. Bij 1% was de status
onbekend bij aanmelding. Zie hiervoor diagram 5.
Hier is een kleine verschuiving zichtbaar ten opzichte
van vorig jaar, waar het 46% thuiszitters betrof.
En ook dit jaar is weer het grootste aandeel van
thuiszittende leerlingen afkomstig uit het voortgezet
(speciaal) onderwijs, namelijk 470 leerlingen (53%).

Schoolgaand: 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.
Thuiszitters: leerlingen die volledig thuis
zaten op het moment van de aanmelding.

Kijken we naar het regulier onderwijs versus
het speciaal onderwijs, dan is te zien dat het
aandeel thuiszittende leerlingen afkomstig uit het
reguliere onderwijs (bao, sbo en vo) met 569 (64%)
aanmeldingen hoger is dan het aantal thuiszitters
afkomstig uit het speciaal onderwijs (so en vso),
waarvan wij 261 (30%) aanmeldingen hebben
ontvangen. De overige aanmeldingen vallen onder
de categorie ‘anders’ of hebben betrekking op de
overgang po-vo of overgang vo-mbo.

VSO

Diagram 5: Schoolgaand of thuiszittend op moment
van aanmelding

45%
55%

1%

Schoolgaand
Thuiszittend
Status onbekend

Middelbaar beroepsonderwijs en overig
Vanuit het mbo zijn er 44 leerlingen (3%) aangemeld.
Dat zijn 21 leerlingen minder dan vorig jaar. Mboinstellingen hebben, net als scholen voor primair
en voortgezet onderwijs, de plicht om passend
onderwijs aan te bieden. Tot slot kwamen 40
leerlingen (2%) uit de categorie ‘anders’. Dit betreft
bijvoorbeeld leerlingen met een ontheffing of
leerlingen die voor het eerst naar school gaan.
Bij 26 leerlingen (1%) is het schooltype onbekend
(bijvoorbeeld een leerling afkomstig uit het
buitenland).

48%

51%
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Onderwijszorgconsulenten
Er zijn 10 onderwijszorgconsulenten inzetbaar,
zij beschikken over specifieke expertise over de
combinatie onderwijs en zorg. Dit schooljaar zijn
er 123 aanmeldingen (7% van het totaal aantal
aanmeldingen) in behandeling genomen door een
onderwijszorgconsulent (OZC). Zie diagram 6.
Diagram 6: Verdeling aanmeldingen
Onderwijsconsulent en Onderwijszorgconsulent

Onderwijsconsulent

123

Onderwijszorgconsulent

1.732

Van deze 123 zorgcasussen betrof het 113
OZC casussen, 7 OZC-casussen waarbij een
onderwijsconsulent (OC) was aangehaakt en 3 OCcasussen waarbij een onderwijszorgconsulent (OZC)
was aangehaakt. Van het totaal aantal zaken zijn er
848 afgesloten, 540 casussen hiervan bevatten een
aanzienlijke zorgcomponent. Dat is een percentage
van 64% van alle behandelde casussen. Zie tabel 3
voor de verdeling van de zorgcasussen.
Tabel 3: Verdeling zorgcasussen
Zorgcassusen:
OZC-casus:
OZC-casus met OC:
OC-casus met OZC:

123
113
7
3

Van de 123 casussen hebben 59 (48%) betrekking
op schoolgaande kinderen en 64 aanmeldingen
(52%) op thuiszittende leerlingen. Dit laatste
is een stijging van het percentage ten opzichte
van vorig jaar, toen 46% van de casuïstiek van
de onderwijszorgconsulenten betrekking had op
thuiszittende leerlingen. Diagram 7 maakt de
verdeling van de onderwijszorgaanvragen per
schooltype inzichtelijk.
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Diagram 7: Onderwijszorgaanvragen per schooltype

1%
22%

1%

BAO
24%

SBO
SO
8%

VO
VSO

29%

15%

MBO
Anders

Tabel 4 geeft het overzicht weer van de
behandelde onderwijszorgaanvragen, inclusief de
gecombineerde casussen, op provinciaal niveau.
Tabel 4: OZC-casussen, incl. gecombineerde
casussen, uitgesplitst naar provincie
Provincie
Totaal OZC casussen Schoolgaand
Noord-Holland
28
6
Flevoland
4
2
Utrecht
13
8
Zuid-Holland
21
11
Gelderland
16
7
Zeeland
4
1
Noord-Brabant
2
2
Limburg
14
10
Overijssel
11
7
Drenthe
3
3
Friesland
4
2
Groningen
2
0
Onbekend
1
0
Totaal
123
59

Thuiszitter
22
2
5
10
9
3
0
4
4
0
2
2
1
64

Reden van aanmelding
In lijn met eerdere jaren worden ook dit jaar de
meeste aanmeldingen gedaan met als aanmeldreden
‘advies passend onderwijs’: 1.423 aanmeldingen, dat
is 77% van het totaal aantal aanmeldingen. Hier is
sprake van wanneer één of meerdere partijen niet
duidelijk hebben wat het kind nodig heeft en welke
onderwijsplek dit kan bieden. 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’, wanneer
er geen passende onderwijsplek in de regio is voor
een kind met een extra ondersteuningsbehoefte:
142 casussen, dat is 8% van de totale casuïstiek.
Problematiek rondom het ontwikkelingsperspectief
(opp), bijvoorbeeld een situatie waarin ouders en
school het niet eens worden over de benodigde
ondersteuning, betreft 4% van de casuïstiek en bij
schorsing/(dreigende) verwijdering die leidt tot
langdurig thuiszitten 3%. Tot slot is er casuïstiek
die betrekking heeft op een bekostigingsvraagstuk,
waarbij er onenigheid/onduidelijkheid is wie
verantwoordelijk is voor de financiering van het
OPP of Onderwijszorgarrangement. De overige
aanmeldingen vallen onder de categorie ‘anders’. Zie
onderstaand diagram 8 voor de verdeling van reden
van aanmelding.
Diagram 8: Verdeling reden van aanmelding

2%

6% 1% 7%

3%
4%

Plaatsingsprobleem
Schorsing en/of (dreigende)
verwijdering
Problematiek rondom OPP
Advies passend onderwijs

Het contact was fijn, goed advies en
heel erg meegedacht vanuit mijn kind.
Prettige samenwerking en open, snelle
en directe communicatie via mail en
telefoon. Ouder

Bekostigingsvraagstuk
77%

Anders
Niet verklaarbaar

We hebben alleen contact gehad met
de consulent. Dat contact was erg
fijn. Een luisterend oor in en moeilijke
situatie en een professionele en ervaren
ondersteuning tijdens de gesprekken
op school (met school/hulpverlening en
leerplicht). Het heeft ons goed geholpen
in het te volgen traject met als resultaat
dat onze zoon weer onderwijs volgt en
groeit in zijn ontwikkeling. Ouder
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3.	Resultaten en
waardering
In dit hoofdstuk richten we ons op de
resultaten van onze trajecten en de waardering
van ons werk door verschillende externe
partijen.

trekken er lering uit. Deze analyse heeft betrekking
op zowel meldingen als klachten, waarvan 24
meldingen/klachten afkomstig waren van ouders,
1 van de leerling zelf en 1 van een directeur van
een school. Zie tabel 5 met de verdeling van de
onderwerpen waarop de klachten en meldingen
betrekking hadden.
Tabel 5: Onderwerpen klachten en meldingen

Opvolging advies
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. In dit schooljaar werd
bij 69% van de aanvragen het advies van de
consulent overgenomen, bij 6% werd het advies
gedeeltelijk overgenomen. Van de zaken waar een
onderwijszorgconsulent bij was betrokken lag het
percentage overgenomen adviezen hoger. In 92
van de 120 afgeronde casussen werd het advies
overgenomen. Zie diagram 9 voor de percentages al
dan niet overgenomen oplossingen.
Diagram 9: Oplossing al dan niet overgenomen

14%

5%

6%
5%

(Nog) niet
overgenomen
Deels overgenomen
Onbekend
Overgenomen
Niet ingevuld

69%

Er zijn enorm mooie stappen gezet met
grote inzet van de consulent. We zijn
ontzettend blij dat jullie bestaan en zo
veel voor de leerlingen over hebben. Een
prachtige instantie. Ouder

Meldingen en klachten
Aantal
Dit schooljaar heeft Onderwijsconsulenten 26
meldingen en klachten ontvangen. Meldingen
betreffen geen officiële klacht. Echter, wij nemen
deze signalen hoog op en behandelen deze als een
officiële klacht. We bespreken de kwestie intern en
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Aantal
8
8
8
2

Onderwerp
Handelen van de consulent
Verzoek aanpassen eindverslag
Verzoek andere consulent
Stoppen met Onderwijsconsulenten

Aanpak klacht
Van de 26 klachten en meldingen zijn er 21 naar
tevredenheid van de betrokkenen opgelost.
•	In 6 gevallen is het eindverslag aangepast
op feitelijke onjuistheden (2 verzoeken zijn
uiteindelijk afgesloten door uitblijven van
respons van ouders).
•	In 6 gevallen volgde een toelichting op de rol
en taak van de consulent (2 verzoeken zijn
uiteindelijk afgesloten door uitblijven van
respons van ouders).
•	In 8 gevallen werd een tweede consulent
ingezet.
•	In 3 gevallen volgde een persoonlijk gesprek
tussen klager en consulent.
•	In 3 gevallen werd een dergelijk gesprek
aangeboden, maar wenste de klager daar geen
gebruik van te maken.
•	In 2 gevallen is op verzoek het dossier vernietigd.
Op 4 acties is door de klager niet meer gereageerd
en in 1 geval kon de klacht niet naar tevredenheid
van de klager worden opgelost. Tot slot is die ene
klager dan ook doorverwezen naar de Landelijke
Klachtencommissie.

Tevredenheid ouders en schoolfunctionarissen
Wij vinden de tevredenheid en suggesties van
betrokken ouders en schoolfunctionarissen heel
belangrijk. Daarom sturen wij circa drie maanden na
het afronden van een traject de ouders en betrokken
schoolfunctionarissen via e-mail een korte enquête.
In deze enquête staan vragen naar de ervaringen
rond de betrokkenheid van het bureau en de
individuele consulent.
In het schooljaar 2018-2019 zijn er 848 casussen
(inclusief 51 afgebroken casussen) afgesloten. De
enquête is door 210 mensen ingevuld, waarvan 92%
door een ouder en 8% door een medewerker van een
school. Van de respondenten gaf 77% aan dat de

inzet van de consulent volgens hen resultaat heeft
gehad. De overige 23% van de respondenten gaf aan
dat de inzet van de consulent geen resultaat heeft
opgeleverd.
De enquête maakt ook zichtbaar dat 63% van de
respondenten het resultaat beoordeelt als goed of
zeer goed, 4% waardeert het resultaat als voldoende,
18% als onvoldoende en 15% heeft neutraal
geantwoord. Los van het behaalde resultaat, zijn
respondenten (zeer) positief over de inzet van de
consulent. Zo beoordeelt 76% van de respondenten
deze als goed of zeer goed. Ook de inzet en de
communicatie met het bureau wordt gewaardeerd,
87% van de respondenten heeft die met een
voldoende, goed of zeer goed beoordeeld. Diagram
10 geeft een overzicht van de waardering.
Diagram 10: Beoordeling resultaat

9,50%

Onvoldoende
7,69%

43,44%

6,33%

Voldoende
Neutraal
Goed
Zeer goed

33,03%

Zonder twijfel een ‘life saver’. Ik heb
ontzettend veel steun en hulp gehad
van de consulent. Ze is een geweldige
consulent die flexibel meedenkt en
rustig blijft ook al was ik dat zeker niet
altijd. Ouder
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4. Focuspunten 2018-2019
In dit hoofdstuk blikken wij kort terug op een
aantal onderwerpen waar wij ons dit afgelopen
jaar mee hebben beziggehouden.
Samenwerking ketenpartners
Wij zijn ervan overtuigd dat een kind er het meest
bij is gebaat als alle betrokkenen – ouders, onderwijs
en jeugdzorg – nauw samenwerken om tot een
passende oplossing te komen. Wij hechten om die
reden veel waarde aan onze samenwerking met de
ketenpartners. Zo werken wij met o.a. Gedragswerk,
Ingrado en de Kinderombudsman samen om
gesignaleerde problemen op te pakken.
Met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben wij
gewerkt aan de brochure ‘Maatwerk en passend
onderwijs bij complexe zorgvragen: de leerling
centraal’. We hebben deze brochure breed gedeeld
met het veld. Ook heeft Onderwijsconsulenten
meegedacht over en feedback gegeven op diverse
publicaties van derden.
Samenwerkingsverbanden die bezig zijn met
het opzetten van een ouderpunt hebben wij
ondersteund. We hebben meegedacht en ervaringen
gedeeld. Tot slot hebben wij deelgenomen aan
congressen, waar wij door middel van workshops
en de deelname aan rondetafelgesprekken onze
ervaring en kennis hebben overgedragen.

Veranderplan en verhuizing
Met begeleiding van organisatie- en adviesbureau
De Melker en Partners zijn wij gestart met een
veranderplan, gericht op kwaliteitsverbetering en
verbetering voor onze medewerkers. Daarbij is ons
uitgangspunt: wanneer de omstandigheden van
onze consulenten en bureaumedewerkers optimaal
zijn, heeft dit direct effect op de kwaliteit van onze
dienstverlening. Het hoofdkantoor is in de zomer
van 2019 verhuisd naar een nieuw gebouw. Daarmee
hebben wij een betere werkomgeving gerealiseerd
voor het kantoorpersoneel en zijn de maandelijkse
kosten naar beneden bijgesteld.

Huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
helpt professionals bij vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5
stappen bepalen professionals of ze een melding
moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende
hulp kan worden ingezet. Sinds 1 januari 2019
zijn professionals in o.a. het onderwijs verplicht
om te werken met het afwegingskade (stap 4).
Onderwijsconsulenten heeft een eigen meldcode
ontwikkeld waarin de 5 verplichte stappen zijn
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opgenomen. Om de kennis van onze consulenten
over het gebruik van de meldcode te bevorderen
en ze te ondersteunen wanneer er verdenkingen
zijn van huiselijk geweld, hebben wij dit jaar
twee aandachtsfunctionarissen in de organisatie
aangewezen. Deze functionarissen hebben
trainingen gevolgd en zijn ingeschreven bij de
Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen
Kindermishandeling.

Website en huisstijl
Dit jaar hebben wij gewerkt aan een nieuwe huisstijl
en website. De oorspronkelijke huisstijl is opgefrist
en onze flyers en folders zijn zowel qua vorm als
inhoud geüpdatet. Ook is onze website vernieuwd.
De website is nu gebruiksvriendelijker, waardoor het
aanmelden van een kind makkelijker is en ouders en
professionals eenvoudiger de benodigde informatie
kunnen vinden. Al onze communicatiemiddelen
hebben nu dezelfde uitstraling en zijn qua informatie
goed op elkaar afgestemd

Ik vind de consulent een zeer betrokken
persoon, erg deskundig en wij hebben
ontzettend veel gehad aan haar
betrokkenheid om onze zoon nog een
kans te geven op het regulier onderwijs.
Mede door haar inzet, gaat het stukken
beter en doet onze zoon het erg goed
en gaat hij weer met plezier naar
school! Ik zal haar bij iedereen willen
aanraden. Ouder

5.	Uit de praktijk van
een onderwijs(zorg)
consulent
Yasmin is een meisje van 17 jaar dat al ruim
een half jaar thuis zit. Zij zit op een reguliere
vo-school en blijft als gevolg van haar
afwezigheid nu voor de tweede keer zitten in 4
havo. Yasmin is depressief, heeft angstklachten
en is sterk overprikkeld. Ze is van de ene op
de andere dag uitgevallen, zonder dat er
thuis en op school eerder zorgelijke signalen
zichtbaar waren. Yasmin wordt gezien als een
perfectionistische, stille leerling.

Yasmin wordt verwezen naar de Brede Blik poli
in het ziekenhuis, waar ze multidisciplinair wordt
onderzocht. Hieruit blijkt dat Yasmin ASS heeft
en last heeft van burn-out klachten. Zij heeft rust
nodig, zo is het advies, en ze wordt verwezen naar
een prikkelarme dagbestedingsplek. Omdat Yasmin
van dieren houdt en bij dieren tot rust komt, wordt
er gezocht naar een plek op een zorgboerderij.
Leerplicht krijgt het verzoek om een artikel 11
onder g af te geven (jongere is door gewichtige
omstandigheden niet in staat om de school te
bezoeken).
Met het oog op de wens van Yasmin om op termijn
terug te keren naar school, word ik ingeschakeld op
verzoek van leerplicht, die goede ervaringen heeft
met Onderwijsconsulenten. Intussen stagneert de
zoektocht naar een passende dagbesteding, omdat
Jeugdzorg vindt dat een zorgboerderij niet het juiste
tussenstation is om weer naar het onderwijs terug
te keren.

ontspanning, onderwijs en behandeling centraal
staan. Dat hiervoor een appèl wordt gedaan op de
variawet, geeft Yasmin al een heel ander gevoel. Zij
voelt zich niet langer gediskwalificeerd, want ze kan
hierdoor zelf de regie nemen bij haar herstel en een
eigen stappenplan maken.
Volgens het plan gaat Yasmin 2 dagdelen naar
een tussenvoorziening voor leerlingen met
internaliserende problemen. Ze heeft 2 vakken
uitgekozen waarmee ze gaat starten. Daarnaast
krijgt ze een dagdeel psychologische behandeling
en gaat ze 2 dagdelen naar een zorgboerderij met
het doel: ritmeopbouw, regelmaat en ontspanning.
Ook krijgt ze een aantal uren individuele coaching.
Dit alles leidt ertoe dat Yasmin steeds beter gaat
functioneren en dat de onderwijsuren kunnen
worden uitgebreid.
Aan het eind van het schooljaar is Yasmin weer
volledig bij met de lesstof. Haar belastbaarheid is
sterk toegenomen, ze heeft geen last meer van
depressieve gedachten en haar angstklachten zijn
flink afgenomen. Intussen is Yasmin voor zeker 50 %
belastbaar voor onderwijs.
Yasmin gaat het komende jaar 4 vakken volgen op
de vavo-havo en doet het volgende jaar de andere
4 vakken. Met de vavo is geregeld dat ze een eigen
trajectbegeleider krijgt, waardoor ze haar coach en
mij kan ontslaan. Ze is weer eigenaar van haar eigen
proces. Ik heb me ervoor ingezet dat Yasmins stem
goed is gehoord en dat onderwijs en zorg goed zijn
gaan samenwerken.

Tijdens mijn eerste huisbezoek is Yasmin boos en
ontevreden over de betrokkenen en over de gang
van zaken. Er hebben zich veel mensen met haar
bemoeid, met het resultaat dat Yasmin nog steeds
thuiszit en door de toekenning van 11g zelfs ook
niet meer naar school hoeft. Yasmin voelt zich
gediskwalificeerd, want zij leert graag en wil heel
graag haar diploma halen, al begrijpt ze ook dat
ze even een stapje terug moet doen en aan haar
herstel moet werken. Echter de voorwaarden voor
dat herstel (daginvulling, ritme, regelmaat en
doelgerichtheid) zijn haar juist ontnomen.
In overleg met Yasmin, ondersteund door haar
ouders, maak ik een plan, dat ik vervolgens afstem
met leerplicht, het samenwerkingsverband, de
school, de behandelaar en het wijkteam. In plaats
van 11g af te geven, maken we een plan waarin
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6.	Toekomstgerichte
organisatie
We hebben het afgelopen jaar onze eigen
organisatie onder de loep genomen en
de balans opgemaakt. Al jaren maken we
als organisatie een gestage groei door. De
casuïstiek wordt steeds complexer. Ook is
inmiddels duidelijk dat onze organisatie
een structureel bestaansrecht heeft in het
onderwijszorgveld.

Dat vereist een andere manier van organiseren en
(samen)werken. De komende schooljaren gaan wij
daarom een aantal veranderingen doorvoeren. In
ons veranderplan hebben wij de aandachtspunten
meegenomen uit het rapport ‘Evaluatie inzet
onderwijs(zorg)consulenten’ (Regioplan, 2018),
evenals de kernpunten uit ons strategisch plan
(2018-2023) ‘Focus op onderscheidende waarde,
Samenwerking in het veld en Toekomstbestendige
organisatie’.
De kern van het werk blijft hetzelfde: leerlingen die
vastlopen in het onderwijs weer aan een passende
plek helpen. Doel is om dat werk zo goed en zo
efficiënt mogelijk te doen. Daarnaast willen wij een
bijdrage leveren aan preventie door lessen te (laten)
trekken uit onze casuïstiek. Om beter aan te kunnen
sluiten bij de lokale situatie, gaan we regionaliseren.
Daarnaast wordt er extra ingezet op facilitering van
de consulententeams.
Preventie
Wij vinden het belangrijk dat we structureel
lessen trekken uit onze casuïstiek en meer gericht
zijn op casusoverstijgende signalering. Om te
bewerkstelligen dat casussen in de toekomst
minder vaak voorkomen of minder escaleren,
zullen we meer gaan delen wat wij tegenkomen
en gaan we in gesprek met veldpartijen, zoals
samenwerkingsverbanden en gemeenten. Het gaat
er op onderwijszorg-gebied ook om dat professionals
elkaars taal leren spreken en zich realiseren dat ze
elkaar nodig hebben. De onderwijszorgconsulenten
fungeren hierbij dikwijls als ‘tolk’. Het is onze intentie
om ook deze kennis zoveel mogelijk te delen, opdat
men het op een zeker moment kan regelen zonder
tussenkomst van een onderwijszorgconsulent. We
zullen lessen leren in het kader van preventie.
Regionalisering
Regionalisering is een belangrijke pijler van ons
veranderplan. Uiteindelijk gaan we werken met
zelfsturende regionale consulententeams met
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een brede expertise. Wij faciliteren de teams om
in overleg te treden met veldpartners, gevraagd
en ongevraagd. De teams krijgen de mogelijkheid
om hun werkwijze meer aan te laten sluiten bij de
lokale situatie. Hiermee wordt recht gedaan aan
de regionale verschillen die het gevolg zijn van de
decentralisaties in de zorg en in het onderwijs.
Onafhankelijkheid blijft onze belangrijkste pijler.
Deze wordt ook in de geregionaliseerde organisatie
geborgd.
Facilitering van de regionale consulententeams
Tot op heden werken alle consulenten voor
Onderwijsconsulenten middels een ZZPovereenkomst. Een van de aanbevelingen van
Regioplan is om deze constructie te heroverwegen.
Belangrijk onderdeel van het veranderplan is dan ook
de mogelijkheid om consulenten een dienstverband
aan te bieden.
Er worden regionale teams gevormd die gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de casuïstiek in de regio.
Deze teams zullen de casuïstiek zelf verdelen.
Doordat er op deze manier beter gebruik kan
worden gemaakt van de expertise van specifieke
consulenten, verbetert de koppeling tussen casus
en consulent. Door de consulenten in teams te
organiseren, kunnen zij bovendien van elkaar
leren. De teams worden ondersteund door middel
van scholing en intervisie en worden gefaciliteerd
door de afdelingen van het landelijke kantoor
Onderwijsconsulenten.
Het werken in teamverband leidt tot een betere
signalering en biedt vervolgens ook mogelijkheden
om daar in gezamenlijkheid op te handelen, zo
nodig gesteund door het landelijke kantoor dat
de contacten op landelijk niveau onderhoudt,
waaronder het contact met de ministeries. Het
landelijke kantoor blijft tevens verantwoordelijk
voor scholing van de consulenten, andere
kwaliteitsborging, finance & control, hrm en
signalering op landelijk niveau.

Wij zijn zo blij geweest met de hulp van
de consulent. Direct bij het eerste contact
een fijn gevoel. Een man met veel kennis,
deskundigheid. Door zijn inzet heeft onze
zoon nu eindelijk de geschikteschool
gevonden, de hulp en begeleiding
gekregen die hij nodig heeft. Wij zijn
hem echt iedere dag dankbaar voor zijn
hulp! Ouder
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