
 

Q & A online Ouder Atelier – 3 februari 2021  

 

Vraag Antwoord 

Wie zitten er in de OPR? Alleen leerkrachten of ook ouders? Beiden: professionals en ouders. Zie https://www.swvpo3006.nl/over-
ons/ondersteuningsplanraad/  

Wat is jullie definitie van passend onderwijs? Differentiatie  naar elk niveau? Passend onderwijs is voor ons: een passende plek voor iedere leerling. 

Hoe kunnen arrangementen langer voortgezet worden? In overleg tussen school en ouders. 

Worden de gemeenten ook mee genomen in de zorgplicht voor passend 
onderwijs? 

We werken wel samen met gemeenten om (passend) onderwijs zo goed 
mogelijk te organiseren. 

Onze dochter zit op een reguliere basisschool en heeft echt wel veel 
hulp/extra ondersteuning nodig, maar school zit niet handelingsverlegen, 
omdat ze haar "buien" pas thuis heeft... Hoe krijg je die extra hulp dan toch 
voor haar geregeld? 

Als eerste stap: het in gesprek gaan met school en jullie zorgen delen. 
 
Reactie van een andere ouder: 
Bij ons heeft het lang geduurd ook al was de IB’er betrokken. Uiteindelijk is 
de zorgcoach van de organisatie betrokken en is er eindelijk de overstap 
naar SO gemaakt. 

Adviseren jullie individuele begeleiding of begeleiding in de klas? Dat verschilt per hulpvraag. Bij voorkeur vindt begeleiding in de klas plaats. 

Welke ervaringen zijn er met jeugdhulp op school? Dit is een mooi thema dat onze aandacht ook volop heeft! Er zullen veel 
verschillende ervaringen zijn. 

Mogen die doorverwijzen om een kind te laten testen? Zou daar ook graag 
meer informatie over willen. 

Professionals die in de toegang werken kunnen doorverwijzen naar de 
jeugdhulp. Dit is bijvoorbeeld een schoolcontactpersoon, het CJG, de 
huisarts, de schoolarts etc. 

Worden ouders geïnformeerd over het bestaan van het 
samenwerkingsverband, wanneer zij een kind hebben dat naar school gaat? 
Als ouder ben je een leek wanneer het schoolleven start en vind deze 
informatie erg nuttig. 
 

Het is de taak van de scholen om ouders goed te informeren over passend 
onderwijs en het bestaan van het samenwerkingsverband. Doorgaans staat 
deze informatie in de schoolgids en op de website.  
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Aanvulling andere ouder: Wij werden hier pas op gewezen toen ons kind op 
SO zat. Op regulier onderwijs niks van vernomen. 
 
Aanvulling andere ouder: Pas toen wij een diagnose hadden en gesprekken 
met de IB'er kregen kwamen wij ook in aanmerking met het 
samenwerkingsverband. Zij hebben geholpen met het maken van de keus 
voor een passende school. 

 
We nemen deze input mee en dit maakt ook duidelijk hoe belangrijk heldere 
communicatie over passend onderwijs naar ouders is.  

Kunnen jullie behandelingen versnellen waar een kind al lang op zit te 
wachten, bijvoorbeeld EMDR? 

Wij hebben helaas geen invloed op de snelheid van behandelingen binnen 
jeugdhulp. 

Hoe kan ik in contact komen met Ouders en Onderwijs?  Ieder schooldag is Ouders en Onderwijs bereikbaar op 088-6050101 van 
9.30 tot 12.30 en 13.00 tot 16.00uur. Of via mail 
vraag@oudersenonderwijs.nl.  
 

Een leerkracht die het niet meer weet of niet kan, moet toch ondersteund 
worden door school of samenwerkingsverband?  

De leerkracht die het niet meer weet of kan, kan inderdaad altijd 
ondersteund worden door school of SWV. 

Kleinere klassen zouden volgens mij zoveel problemen oplossen. Kunnen we 
nog iets verwachten de komende tijd in het kleiner maken van de klassen? 

Dit volgen wij ook in de landelijke politiek. 

Hoe is het oudersteunpunt in 'ons' samenwerkingsverband geregeld? 
 

Ons samenwerkingsverband heeft nog geen oudersteunpunt. We hebben dit 
onderwerp wel opgenomen in ons jaarplan en de input van vanavond 
nemen we zeker mee! 

Klopt het dat SWV PO 30 06 ook begonnen is met TOP dossier? Dat klopt inderdaad (per 1-1-2021). De inzet hiervan verschilt echter nog per 
schoolbestuur. 

  

Meer weten? Kijk op https://www.swvpo3006.nl/ouders/  
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