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Wat is OCO?

• Onderwijs Consumenten Organisatie 

• Voor ouders en leerlingen uit Amsterdam 

• Vraag, probleem of klacht 

• Schoolkeuzeinformatie 

• Onafhankelijke organisatie 

• Bel, mail of kom langs 

• Inloopspreekuur OBA Nieuw-West en Zuidoost 



A. Leerrecht en schoolkeuze 

• Leerrecht: recht op ontwikkeling, beschermd in internationale verdragen  

• Onderwijsvrijheid: art. 23 Grondwet  

• Schoolkeuze: verschillen in onderwijsconcept, geloofsrichting en 
kwaliteit  

• Loting: basisschool en voortgezet onderwijs 

• Toelatingsrecht mbo: geen loting, wel veel te kiezen (1 april deadline) 



B. Nederlands onderwijsstelsel 

basisschool 8 jaar

vwo 
6 jaar

werk leven lang leren

havo 
5 jaar

vmbo (b/k/t) 
4 jaar

universiteit 
minimaal 3 jaar

hbo 
4 jaar

mbo 
1 tot 4 jaar

pro 
 5 jaar

voorschool 2 jaar



C. Recht op informatie

• Schoolgids en schoolplan 

• Leerlingvolgsysteem (bijvoorbeeld LOVS van Cito) 

• Rapport 

• Rapportgesprek 

• Goed contact met school 
 
Tip: zoek op tijd contact met school, wacht niet tot problemen zich voordoen! 



1. Leerlingvolgsysteem

• Verplicht voor basisscholen om ontwikkeling leerlingen te volgen.  

• Scholen kiezen een eigen leerlingvolgsysteem (bijv. LOVS van Cito). 

• Alle toetsresultaten van de groepen 1 tot en met 8 voor taal en rekenen. 

• Geen schoolse toetsen meer voor kleuters vanaf 1 augustus 2023 

• Scores uitgedrukt in romeinse cijfers I/II/III/IV/V of in A/B/C/D/E. 

• Achterstanden en leerproblemen opsporen, informatie voor 
handelingsplan of groepsplan. 

• Belangrijk voor het basisschooladvies: toetsresultaten groepen 6, 7 en 8. 



Cito-score technisch lezen



2. Passend onderwijs 
● Leerlingen hebben recht op onderwijs dat is aangepast aan hun beperking 

of ‘ondersteuningsbehoefte’.  

● School heeft zorgplicht: onderzoeken welke ondersteuning een leerling 
nodig heeft. 

● Scholen bieden basisondersteuning en kunnen extra ondersteuning bieden.  

● Leerlingen met extra ondersteuning krijgen een ontwikkelingsperspectief 
(OPP). Dit heet ook wel groeidocument. 

● Speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO). 

● Praktijkonderwijs (PRO), tussenvoorziening en voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO). 

● Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door samenwerkingsverband (SWV). 



3. Kansengelijkheid 

Wat is kansengelijkheid? 

● Taalontwikkeling: voorlezen, VoorleesExpress, bibliotheek, woordenschat 

● Bijles en huiswerkbegeleiding 

● Onderadvisering 

● Latere selectie: kopklas (taal) en brede brugklas (meerdere schoolsoorten 
bij elkaar) 

● Stapelen: van vmbo-t naar havo, of van havo naar vwo, of van mbo naar 
hbo.



4. Leerplicht

• Leerplicht: kind inschrijven en bezoekplicht. 

• Kind mag naar school vanaf vier jaar, vanaf vijf jaar moet kind naar school.  

• Leerplicht tot zestien jaar.  

• Kwalificatieplicht tot achttien jaar.  

• Vrijstelling van leerplicht, bijvoorbeeld bij geestelijke of lichamelijke 
klachten. 



5. Verzuim

• Te laat komen en spijbelen = ongeoorloofd verzuim (mag niet). 

• Door ziekte thuis = geoorloofd verzuim (mag wel). 

• Wat doet de school bij ongeoorloofd verzuim? Registeren, ouders en 
leerling aanspreken, soms leerplichtambtenaar inschakelen. 

• Wat doet de leerplichtambtenaar? Optreden bij verzuim, eventueel 
proces-verbaal, boete voor ouders, bureau Halt voor jongere. 

• Rol ouders: verantwoordelijk voor inschrijving, op tijd komen, 
aanspreken op spijbelen.  
 
Tip: stel duidelijke grenzen maar ga bij verzuim ook gesprek aan met kind en 
school over redenen!



6. Medezeggenschap

• Medezeggenschapsraad (MR): ouders en docenten praten mee over beleid op 
school. In het voortgezet onderwijs ook leerlingen in de MR. 

• Doel MR: ‘bevorderen van openheid en onderling overleg in de school’. 

• Rechten van de MR: informatie, instemming, advies, initiatief. 

Voorbeeld instemmingsrecht: ouders in de MR moeten instemmen met vaststelling 
hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage  



7. Klachtrecht

• Ouders en personeel kunnen klacht indienen over de school.  

• School is verplicht aangesloten bij een klachtencommissie. 

• Klachtencommissie is bedoeld voor klachten en geschillen. 

• Procedure klachtenregeling staat in schoolgids. 

 
Voorbeeld klacht: slechte communicatie door de school.  
Voorbeeld geschil: oneens met het basisschooladvies.  
 
Hoe klacht indienen? Stap 1: eerst naar betreffende persoon, dan 
schoolleiding, dan bestuur. Komt u er niet uit?  
Dan eventueel stap 2: naar de klachtencommissie. 



Vragen?



     Contactgegevens OCO 

Waterlooplein 123 (boven) 
1011 PG Amsterdam 

Telefoonnummer: 020 330 63 20 

WhatsApp: 0616004600 

info@onderwijsconsument.nl 

www.onderwijsconsument.nl


