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Ruim 120 deelnemers volgden op 26 januari de online bijeenkomst over het ouder- en
jeugdsteunpunt bij ieder samenwerkingsverband. Deze avond was speciaal voor ouders en leerlingen
in de ondersteuningsplanraden (OPR-en) maar ook personeelsleden in de OPR en andere
geïnteresseerden namen deel. De avond werd georganiseerd door OCO en Ouders & Onderwijs. OCO
is de Onderwijsconsumentenorganisatie in Amsterdam, een steunpunt voor ouders, leerlingen en
mbo studenten. Ouders & Onderwijs biedt landelijk ouders informatie en advies over onderwijs.
Aanleiding voor de bijeenkomst was de verbetermaatregel passend onderwijs ‘In ieder
samenwerkingsverband een onafhankelijk steunpunt voor ouders- en leerlingen voor passend
onderwijs.’ Dit steunpunt krijgt vorm in samenwerking met ouders en leerlingen. In november 2021
werd hiervoor een leidraad gepubliceerd. De samenwerkingsverbanden zijn er nu mee aan de slag.

Echt samen
De bijeenkomst begon met een informatief deel. Zamora Pengel, werkzaam bij het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), vertelde over de aanleiding voor deze verbetermaatregel.
Uit de evaluatie passend onderwijs bleek dat ouders en leerlingen de weg naar passend onderwijs
niet kunnen vinden, onvoldoende informatie hebben en ondersteuning missen. Daarom is besloten
dat er bij ieder samenwerkingsverband een ouder- en jeugdsteunpunt komt. Een onafhankelijk
steunpunt, voor en door ouders en jeugdigen, dat informatie en ondersteuning biedt. Daarnaast
geeft het signalen voor de beleidsontwikkeling.
Voor de uitvoering van de maatregel is OCW een werkgroep met vertegenwoordigers van de
samenwerkingsverbanden, ouders en leerlingen gestart. Deze is aan de slag gegaan met het
ontwikkelen van een leidraad die in november 2021 is verschenen. Dit leverde onderling best stevige
discussies op maar met een goed resultaat. Zamora: “We doen deze verbetermaatregel echt samen”.
Op dit moment zijn alle samenwerkingsverbanden aan de slag met het opzetten of door ontwikkelen
van hun steunpunt. Er wordt gewerkt aan landelijke ondersteuning met een vliegende brigade en
een landelijke informatieset. Voor de zomer moet ieder samenwerkingsverband in ieder geval een
informatiepunt voor ouders- en jeugdigen hebben. Zamora verwacht dat binnen 3 jaar en maximaal
5 jaar alle samenwerkingsverbanden een volledig steunpunt hebben. Wettelijke borging hiervan
wordt nog besproken.

Onafhankelijk en ervaringsdeskundigen
De steunpunten zijn er dus om ouders en leerlingen te informeren en te ondersteunen. Floor
Kaspers, OCO, ging in op wat ouders en leerlingen daarin belangrijk vinden. Onafhankelijk staat op
nummer één. Dat betekent een steunpunt zonder andere belangen en waarop ouders kunnen
vertrouwen. Hier is al veel over gesproken. Hoe onafhankelijk is het steunpunt en hoe zorgen dat de
mensen van het steunpunt onafhankelijkheid kunnen werken? Een belangrijk onderwerp om binnen
het eigen samenwerkingsverband te bespreken.
Op nummer twee staat samen. Ontwikkel het steunpunt samen met ouders en leerlingen. Betrek
ouders en jeugdigen zo vroeg mogelijk, dus nu al in de opstartfase, te betrekken. Daar kan de OPR
een rol in spelen en op sturen. Zo zorgen we ervoor dat het steunpunt bij de behoefte van ouders en
jeugdigen aansluit. OCO ondersteunt met het project Raadgevers leden van MR-en, GMR-en en OPRen in Amsterdam.
Derde is de inzet van ervaringsdeskundigen. Deze kunnen ouders een luisterend oor bieden,
ondersteunen in de rol van ouders zijn en steunpilaar zijn. Benut ook in het steunpunt de inzet van
ervaringsdeskundigen. Op diverse plekken gebeurt het al maar vaak nog informeel of apart van het

samenwerkingsverband. Ook zorgen dat ouders ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen of elkaar
kunnen ontmoeten, zijn goede activiteiten vanuit steunpunt. De inzet van ervaringsdeskundigen is
dus waardevol, maar gaat niet vanzelf. Facilitering is noodzakelijk.
We zijn een landelijke groep van ouders die actief in hun regio betrokken willen zijn bij het steunpunt
gestart. Meer informatie hierover? Neem contact op met Floor of Marieke.

Jeugdigen betrekken
Menno Adelaar van LAKS hield een goed pleidooi over het betrekken van jeugdigen. Zijn boodschap
was dat luisteren meer is dan ‘aanhoren’. Het gaat het belang van leerlingen serieus nemen en hen
meenemen in het proces en in de afwegingen. Leerlingen op de basisschool betrekken vraagt wat
anders dan voor leerlingen op de middelbare school. Het lijkt soms alsof ze geen vragen hebben. Als
je met ze in gesprek gaat, komen die vragen vanzelf. In zijn presentatie staan veel tips onder andere
over hoe je leerlingen betrekt bij de OPR. In de vliegende brigade zit ook een vertegenwoordiger van
LAKS. Die kan samenwerkingsverbanden hierin ondersteunen.

OPR simuleren
Tot slot van het plenaire deel gaf Marieke Boon, Ouders & Onderwijs, tips over de rol van de OPR bij
de ontwikkeling van het steunpunt. Goed geïnformeerd zijn, is een voorwaarde. Bekijk de landelijke
informatie zoals de leidraad en goede voorbeelden. Laat je informeren over de stand van zaken bij
jouw samenwerkingsverband. Informeer ook bij de aangrenzende samenwerkingsverbanden. Het is
een mooi onderwerp om de achterban bij te betrekken. Waar hebben ouders en leerlingen bij jullie
in de regio behoefte aan? Is er al iets van een steunpunt, kennen ze die?
Agendeer het onderwerp voor een vergadering en ga met elkaar in gesprek over de functies,
uitgangspunten en de ontwikkeling van het steunpunt. En wellicht kan er iemand vanuit de OPR
actief meedoen in een werkgroep of klankbordgroep. Het steunpunt kan ook in de toekomst goede
signalen voor de OPR opleveren.

Ouderbetrokkenheidsproject
Na een korte pauze bleef een deel van deelnemers plenair voor een antwoord op hun vragen.
Andere deelnemers kozen voor uitwisseling met elkaar in een breakout room.
In de breakout room werd er vooral gesproken over hoe ver men bij het samenwerkingsverband is
met de ontwikkeling van de steunpunten. Dat bleek heel divers. In de meeste regio’s is er nog geen
steunpunt, bij anderen is er informatie beschikbaar via een website of is er een telefoonnummer
voor vragen van ouders. Een samenwerkingsverband gaf aan dat de ontwikkeling van het steunpunt
op zich al een mooi ouderbetrokkenheidsproject is. Het levert nu al veel op, een andere mindset en
kijken vanuit een ander perspectief.
In het plenaire deel gingen de vragen over zaken zoals de financiering, de personele bezetting en de
wettelijke grondslag voor de steunpunten. Ook werden er veel praktische tips besproken over het
bepalen van prioriteiten, het samenwerken met groepen ouders en leerlingen en de rol van de OPR.

Bekijk de webinar en meer informatie
De webinar is terug te kijken via: https://youtu.be/c8_ah6zMs4w
Leidraad voor samenwerkingsverbanden: Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl)
De Vliegende Brigade ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het ontwikkelen van het steunpunt:
implementatiepassendonderwijs@ocw.nl
Nog vragen? Marieke.boon@oudersenonderwijs.nl www.oudersenonderwijs.nl
floor@onderwijsconsument.nl www.onderwijsconsument.nl/raadgevers.

