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Het opze.en van het ouder-en jeugdsteunpunt gebeurt in samenwerking met ouders en leerlingen. In deze 
handreiking gee? de vliegende brigade @ps over het benaderen van ouders en het samenwerken met oud-
ers. Er is een aparte handreiking over het samenwerken met leerlingen. 

Het doel van de ouder- en jeugdsteunpunten is om ouders en leerlingen op een goede manier te in-
formeren en te ondersteunen in het proces om passend onderwijs te krijgen en te behouden. Het is daarom 
logisch om goed na te gaan welke behoe?en ouders en leerlingen hebben, welke valkuilen zij zien, en op 
welke manier zij zelf samenwerkingspartner kunnen zijn in het steunpunt.  
De verschillen tussen samenwerkingsverbanden zijn groot en dat geldt ook voor de manier waarop het 
ouder- en jeugdsteunpunt vorm krijgt. Ook de verschillen tussen (groepen) ouders en hun behoe?en zijn 
groot. Het is daarom van belang om een lokaal/regionaal plan te maken voor het bevragen en betrekken 
van ouders. Dat hoe? niet al@jd gelijk met grote groepen, vertegenwoordiging van alle scholen of doel-
groepen, of met uitgebreid onderzoek. Soms is het al afdoende om eerst een begin te maken met een 
gesprek met een paar ac@eve ouders, of een goed gesprek met de OPR of de oudergeleding daarvan. 

Hoe betrek ik verschillende groepen ouders? 
Er zijn verschillende groepen ouders die vanuit het samenwerkingsverband te benaderen zijn. Breng in kaart 
wat er lokaal/regionaal aanwezig is, ga in gesprek, en sta open voor inbreng van ouders.  

Georganiseerde ouders 
Er zijn verschillende groepen ouders die zich op een bepaalde manier georganiseerd hebben. Er zijn lande-
lijke organisa@es met lokale afdelingen, zoals bijvoorbeeld Balans en de NVA. Ook zijn er ouders die een lo-
kale of regionale groep gestart zijn om met elkaar informa@e uit te wisselen als ervaringsdeskundigen op 
het terrein van passend onderwijs en de jeugdwet. Het kan om  groepen gaan met een overkoepelende blik, 
zoals een breed ouderplaPorm of juist een specifieke groep die zich inzet voor bijvoorbeeld kinderen met 
een verstandelijke beperking of hoogbegaafde kinderen. Deze groepen zijn niet per defini@e representa@ef 
voor de brede groep ouders, maar hebben vaak goed zicht op de hulpvraag van ouders. Soms bieden ze ook 
zelf informa@e en ondersteuning aan ouders en kunnen straks bij het steunpunt betrokken zijn. 
Ga na bij je samenwerkingspartners of ze groepen kennen van georganiseerde ouders. Plaats bijvoorbeeld 
oproepen in een nieuwsbrief, lokale media of zoek bijvoorbeeld  naar groepen in de regio op Google en 
Facebook. 

Op ini@a@ef van een aantal  landelijke organisa@es is gestart met het inventariseren van lokale ac@eve ou-
ders. Het is mogelijk om na te gaan of er in jullie regio ac@eve ouders bekend zijn. Stuur hiervoor een mail 
naar info@vliegendebrigade.com.  



Ouders met ervaring 
Er zijn veel ouders die de afgelopen jaren ervaring opgedaan hebben met passend onderwijs in het alge-
meen of het samenwerkingsverband in het bijzonder. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouders van wie de 
kinderen extra ondersteuning krijgen of waarvoor er door de school een toelaatbaarheidsverklaring is 
aangevraagd , ouders van thuiszi.ers of ouders die eerder hebben aangeklopt voor advies of steun. Van-
wege hun ervaring is hun inbreng erg waardevol. Zij hebben een beeld bij het onderwerp en kunnen 
aangeven hoe ze bepaalde informa@e en steun wel of niet gevonden hebben. Vraag deze ouders naar hun 
ervaringen en wat ze nodig hadden gehad. Bij het benaderen van ouders met ervaring is het extra van be-
lang om zorgvuldig om te gaan met privacy-aspecten. Het moet voor de ouders duidelijk zijn dat de inbreng 
die ze leveren, ook als die kri@sch is, geen enkel effect hee? op de posi@e van hun kind. 

Formele inspraak 
Er is een aantal formele inspraakpar@jen waar ouders onderdeel van uitmaakt. Een logische partner is 
natuurlijk de ondersteuningsplanraad. Deze hee? een formele rol met betrekking tot (wijziging van) het on-
dersteuningsplan, maar kan ook al eerder meedenken. Ook zou een lid van de oudergeleding  deel kunnen 
nemen aan de werkgroep. Afstemmen met de OPR alleen is echter geen vervanging voor het betrekken van 
(andere) ouders bij de totstandkoming van het steunpunt. 
Naast de OPR kunnen ook leden van (G)MR-en betrokken worden bij de opzet van het steunpunt. Dat is met 
name interessant bij het  kijken naar of er grote verschillen zijn in de behoe?en vanuit de verschillende 
scholen. Nodig dus ook de MR-leden uit om mee te denken of deel te nemen in een werkgroep. Specifieke 
aandacht kan hierbij uitgaan naar de MR-en van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het is ver-
standig om dergelijke ac@es vooraf met de besturen van deze scholen te delen. 
Andere formele par@jen zijn meer op het niveau van de gemeente georganiseerd. Daarbij gaat het bijvoor-
beeld om een WMO-Raad, een adviesraad, een Jeugdraad of een Cliëntenraad. A^ankelijk van de regio-
indeling en de werkwijze van deze raden is het goed om ook bij hen een oor te luister te leggen. Dit kan ook 
helpen bij het tot stand komen van een goede afstemming met bijvoorbeeld ondersteuning vanuit de 
Jeugdwet. 

Brede groep ouders 
In de opstarPase is het interessant om juist van een brede groep ouders te horen welke behoe?en er zijn. 
Zij hebben mogelijk nog geen beeld bij een samenwerkingsverband, en kunnen dus op een andere manier 
meedenken. Een goede manier om inbreng te krijgen van een brede groep is door bijvoorbeeld een vragen-
lijst of door hen uit te nodigen voor een groepsbijeenkomst. Ouders die dit willen kunnen intensiever be-
trokken worden in een werkgroep of klankbordgroep. 
Er zijn verschillende manieren om deze ouders te benaderen. Een logische route is natuurlijk via de scholen 
en hun besturen. Een andere manier is door een oproep te plaatsen in lokale (sociale) media. 

Wanneer betrek ik ouders? 
In de leidraad over de ontwikkeling van de steunpunten worden achtstappen benoemd om te doorlopen. Bij 
ieder van deze stappen is het raadzaam ouders ac@ef te betrekken. De rol van ouders varieert per stap en 
per (groep) ouders. In deze handreiking richten we ons met name op de aanloopfase. De vliegende brigade 
kan samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het betrekken van ouders en advies geven over de meest 
passende vorm. 

De aanloopfase 
In de eerste vierstappen, de aanloopfase, wordt bekeken hoe het steunpunt eruit komt te zien, en op welke 
manier het uitgevoerd gaat worden. Vaak bestaat er bij projecten de neiging om eerst ‘zelf’ een plan te 
maken, en dit uit te werken. Daarna worden pas andere belanghebbenden erbij betrokken. Bij de opzet van 
het steunpunt is ligt dit minder voor de hand Door juist vanaf het begin samen op te trekken, zal het steun-
punt beter aansluiten bij de werkelijke behoe?en van ouders. Dat geldt voor de inhoud  en de soort infor-
ma@e, maar bijvoorbeeld ook voor de manier waarop de steun wordt vormgegeven en de manier waarop 



ouders en leerlingen de weg kunnen gaan vinden naar het steunpunt. Dat gaat over zoiets als de naam van 
het steunpunt, hoe er  ona^ankelijk kan worden gewerkt en de inzet van ervaringsdeskundigen. 

De uitvoeringsfase 
Een investering in de samenwerking met ouders in de aanloopfase betaalt zich uit in draagvlak voor het ste-
unpunt @jdens de uitvoeringsfase. Ervaringsdeskundige ouders kunnen een rol spelen in het ondersteunen 
van ouders. Een klankbordgroep van ouders kan de website en de voorlich@ngsmaterialen testen. Ouders 
met een groot netwerk kunnen helpen met het beter bekend maken van het samenwerkingsverband. 
Probeer zoveel mogelijk langdurige rela@es op te bouwen door de inbreng van ouders serieus te nemen, 
ouders goed te faciliteren en te kijken naar samenwerking met georganiseerde ouders en bestaande 
groepen. 

Welke manieren zijn er om ouders te betrekken? 
Er zijn veel verschillende manieren om ouders te betrekken bij de aanloopfase en dus het vormgeven van 
het steunpunt. De best passende manier hangt af van de stap, de ouders die betrokken (willen) zijn en de 
ambi@e van het samenwerkingsverband. We geven een aantal ideeën die je kunt toepassen en op een eigen 
manier kunt laten aansluiten bij de lokale/regionale situa@e.  

Vragenlijst/peiling 
Om goed zicht te krijgen op wat de behoe?en zijn van een brede groep ouders kan een vragenlijst een 
goede vorm zijn. In een papieren en/of online formulier worden ouders bevraagd over bijvoorbeeld waar ze 
nu hun informa@e over passend onderwijs krijgen, aan welke type steun ze behoe?e hebben, wat hun beeld 
van het samenwerkingsverband nu is en of ze eventueel verder mee zouden willen denken. Een combina@e 
van gesloten en open vragen en ruimte voor overige opmerkingen, werkt het best. Ouders kunnen het 
anoniem invullen. Als ze verder mee willen denken kunnen ze daarnaast hun contactgegevens opgeven. De 
vragenlijst kan onder heel specifieke groepen verspreid worden of juist breed via de scholen.  

Groepsgesprekken 
Om meer inhoudelijke informa@e te krijgen over de ervaringen van ouders met informa@e, steun en signa-
lering zijn groepsgesprekken een goede vorm. Het kan aan te raden zijn om de groepsgesprekken te laten 
begeleiden door iemand ‘van buiten’, zodat ouders zich vrij voelen om ook las@ge feedback over het het 
werk van de scholen, hun besturen en het samenwerkingsverband te kunnen delen. De groepsgesprekken 
kunnen gedaan worden bij de start, voor een eerste brainstorm, maar het kan ook wanneer er meer con-
crete knopen doorgehakt moeten worden. 

Individuele interviews 
Ieder samenwerkingsverband kent een aantal ouders die al veel hebben meegemaakt met hun kind. In indi-
viduele interviews kunnen deze ouders veel informa@e bieden over de manier waarop zij dit ervaren 
hebben en welke rol een steunpunt hierin had kunnen spelen. Welke informa@e was in welke fase nodig 
geweest? Hoe had de ouder steun kunnen ervaren, en hoe zou dat er prak@sch uitzien? Soms wordt 
gedacht dat juist ouders die (inmiddels) erg kri@sch zijn of bijvoorbeeld een klacht hebben ingediend geen 
goede samenwerkingspartner (meer) zouden zijn. De kennis die zij van binnenuit binnen het systeem van 
passend onderwijs hebben opgedaan is echter bijzonder waardevol.  

Werkgroep 
Zoals ook beschreven staat in de leidraad, is het aan te raden om te starten met een werkgroep voor de on-
twikkeling van de steunpunten. Uiteraard nemen hier ouders aan deel. Werving van deze ouders kan via 
verschillende laagdrempelige ac@viteiten. De leden van de werkgroep doorlopen gezamenlijk de verschil-
lende stappen uit het stappenplan. Let er bij een werkgroep op hoe de verschillende deelnemers zo goed 
mogelijk tot hun recht komen. Zorg voor een zo gelijkwaardige uitgangsposi@e qua kennis en facilitering. 
Wees duidelijk over de rol van de werkgroep en hoe de besluitvorming verloopt. Wie neemt uiteindelijk de 
beslissing over hoe het steunpunt eruit ziet?  



Klankbordgroep 
Een klankbordgroep staat iets meer op afstand dan een werkgroep, en vraagt minder @jdsinvestering van 
ouders en anderen om aan deel te nemen. Voor ouders die een enkele keer mee willen denken is een 
klankbordgroep een goede gelegenheid. Er kan voor gekozen worden om een aparte klankbordgroep van 
alleen ouders te maken, of juist een gecombineerde klankbordgroep. Bij een klankbordgroep is het van be-
lang om vooraf duidelijk te maken welke rol men hee?. Is het alleen meedenken of worden er ook knopen 
doorgehakt? 

Droomsessie 
Het kan interessant zijn om samen met ouders een ‘droomsessie’ te organiseren waarin gekeken wordt hoe 
een ideaal steunpunt eruit zou zijn. Uit het ideale plaatje kan vervolgens gezamenlijk gedes@lleerd worden 
welke aspecten werkelijk het verschil maken. Is een fysieke loca@e om ontvangen te worden nodig, of is er 
bijvoorbeeld vooral behoe?e aan een laagdrempelige plek om via Whatsapp informa@e op te vragen. Een 
droomsessie kan ook eenmalig op een school georganiseerd worden. Door bij het begin duidelijk te maken 
dat het gaat om dromen, worden de verwach@ngen gemanaged.. 

Wat werkt in de praktijk? 
Persoonlijke ervaring versus bredere inbreng 
Ouders die mee willen werken aan de opzet van een steunpunt zullen dit vaak doen vanuit hun eigen ervar-
ing. Ze hebben kennis opgedaan over de zoektocht naar passend onderwijs en zijn misschien ook tegen 
drempels aangelopen. Het is soms las@g om die persoonlijke ervaringen op waarde te scha.en: het gaat 
immers maar om een enkele situa@e? Uit de prak@jk weten we echter dat er veel vaker ouders zijn die hun 
ervaring niet delen, en dat de ervaringen van deze ouders vaak herkenbaar zijn voor een bredere groep. 
Niet iedere ouder is direct ervaringsdeskundige, maar de ervaringen bieden wel waardevolle kennis voor 
een goed steunpunt. Door ac@ef op zoek te gaan naar een brede groep ouders, zorg je ervoor dat er veel 
verschillende geluiden gehoord worden. 

TweerichDngsverkeer 
In deze handreiking gaan we met name uit van ini@a@even vanuit het samenwerkingsverband om ouders te 
betrekken. Dit is echter maar één kant van de samenwerking. Ook ouders en oudergroepen zijn geïn-
formeerd over het feit dat er steunpunten worden ontwikkeld. Sommige van hen zijn soms al jarenlang in 
een regio ac@ef met het informeren en ondersteunen van andere ouders. Andere ouders zien de steunpun-
ten als een mooi moment om voor het eerst ac@ef te worden. Landelijk wordt gekeken of deze ouders elka-
ar kunnen vinden en hoe zij kunnen worden geholpen bij het vinden van aanslui@ng bij de samenwerk-
ingsverbanden. Naast ac@ef op zoek te gaan naar ouders is het dus ook van belang om vanuit het samen-
werkingsverband open te staan voor ouders die zelf aankloppen. Dat kan gaan om individuele ouders die 
hun ervaringen willen delen , maar ook om ac@eve oudergroepen die een rol zouden kunnen hebben in de 
uitvoering van het steunpunt.  

Faciliteren 
De meeste mensen die zich met de opzet van het steunpunt bezig (gaan) houden zullen dit doen als profes-
sional. Voor ouders wordt vaak verwacht dat zij meedenken en meepraten als vrijwilliger. Niet voor alle 
ouders is dat mogelijk. Denk daarbij na om ouders te mo@veren en faciliteren om volwaardig mee te 
draaien, ook al in de opstarPase. Daarbij kan het gaan om een vaca@eregeling, vergoeden van onkosten 
zoals reiskosten en oppas, maar ook door bijvoorbeeld te kiezen voor een @jds@p dat voor ouders goed 
past. Ga er in ieder geval niet van uit dat de @jd van ouders gra@s is.  

Vragen, opmerkingen, goede voorbeelden, tips? 

Neem contact op met de Vliegende Brigade: info@vliegendebrigade.com
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