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1 | Steunpunt: de basis



Waarom een steunpunt?
1. Positie ouders en leerling (nog) niet goed

• Slecht zicht op aanbod en procedures 

• Verdwalen in regels en potjes

• Zorgplicht beschermt onvoldoende tegen zoektochten

2. Onduidelijkheid bij ouders over wat ze van de school 
kunnen verwachten

3. Te weinig gebruik van ervaringen ouders en 
jeugdigen bij ontwerp en verbetering van beleid



Drie pijlers van een 
steunpunt
1. Informeren
• Ouders en jeugdigen voorzien van objectieve en gevalideerde informatie.
• Leesbaar en begrijpelijk.
• Combinatie landelijk, regionaal en ervaringsverhalen.

2. Steunen
• Het steunpunt ondersteunt, biedt advies en wijst de weg. 

• Kent regiospecifieke situatie, werkwijzen, procedures, aanbod.

• Is deskundig (inhoud) en communiceert afgestemd op doelgroep.

3. Signaleren
• Structureel en systematisch verzamelen van ervaringen van ouders en jeugdigen.

• Ervaringen samen met ouders en jeugdigen duiden en gebruiken voor 
vormgeven en verbeteren van beleid.



2 | Fundamenten voor goede positionering

KEN JE POSITIE VOER DE JUISTE 
GESPREKKEN MET DE 

JUISTE PARTNERS

BETREK DE JUISTE 
BETROKKENEN EN 
LUISTER NAAR HEN

STA OPEN OM TE LEREN 
EN BLIJF CONTINU ZELF-

REFLECTIEF



KEN JE POSITIE



Formele positionering 
§ Opdracht voor swv’den is een gevolg van een 

pragmatische keuze: eigenstandige organisatie met 
regionale platform- en verbindingsfunctie

§ Neemt geen taken over van school, bestuur of swv (bv. 
informatievoorziening of behandeling klachten en 
geschillen).

§ Steunpunt kan niet onafhankelijk zijn, wel 
onafhankelijk werken.

Gebruik de vrijheid die het woord ‘werken’ biedt
- Onafhankelijk werken = begrip in beweging -> onderhevig 

aan beelden en ervaringen
- Werken vraagt continu aandacht, evaluatie, reflectie 



Waar is het steunpunt 
(niet) voor?
§ Wel 
• Onafhankelijk advies, ondersteuning en begeleiding van ouders 

en jeugdigen;
• Ondersteuning over klachtenprocedures met informatie en 

uitleg over mogelijke stappen;
• Sparren, afwegingen delen en opstelling bespreken.

§ Niet 
• De bron voor informatievoorziening over procedures en aanbod 

(primair);
• Verlengstuk van (procedures) school, bestuur of swv;

• Belangenbehartiger voor ouders en jeugdigen.



§ Dichtbij « veraf?
§ Afstand vergroot het gevoel van onafhankelijk werken
§ Nabijheid vergroot info/kennis over dagelijkse praktijk 

Onafhankelijk



VOER DE JUISTE 
GESPREKKEN MET DE 

JUISTE PARTNERS



PO - VO

§ Wens, meerwaarde en mogelijkheden gemeenschappelijk steunpunt
§ Aansluiten bij doorlopende ontwikkellijnen
§ Vraagstukken ‘op het snijvlak’ (bv. 10-14)
§ Eén ingang voor álle ouders en jeugdigen

§ Toeleiding en (digitale) identiteit

§ Bemensing en oppakken van casuïstiek 

§ Regio-indeling

§ Privacy en gegevensdeling

WAAROVER GAAT HET GESPREK?



Onderwijs - gemeenten

§ Beweging naar een steeds integraler jeugddomein heeft baat bij gezamenlijke routes, 
aanbod en (toegang tot) steunstructuren

§ Welke partijen zijn logisch en zinvol te bundelen in een steunpunt: onderwijs-
jeugdhulp-kinderopvang-zorg?

§ Verhouding tussen gezamenlijk steunpunt en individuele ‘resources’ (informatie, steun)

§ Hoe gezamenlijk invulling geven aan signaleren?

§ Positionering in bestaande fysieke / online structuren: website, vertelpunt, praatpaal, 
inloop?

WAAROVER GAAT HET GESPREK NOG MEER?



BETREK DE JUISTE 
BETROKKENEN EN 
LUISTER NAAR HEN



“De precieze invulling van het steunpunt 
zal zich in de praktijk moeten uitwijzen 
en de gebruikservaring van alle 
betrokkenen is daarbij noodzakelijk.” 



Vóór en dóór ouders en 
jeugdigen
§ Betrek ouders en jeugdigen bij inrichten en actueel houden:

§ selectie van informatie en vertaalslag van landelijke informatieset naar regio-specifieke 
info

§ selectie van te bieden steun 
§ meepraten over positionering

§ Gebruik hun ervaringen:
§ als feedbackloop (aan wélke steun en info is behoefte?)
§ als impliciet kwaliteitsoordeel: 

ü over info (toegankelijkheid, vindbaarheid, etc.) 
ü over steun (werkt het zoals bedacht)

§ Als early warning system

§ Betrek ouders en jeugdigen bij duiding



Verschillende groepen 
ouders en jeugdigen

§ Georganiseerde ouders en jeugdigen

§ Ouders en jeugdigen met ervaring

§ Formele inspraak

§ Brede groep ouders en jeugdigen



STA OPEN OM TE LEREN 
EN BLIJF CONTINU ZELF-

REFLECTIEF





Ervaringen als bron voor leren en 
verbeteren: waarom?
§ Gebruik ervaringen van ouders en jeugdigen voor vormgeven en 

verbeteren van beleid van samenwerkingsverband en partners. 

§ Verzamel, inventariseer en analyseer ervaringen structureel en 
systematisch

§ Breng ze in samenhang met bestaande kwaliteitszorg. 

§ Geef samen met ouders en jeugdigen betekenis aan wat er écht 
speelt en leeft in de praktijk (en wat beter kan). 



Ervaringen als bron voor leren en 
verbeteren: hoe?
§ Biedt ouders en jeugdigen een plek om hun ervaring te delen over 

passend onderwijs (en jeugdhulp) en tegelijkertijd op die ervaring 
te reflecteren

§ Maak het mogelijk ervaringen doorlopend te evalueren, om zo 
opvallende signalen en patronen te herkennen en deze op de juiste 
plek te beleggen (bij school, bestuur, gemeente, swv, etc..).

§ Vertaal de stem van ouders en leerlingen op een belangenvrije 
wijze in voorstellen voor ontwikkel- en beleidscyclus. 

§ Betrek ouders en leerlingen actief bij verbeterzorg en het 
(door)ontwikkelproces van het steunpunt.

§ Dit kan leiden tot aanpassen positie steunpunt.



Resumé

1. Wees je bewust van je positie

2. Werk professioneel en deskundig

3. Leg de goede contacten, voer de 
goede gesprekken.

4. Werk samen met ouders en 
jeugdigen aan elke stap van het 
steunpunt

5. Gebruik ervaringen als bron om 
te leren en verbeteren



Dank voor uw 
aandacht!

VRAGEN EN DISCUSSIE


