
MEDEZEGGENSCHAP

EEN FLEXIBELE 
CONSTRUCTIE VAN 
HET LEERLING- EN 
OUDERSTEUNPUNT

Geen ‘bureau’ met een vaste bezetting, maar 

een telefoonnummer, een e-mailadres en 

zittende medewerkers die ouders met vragen 

te woord staan. Dat is kort samengevat 

de constructie van het leerling- en 

oudersteunpunt van samenwerkingsverband 

VO Groningen Stad. We praten erover 

met adjunct-directeur Erik de Graaf en 

met Annelies Oosterhuis, die als lid van 

het expertise- en consultatieteam (ECT) 

van het samenwerkingsverband het 

eerste aanspreekpunt is voor ouders.

Dit samenwerkingsverband hecht veel 

waarde aan een goede communicatie 

met ouders, maar ervaart hierbij ook een 

dilemma, vertelt De Graaf vooraf. “Wat 

is de rol van het samenwerkingsverband 

hierin? Met die vraag worstelen we wel 

eens, omdat we vinden dat het in de eerste 

plaats aan de scholen is om het verhaal 

over passend onderwijs aan de ouders te 

vertellen. Zij voeren passend onderwijs uit 

en zijn voor ouders het herkenbare loket.”

ZITTENDE MEDEWERKERS

Omdat dit samenwerkingsverband veel 

waarde hecht aan een goede communicatie 

met ouders, werd er met de invoering van 

passend onderwijs in 2014, samen met de 

twee andere samenwerkingsverbanden 

in de provincie Groningen, direct een 

informatiepunt voor ouders en scholen 

opgezet (1,1 fte). In de beginperiode kwamen 

er veel vragen binnen, met name over de 

veranderde TLV-routes, maar in de loop der 

tijd nam het aantal vragen af en in 2017 

is dit informatiepunt opgeheven. Nu heeft 

het samenwerkingsverband gekozen voor 

een flexibele invulling van een leerling- en 

oudersteunpunt. Er is geen bureau met 

een vaste bezetting, maar de functies 

van het steunpunt – informeren, steunen, 

signaleren – worden vervuld door zittende 

medewerkers.  

ZELF AFHANDELEN

Het expertise- en consultatieteam (ECT), 

dat uit vijf professionals bestaat, speelt 

hierbij een centrale rol en is het eerste 

aanspreekpunt voor ouders. Annelies 

Oosterhuis beheert de telefoonlijn en 

het team beheert het e-mailadres van 

het steunpunt. Omdat zij als lid van het 

ECT inhoudelijk goed thuis is in passend 

onderwijs en veelvuldig contact heeft met 
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leerlingen en ouders, kan zij veel vragen zelf 

afhandelen. “Algemene vragen kan ik zelf 

beantwoorden, maar als het een specifieke 

leerling of school betreft, dan verwijs ik 

de ouders naar de collega van het ECT die 

verbonden is aan de betreffende school. Die 

lijntjes zijn heel kort, dus de vragen worden 

altijd snel opgepakt.” 

 

Het komt niet vaak voor, maar soms is het 

beter om ouders juist niet te verwijzen 

naar de vaste ECT’er van de school, vertelt 

Oosterhuis. “Dat is bijvoorbeeld het geval 

als de ouders een (dreigend) conflict hebben 

met de school. Omdat ouders de vaste 

ECT’er vaak ervaren als ‘iemand van school’, 

zetten we in zo’n geval een andere ECT’er 

in als ouderondersteuner. Zo garanderen we 

de onafhankelijkheid en blijven de relaties 

zuiver. Naast de ouderondersteuner kan via 

het steunpunt ook een ervaringsdeskundige 

ouder worden ingeschakeld.”

OGEN EN OREN VAN HET SWV

De Graaf ziet verschillende voordelen in deze 

opzet van het leerling- en oudersteunpunt. 

“Allereerst is het een grote meerwaarde dat 

ouders nu meteen een expert aan de telefoon 

krijgen en dus snel en gedegen antwoorden 

krijgen op hun vragen. Dat ECT’ers een 

groot netwerk hebben en kennis hebben 

van de ondersteuningsmogelijkheden in de 

regio is bijvoorbeeld heel waardevol. Verder 

kan het ECT heel goed de signalerende 

functie van het leerling- en oudersteunpunt 

vervullen, omdat de ECT’ers de ogen en de 

oren zijn van het samenwerkingsverband. 

Zij komen immers op alle scholen en 

hebben veel contact met leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben en met 

hun ouders. En ten slotte: doordat we niet 

vastzitten aan een specifieke bezetting, 

kunnen we het steunpunt nu flexibel 

vormgeven, afhankelijk van wat er nodig is. 

Mocht er meer tijd en inzet nodig zijn, dan 

zullen we daarvoor zorgen, maar voorlopig 

bevalt deze flexibele constructie heel goed.”

BEREIKBAARHEID

Hoewel de bereikbaarheid van het 

steunpunt – via de website met een eigen 

telefoonnummer en e-mailadres – volgens 

Oosterhuis nu best goed is, ziet ze dat er 

nog wel groepen ouders zijn die de weg naar 

het steunpunt niet weten te vinden, zoals 

laaggeletterde ouders en migrantenouders. 

“Dat heeft in de eerste plaats te maken met 

het feit dat veel mensen helemaal niet weten 

dat er een samenwerkingsverband bestaat. 

Het staat natuurlijk wel in de schoolgidsen 

en informatieboekjes van de scholen, maar 

voor sommige groepen is dat niet voldoende. 

Ik denk dat daar nog wel winst is te behalen.”

De Graaf wil in dat kader de website laten 

screenen. “Is het steunpunt op de site 

makkelijk te vinden? En is de tekst voor deze 

groepen goed leesbaar en toegankelijk? We 

willen bijvoorbeeld meer gaan werken met 
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grafische routekaarten, zodat ongeletterde 

ouders de informatie beter begrijpen.”

LUISTEREN NAAR DE LEERLING

Eigenaarschap van de leerling is 

een kernambitie in het huidige 

ondersteuningsplan. Op dit moment 

voert het samenwerkingsverband hier 

een onderzoek naar uit onder scholen en 

ouders en leerlingen. De wens leeft om 

nog nadrukkelijker te luisteren naar en 

te leren van leerlingen. Oosterhuis: “We 

hebben als ECT de afgelopen jaren aan het 

eind van een traject regelmatig diepte-

interviews gehouden met ouders, en dat 

levert hele waardevolle informatie op. Het 

is onze ambitie om dat ook met leerlingen 

te gaan doen. Ik ben ervan overtuigd dat 

we er veel van leren als we achteraf met 

leerlingen tijd nemen om terug te kijken op 

het traject en goed naar hen luisteren.”

MEER INFORMATIE

Erik de Graaf

e.de.graaf@swv-vo2001.nl
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