
Een onderwijsplek 
voor elk kind
Problemen bij onderwijs voor kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben?

Onderwijsconsulenten bieden kosteloos 
advies en begeleiding.

‘Onderwijsconsulenten stellen het belang van 
het kind voorop en zijn creatief in het vinden van
oplossingen’ – docent op een basisschool

‘Door hulp van de onderwijsconsulent is het gesprek
met de school weer op gang gebracht’ – moeder van
een leerling met autisme

Dit is een uitgave van 
de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO). 
Onderwijsconsulenten vallen onder de verantwoordelijkheid 
van SOSO.

Wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.onderwijsconsulenten.nl 
of neem contact op via 
info@onderwijsconsulenten.nl 
of 070 312 28 87

SOSO
Postbus 19521
2500 CM Den Haag



Welke school is passend voor een kind met behoefte aan extra 
ondersteuning? Tot nu toe moeten ouders daar vaak zelf naar op zoek. 
Vanaf 1 augustus 2014 verandert dat, door de Wet passend onderwijs. 
Scholen moeten dan zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben op een passende onderwijsplek terechtkomen. De meeste van die
kinderen kunnen zonder problemen terecht op de school van hun keuze.

Soms kom je er niet uit
Maar soms komen de ouders en de school er samen niet goed uit. 
Bijvoorbeeld doordat:

• een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte niet 
terecht kan op de school van zijn of haar keuze of doordat de school 
weigert de leerling te plaatsen;

• de school geen passende onderwijsplek op een andere school kan 
aanbieden;

• ouders en school het niet eens kunnen worden over het handelingsdeel 
van het OntwikkelingsPerspectief – OPP;

• de school het kind wil schorsen en/of verwijderen;

• een (leerplichtige) leerling langer dan vier weken thuis zit, er geen 
uitzicht is op terugkeer naar de school waar deze leerling staat 
ingeschreven en er door deze school geen ander passend onderwijs 
kan worden geadviseerd.

In deze gevallen kunt u contact opnemen voor een intakegesprek.

Onderwijsconsulenten kunnen helpen
Onderwijsconsulenten kunnen ouders, leerlingen en scholen helpen bij
deze problemen. Zij bieden kosteloos advies en begeleiding.

Wat zijn Onderwijsconsulenten?
Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen op het gebied van
onderwijs die scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en/of ouders
adviseren en begeleiden. Dat doen ze wanneer er ernstige problemen zijn
met de plaatsing van een kind met een handicap, ziekte of stoornis, dat
extra ondersteuning nodig heeft.
Is er sprake van ongelijke behandeling van een leerling met een handicap
of chronische ziekte? Dan kunt u advies vragen bij het College voor de
Rechten van de Mens: www.mensenrechten.nl.

Wie kan Onderwijsconsulenten inschakelen?
Onderwijsconsulenten zijn in te schakelen door:

• ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de leerling; 

• diverse instanties of betrokkenen. De ouders of wettelijk 
vertegenwoordigers van de leerling moeten dan wel eerst 
toestemming geven.

Ik heb hulp of advies nodig van een Onderwijsconsulent. 
Wat moet ik doen?

U kunt een onderwijsconsulent op twee manieren inschakelen:

Het advies, de bemiddeling en de begeleiding van de Onderwijs-
consulent zijn gratis.
Kijk voor de voorwaarden voor aanmelden ook op 
www.onderwijsconsulenten.nl. In het telefonische intakegesprek 
wordt gekeken of de aanmelding aan de voorwaarden voldoet.

1 Telefonisch
• houd de juiste gegevens bij de hand, 

zoals: namen en adressen van de school en 
hulpverlenende instanties;

• bel 070 312 28 87 en maak een afspraak 
voor een intakegesprek. Reken erop dat zo’n 
gesprek wat tijd kan kosten.

2 Online
• ga naar 

www.onderwijsconsulenten.nl/aanmelden
en download het aanmeldformulier;

• stuur het ingevulde formulier naar 
info@onderwijsconsulenten.nl;

• na ontvangst van het formulier neemt een 
intake-medewerker contact met u op.
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