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FACTSHEET Onderwijsconsulenten OCW en VWS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bron: www.onderwijsconsulenten.nl 

WANNEER WEL 

Als een leerling langdurig thuiszit of vastloopt 

op school en het de ouders, school en het 

samenwerkingsverband niet lukt om hiervoor 

een oplossing te vinden. Er dient sprake te zijn 

van (minimaal) één van de onderstaande 

situaties: 

• De leerling zit langdurig thuis (langer 

dan vier weken en zonder uitzicht op 

een onderwijsplek op korte termijn). 

• Het lukt niet om een geschikte 

onderwijsplek te vinden voor een 

leerling met een extra 

ondersteuningsbehoefte, zoals 

gedrags-, leer- of 

gezondheidsproblemen. 

• Het lukt de school niet om de juiste 

ondersteuning of begeleiding te 

bieden aan een leerling met een extra 

ondersteuningsbehoefte, zoals 

gedrags-, leer- of 

gezondheidsproblemen. 

• Bij vragen over de bekostiging rond de 

inzet van medische zorg op school. 

WANNEER NIET 

• Bij doublure (zittenblijven) of 

niveaubepaling voor het VO. 

• Bij problematiek op het niveau 

van hbo of universiteit. 

• Bij een lopende juridische 

procedure over de 

problematiek. 

• Wanneer de leerling langdurig 

thuiszit door spijbelen.  

 

 

AANMELDEN 

1. Via digitaal aanmeldformulier op 

onze website: 

https://www.onderwijsconsulente

n.nl of; 

2. Telefonisch. Na een telefonische 

intake beantwoordt de 

intakemedewerker waar mogelijk 

vragen en gaat vervolgens op zoek 

naar de meest passende consulent. 

 

 

WAT Onderwijsconsulenten zijn deskundige consulenten die gratis begeleiding, 

bemiddeling en onafhankelijk advies bieden wanneer ouders, school en 

samenwerkingsverband er niet in slagen voor de leerling geschikt onderwijs te vinden. 

Onderwijsconsulenten werken in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met ouders, leerlingen en 

professionals aan een passende onderwijsloopbaan voor iedere leerling/student. 

 

BEREIKBAARHEID 

Op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en 

van 13:30 tot 16.30 uur op tel: 070-3122887 

of email: info@onderwijsconsulenten.nl 

TOESTEMMING 

Bent u als aanmelder niet de ouder (wettelijk 

vertegenwoordiger) van het kind, dan dient u de 

ouders op de hoogte te stellen dat u van plan bent 

om ons in te schakelen. De ouders (en het kind 

vanaf 12/16 jaar) dienen toestemming te geven 

voor het doorgeven van hun persoonsgegevens.  

 

VOOR WELK ONDERWIJSTYPE 

Voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, 

voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal 

onderwijs en het mbo.  

VRAGEN/ OVERIG 

Het advies van de onderwijsconsulent 

is niet bindend. Speciaal voor ouders 

met vragen over passend onderwijs is 

er het informatiepunt 

Ouders&Onderwijs (tel: 088-6050101). 

Voor vragen over onderwijs en zorg 

kunnen ouders terecht bij Ieder(in) (tel: 

0900-2356780) en bij het Steunpunt 

Passend Onderwijs via 

www.steunpuntpassendonderwijs-

povo.nl 
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