
Waarom een steunpunt

De aanpak in de regio

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT 
MIDDEN-HOLLAND EN RIJNSTREEK 

ouders en leerlingen de juiste informatie over passend onderwijs te geven; 
ouders en leerlingen te ondersteunen in hun zoektocht naar passend onderwijs; 
ervaringen van ouders en leerlingen optimaal te gebruiken om passend onderwijs en de procedures in de
regio te verbeteren. 

Een landelijke opdracht vanuit OCW aan alle samenwerkingsverbanden om:

De samenwerkingsverbanden PO en VO Midden-Holland richten samen één steunpunt in. We stemmen af
met omliggende samenwerkingsverbanden en gemeenten. Op die manier maken we ook de verbinding met
jeugdhulp en geven we informatie over bijvoorbeeld onderwijszorgarrangementen. 
Een klankbordgroep van ouders, leerlingen en medewerkers van de samenwerkingsverbanden denkt mee
over de inrichting van het steunpunt. 
De gemeenten in Midden-Holland en Rijnstreek, en het Platform gehandicapten en chronisch zieken
(PCGZ) zijn betrokken en worden actief gevraagd naar hun mening en visie.  

Hoe het eruit gaat zien

De landelijke dataset met
informatie over passend onderwijs
wordt aangevuld met specifieke
regionale thema's.  
Waar mogelijk verwijzen we naar
andere websites (Scholen op de
kaart, GGD Hollands Midden,
cluster 2 en 3 onderwijs etc.) 
De informatie wordt gerangschikt
op onderwerp met één of twee
korte alinea's met uitleg op B1
niveau. Relevante woorden krijgen
een hyperlink, zodat snel
doorgeklikt kan worden naar uitleg
over dat specifieke onderwerp.  
De informatie komt op twee
manieren beschikbaar op de
website: via een filter en via een
zoekfunctie. Op termijn wordt – op
basis van gebruikersdata – een
'veelgestelde vragen’ opgemaakt.

1.Informeren 2.Steunen 3.Signaleren

een formulier op de website
waarna ze teruggebeld of
teruggemaild worden 
een telefoonnummer 
een whatsappfunctie 

Ouders en leerlingen kunnen met
hun vragen terecht middels

Het steunpunt wordt bemenst door
het gezamenlijk secretariaat van de
samenwerkingsverbanden. Zij
worden met belscripts gefaciliteerd
zodat ze de eerste afhandeling
kunnen doen. Indien er méér nodig
is, stemmen zij met collega’s af wie
de ouders of de leerling terugbelt.
Ook informeren zij de ouders over
wie hen op welke termijn terugbelt.

Het steunpunt wordt nadrukkelijk
geen klachtenlijn.  

Er wordt een vertelpunt ingericht
waar ouders, leerlingen en
professionals hun ervaringen met
passend onderwijs kunnen delen. Na
het delen van een ervaring worden
er reflectievragen gesteld. De data
die hieruit voortkomt, wordt
gebruikt om patronen in de
gedeelde ervaringen te analyseren.
Door vervolgens te duiden wat de
kern en de gemene deler van de
ervaringen is, kunnen we tot
verbetervoorstellen komen die
breed gedragen worden. 

Meer weten? www.vertellis.nu 
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Tijdlijn

OUDER- EN JEUGDSTEUNPUNT MIDDEN-
HOLLAND EN RIJNSTREEK 

JULI 2022
Website steunpunt Midden-Holland en Rijnstreek is
gereed:
Pijler 1 is operationeel: de informatie is toegankelijk  
Pijler 2 is operationeel: de steunfunctie is ingericht  

 

SEPTEMBER/OKTOBER 2022

De website wordt officieel gelanceerd.
Vertellis?! wordt gelanceerd.

 
 

NOVEMBER 2022

De gebruikersdata van de website wordt
geanalyseerd en gebruikt om te verbeteren en een
veelgestelde vragen in te richten.

Dit doen we in afstemming met de klankbordgroep. 
 

JANUARI 2023

Duidingssessie op basis van Vertellis?! en opstellen
verbetervoorstellen. 

Analyse van de steunfunctie. 
Eerste analyses en uitkomsten Vertellis?! delen met

schoolbesturen, de klankbordgroep en stakeholders.
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