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Deze route-wijzer is voor ouders, school, leerplicht, samenwerkingsverband en gemeenten voor 
het vormen van onderwijsmaatwerk, dat soms cruciaal is voor het welzijn en welbevinden van 

een kind/leerling die iets anders nodig heeft dan de gemiddelde leerling. 

Snel handelen is cruciaal om volledige schooluitval te voorkomen, maar in sommige situaties is het juist nodig om afstand van school te nemen 
om aan herstel te kunnen werken, door de volgende stappen te nemen komt u hopelijk wat rustiger door dit traject heen zonder dat door 
instanties het leven van u en uw gezin en uw kind nog zwaarder maken. 
Er zijn verschillende redenen waarom standaard hulp van school niet altijd goed aansluit bij bepaalde kinderen/leerlingen in nood, de gedachten 
achter de bestaande routes zijn goed en doordacht, maar kosten in sommige situaties nog te veel (zeer kostbare) tijd, terwijl snel handelen 
cruciaal is, omdat de ontwikkeling van het kind in een razend tempo door blijft lopen en de situatie niet verder achteruit mag gaan. Een vloeiend 
systeem zonder extra druk is wenselijk.  
 

 Wat voor dit tempo nodig is:  
 
1. Vertrouwen in ouders, kinderen en de hulpverleners (waar de kinderen vertrouwen in hebben)   
2. De bekostiging voor benodigde en goed passende zorg vanuit de gemeente. 
3. De inzet van de passende hulp door de school (c.q. het samenwerkingsverband). 

De route loopt als volgt:  
 
Start: 
Ouders trekken aan de bel bij school. 

 

Het gaat niet goed met uw kind, hij of zij is vaak ziek, boos, verdrietig, depressief (geweest) of heeft 
een trauma (door schoolgang) en het naar school gaan lukt (bijna) niet meer. Dat dit niet gezien wordt 
op school of thuis wil niet zeggen dat er niets is. Soms lijden kinderen in stilte, of worden ze 
verschrikkelijk gepest zonder dat ze erover durven te praten of kampen met een psychisch probleem 
dat nog niet eerder aan de oppervlakte is gekomen. 
In een ideale wereld zou dit opvallen door bijvoorbeeld slechte cijfers of ander gedrag op school of 
thuis. Als dit niet opvalt bijvoorbeeld doordat de leerling op de middelbare school voor ieder vak een 
andere docent heeft, dan kan het gebeuren dat school of thuis de signalen niet op pikken of er een 
geheel ander idee op na houdt bijvoorbeeld spijbelgedrag.  
Het is sowieso heel belangrijk dat je als ouders of als school aangeeft dat het niet goed gaat met het 
kind en het bespreekbaar maakt. 

De volgende stap: 
Het opstellen van een plan. 

 

Het gaat hier om het formuleren van de hulpvraag, de ondersteuningsbehoefte en het vinden van 
overeenstemming aan de hand van de gestelde doelen. 
 
Lukt het om met school (en/ of samenwerkingsverband), het kind en ouders, de 
ondersteuningsbehoefte en de doelen samen (en in overeenstemming) op te stellen? Zo ja, dan is dat 
erg fijn en is deze route overbodig of handig om te bewaren voor als het niet meer loopt. 
 
Lukt dit niet, kom je er samen niet uit, omdat school en ouders twee verschillende kinderen blijven 
zien en het kind hierbij niet gezien/geholpen wordt, dan MOET je als ouder de volgende stappen zetten 
om ervoor te zorgen dat je niet onnodig onder druk gezet gaat worden. Niet afwachten maar handelen! 
 
1. Breng de leerplichtambtenaar op de hoogte van het verzuim van uw kind 
2. Breng het samenwerkingsverband van de aankomende hulpvraag op de hoogte zodat er, indien 

men weet wat er nodig is, snel onderwijsmaatwerk op gang kan komen.  
 
U toont hiermee initiatief en als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind handelt u altijd in het belang 
van het welzijn/welbevinden van uw kind. (http://www.burgerlijkwetboekonline.nl/art-1247-bw-bw1-
artikel247/) 
1. Vraag school, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en gemeente uitdrukkelijk om NIET te 

handelen met dwang of drang.  Mogelijk is de gevraagde hulpverlening (nog) niet op gang 
gekomen i.v.m. wachtlijsten of heeft het kind (nog) geen vertrouwen in de hulpverlener waardoor 
onderzoek (nog) niet mogelijk is.  

2. Vraag WEL aan de bevoegde instanties om richting school te handhaven op zorgplicht. 
 

Het gaat vaak in deze situaties erom dat het kind niet meer naar school KAN, en niet omdat het kind 
niet wil (spijbelen). Ouders hebben het vertrouwen nodig en indien gewenst ondersteuning. Het niet 
samen op één lijn komen is NOOIT in het belang van het kind en richt enorm veel schade aan en dat is 
niet wenselijk en niet helpend.  

De volgende stap:  
Keuzes maken. 

 Ouders zoeken samen met hun kind indien nodig hulp en/of een specialist waar hun kind vertrouwen in 
kan hebben. 
Hierbij zou de gemeente een informatieverstrekkende en ondersteunende functie kunnen hebben. 
Je kunt een kind niet dwingen de hulp aan te nemen als deze niet passend is.  
Ouders kennen hun kind het beste en zijn dus uitermate geschikt om daarover goede keuzes en 
beslissingen te nemen.   
Onder dwang worden er mogelijk verkeerde keuzes gemaakt bijvoorbeeld; niet leerbaar (vrijstelling 5 
onder a) terwijl het kind wel leerbaar is, maar (tijdelijk) niet kan leren/functioneren binnen de schoolse 
setting.  
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Er is tijd en rust nodig (voor de ingezette onderzoeker of hulpverlener) om te  
ontdekken wat er speelt en wat het kind nodig heeft voor zijn/haar herstel. 
 

 
Hulp of een onderzoek is niet zomaar geregeld, zeker bij specialisten is er vaak een wachtlijst. 
Onderzoeken kunnen (nog) niet gedaan worden als een kind nog doodongelukkig is of in de knel zit en 
nog geen vertrouwen kan hebben in zichzelf of een ander. De druk opvoeren heeft hier opnieuw geen 
zin en werkt zelfs tegen bij een eventueel onderzoek en/of herstel. Het zou goed zijn als de specialist 
hierover een signaal afgeeft aan de school en de leerplichtambtenaar. (Bijvoorbeeld dat hij/zij het kind 
en de ouders in het zicht heeft en contact heeft en zij daarmee in goede handen zijn).  

De volgende stap: 
Maatwerk. 

 

Dit staat voor het ontstaan van onderwijs- en/of zorgmaatwerk. 
Om maatwerk te kunnen maken heb je verschillende facetten die je moet bekijken en doorlopen wil je, 
eventueel samen met de hulpverleners, uitkomen op een passend ondersteuningsplan. 
Passend is het pas als er duidelijkheid is wat er nodig is qua rust, zorg en onderwijs en qua kwantiteit 
en dit vooral ook flexibel houden. 
 
Deze helderheid is cruciaal!  
 
Wat is geschikt/nodig/lastig voor het kind, waar moet er tussentijds aangepast worden, hoeveel uur/ 
vakken en op welk niveau per vak, heeft het kind nu precies onderwijs nodig en hoe/waar (thuis, op 
afstand, op school of geen onderwijs) zou dit aangeboden moeten/kunnen worden? 

Volgende stap:  
Invulling 

 Nu bekend is wat er nodig is kan de invulling beginnen, de school, het samenwerkingsverband, de 
leerplichtambtenaar sluiten weer aan en de ouders, eventueel ondersteund door de betrokken 
specialist, brengt iedereen op de hoogte van wat er ingezet moet worden. Flexibiliteit blijft ten aller 
tijde belangrijk. Opschalen indien kan, afschalen indien nodig is.  
 
Het kind is hierin leidend en men volgt het kind. 
 
Nu alles helder is en er een goed maatwerk traject ligt, kan het invulwerk beginnen (wie gaat wat 
doen). Alle betrokken partijen hebben het ondersteuningsplan gezien en iedereen weet van zichzelf 
voor welk deel wie verantwoordelijk is en wat hij wel of niet in kan vullen en ook op welke wijze de te 
zetten stappen passen bij het ondersteuningsplan. Samenwerking tussen de verschillende partijen is 
uiterst belangrijk en “OUT OF THE BOX” denken is hierbij het keywoord. 

Klaar 
 
Het is met elkaar gelukt om een juiste route te vinden voor het kind, alles wat nodig is wordt ingezet en het kind kan door met de ontwikkeling, 
een toekomst tegemoet zonder belemmeringen. 
 
 
Voor meer informatie zie:  
 
https://oudersenonderwijs.nl/ 
 
https://balansdigitaal.nl/ 
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