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Wat als je het niet met ons eens bent? 
 

Het beste voor kinderen! 
Voor sommige kinderen is het dagelijks aanbod dat onze scholen bieden, niet passend genoeg. 

Deze kinderen hebben iets meer, iets minder of iets anders nodig. De leerkracht bespreekt dit met 

ouders of verzorgers en samen wordt vastgesteld wat een kind nodig heeft. Meestal kan een school dit 

bieden vanuit de eigen ondersteuningsstructuur (basisondersteuning) en soms wordt in overleg met 

het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband PO de Meierij extra ondersteuning 

gerealiseerd. In dat geval wordt er een ontwikkelingsperspectief en werkplan voor een kind opgesteld. 

Ouders worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Een goede afstemming tussen school en thuis vinden 

we erg belangrijk. 

 

Wat als je het niet met ons eens bent? 
De school van je kind zoekt samen met jou en de manager van het ondersteuningsteam oplossingen 

die je kind verder kunnen brengen. Ook al werken we als samenwerkingsverband zorgvuldig, dat 

betekent niet dat je het altijd eens hoeft te zijn met de (voorgenomen) verwijzing naar het S(B)O voor 

je kind. Er kunnen verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat je kind nodig heeft of hoe die 

ondersteuning het best geboden kan worden. Schroom niet om dit aan ons kenbaar te maken. Het 

samenwerkingsverband zal altijd proberen om samen met jou/jullie tot een passend aanbod of 

passende plek te komen. Mocht dit niet lukken en verschillen in inzichten blijven bestaan, dan biedt 

het samenwerkingsverband een second opinion om tot een passende oplossing te komen. 

 

Second opinion 
Met een second opinion krijg je een extra onafhankelijk oordeel van deskundigen uit een andere 

ondersteuningseenheid over de ondersteuningsbehoefte van je kind. De second opinion wordt 

aangevraagd bij - en afgehandeld door - de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Bij 

een second opinion worden altijd gesprekken gevoerd met de betrokken school, het betrokken 

ondersteuningsteam en met de ouders. De second opinion wordt geleverd binnen 2 tot 6 weken na 

ontvangst van het dossier, afhankelijk van de mate waarin aanvullend onderzoek of observatie nodig 

is. 

De second opinion is gratis voor ouders. Eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek wordt betaald 

door de school als het een second opinion op een ontwikkelingsperspectief(plan) betreft en door het 

samenwerkings- verband als het een second opinion op een deskundigenadvies betreft. Op basis van 

het adviserend second opinion beslist de directeur-bestuurder over de verder te nemen stappen en 

acties. 

 

Mediation bij blijvende geschillen 
Als je het besluit van de directeur-bestuurder na een second opinion niet kunt accepteren, of je nog 

steeds onvoldoende gehoord voelt, is er sprake van een geschil. In dat geval kan mediation helpen om 
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dit geschil tussen ouders, school en samenwerkingsverband te helpen oplossen. Hiervoor kun je 

contact opnemen met de landelijke onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Hun inzet 

en betrokkenheid wordt gratis beschikbaar gesteld door de overheid. Indien ook mediation niet tot 

een oplossing leidt, kun je het geschil voorleggen aan de landelijke commissie Onderwijsgeschillen 

(info@onderwijsgeschillen.nl). Alle geldende geschillenprocedures zijn op een overzichtelijke en 

samenhangende wijze geplaatst op de website: www.geschillenpassendonderwijs.nl.  
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