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Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid - Quickscan 2 - Schooljaar 2020-2021 

Deze Quickscan geeft een weergave van de mate waarin ouders/verzorgers1 zich in het schooljaar 
2020-2021 binnen het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (PO 30.08) betrokken hebben 
geweten bij het hele proces om te komen tot extra ondersteuning voor hun kind. De respondenten zijn 
de ouders van kinderen voor wie in dit schooljaar voor de eerste keer een toelaatbaarheidsverklaring 
is aangevraagd bij het samenwerkingsverband. In deze monitor wordt een overzicht gegeven van 
verzamelde data met betrekking tot de ervaren ouderbetrokkenheid bij de aanvraagprocedure voor 
extra ondersteuning in de periode augustus 2020 tot en met juli 2021.  

Data-analyse  

Tweejaarlijks vindt er in februari/maart van het lopende schooljaar en in september/oktober na afloop 
van het betreffende schooljaar, een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de data plaats op het 
niveau van het samenwerkingsverband. Van de analyse van het hele schooljaar wordt een jaarlijkse 
adviesrapportage gemaakt, inclusief een visuele samenvatting van de belangrijkste gegevens ten 
behoeve van communicatie met de verschillende stakeholders van het samenwerkingsverband. 

Quickscan 2 schooljaar 2020-2021 

In bijgevoegde rapportage vindt u de Quickscan van het schooljaar 2020-2021 van het 
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (PO 30.08). Deze omvat achtereenvolgens: 

1. Een kwantitatieve analyse van de data op het niveau van het samenwerkingsverband 
In het dashboard van de Kwaliteitsmonitor wordt de verzamelde informatie op vraagniveau 
gepresenteerd in cirkeldiagrammen. Deze Quickscan is een samenvatting van de data-analyse 
van het volledige schooljaar 2020-2021. Op basis van de respons wordt een analyse gemaakt 
van het hele toeleidingsproces op cluster- en itemniveau.  

Figuur 1: Indeling vragen per cluster “School’ en ‘Samenwerkingsverband’ (verantwoordelijk voor uitvoering) 

2. Een kwalitatieve analyse van de data op het niveau van het samenwerkingsverband 
De data worden beschouwd vanuit de kwantitatieve analyse en door analyse van de gegeven 
antwoorden op de open vragen. Op basis hiervan worden de belangrijkste conclusies 
weergegeven in een samenvattend overzicht waarin op het niveau van school en 
samenwerkingsverband wordt aangegeven over welke aspecten de respondenten zich het 
meest tevreden tonen en ten aanzien van welke aspecten zij zich minder betrokken hebben 
geweten. In bijlage 2 is een visuele samenvatting van de data-analyse 2020-2021 opgenomen 
in de vorm van een infographic. 

 
1 Waar in dit rapport gesproken wordt van ‘ouder(s)’ wordt ‘ouder(s)/verzorger(s)’ bedoeld. 
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1. Kwantitatieve analyse op het niveau van het samenwerkingsverband 

Respons totaal 

Aantal genodigden (relatief) 
 

282 (100%) 

Aantal bounces (relatief) 
 

0 (0% van 282) 

Aantal respondenten incl. S(B)O (relatief) 
 

88 (31% van 282) 

Aantal respondenten excl. S(B)O (relatief) 
 

77 (27% van 282) 

Tabel 1: Totale respons n.a.v. aanmeldingen in de periode 01-08-2020 t/m 31-07-2021 

 
Respons per bestuur 

Figuur 2: Respons in de periode 01-08-2020 t/m 31-07-2021 op bestuursniveau (incl. S(B)O) 

De monitorvragen hebben betrekking op de toeleidingsprocedure van regulier naar speciaal (basis-) 
onderwijs. Voor de vervolganalyses is de respons van ouders van wie hun zoon of dochter voorafgaand 
aan de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring niet ingeschreven stond op een school voor regulier 
basisonderwijs in het samenwerkingsverband Helmond-Peelland, buiten beschouwing gelaten. 
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4  
Figuur 3: Respons in de periode 01-08-2020 t/m 31-07-2021 op bestuursniveau (excl. S(B)O) 

Het responspercentage is in vergelijking met schooljaar 2019-2020 toegenomen (was 28% inclusief 
S(B)O). Het totaal aantal ouders dat heeft deelgenomen is licht gestegen. Een groter aandeel van deze 
respons komt uit het reguliere basisonderwijs. Mogelijk is de sturing door het samenwerkingsverband 
op het verkrijgen van respons uit het reguliere basisonderwijs, hierop van invloed geweest. 
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A. De gemiddelde verdeling op het niveau van het samenwerkingsverband 

 

Ouders van Samenwerkingsverband 
Helmond-Peelland geven een 
voldoende rapportcijfer voor de 
mate waarin zij zich betrokken 
hebben geweten bij alle stappen die 
zijn gezet om een TLV aan te vragen 
voor hun kind: een 7,1 (in 2019-2020 
bedroeg deze waardering 7,3). 

Figuur 4: Gemiddeld rapportcijfer voor totale proces van toeleiding in de periode 01-08-2020 t/m 31-07-2021 
 
SWV totaal: schoolniveau/samenwerkingsverbandniveau  
Op een schaal van 1-4 geven de respondenten in totaal een gemiddelde waardering van 3,00. 
Deze score is net wat lager dan afgelopen schooljaar (3,27) en geeft aan dat gemiddeld genomen 
ouders zich voldoende betrokken hebben geweten bij het hele proces van toeleiding naar extra 
ondersteuning.  

 
Figuur 5: Gemiddelde waardering ouderbetrokkenheid op het niveau van de school, niveau van het SWV, overige vragen 

 
Over de hele linie is er in vergelijking met 2019-2020 sprake van een lichte afname van de 
waardering voor de mate waarin ouders zich betrokken hebben geweten bij het proces van 
toeleiding naar een toelaatbaarheidsverklaring voor hun kind tot het speciaal (basis-)onderwijs. 
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Dit geldt zowel voor het deel van het toeleidingsproces dat op schoolniveau plaatsvindt, als voor 
het deel dat op het niveau van het samenwerkingsverband plaatsvindt.  
Op vragen die niet specifiek ondergebracht kunnen worden op het niveau van school of 
samenwerkingsverband, wordt wat hoger gescoord. Ouders geven aan tevreden te zijn met de 
ondersteuning voor hun kind en met de wijze waarop nagegaan zal worden of deze ondersteuning 
ook op termijn nog aansluit bij de onderwijsbehoeften van hun kind.  

B. De gemiddelde verdeling op het niveau van de besturen 

Het absoluut aantal respondenten per bestuur loopt uiteen van 1 tot 19. De gegeven waarderingen 
op bestuurlijk niveau kunnen dan ook lastig onderling vergeleken worden. Het aantal 
respondenten dat aangeeft dat hun zoon of dochter op een school voor speciaal (basis-)onderwijs 
zit, is in vergelijking met voorgaande jaren duidelijk afgenomen, maar vormt nog wel 12% van de 
totale respons. Mogelijk wordt dit verklaard door het (onterecht) aanbieden van de 
Kwaliteitsmonitor bij herindicaties of het aanbieden van de Kwaliteitsmonitor nadat plaatsing op 
het S(B)O al is gerealiseerd. 

Van de besturen met 3 of meer respondenten, is de totaalwaardering van Stichting GOO het 
hoogst. De respondenten van Eenbes en Qliq Primair geven relatief gezien de laagste waardering. 
Opvallend voor deze twee laatste besturen is het verschil in totaalwaardering in vergelijking met 
schooljaar 2019-2020 (waardering 2019-2020: Eenbes 8,3; Qliq Primair 7,4).  

Voor vrijwel alle besturen geldt dat er evenals in voorgaande schooljaren gemiddeld genomen een 
positieve totaalwaardering gegeven wordt voor de mate waarin ouders zich betrokken hebben 
geweten bij het de hele proces naar een TLV.  

 
Figuur 6: Gemiddeld rapportcijfer voor de afzonderlijke besturen voor het totale proces van toeleiding 
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Besturen: schoolniveau/samenwerkingsverbandniveau  
Voor de meeste besturen geldt dat ouders zich voldoende betrokken hebben geweten bij het deel 
van het toeleidingstraject dat op schoolniveau plaatsvindt. Van de besturen met 3 of meer 
respondenten geldt voor Stichting PlatOO en Stichting QliQ Primair Onderwijs een relatief lage 
waardering voor het schooldeel van het traject. 

Ook voor het trajectdeel dat op het niveau van het samenwerkingsverband plaatsvindt, geldt voor 
de meeste besturen (met minimale respons 3) dat ouders zich voldoende betrokken hebben 
geweten. Dit geldt in mindere mate voor de respondenten van Stichting PlatOO en Stichting QliQ 
Primair Onderwijs. 

 

 
Figuur 7: De gemiddelde score voor de afzonderlijke schoolbesturen binnen het SWV voor de clusters ‘Schoolniveau’ en ‘SWV-niveau’ 

 
C. De percentuele verdeling op itemniveau  

 
In vergelijking met afgelopen schooljaar, zijn minder respondenten tevreden over de wijze waarop 
er uiting is gegeven aan het educatief partnerschap tussen school/samenwerkingsverband en 
ouders. In totaal geldt dat een meerderheid van de respondenten (77%) aangeeft hierover 
tevreden tot zeer tevreden te zijn. Dit percentage is in in vergelijking met afgelopen schooljaar 
afgenomen (was 85%). 
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Voor de items die gelden op het niveau van de school, geeft 76% van de ouders aan tevreden te 
zijn over de mate waarin er samen is opgetrokken om tot extra ondersteuning te komen. Dit is een 
afname in vergelijking met afgelopen schooljaar (was 84%). 
Op de items die gelden op het niveau van het samenwerkingsverband, toont 71% van de ouders 
zich tevreden. Ook hier zien we een duidelijke afname ten opzichte van afgelopen schooljaar (was 
83%). 
 
De waarderingen op de afzonderlijke items lopen enigszins uiteen.  
De items die de meeste respondenten positief waarderen, geven aan dat ouders begrijpen waarom 
extra ondersteuning voor hun kind nodig is, dat ze vinden dat hun kind door het traject de 
ondersteuning krijgt die bij hem/haar past en dat ze tevreden zijn met de wijze waarop wordt 
bekeken of de ondersteuning passend blijft.  
De items die veel minder respondenten positief waarderen, gaan over het bespreken van wat het 
kind en de ouders zelf belangrijk vinden in de ondersteuning, en de wijze waarop ouders bezwaar 
kunnen maken tegen het genomen besluit. 
 
Voor alle items geldt dat in vergelijking met vorig schooljaar, minder respondenten een positieve 
waardering geven.  
Een opvallende afname is te zien in het aantal ouders dat op schoolniveau een positieve 
waardering heeft voor het tijdig horen dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, het samen 
met hun kind bespreken van wat het belangrijk vindt in de extra ondersteuning, de verkregen 
informatie over welke hulp school wel en niet kan bieden en de externe deskundige die heeft 
meegedacht.  
Eveneens een opvallende afname is te zien in het aantal ouders dat op het niveau van het 
samenwerkingsverband een positieve waardering heeft voor de informatie die zij hebben 
gekregen over wat de TLV-aanvraag inhield en hoe zij bezwaar zouden kunnen maken tegen het 
besluit. 
 

Vraag % (zeer) 
tevreden 

Ik vind dat ik door school tijdig geïnformeerd ben dat mijn kind extra hulp nodig heeft. 64 (was 75) 

Samen met school heb ik de mogelijkheden en beperkingen van mijn kind voldoende 
verkend. 

78 (was 83) 

De school heeft mij mee laten denken over de ondersteuning die mijn kind nodig heeft. 81 (was 88) 

Mijn kind heeft samen met ons en de leerkracht besproken wat het zelf belangrijk vindt in de 
ondersteuning. 

51 (was 68) 

Ik ben door school voldoende geïnformeerd over de hulp die de school wel en niet kan bieden 
aan mijn kind. 

75 (was 85) 

Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind op school gekregen heeft voordat er een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het s(b)o werd aangevraagd. 

73 (was 77) 

Ik ben tevreden over de externe deskundige die door de school is gevraagd mee te denken 
over de juiste ondersteuning aan mijn kind. 

73 (was 83) 

Het is voor mij duidelijk waarom mijn kind ondersteuning op het s(b)o nodig heeft. 91 (was 100) 



 
 

 

 
 

 

9 

Er is voldoende overleg geweest tussen mij als ouder, de huidige school en de s(b)o-school 
(het triade-overleg). 

86 (was 93) 

Ik ben tevreden over de informatie die ik heb gekregen over wat de aanvraag voor een TLV 
bij het samenwerkingsverband inhoudt. 

84 (was 95) 

Ik ben voldoende geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het 
genomen besluit van het samenwerkingsverband. 

58 (was 70) 

De school heeft mij voldoende hulp aangeboden om mijn kind aan te kunnen melden bij de 
s(b)o-school. 

86 (was 90) 

Ik vind dat mijn kind door het gevolgde traject de ondersteuning krijgt die bij hem/haar past. 92 (was 93) 

Ik ben tevreden over het moment wanneer en de manier waarop er op de s(b)o-school 
gekeken zal worden of de school nog steeds bij mijn kind past. 

90 (was 93) 

Tabel 2: Percentage (zeer) tevreden ouders op itemniveau (rood = 69% of lager; groen = 80% of hoger) 
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2. Kwalitatieve analyse op het niveau van het samenwerkingsverband 

Ouders/verzorgers geven een gemiddelde waardering van 7,1 voor het gehele toeleidingstraject. 
Deze waardering is in vergelijking met schooljaar 2019-2020 licht gedaald. Uit kwalitatieve data-
analyse komen de volgende bevindingen naar voren. 

Schoolniveau  

Ouders relatief meest tevreden over: Ouders relatief minder tevreden over: 

 Het begrip voor de reden waarom extra 
ondersteuning noodzakelijk is 

 Het meedenken over de ondersteuning 
 Het overleg tussen ouders, school en de 

ontvangende s(b)o-school (triade-overleg) 
 De hulp die school geboden heeft bij de 

aanmelding van hun kind bij een S(B)O-school na 
afgifte van een TLV. 

 Het tijdig informeren dat extra 
ondersteuning noodzakelijk is 

 Het samen met het kind verkennen 
wat het zelf belangrijk vindt in de 
ondersteuning. 

Tabel 3: Tevredenheidsaspecten m.b.t. het toeleidingsproces tot aan de aanvraag van extra ondersteuning bij het SWV (schoolniveau) 

Samenwerkingsverbandniveau  

Ouders relatief meest tevreden over: Ouders relatief minder tevreden over: 

 De informatie die verkregen is over wat de 
aanvraag van een TLV bij het 
samenwerkingsverband inhoudt. 

 De informatie over de mogelijkheden 
om bezwaar te maken tegen het 
besluit. 

Tabel 4: Tevredenheidsaspecten m.b.t. het toeleidingsproces vanaf de aanvraag van extra ondersteuning bij het SWV (SWV-niveau) 

Een groot deel van de ouders geeft aan dat hun kind door het gevolgde traject de ondersteuning 
krijgt die bij hem of haar past. Ook zijn veel ouders tevreden over het moment en de wijze waarop 
op de s(b)o-school zal worden nagegaan of de ondersteuning nog steeds passend is. 

Open vragen 

Ouders kunnen aan het eind van de enquête aangeven wat ze als prettig en minder prettig hebben 
ervaren in het proces van toeleiding naar extra ondersteuning.  

Veel ouders zijn tevreden over de open communicatie van school naar ouders toe tijdens de 
toeleidingsprocedure. Zij waarderen het overleg, de bereidheid, actie en ondersteuning die de 
school heeft geboden voor een TLV werd aangevraagd, en gedurende de aanvraagprocedure. Ook 
het feit dat hun kind na het toekennen van de TLV gerichte ondersteuning krijgt in een passende 
onderwijsomgeving, wordt door ouders erg gewaardeerd. 

Een aantal ouders geeft aan het gevoel te hebben gehad dat de school hen niet serieus nam. Er 
werd volgens hen te lang gewacht met doorverwijzen toen zij aangaven dat extra ondersteuning 
en/of een andere school beter bij hun kind zou passen. Of er werd volgens hen juist te snel 
geconcludeerd dat doorverwijzen de enige mogelijkheid was, zonder samen met ouders andere 
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oplossingen te verkennen. Verder worden eerder communiceren en korte lijnen/betrekken van 
minder verschillende mensen, genoemd als aandachtspunt. Daarnaast gaf een aantal ouders aan 
onvoldoende op de hoogte te zijn van de ondersteuningsmogelijkheden en/of wat een TLV-
aanvraag inhield: soms omdat zij de gekregen informatie niet begrepen; soms omdat de 
school/intern begeleider er onvoldoende van op de hoogte leek te zijn. 

  

Aanbevelingen 

Ouders/verzorgers van kinderen voor wie in het schooljaar 2020-2021 een TLV is aangevraagd bij 
het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO, hebben zich over het algemeen voldoende 
betrokken geweten bij het hele proces. De totaalwaardering is daarbij iets lager dan die van het 
schooljaar 2019-2020. Het aantal respondenten is hoger dan vorig schooljaar. Voor veel aspecten 
van het toeleidingsproces geldt dat deze door de meeste ouders positief worden gewaardeerd. Het 
educatief partnerschap tussen school en ouders kan echter verder worden versterkt als scholen 
tijdig signaleren dat extra ondersteuning van de leerling nodig is, en zij de ouders én de leerling 
betrekken om te komen tot passende ondersteuning. Ook het volledig en begrijpelijk informeren 
van ouders over de ondersteuningsmogelijkheden, de TLV-procedure en de rechten van ouders 
hierin, blijven een aandachtspunt om het proces van toeleiding naar extra ondersteuning als school 
goed met ouders te kunnen doorlopen. 

De resultaten van de Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid 2020-2021 geven aanleiding om 
binnen het samenwerkingsverband met elkaar in dialoog te gaan over de volgende zaken:  

1. Op welke wijze kan de representativiteit van de resultaten worden behouden of verhoogd? 
 
Daarbij kan gedacht worden aan:  

- een blijvende focus op de primaire doelgroep van deze enquête, onderdeel uitmakend 
van de Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid, namelijk ouders van kinderen voor wie 
voor het eerst een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband (de enquêtevragen zijn onvoldoende afgestemd op de procedure 
die gehanteerd wordt bij herindicaties of rechtstreekse instroom in het S(B)O vanuit de 
voorschool of MKD); 

- het bij scholen (intern begeleiders, leerkrachten, schoolleiders) en schoolbesturen, 
vergroten van de bewustwording van het belang om met ouders het toeleidingsproces te 
evalueren en de rol die dit kan spelen in de eigen kwaliteitsbewaking van de geboden 
(basis-)ondersteuning; 

- het jaarlijks informeren van stakeholders (intern begeleiders, schoolleiders, bestuurders, 
jeugdprofessionals, e.a.) over de opbrengsten van de Quickscan n.a.v. de 
Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid, bij voorkeur in bestaande overlegstructuren en 
via bestaande communicatiekanalen. 

 
2. Op welke manier kan het educatief partnerschap tussen school en ouders nog verder 

verbeterd worden? 
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Daarbij kan gedacht worden aan:  
- het tijdig betrekken van de leerling, ouders en (externe) deskundigen om na te gaan welke 

ondersteuning gewenst is; 
- het bewaken van het arrangeerproces en beperken van het aantal ‘schakels’ en 

betrokkenen (korte lijnen, concrete afspraken) 
- het denken in kansen en mogelijkheden: met elkaar creatief nadenken over passende 

oplossingen om de basisondersteuning op de reguliere school te versterken; 
- het transparant communiceren over de (on-) mogelijkheden van extra ondersteuning op de 

reguliere school én nagaan of samenwerken met een andere school en/of ketenpartners 
wellicht tot de mogelijkheden behoort; 

- het informeren van ouders over de ondersteuningsmogelijkheden en de TLV-procedure én 
hen actief bevragen of de ouder deze informatie begrepen heeft of nog vragen heeft; 

- het delen van de enquêteresultaten van de ouder met de school (indien de ouder hiertoe 
toestemming heeft verleend); 

- het overwegen om na de toekenning van een TLV, een ‘exitgesprek’ te organiseren tussen 
verwijzende school en ouder: hierin wordt de ouder feedback gevraagd op de TLV-
procedure. 

 
3. Op welke manier kan het samenwerkingsverband verder bijdragen aan een soepel proces van 

toeleiding naar extra ondersteuning? 
 
Daarbij kan gedacht worden aan:  
- het betrekken van ouders in de TLV-procedure (laten) opnemen als onderdeel van het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP); 
- het eerder of anders informeren van ouders over de mogelijkheid om bezwaar te maken;  
- het delen van de enquêteresultaten van respondenten die daarvoor toestemming hebben 

gegeven, met de verwijzende school; 
- het (nader) informeren van ouders én scholen over de samenwerkingsmogelijkheden 

tussen scholen en ketenpartners; 
- scholen of schoolbesturen ondersteunen in en/of bewust maken van het belang van 

effectieve processen (minder denken, meer doen). 
 
Doorontwikkeling Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid 

Geadviseerd wordt om de jaarlijkse dialoog met ‘het veld’ over de inzet van de Kwaliteitsmonitor 
Ouderbetrokkenheid te koppelen aan de conclusies en aanbevelingen in het eindrapport Evaluatie 
Passend Onderwijs (2020). De afgelopen schooljaar door het samenwerkingsverband uitgesproken 
behoefte aan doorontwikkeling van de Kwaliteitsmonitor (aan de hand van de door de OPR nieuw 
ontwikkelde module), kan hiermee worden gekoppeld aan bijvoorbeeld de nieuw op te richten 
oudersteunpunten. De dialoog met betrokkenen over de inzet van de huidige Kwaliteitsmonitor, 
kan in het licht van het nieuwe Ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband beschrijft 
hoe de schoolbesturen samen gaan toewerken naar inclusiever onderwijs, leiden tot het opnieuw 
afwegen van de vorm en inhoud waarin ouders binnen het samenwerkingsverband gehoord 
worden in het vinden van de best passende ondersteuning voor hun kind.  
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Bijlage 1: Enquêtevragen Kwaliteitsmonitor Ouderbetrokkenheid 2020-2021 

Vraag Vorm 
1. Ik vind dat ik door school tijdig geïnformeerd ben dat mijn kind extra hulp nodig heeft.  

 
2. Samen met school heb ik de mogelijkheden en beperkingen van mijn kind voldoende 

verkend. 
 

3. De school heeft mij mee laten denken over de ondersteuning die mijn kind nodig heeft. 
 

4. Mijn kind heeft samen met ons en de leerkracht besproken wat het zelf belangrijk vindt 
in de ondersteuning. 

 

5. Ik ben door school voldoende geïnformeerd over de hulp die de school wel en niet kan 
bieden aan mijn kind. 

 

6. Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind op school gekregen heeft voordat er een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het s(b)o2 werd aangevraagd. 

 

7. Ik ben tevreden over de externe deskundige(n)3 die door de school is gevraagd mee te 
denken over de juiste ondersteuning aan mijn kind. 

 

8. Het is voor mij duidelijk waarom mijn kind ondersteuning op het s(b)o nodig heeft. 
 

9. Er is voldoende overleg geweest tussen mij als ouder, de huidige school en de s(b)o-
school (het triade-overleg). 

 

10. Ik ben tevreden over de informatie die ik heb gekregen over wat de aanvraag voor een 
TLV bij het samenwerkingsverband inhoudt. 

 

11. Ik ben voldoende geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het 
genomen besluit van het samenwerkingsverband.  

 

12. De school heeft mij voldoende hulp aangeboden om mijn kind aan te kunnen melden 
bij de s(b)o-school. 

 

13. Ik vind dat mijn kind door het gevolgde traject de ondersteuning krijgt die bij hem/haar 
past. 

 

14. Ik ben tevreden over het moment wanneer en de manier waarop er op de s(b)o-school 
gekeken zal worden of de school nog steeds bij mijn kind past. 

 

15. Hoe tevreden bent u over alle stappen die zijn gezet om uw kind te kunnen plaatsen op 
een s(b)o-school? Welk rapportcijfer geeft u voor dit hele traject? (1=zeer ontevreden, 
10=zeer tevreden)  

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 

 

16. Wat vindt u positief in het hele traject om uw kind extra ondersteuning te kunnen 
bieden? 

Open vraag 
 

17. Welke aanbevelingen heeft u; waar zou het traject beter kunnen?                                  Open vraag 
 

 

 
2 Een school voor speciaal basisonderwijs is bijvoorbeeld SBO De Brigantijn, SBO Petrus Dondersschool, SBO De Toermalijn, SBO Burg. V.d. 

Puttschool.  
Een school voor speciaal onderwijs is bijvoorbeeld SO De Hilt, SO Antoon van Dijkschool, SO De Berkenschutse. 

3 Onder externe deskundige wordt verstaan iemand van buiten de schoolorganisatie, zoals bijvoorbeeld de opvoed & 
onderwijsondersteuner (O&O-er), de jeugdarts, de psycholoog, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de professional vanuit het 
medisch kinderdagverblijf (MKD). 
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