
  

 

Het ouder- en jeugdsteunpunt is live!  
 

Vanaf schooljaar 2022 – 2023 heeft ieder samenwerkingsverband de 

wettelijke verplichting om een ouder- en jeugdsteunpunt te organiseren 

waar ouders en jongeren terecht kunnen bij vragen over passend 

onderwijs. De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om het 

ouder- en jeugdsteunpunt voor de Samenwerkingsverbanden PO en VO 

30.02 te realiseren. 

 

Informeren en ondersteunen 

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft op school of naar het 

speciaal onderwijs gaat dan kunnen er vragen bij zowel ouders als leerlingen ontstaan. Ouders en 

leerlingen kunnen met deze vragen als eerste terecht bij de eigen school. Zijn er toch nog 

onbeantwoorde vragen dan kunnen zij terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Uiteraard kunnen 

alle ouders en leerlingen, terecht op de website www.oudersteunpunt-wbw.nl. Op de website is 

algemene informatie over passend onderwijs te vinden, maar ook specifieke regionale informatie 

zoals bijvoorbeeld een overzicht van alle scholen.  

 

Naast de website kunnen ouders en leerlingen ook terecht voor hulp en ondersteuning. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om vragen over het vinden van een passende school die de ondersteuning kan 

bieden of wanneer een ouder er met de school niet uitkomt over welke hulp er nodig is.  

 

Signaleren 

Deze pijler is voor de samenwerkingsverbanden van groot belang om zowel de dienstverlening van 

het ouder- en jeugdsteunpunt te optimaliseren maar ook de eigen dienstverlening. Zo maken wij 

gebruik van de methode Vertellis?! Hiermee kunnen wij ervaringen ophalen bij ouders, deze duiden 

en op basis van deze gegevens eventuele aanpassingen doen, zodat het aanbod beter aansluit bij de 

behoefte van ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen die hun ervaring willen delen kunnen naar: 

https://oudersteunpunt-wbw.nl/enquete/  worden doorverwezen. 

 

Contact opnemen 

Ouders en leerlingen kunnen bij dit ouder- en jeugdsteunpunt terecht, als: 

- Ouders en leerlingen van het primair onderwijs en woonachtig in de gemeente Halderberge, 

Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Drimmelen (alleen Hoge en Lage Zwaluwe) 

- Ouders en leerlingen van het voortgezet onderwijs woonachtig in de gemeente Halderberge, 

Roosendaal en Moerdijk. 

Neem gerust contact op (bij voorkeur per mail) mocht het niet duidelijk zijn bij welk ouder- en 

jeugdsteunpunt een ouder of leerling terecht kan. 

 

Hoe kunnen ouders of leerlingen ons bereiken? 

Website: www.oudersteunpunt-wbw.nl  

E-mail: info@oudersteunpunt-wbw.nl 

WhatsApp: 06 – 48501659 

Telefonisch spreekuur: 06 – 48501659 

- Dinsdag 13:00 – 14:00 

- Vrijdag 09:00 – 10:00 
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