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OUDERSTEUNPUNTEN

“HET OUDERSTEUN-
PUNT IS VOORAL 
EENSOLIDAIRE 
GEMEENSCHAP”

We kennen allemaal wel verhalen van ouders 

van kinderen met een extra onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte die ‘verdwalen’ 

in passend onderwijs, tegen barrières 

aanlopen of zich niet gehoord voelen. Het 

samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs Noord-Kennemerland zette daarom 

samen met ouders het Oudersteunpunt 

op. Jasmijn van Ipkens is een van de 

ouders die als ervaringsdeskundige actief 

betrokken is bij het Oudersteunpunt.

Het Oudersteunpunt is niet zozeer 

gericht op informatievoorziening, maar 

is in de eerste plaats een solidaire 

gemeenschap, vertelt Jasmijn van Ipkens. 

“Het is een laagdrempelige voorziening, 

waar ouders van kinderen met een extra 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 

hun verhaal kwijt kunnen en een 

onbevooroordeeld luisterend oor vinden.”

VIER BUFFERS

Die focus vloeit voort uit de visie die aan 

het Oudersteunpunt ten grondslag ligt: 

de ouderschapstheorie van Alice van der 

Pas. Uitgangspunt is dat de kracht en 

veerkracht van ouders worden versterkt 

door vier zogenoemde ‘buffers’:

•  een solidaire gemeenschap, waarin 

de leden elkaar ondersteunen,

•  een goede taakverdeling tussen 

ouders en professionals/instellingen,

•  metapositie: door met elkaar 

over opvoeden te praten, kunnen 

ouders even ‘uit de situatie 

stappen’ en daarop reflecteren,

• ‘ goede ouder’- ervaringen: trots 

zijn op jezelf als ouder.

NIEUWSGIERIG

We zien deze visie niet alleen terug in het 

Oudersteunpunt, maar ook in de manier 

waarop het steunpunt is opgezet, vertelt 

Jasmijn. “Wij hadden als ouders echt alle 

ruimte om te vertellen wat we hebben 

meegemaakt en wat dat met ons deed. Dat 

was voor het samenwerkingsverband niet 

altijd makkelijk om te horen, maar er werd 

heel goed, zonder oordeel, geluisterd. Als je 

de visie in grote lijn vertaalt naar de praktijk, 

dan zie je nieuwsgierige professionals die 

willen weten wat er bij de ouders speelt 

en die elke ouder willen begrijpen.”
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VERSCHILLENDE FASES

Het Oudersteunpunt heeft een website 

gemaakt waar ouders allerlei vragen 

en antwoorden vinden. Om de site voor 

zoveel mogelijk ouders toegankelijk te 

maken, is hij ingedeeld in verschillende 

categorieën, vertelt Jasmijn. “Ouders die 

met passend onderwijs te maken hebben, 

bevinden zich in verschillende fases. Als 

je als ouder nog aan het begin staat, heb 

je hele andere vragen dan ouders van 

een thuiszittend kind die binnen passend 

onderwijs al een hele weg hebben afgelegd. 

Die verschillende fases zijn bepalend voor 

je vragen, ervaringen en zorgen. Daarom 

hebben we de website ingericht op basis 

van de verschillende fases waarin ouders 

zich in passend onderwijs bevinden.”

VAN BUDDY TOT OUDERCAFÉ

Naast online ondersteuning, organiseert het 

Oudersteunpunt de volgende activiteiten:

•  Ouders kunnen individueel contact 

opnemen met de consulent van het 

samenwerkingsverband die aan het 

Oudersteunpunt is verbonden.

•  Vier keer per jaar is er een Oudercafé 

waar ouders, in een veilige setting, aan 

de hand van het ‘Ouderschapsspel’ 

met elkaar praten over de lastige 

kanten van het ouderschap.

•  In het buddy-project ondersteunen 

ouders elkaar. Alle buddy’s hebben 

de training ‘ervaringsdeskundige 

ouder’ gevolgd.

•  In de zogenoemde ‘Passend onderwijs 

cafés’ bespreken ouders en professionals 

een paar keer per jaar verschillende 

thema’s rond passend onderwijs.

Het activiteitenaanbod van het 

Oudersteunpunt is niet in beton gegoten 

en wordt aangepast of uitgebreid als 

ouders daar behoefte aan hebben. “Het 

Oudersteunpunt is nooit helemaal af, 

want we blijven altijd ontwikkelen”, 

aldus Jasmijn van Ipkens.

MEER INFORMATIE

Jasmijn van Ipkens

jm.van.ipkens@quicknet.nl
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https://www.ppo-nk.nl/groups/111-oudersteunpunt/welcome
https://www.stichtingbmp.nl/cms/publicaties/het-ouderschapsspel
https://schouders.nl
https://schouders.nl
mailto:jm.van.ipkens%40quicknet.nl?subject=

