
Advies bij 
probleemgedrag 
in onderwijs



Vastgelopen met 
probleemgedrag  
in onderwijs? 
CCE kan meedenken   

Hoe werken wij
Na een aanmelding zet het CCE op 

maat deskundigen in met specifieke 

kennis en ervaring. Zij denken en 

zoeken mee naar mogelijkheden 

om nieuw perspectief te bieden. We 

kijken samen met alle betrokkenen 

(ook ouders) naar de situatie, de 

(on)mogelijkheden van het kind en 

de wisselwerking tussen probleem-

gedrag en omgeving. Samen gaan 

we op zoek naar verklaringen en 

mogelijkheden om het probleem-

gedrag te begrijpen en de situatie 

te verbeteren. Uitkomst van een 

consultatie is een advies aan de 

betrokken professionals. De rol van 

het CCE is altijd tijdelijk en aanvul-

lend. Zo nodig kan het CCE enige 

tijd ondersteunen bij de uitvoering 

van de gegeven adviezen. Doel is om 

professionals in staat te stellen weer 

zelf verder te gaan.

Passend onderwijs aan kinderen met complexe gedragsproble-

matiek is een uitdagende opgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

leerlingen die door een blijvende (licht verstandelijke) beperking 

of een diagnose zoals autisme, extra risico lopen om probleem-

gedrag te ontwikkelen. Soms kan een situatie op school zodanig 

vastlopen dat thuis zitten nog de enige optie lijkt. Er is al veel 

geprobeerd en toch lukt het niet om een oplossing  te vinden. 

Onderwijs- en zorgprofessionals kunnen een beroep doen op het 

CCE om inhoudelijk mee te denken over ernstig probleemgedrag 

op school en op zoek te gaan naar nieuw perspectief. Ook ouders 

of verzorgers die zien dat de situatie van hun kind dreigt vast te 

lopen, kunnen voor advies en expertise terecht bij het CCE.



Onze uitgangspunten
  We kijken onafhankelijk en met 

een open blik naar een situatie, 

vanuit verschillende perspectieven. 

  Een goede samenwerking met 

en tussen betrokken partijen is 

nodig voor het slagen van een 

consultatie.

  Het advies uit een consultatie 

is niet bindend, maar ook 

niet vrijblijvend: we vragen 

betrokkenheid en inzet van alle 

betrokkenen bij het kind.

  Het CCE werkt aanvullend op de 

hulp- en zorgverlening vanuit de 

directe omgeving van het kind 

en het gezin. Daarbij is altijd een 

professional betrokken. Het CCE 

verleent zelf geen directe hulp of 

zorg aan kinderen of hun ouders.

  Het CCE indiceert of plaatst niet. 

Wel kunnen we meedenken over 

de ondersteuning die nodig is voor 

kinderen en jongeren met zeer 

complexe (gedrags)problematiek.

Samenwerken  
in complexe situaties
Bij consultaties in het onderwijs 

werkt het CCE nauw samen met 

alle betrokkenen, zoals familie, 

onderwijsconsulent en zorg- en 

hulpverleners. In de praktijk gaat 

het vaak om zeer complexe situaties 

waarbij veel mensen zijn betrokken. 

Het verbeteren van een situatie lukt 

alleen door een goede afstemming 

tussen betrokken partijen en aan te 

sluiten op de behoeften van het kind.



Aanmelden voor consultatie
Iedereen kan een consultatie aanvragen bij het CCE: 

school, onderwijsconsulent, jeugdhulp verleners, 

ouders, verzorgers, etc… Dat geldt voor kinderen 

op scholen in het speciaal en reguliere onderwijs. 

Ook kinderen die thuis zitten en vanwege hun 

gedragsproblemen geen onderwijs meer volgen, 

komen in aanmerking voor consultatie. 

Een verwijzing is niet nodig. Het is belangrijk  

dat alle mensen die bij het kind betrokken zijn,  

op de hoogte zijn van de aanmelding. Aan een 

consul tatie zijn geen kosten verbonden. Het CCE 

krijgt hiervoor subsidie van de overheid.

Wil je weten of je bij het CCE aan het juiste adres 

bent, neem dan telefonisch contact op om je 

vraag te bespreken. Een consultatie aanvragen 

kan via het aanmeldingsformulier op www.cce.nl.

Meer info
Kijk voor praktijkvoorbeelden en  

meer informatie op onze website:  

www.cce.nl/onderwijs

Heb je vragen, neem dan contact op  

met een van onze regiokantoren:

Regio Noord Oost 

T 088 – 44 66 120 

E noordoost@cce.nl

Regio West   

T 088 – 44 66 160 

E west@cce.nl 

Regio Zuid  

T 088 – 44 66 140 

E zuid@cce.nl 


