
 
Op deze pagina vindt u belangrijke adressen van organisaties en websites. Deze lijst is niet compleet. We ontvangen graag aanvullingen. De lijst 
start met de adressen van de gemeenten en instellingen die in eerste instantie binnen de gemeenten  aangesproken kunnen worden op de Jeugd-
zorg. 
 

Gemeente Terneuzen Adressen en contactgegevens  (klik hier) (Jeugd-)zorg  (klik hier) 

 
https://www.terneuzen.nl/Onze_Organisatie/Conta

ct/Contact_en_openingstijden  

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Zorg

_en_welzijn/Kinderen_en_Jongeren 
 

CJG Stadhuisplein 3, Terneuzen www.cjgzeeuwsvlaanderen.nl 
 

Gemeente Sluis Adressen en contactgegevens  (klik hier) (Jeugd-)zorg  (klik hier) 

 Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22,  4501 
BD Oostburg. 0117 - 457 000 
 
https://www.gemeentesluis.nl/Contact_en_Bezoek/
Openingstijden_en_bereikbaarheid 
 

https://www.gemeentesluis.nl/Porthos_Sluis/Jeugd_

en_Gezin of 
https://www.gemeentesluis.nl/Producten_en_Dienst
en/Producten_op_alfabet/Z/Zorg_en_gezondheid_hu
lpvraag 

 
Gemeente Hulst Adressen en contactgegevens  (klik hier) (Jeugd-)zorg  (klik hier) 

 Gemeentewinkel - Grote Markt 24, 4561 EB 
Hulst 

https://www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/Cont
act/Openingstijden 

http://www.hulstvoorelkaar.nl/hulpvraag/hulpvraag/ 

 

INFO OVER PASSEND ONDERWIJS   

www.passendonderwijs.nl Deze website van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
biedt actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke 
documenten, goede praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor 
scholen. Hier kunt u zich via de website aanmelden voor een digitale 
nieuwsbrief over passend onderwijs. 

 

https://www.poraad.nl/themas/passend-onderwijs   
www.steunpuntpassendonderwijs.nl Het Steunpunt Passend Onderwijs voor ouders is van maandag t/m vrijdag 

tussen 10.00 en 15.00 uur telefonisch te bereiken op nummer 0800-5010. Voor 
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meer informatie kunt u terecht op de website. Hier vindt  
u een breed overzicht van links en documenten over passend onderwijs. Het 
steunpunt is tevens de plek voor ouders om hun ervaringen met passend 
onderwijs te delen. Het delen van kennis en ervaringen tussen  
ouders is een voorwaarde voor het kunnen slagen van passend onderwijs.  

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij de inrichting van 
medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet 
onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en 
medezeggenschapsraden kunnen voor (gratis) informatie, voorlichting en 
advies terecht bij het steunpunt. Ook biedt het steunpunt kosteloos 
ondersteuning aan directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen 
passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad 

 

www.mensenrechten.nl Dit is de website van het College voor de Rechten van de Mens met onder 
andere informatie over het  
indienen van een klacht en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte. 

 

www.onderwijsconsulenten.nl Op deze website van de onderwijsconsulenten leest u wanneer en hoe een 
onderwijsconsulent u kan helpen. 

 

www.onderwijsgeschillen.nl Website van de geschillencommissie passend onderwijs voor ouders  

www.onderwijsconsulenten.nl Website van de onderwijsconsulenten  
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