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MAGAZINE VOOR OUDERS, LERAREN EN ZORGVERLENERS

Staat
onderwijs
VOLGENS OUDERS

INLEIDING
Dit is een speciale editie van BM, het magazine van Balans, over de
staat van het onderwijs volgens ouders. Deze uitgave is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met vele andere ouderorganisaties;
samen vertegenwoordigen wij meer dan 20.000 ouders.

Deze uitgave wordt u aangeboden door Balans,
de landelijke vereniging voor ouders van kinderen
met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag.

BALANSDIGITAAL.NL

Volgens Swanet Woldhuis, directeur van Balans en de NVA, is er maar één manier
om iets te doen aan de door de Inspectie van het Onderwijs geconstateerde
problemen: de kwaliteit van het onderwijs ingrijpend verbeteren. Alleen maar meer
eisen stellen aan leraren en leerlingen helpt niet.
PAGINA
Passend onderwijs moest niet alleen de positie van zorgleerlingen versterken, maar
ook die van hun ouders. Dankzij de ingevoerde zorgplicht zouden zij nooit meer hoeven te ‘leuren’ met hun bijzondere kind in de hoop dat het eindelijk op een school zal
worden toegelaten. Volgens voormalig schoolleider en samenwerkingsverbanddirecteur
Frank Hoogeboom functioneert de zorgplicht niet.
PAGINA
Ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen zijn voor scholen van onschatbare
waarde. Zij hebben veel kennis in huis en kunnen leraren helpen, bijvoorbeeld bij hun
vaak lange en moeizame zoektocht naar de juiste aanpak voor leerlingen met autisme.
Suzanne Boomsma, moeder van een zoon met autisme, geeft tien lessen. PAGINA
Onderwijsjurist Katinka Slump zet ouderbetrokkenheid in historisch perspectief. De
nieuwe schoolstrijd, honderd jaar na die van 1917, wordt volgens haar gevoerd door
ouders van zorgleerlingen. Een nuttige geschiedenisles.
PAGINA

DEZE BALANSUITGAVE IS TOT STAND GEKOMEN IN NAUWE SAMENWERKING MET DE NEDERLANDSE VERENIGING
VOOR AUTISME EN VELE OUDERORGANISATIES ZOALS DE COÖPERATIE OUDERKRACHT VOOR ’T KIND,
STICHTING MAMA VITA, STICHTING AUTIPASSEND ONDERWIJS UTRECHT, DE WERKGROEP OUDERS JEUGDHULPVERLENING EN DIVERSE ANDERE OUDERPLATFORMS UIT HEEL NEDERLAND.
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PLEIDOOI BALANS

GELIJKE KANSEN?
VERBETER DAN
DE KWALITEIT VAN
HET ONDERWIJS!
DOOR SWANET WOLDHUIS*

Uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2015/2016 van de
Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het niet goed gaat met de
kwaliteit van het onderwijs, ondanks de toegenomen eisen en regeldrift van de overheid. Het is tijd voor echte investeringen, ook in
passend onderwijs.

I

n de Staat van het Onderwijs vraagt de Inspectie van
het Onderwijs dit jaar, net als in 2016, vooral aandacht voor kinderen met een sociaal-economische
achterstand, die ongelijke kansen zouden krijgen in
het onderwijs. De Inspectie zou zich echter veel beter
bezig kunnen houden met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. En met wat scholen nodig hebben om leerlingen zoveel mogelijk te laten leren. Het
is niet haar functie om aandacht te vragen voor sociale
verschillen, dat is de taak van de politiek. Nu worden er
teveel maatschappelijke problemen op het bordje van
de leraar gelegd, terwijl die primair verantwoordelijk is
voor het bieden van goed en passend onderwijs.
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Doordat de overheid - zeker ook als gevolg van een
aantal decentralisaties - vooral investeert in kansarme wijken en gezinnen, is er helaas onvoldoende aandacht voor kinderen die door leer- en ontwikkelingsproblemen op achterstand raken in het
onderwijs. Zoals kinderen met dyslexie, AD(H)D, DCD
en autisme. En kinderen met leer- en gedragsproblemen vormen bepaald geen verwaarloosbare minder-

heid. Naar schatting twintig procent van de leerlingen op reguliere scholen wordt als zorgleerling
aangemerkt.

Ook bij kinderen
met ontwikkelingsproblemen is
sprake van
kanseongelijkheid

De in 2014 ingevoerde onderwijshervormingpassend onderwijs moest ervoor zorgen dat alle
kinderen - inclusief de thuiszitters - de ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben, liefst op een reguliere
school. En dankzij de decentralisatie van de jeugdhulp zou de samenwerking tussen onderwijs en zorg
eindelijk van de grond komen. Maar deze samenwerking verloopt onverminderd moeizaam.
Natuurlijk, hervormen kost tijd. Maar we zijn inmiddels bijna drie jaar verder en er zou al enig resultaat
zichtbaar moeten zijn. Dat is helaas niet het geval.
Het rapport van de Inspectie maakt de gevolgen
hiervan voor het onderwijs duidelijk zichtbaar.
Balans betreurt dat het budget voor ondersteuning
aan zorgleerlingen (voorheen het leerlinggebonden
budget: ‘rugzakje’) niet meer is geoormerkt. Niemand
weet waaraan het geld op dit moment precies

wordt uitgegeven, ook de Inspectie niet. De verantwoording van scholen en schoolbesturen over
deze bestedingen is niet transparant. En tussen de
samenwerkingsverbanden zijn enorme verschillen
zichtbaar.
Vaststaat dat van het budget voor passend onderwijs zeker nog 80 miljoen op de plank ligt. Dit is
onacceptabel. Kinderen met ontwikkelingsproblemen hebben er recht op dat dit geld daadwerkelijk
wordt ingezet voor ondersteuning. Wij roepen het
nieuwe kabinet en de Inspectie op om er nauwlettend op toe te zien dat dit voortaan ook gebeurt.
Dan kan er beter maatwerk komen voor deze leerlingen en hoeven zij niet langer onder hun eigen niveau uit te stromen, zoals nu wel vaak het geval is.
Balans verklaart de negatieve trend in het onderwijs, die ook de Inspectie signaleert, in de eerste
plaats door een gebrek aan visie op het passend
onderwijs bij het demissionaire kabinet en het
ministerie van OC&W. In plaats van op het bevor- 

80 miljoen
budget passend
onderwijs ligt
nog op de plank
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GOED ONDERWIJS KRIJG JE DOOR
DE JUISTE RANDVOORWAARDEN
TE CREËREN

Het aantal
leerlingen met
leesproblemen
is toegenomen
in PO en VO.

diezelfde leraar. Ondersteun, ontzorg en inspireer
de leraar bij zijn werk. Beloon hem goed en zorg
voor meer aanzien van het vak.

deren van de optimale ontwikkeling en leerprestaties van ieder kind (met of zonder ontwikkelingsprobleem, van laag- of hoogopgeleide ouders), lag
het accent de afgelopen jaren vooral op de invoering van de rekentoets, vinklijstjes, toenemende
regeldruk en registratiedrift in het onderwijs.

het aantal
leerlingen met
een ontheffing
van de leerplicht De overheid legt scholen en leraren steeds meer
langs de meetlat. Het gevolg hiervan is dat scholen
neemt toe

op hun beurt steeds vaker de leerlingen langs de
meetlat leggen. Hierdoor wordt er steeds minder
gekeken naar de mogelijkheden van een kind en
steeds meer naar zijn cijfers.
Het aantal afstromers en zittenblijvers in het onderwijs neemt toe. Dit wordt vaak geweten aan
hoogopgeleide ouders, die te hoge verwachtingen
zouden hebben en zouden aandringen op een te
hoog schooladvies. Uit de Staat van het Onderwijs
2017 blijkt dit echter niet. Uitstroom is zichtbaar
op alle niveau's en ongeacht het opleidingsniveau
van de ouders. Wel zijn er enorme verschillen te
zien tussen scholen als het gaat om de prestaties
en het uitstroomniveau van vergelijkbare leerlingenpopulaties. Het aantal thuiszitters neemt niet
substantieel af, maar het aantal leerlingen met een
ontheffing van de leerplicht, neemt juist toe. Dit
zijn de verborgen thuiszitters.
Sinds 2014 zijn er steeds meer eindexameneisen
ingevoerd. Je mag op het VWO nog maar één
onvoldoende halen als het gaat om de rekentoets
en de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en je
moet daarnaast ook nog eindexamen doen in een
tweede vreemde taal. Dit alles moest leiden tot een

6 | BM

Ook moet er op scholen veel meer ruimte komen
voor maatwerk. Het nieuwe kabinet zou moeten
investeren in een goede digitale infrastructuur om
gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Hiermee
kunnen kinderen ook veel beter worden voorbereid
op vaardigheden die de 21ste eeuw van hen vraagt.
verhoging van het basisniveau van alle leerlingen.
Maar het gevolg in de praktijk is dat leerlingen altijd worden afgerekend op hun zwakste vak. En dat
het voor een intelligente ‘bèta’ met dyslexie veel
lastiger is geworden om een VWO-diploma te
halen waardoor hij eerder zal afstromen naar een
lager niveau.

Ten slotte is het van belang dat OC&W en scholen
ouders als volwaardige samenwerkingspartners
zien, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan de optimale ontwikkeling van leerlingen, thuis

en op school. Dat vraagt om het serieus nemen van
ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Afwezige
ouders mogen meer worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid, terwijl betrokken ouders
meer ruimte moeten krijgen om hun stem te laten
horen. Dankzij goede samenwerking tussen leraren,
ouders, leerlingen en wetenschappers kan ervaringskennis in de praktijk beter toepasbaar worden
gemaakt. Zo kunnen wij het onderwijs echt verbeteren. 

* Swanet Woldhuis is directeur van Balans, een vereniging die

opkomt voor de belangen van (ouders van) kinderen met
ontwikkelingsproblemen als AD(H)D en dyslexie. Daarnaast is
zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Strengere eisen leveren geen beter onderwijs op.
Ter illustratie: de prestaties van Nederlandse leerlingen in de vakken wiskunde, natuurkunde en rekenen zijn afgenomen, ondanks de invoering van
de rekentoets. Ook het percentage hoogpresteerders is flink afgenomen, ondanks de aandacht van
het kabinet voor hoogbegaafdheid. En het aantal kinderen met leesproblemen in het primair en
voortgezet onderwijs is toegenomen, ondanks dat
er steeds meer kennis is over de preventie van laaggeletterdheid en dyslexie en er voldoende hulpmiddelen zijn die al vanaf groep 3 kunnen worden
ingezet. Er wordt op scholen aantoonbaar te weinig
tijd besteed aan goed leesonderwijs. De remedial
teacher en andere ondersteuners in de klas zijn
helaas wegbezuinigd. Bijna de helft van de scholen
maakt geen gebruik van compenserende dyslexiesoftware. (Zie BM03, mei 2017).
Goed onderwijs krijg je door de juiste randvoorwaarden te creëren. Dat betekent kiezen voor
investeringen in het onderwijs van alle leerlingen.
In kleinere klassen, in meer tijd voor de leraar om
zich te ontwikkelen en in meer autonomie voor
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OPINIE

Ouders en kinderen proﬁteren in de praktijk dus nog lang niet altijd
van de ingevoerde zorgplicht. En dat is zuur, want zij hebben er
een groot oﬀer voor moesten brengen, namelijk de vrijheid
om zelf een school te kiezen

onderwijsassistent. En dan zijn er nog
scholen die besluiten een leerling niet
toe te laten, omdat er in beoogde klas
al drie leerlingen zitten met een extra
ondersteuningsvraag. Scholen verklaren zichzelf kortom nog altijd regelmatig ‘handelingsverlegen’ en dat
blijkt een opvallend rekbaar begrip.

EN NU IS HET TIJD
VOOR ÉCHTE ZORGPLICHT
DOOR FRANK HOOGEBOOM*

De kluif die ouders werd voorgehouden bij de invoering van passend onderwijs heet zorgplicht.
Nooit meer zouden zij hoeven te ‘leuren’ met hun kind, want scholen zijn verplicht om iedere
leerling onderwijs te bieden. Volgens voormalig schoolleider en directeur van een samenwerkingsverband Frank Hoogeboom gaat het afschuiven van zorgleerlingen sindsdien onverminderd door.

E

en essentieel onderdeel van
de onderwijshervorming passend onderwijs is de zorgplicht:
scholen en samenwerkingsverbanden moeten elk kind een geschikte
onderwijsplek bieden.
Voor ouders is dit goed omdat zij niet
langer hoeven te ‘leuren’ met hun kind
in de hoop dat het ergens zal worden
aangenomen. Ook een aantal scholen
en samenwerkingsverbanden toonde

Scholen verklaren zichzelf nog altijd
regelmatig ‘handelingsverlegen’ en dat
blijkt een opvallend rekbaar begrip
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zich bij de invoering blij met de zorgplicht. Om precies dezelfde reden als
de ouders, namelijk omdat zorgplicht
een einde maakt aan de afschuifpraktijken van scholen.
ZIEKTE
Helaas blijkt nu, bijna drie jaar na de
invoering van passend onderwijs,
dat lang niet altijd aan de zorgplicht
wordt voldaan. Er zijn immers nog
altijd scholen die leerlingen afschuiven en zo de rechten van ouders en
leerlingen met voeten treden. Voorbeelden van ‘uitwijkmechanismen’
zijn verwijzingen naar een ander samenwerkingsverband, het afgeven
van een vrijstelling of het verlenen
van langdurig verlof wegens ziekte.
‘Ziekte’ wordt hierbij overigens ruim

gezien. Ook door de staatssecretaris die schreef in een brief** dat een
kind dat bijvoorbeeld niet meer naar
school durft vanwege pesterijen,
thuisonderwijs kan krijgen op basis
van een ziekmelding.
Ouders hebben weinig grip op het
afschuiven door scholen doordat zij
structureel verstoken zijn van essentiele informatie. Zo zijn scholen vaak
onduidelijk over welke ondersteuning zij kunnen bieden. Ook blijken
er voor ouders onbegrijpelijk grote
verschillen te bestaan tussen ogenschijnlijk vergelijkbare scholen. Sommige reguliere scholen zeggen dat
een-op-een begeleiding niet mogelijk
is, terwijl andere reguliere scholen dit
wél bieden dankzij de inzet van een

OFFER
Kwalijk is dat ouders vrijwel altijd de
boodschap krijgen dat het aan hun
kind ligt, terwijl de rol van de school
buiten beschouwing blijft. Terwijl er
sprake kan zijn van een mismatch
tussen een kind en de leerkracht, om
maar één voorbeeld te noemen. Ook
komt het regelmatig voor dat scholen
hun afspraken met ouders niet goed
nakomen met een vertrouwensbreuk
tot gevolg. Uiteindelijk kan dit leiden
tot een patstelling waarbij een kind
thuis komt te zitten.
Ouders en kinderen proﬁteren in de
praktijk dus nog lang niet altijd van
de ingevoerde zorgplicht. En dat is
zuur, want zij hebben er een groot
oﬀer voor moesten brengen, namelijk de vrijheid om zelf een school te
kiezen. Natuurlijk, ouders mogen hun
kind nog altijd aanmelden waar zij
willen. Maar het zijn de school en het
samenwerkingsverband die bepalen
op welke school hun kind uiteindelijk terecht komt. En dat kan dus óók
een school zijn die de ouders en de
leerling helemaal niet zien zitten, bijvoorbeeld een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook dit leidt
regelmatig tot een patstelling waarbij
een kind uiteindelijk thuis komt te
zitten.

Je kan stellen dat de kracht van de
zorgplicht afneemt zodra de complexiteit van een casus toeneemt. In
het onderwijsveld leeft om deze reden inmiddels een breed gedragen
wens om een ‘doorzettingsmacht’
te regelen. Dat betekent dat een
persoon of een organisatie met een
bijzondere volmacht kan regelen wat
allang geregeld had moeten zijn. Persoonlijk heb ik grote twijfels over de
eﬀectiviteit van een afgedwongen
beslissing, en ik ben bepaald niet de
enige.
INSTEMMINGSRECHT
Anderen menen dat het ontwikkelingsperspectief (OPP) de positie van
de ouders kan versterken. Onlangs
kregen ouders instemmingsrecht op
het zognoemde handelingsdeel van
het OPP waarin staat welke ondersteuning een leerling van de school
zal krijgen. Hoewel dit de positie van
ouders zonder twijfel versterkt, lost
het niet alles op. Want als overeenstemming over de aanpak ontbreekt
kunnen ouders wel roepen: “Vooralsnog tekenen wij niet!”, maar wat

De gang naar de geschillencommissie
maakt de verhouding tussen ouders
en school er bovendien niet beter op.
Ouders kiezen mede om die reden
niet graag voor ‘juridisering’.
VN-GEHANDICAPTENVERDRAG
Hoe kunnen wij er dan wel voor zorgen dat scholen de zorgplicht naleven? Allereerst zal maatwerk door
scholen niet langer moeten worden
beschouwd als een ‘extraatje’ of
‘gunst’, maar als vaststaand en volwaardig onderdeel van het curriculum. Het is hoopvol om te zien dat
er al scholen zijn die dit in praktijk
brengen, die desnoods de wettelijke grenzen opzoeken om leerlingen
daadwerkelijk maatwerk te kunnen
bieden.

Uiteindelijk zullen alle scholen moeten
opschuiven richting inclusief onderwijs - daartoe heeft Nederland zich
ook verplicht door de ratiﬁcatie in
2016 van het VN-Gehandicaptenverdrag. Handelingsverlegenheid moet
niet langer een vonnis zijn voor een
kind, maar een aanleiding om samen
nog beter te kijken naar
wat een leerling nodig
Uiteindelijk zullen alle scholen moeten
heeft, waarbij ouders échte
opschuiven richting inclusief onderwijs
‘expertisepartners’ moeten
- daartoe heeft Nederland zich ook
worden. En ondersteuningsverplicht door de ratiﬁcatie in 2016 van proﬁelen moeten vanaf nu
het VN-Gehandicaptenverdrag
glasheldere informatie gaan
verschaﬀen over hoe het
gebeurt er dan? Bij blijvende onenig- ondersteuningsaanbod eruit ziet, wat
heid kunnen ouders naar de Geschil- de grenzen van dat aanbod zijn en wat
lencommissie Passend Onderwijs een school concreet onderneemt op
stappen, maar die kijkt vooral naar de het gebied van professionalisering om
gevolgde procedure terwijl veel me- de ambitie van passend onderwijs waar
ningsverschillen over de inhoud gaan. te maken. 

* Frank Hoogeboom was leraar, schoolleider in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, docent orthopedagogiek (post)HBO HvA/Inholland,
directeur Samenwerkingsverband VO / VSO Noord-Kennemerland.

** van 18 november 2015 aan de Tweede Kamer over ‘onderwijs op een andere locatie dan de school’
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LESSEN VAN EEN MOEDER
Suzanne Boomsma, ouder van een begaafde zoon met autisme, heeft
jarenlange ervaring met het zoeken naar de juiste ondersteuning op
school. Dit zijn haar tips voor leraren en zorgcoördinatoren.

1

Als ouder heb je een beeld van je
eigen schooltijd in je hoofd en dat
neem je mee naar de school van
je kind. Hierdoor kunnen ouders cruciale
signalen missen of te naïef of juist te kritisch reageren. Het expliciet maken van
beelden en verwachtingen helpt in het
onderlinge contact tussen school en ouder.

3

Het onderwijs moet zich bewust zijn van de morele gevolgen van het eigen handelen, zoals zichtbare voor- of
afkeuren voor bepaalde kinderen. Bijna alle kinderen willen naar
school omdat ze erbij willen horen, zij willen zeker niet worden
gepest of worden buitengesloten. En dat geldt ook voor hun
ouders. Negatieve oordelen over hun kind maken ouders (ook
als opvoeder) kwetsbaar en onzeker.

4

Een GGZ-diagnose zegt nog niets over
wat een kind op school aan ondersteuning nodig heeft. Kinderen met
precies dezelfde diagnose kunnen totaal verschillende ondersteuningsbehoeften hebben. Deze behoeften staan niet in de leerboeken, maar worden samen met het kind ontdekt. Daarbij zijn de
ervaringen en adviezen van de ouders ontzettend
behulpzaam. Het gaat vaker om simpele aanpassingen in de schoolorganisatie (zoals het bieden
van overzicht en veiligheid), dan om ‘zware zorg’
voor het kind. In de praktijk kan een diagnose misleidend zijn en de aanpak onnodig complex maken.
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2

Lastig gedrag bij
een kind heeft altijd
te maken met de
interactie met zijn omgeving.
We zijn geneigd de oorzaak
uitsluitend bij het kind te
zoeken, en bijvoorbeeld niet
bij de leerkracht die moeite
met een kind kan hebben
of niet begrijpt wat het nodig
heeft. Opvallend is dat uit
veel verhalen van ouders
blijkt dat de ene leerkracht
wel een klik heeft met hun
kind en de andere niet.
Leerkrachten moeten dan
bij elkaar te rade gaan:
hoe ga jij om met dit kind?
Wat kan ik daarvan leren?

5

Een gezin met een kind met
een ontwikkelingsprobleem
heeft geen stigma nodig, maar steun.
Ook van school. Daarbij hoort ook
dat ouders juist geïnformeerd worden
over het passend onderwijs voor hun
kind.

VAN EEN ZOON MET AUTISME

6

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is niet
per deﬁnitie de beste plek voor begaafde
leerlingen met autisme, ook niet als zij een
trauma hebben opgelopen als gevolg van pesten
en schoolwisselingen. Wat deze sensitieve kinderen
vooral nodig hebben is inhoudelijk uitdagend onderwijs (want daarmee heeft school in hun ogen nut)
en vertrouwenspersonen om op terug te vallen. Zij
kunnen best tegen het geroezemoes van andere
kinderen in een klas, maar veelvuldige gedragscorrecties en onverwachts ﬂippende kinderen om hen
heen maakt ze juist angstig.

8

Als er een patstelling ontstaat tussen ouders en school, worden ouders
gedwongen om ook de rol van expert
en regisseur op zich te nemen. Zij weten
dan op een gegeven moment meer over
maatwerkmogelijkheden en de regels van
passend onderwijs dan de school. Dit wordt
door scholen vaak ervaren als een bedreiging.
Bedenk altijd dat de meeste ouders handelen
vanuit de beste bedoelingen, namelijk vanuit
hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en
de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind.
Als ouders dat zelf niet kunnen, dan hebben
zij ook ‘maatwerk’ nodig, liefst van ervaringsdeskundige ouders (buddy’s).
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7

Als een kind niet past in
het onderwijsaanbod van
een samenwerkingsverband, dan
is individueel maatwerk nodig.
Scholen kunnen daarvoor te rade
gaan bij andere samenwerkingsverbanden die dit maatwerk vaak
al in huis hebben. Ook kunnen
zij zich laten adviseren door de
ouders en eventuele behandelaren van het kind.

9

Als er tussen school,
ouders en behandelaren geen overeenstemming wordt
bereikt over de aanpak, vindt
er vaak een focusverschuiving
plaats. Scholen leggen de schuld
van de handelingsverlegenheid
dan eenzijdig bij het kind en/
of de ouders neer. Ook als er in
werkelijkheid belangrijke ‘schoolfactoren’ meespelen, zoals een
falende organisatiestructuur of
het ontbreken van vaardigheden
bij de leraar.

Maatwerk is geen eenmalige interventie! Scholen
moeten altijd alert zijn op stresssignalen, die een
kind niet voor niets afgeeft, en die serieus te nemen.
Indien nodig zal de ondersteuning steeds weer een beetje bijgestuurd
moeten worden. En als het echt even niet gaat op school, moet er
een tijdelijk vangnet worden geregeld, ook voor thuis. Het onderwijs
moet intussen gewoon doorgaan, want niets doen is funest. Een kind
gaat piekeren over achterstanden en zittenblijven, wordt ongelukkig
en komt al na één week in een neerwaartse spiraal terecht.

Benieuwd naar wat
Suzanne Boomsma als
ouder van een begaafde
zoon met autisme allemaal heeft meegemaakt
in het onderwijs?
Lees dan haar openhartige en ontluisterende
verhaal in de longread
Mijn odyssee door het
onderwijs op de website
van Balans en de NVA.
balansdigitaal.nl
autisme.nl
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GESCHIEDENISLES

DE OPKOMST EN ONDERGA NG VAN OUDERRECHTEN
IN HET ONDERWIJS
DOOR KATINKA SLUMP*

een afdoende bescherming voor dat recht
op onderwijs. Als er geen onderwijs beschikbaar was, konden ouders er zelf in voorzien
in de vorm van thuisonderwijs of konden zij
samen met andere ouders een school oprichten en inrichten.

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat de Schoolstrijd werd gevoerd, met als resultaat
dat door ouders opgerichte scholen ook overheidsﬁnanciering kregen. In die honderd jaar verwierven ouders eerst nog meer onderwijsrechten, maar die werden daarna weer afgenomen.
Vooral ouders van zorgleerlingen zijn buiten spel gezet.
De Schoolstrijd van 1917
“Het geven van onderwijs is vrij” zo staat sinds 1848
in onze Grondwet geschreven. “Regtvaardig is, dat
elk naar zijne meening zijne kinderen kan opvoeden,
en het regt der Regering is alleen om toezicht te houden over de scholen, om te waken dat bekwame onderwijzers dat ambt bekleden”, zo sprak de minister van Justitie destijds**.
In 1900 werd aan de vrijheid van onderwijs de leerplicht toegevoegd. Ouders hadden de vrijheid om
aan hun verplichtingen op grond van de Leerplichtwet te voldoen door hun kind op een school in te
schrijven, maar ze mochten ook thuisonderwijs geven of laten geven.

De enige bron voor
het recht op onderwijs zijn de internationale
verdragen
12 | BM

Na een lange politieke strijd, ook wel de ‘Schoolstrijd’ genoemd, werd in 1917 in de Grondwet
vastgelegd dat door ouders opgerichte scholen
voortaan ook door de overheid konden worden
geﬁnancierd. Hierdoor werden ouders in staat gesteld om zelf scholen op te richten en konden zij
het schoolonderwijs kiezen dat in overeenstemming was met hun eigen overtuigingen. Hieraan
dankt Nederland zijn kleurrijke palet aan scholen:
naast openbare scholen kent ons land een variëteit
aan scholen die door ouders werden opgericht. Zo
werd de vrijheid van onderwijs, destijds nadrukkelijk bedoeld voor de ouders, na de Schoolstrijd
van 1917 nog verder uitgewerkt.
De positie van de ouders wordt verder versterkt
Ouders werden begin vorige eeuw dus in staat
gesteld om zelf scholen op te richten. Het recht op
onderwijs van het kind is in onze wetgeving echter niet geregeld. De leerplichtwet werd gezien als

Nog steeds is het recht op onderwijs in de Nederlandse wetgeving niet geregeld. De enige
bron voor het recht op onderwijs zijn dan ook
de internationale verdragen. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, kwam er met de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens een ontwikkeling op gang om de rechten van de mens te
omschrijven en vast te leggen in verdragen. Over
het recht op onderwijs staat geschreven in het
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM): ”Niemand mag het recht
op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van
alle functies die de Staat in verband met de opvoeding
en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat
het recht van ouders om zich van die opvoeding en
van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen
met hun eigen godsdienstige en ﬁlosoﬁsche overtuigingen.”
In het VN-Kinderrechtenverdrag staat vervolgens
op prachtige wijze de doelstelling van het onderwijs beschreven: “De Staten die partij zijn, komen
overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn
gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de

Ouders hebben de afgelopen
honderd jaar de zeggenschap
over het onderwijs verloren
persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke
vermogens van het kind, op het bijbrengen van eerbied
voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen
culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale
waarden van het land waar het kind woont, het land
waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan
de zijne of de hare.”

Verworven rechten worden afgepakt
De nieuwe Leerplichtwet uit 1969 bracht een
verbod op thuisonderwijs; de leerplicht werd een
schoolplicht. Ouders zijn sindsdien voor het onderwijs aan hun kinderen volledig aangewezen op
scholen. Eind vorige eeuw werden de oprichtingseisen voor die scholen fors aangescherpt. Ze
werden zelfs zo streng dat het recht van ouders
om zelf een school op te richten veranderde in een
papieren werkelijkheid.
Maar dat is nog niet alles. Hoewel de Grondwet
bepaalt dat het onderwijs de taak is van de regering, werden eind vorige eeuw steeds meer onderwijstaken door de overheid overgedragen aan de
schoolbesturen. In de besturen van de scholen die
oorspronkelijk door ouders waren opgericht, maakten ouders plaats voor professionele schoolbestuurders. Door de decentralisatie van het onderwijsbeleid waren de bestuurstaken voor de vrijwillige ouderbesturen vaak niet meer te behappen.
Tijdens het debat over de Wet passend onderwijs
werd de toenmalige minister van onderwijs, Van
Bijsterveldt, aangesproken op de mogelijke gevolgen van de verregaande decentralisatie van het
onderwijs door de Vereniging Katholiek Onderwijs
(VKO). Deze vereniging maakte de minister het
verwijt dat de overheid steeds minder verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor het onderwijs, in dit
geval het onderwijs aan leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften. Door deze verantwoordelijkheid over te dragen aan schoolbesturen en
hun samenwerkingsverbanden, ontbeert passend
onderwijs democratische controle en democratisch
beleid, aldus de VKO.
De minister reageerde met de woorden: “Met het
wetsvoorstel passend onderwijs neemt de regering
haar verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel,
13 | BM
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DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN
OUDERRECHTEN IN HET ONDERWIJS

heid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.’ Onder dit laatste
wordt ook begrepen scholing en opleiding.
Ondanks bovenstaande tekst uit het Burgerlijk
Wetboek hebben ouders in de afgelopen honderd
jaar de zeggenschap over het onderwijs aan hun
kinderen verloren. De vrijheid van onderwijs is niet
langer in hun handen, maar in die van professionele
schoolbestuurders.

enerzijds door de kaders daarvoor te stellen, anderzijds
door zorg te dragen voor de bijbehorende bekostiging.
Binnen deze kaders wordt ruimte geboden aan (samenwerkingsverbanden van) schoolbesturen om, samen
met andere belangrijke betrokkenen zoals ouders,
leraren en gemeenten, eigen keuzes te maken. De
democratische controle sluit aan op de wijze waarop
democratisering in het onderwijsstelsel vorm heeft
gekregen, namelijk via interne democratie.” ***
De decentralisatie van het onderwijsbeleid heeft als
gevolg dat de schoolbesturen de regels bepalen en
binnen de wettelijke kaders de ‘interne democratie’
moeten vormgeven. Het is hun verantwoordelijkheid om de medezeggenschap van alle geledingen,
waaronder die van de ouders, te respecteren en in
gezamenlijk overleg te voorzien in een toereikend
onderwijsaanbod.
De staat van de ouders anno 2017
In ons Burgerlijk Wetboek zijn de rechten en plichten van ouders helder beschreven in artikel 247,
boek 1: ‘Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het
recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen
en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid
voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veilig-

Ouders resteert alleen nog medezeggenschap.
Ouders van zorgkinderen hebben hier echter nauwelijks iets aan want op de agenda van de medezeggenschapsraden in het onderwijs staan veelal onderwerpen die het personeel en alle ouders
aangaan. Het gaat om inspraak die voor een grote
groep ouders toereikend is, maar tekortschiet voor
de minderheidsgroep ouders van kinderen met
bijzondere onderwijsbehoeften. Voor ouders van
thuiszitters, kinderen die door het onderwijs zijn
buitengesloten, is de invloed op het beleid van de
scholen zelfs nagenoeg nihil.

Schoolkeuze heeft plaatsgemaakt
voor gedwongen winkelnering
Schoolbesturen hebben hun scholen verenigd in
vaak machtige onderwijsstichtingen die zeker in de
regio, door de invoering van toelatingsprocedures,
een monopolie hebben verworven op het onderwijsaanbod. De schoolkeuze voor ouders heeft
plaatsgemaakt voor gedwongen winkelnering.
Onbedoeld is de ouder in het onderwijs aan de
zijlijn geplaatst. Het gevolg is dat de stem van ouders bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid
nog nauwelijks wordt gehoord. Het democratische

toezicht vanuit de overheid heeft plaats gemaakt
voor interne democratie binnen de onderwijsinstellingen en wordt hiermee overgelaten aan hen
die deze instellingen aansturen. En dat zijn veelal
niet meer de ouders.
Door rechters wordt de relatie tussen school en
ouders getypeerd als een ‘informele onderwijsovereenkomst’. Dit betekent dat deze overeenkomst niet op schrift staat en dat de inhoud ervan
voor niemand duidelijk is….. niet voor ouders, niet
voor wetenschappers, niet voor advocaten en niet
voor rechters. De staat van ouders in het onderwijs
is dan ook bedroevend.
De nieuwe Schoolstrijd
Ouders bevechten op dit moment opnieuw hun
plek in het onderwijs. In de huidige schoolstrijd,
precies honderd jaar na de vorige, zijn het niet de
christelijke ouders die het voortouw nemen, maar
de ouders van kinderen die verstoken blijven van
passend (school)onderwijs. Deze ouders organiseren zich op dit moment in netwerken en in nieuwe
ouderorganisaties. Zij aan zij strijden zij met hun

volksvertegenwoordigers voor het instemmingsrecht van ouders op het onderwijs en voor leerrecht van hun kind, een leerrecht dat verder gaat
dan schoolonderwijs.
Deze ouders vragen de wetgever dringend om
helderheid te verschaﬀen over hun positie in het
onderwijs. Als wettelijke vertegenwoordiger van hun
kind en als de eerst aangewezene om voor de rechten van hun kind op te komen, eisen zij eigen rechten
zodat zij die kinderrechten ook daadwerkelijk kunnen
afdwingen bij schoolbesturen. Dit temeer nu de
Inspectie van Onderwijs klachten van individuele
ouders niet in behandeling neemt en de regering aan
scholen die hun zorgplicht ten aanzien van individuele leerlingen niet nakomen nooit een sancties oplegt.
De afgelopen honderd jaar hebben ouders gedaan
wat zij behoren te doen: zij zetten zich in voor het
onderwijs van hun kinderen. Ouders nemen geen
genoegen met minder dan waartoe Nederland
zich heeft verplicht in de internationale verdragen.
Laten de ouders de wetgever tot een voorbeeld
zijn.

*Katinka Slump is onderwijsjurist
** Moet jij niet naar school? Een Onderzoek naar de juridische aspecten van thuisonderwijs vanuit Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief.
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Proefschrift van Joke Sperling.

*** www.oﬃciëlebekendmakingen.nl
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Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen
tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. We zijn een platform voor actuele
informatie, professionele belangenbehartiging én we ondersteunen en bevorderen onderling
contact. Perspectief voor ieder kind, dat is waar we voor staan.
Balans verenigt ouders, onderwijs,

•Balans Digitale Nieuwsbrief

zorgprofessionals en wetenschap.

•Gratis of met korting naar lezingen,

!

WELKOM

Nieuwe leden zijn
van harte welkom.

En wie lid is van Balans proﬁteert

bijeenkomsten, oudercursussen van

Kent u iemand - een ouder, een

van de volgende voordelen:

Balans Academy bij u in de buurt.

zorgprofessional, een onderwijs-

•Balans Magazine (6 x per jaar)
met nieuws, feiten, tips, achtergrondverhalen en informatie over
wetenschappelijke ontwikkelingen.

•Kortingsabonnement BalansKIDS

professional - die Balans nog

•25% plaatsingskorting op het (zorg)

niet kent? Tip uw collega of

aanbiedersplatform Zoek&Vind.
•Toegang tot het forum.

buren. Meer informatie:
balansdigitaal.nl

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag
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