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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie OCW,  

Komende week bespreekt u bij de onderwijsbegroting onder andere het primair en voortgezet 

onderwijs. Als ouder- , jeugd- en belangenorganisaties vragen wij uw aandacht voor leerlingen met 

een extra ondersteuningsbehoefte. Deze kinderen hebben recht op gelijke kansen om te leren en 

zich te ontwikkelen als andere kinderen, zoals het Kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag 

Handicap voorschrijven. Maar daar komt nog onvoldoende van terecht. 

Eén van de redenen is dat passend onderwijs tot nu toe minder effect heeft gehad dan verwacht. 

Te veel kinderen vallen uit, komen thuis te zitten en krijgen niet de juiste ondersteuning om 

onderwijs te kunnen volgen1. Het is dan ook zaak om snel werk te maken van de actiepunten uit de 

verbeteragenda van minister Slob en daarvoor voldoende middelen te reserveren.  

Verder moeten er voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om de fundamenten van het 

onderwijssysteem te verstevigen, als het gaat om:  

- inbreng van ouders en jeugd in steunpunten  

- de totstandkoming van inclusief onderwijs 

- afstandsonderwijs voor thuiszitters en andere kwetsbare leerlingen 

 
1 Verzuimcijfers schooljaar 2019-2020 en Rapport Thuiszitters Tellen Balans 
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Verbeteren passend onderwijs vergt investeringen 

Het is zeer te waarderen dat wij als belangenorganisaties goed zijn betrokken bij de voorstellen 

voor de verbeteraanpak passend onderwijs. Inmiddels is door het ministerie van OCW een 

werkstructuur ingericht en worden plannen met veldpartijen uitgewerkt. Opmerkelijk is dat er 

amper middelen, voor zowel de implementatie van verbeterpunten als voor de uitvoering, 

beschikbaar zijn voor een ambitieus plan2 met maar liefst 25 actiepunten. Ook eerder hebben we u 

gewezen op deze omissie. Want hoe kan passend onderwijs verbeteren als er niet geïnvesteerd 

wordt?  

 

Wilt u de minister vragen in kaart te brengen hoeveel geld er nodig is om de 25 punten uit de 

verbeteraanpak passend onderwijs uit te voeren?  

Inbreng ouders en jeugd in steunpunten moet goed worden ondersteund 

De samenwerkingsverbanden PO en VO staan voor de uitdaging ouder- en jeugdsteunpunten op te 

richten. Eén van de voorwaarden is dat (organisaties van) ouders en jeugd hierbij betrokken 

worden en daarin gefaciliteerd worden. De aanpak Mét Andere Ogen3 laat zien dat de 

samenwerking tussen ouders en professionals verbeterd moet worden, zowel in de uitvoering als 

op gebied van visie- en beleidsontwikkeling. Binnen het programma Zorg voor de Jeugd zijn 

vergelijkbare conclusies getrokken.  

De inbreng van ouders en jeugd kan alleen goed tot zijn recht komen als ouders, jeugd en 

regionale organisaties van ouders en jeugd, ondersteuning kunnen krijgen bij hun rol als 

ervaringsdeskundige gesprekspartner voor professionals. Een gezamenlijke plek zorgt ook voor 

verbinding tussen de lokale en regionale ouder- en jeugdorganisaties, en werkt integraal door 

problematiek op het gebied van jeugdhulp, zorg en kinderopvang met elkaar te verbinden.  

Kortom, het is nodig dat ouder- en belangenorganisaties in staat worden gesteld om een punt voor 

kennisdeling, scholing, ondersteuning en facilitering te organiseren. Dit bevordert de deskundigheid 

van ervaringsdeskundigen en hun deelname aan de steunpunten. 

Wilt u de minister vragen - in overleg met VWS, SZW en landelijke ouder- en jeugd 

vertegenwoordigers - een plan van aanpak te maken met bijbehorend budget voor een centrale 

plek ter ondersteuning van ouders- en jeugd(organisaties) die inbreng willen leveren aan ouder- en 

jeugdsteunpunten? 

Routekaart naar inclusief onderwijs vraagt om eigen begroting 

Met de ratificatie van het VN-Verdrag is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan een 

onderwijssysteem in te richten dat inclusief is. De routekaart naar inclusiever onderwijs is u door 

minister Slob geschetst en de implementatie zou minstens 15 jaar in beslag nemen. Wat ons 

betreft kan het tempo een stuk hoger en het onderwijsveld vraagt daar zelf ook om. Want de roep 

om inclusiviteit weerklinkt inmiddels overal in de samenleving en dat raakt uiteraard ook het 

onderwijs.  En dus is extra inzet nodig om te komen tot een nieuwe visie - op basis van het sociaal 

model in plaats van medisch model - en een andere houding en gedrag ten opzichte van leerlingen 

met een beperking en een betere ondersteuning. Dit verandertraject kost geld en dat geld is nu 

niet expliciet begroot. 

Wilt u de minister vragen te komen met een eigenstandige begroting voor de route naar inclusief 

onderwijs en hierbij alle betrokken organisaties te betrekken? 

Maak het mogelijk dat afstandsonderwijs structureel wordt 

Afstandsonderwijs is niet alleen een uitkomst geweest voor leerlingen of hun naasten die extra 

risico liepen bij een coronabesmetting. Het bood ook nieuwe kansen om onderwijs te volgen aan 

thuiszitters en aan leerlingen die vanwege hun aandoening of beperking soms moeite hebben om 

fysiek onderwijs te volgen. Nu de scholen weer open zijn, is het digitale onderwijs vaak weer 

gestopt en dreigen veel leerlingen weer verstoken te blijven van onderwijs. Dit is diep treurig. We 

wijzen er al langer op dat online/hybride onderwijs veel meer leerlingen kansen biedt om onderwijs 

te volgen en een diploma te halen dan nu het geval is. 

 
2 Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs 
3 www.aanpakmetandereogen.nl 
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Wilt u de minister vragen een plan te maken voor het structureel maken van onderwijs in een 

online/hybride vorm, te investeren in deskundigheidsbevordering van leraren en een (landelijke)  

‘digitale school’ in te richten om scholen te ontlasten. 

Tot slot: breng ons een werkbezoek! 

We realiseren ons dat de Vaste Kamercommissie OCW na de laatste Tweede Kamerverkiezingen 

flink is gewijzigd. Voor nieuwe leden van de commissie - maar ook voor de oude - is het belangrijk 

om kennis te nemen van de ervaringen van ouders en jongeren met onderwijs. Daarom willen we u 

bij deze graag uitnodigen voor een werkbezoek aan ons gezamenlijk. U krijgt dan een blik op het 

onderwijs vanuit het perspectief van ouders en van leerlingen met een beperking, chronische ziekte 

of een psychische aandoening. 

Wij wensen u een goed begrotingsdebat toe. Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met 

Gepke Boezaard van Ieder(in). Aan haar kunt ook per mail melden als u mee wilt doen aan een 

werkbezoek. 

 

De inhoud van deze brief wordt ondersteund door MIND, Per Saldo en Defence for Children. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Illya Soffer 

directeur Ieder(in) 

 

Mede ondertekend door: 

Ouders & Onderwijs 

Balans 

Het Gehandicapte Kind 

LAKS 

JongPIT 

Zorgeloos naar School  

LBVSO 

NVA 

 

 

 

 

 


