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Geachte Kamerleden,
Hierbij ontvangt u onze inbreng voor het rondetafelgesprek op 14 september over het vaststellen
van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders.
Op uitnodiging van Tweede Kamerleden zijn Ieder(in) en Ouders & Onderwijs gevraagd toe te
lichten waarom de wetswijziging noodzakelijk is.
Ieder(in) en Ouders & Onderwijs vragen u om zo spoedig mogelijk tot de wetswijziging over te
gaan. Met de wijziging wordt bepaald dat de school in overeenstemming met ouders vaststelt
welke ondersteuning de school gaat bieden en hoe zorg en begeleiding worden gecombineerd - het
‘handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief in het passend onderwijs’.
Naast deze overeenstemming, willen Ieder(in) en Ouders & Onderwijs nog een stap verder gaan
door vast te leggen dat ouders hun instemming moeten verlenen aan het handelingsplan.
Noodzakelijke ervaringsdeskundigheid
Ouders zijn ervaringsdeskundig als het gaat om de persoonlijkheid van hun kind en het gedrag
thuis. Leerkrachten, intern begeleiders en zorg-coördinatoren kijken vanuit hun professie naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van een kind op school.
De beste afspraken over het onderwijs van een kind komen tot stand in samenspraak tussen kind,
school en ouders. Dat geldt voor elk kind.
Professionals en ouders moeten hierbij als gelijkwaardige partners kunnen samenwerken, waarbij
ieder uitgaat van de eigen expertise. Instemmingsrecht leidt tot de noodzakelijke versterking van
de positie van ouders in de samenwerking en het overleg met de school. Het belang van het kind
staat daarbij centraal, niet de posities van de partijen eromheen.

De voorliggende wetswijziging is een eerste goede stap in de richting van een betere inbreng van
ouders. Het is zaak om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.
Met dank en vriendelijke groet,

Illya Soffer,

Peter Hulsen,

Directeur Ieder(in)

Ouders & Onderwijs
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