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Geachte mevrouw Wolbert,
Binnenkort spreekt u met staatssecretaris Dekker (Onderwijs) over het wetsvoorstel om het
handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief afhankelijk te maken van de instemming
van ouders. Conform het advies van de Raad van State dringen de PO-Raad en VO-raad
erop aan, om de huidige regelgeving te handhaven en geen nieuwe wetgeving in te voeren.
Op dit moment voeren ouders en school op overeenstemming gericht overleg (oogo) over
het ondersteuningsplan, waarin staat hoe een leerling die extra ondersteuning nodig heeft
begeleid wordt op school.
De Kamer heeft op 3 april 2013 een door de PvdA ingediende motie aangenomen, die de
strekking heeft om ouders instemming te geven op het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief, om hen daarmee een krachtigere stem te geven. Dit wetsvoorstel
geeft uitvoering aan deze motie.
De sectorraden achten het van groot belang dat ouders via het oogo vanaf het begin als
gelijkwaardig partner zijn betrokken bij de extra onderwijsondersteuning voor hun kind. Het
is echter niet in belang van leerlingen en hun ouders dat er geen extra
onderwijsondersteuning geboden kan worden als er geen instemming van de ouders is.
Daarmee sluiten de raden zich nadrukkelijk aan bij het advies van de Raad van State. Zij
vinden dat scholen in het belang van kinderen op inhoud naar overeenstem ming met ouders
moeten zoeken. Leerlingen en ouders zijn volgens de sectorraden niet gebaat bij verdere
juridisering van het onderwijs.
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Daarnaast zijn de sectorraden van mening dat het betreffende voorstel de autonomie van
de scholen en de professionele ruimte van leraren aantast. Scholen moeten bepalen welke
onderwijsondersteuning nodig en mogelijk is, zij moeten immers voldoen aan de zorgplicht.
De PO-Raad en VO-raad hebben vooralsnog ook geen signalen ontvangen dat de eis tot
oogo onvoldoende wordt nageleefd. Er bestaat dan ook geen aanleiding om de regelgeving
nu, zo kort na de invoering van passend onderwijs aan te passen. De raden herkennen
onvoldoende het nut en de noodzaak van het instemmingsrecht en willen tenminste de
evaluatie van de wet door NRO afwachten, waarin de tevredenheid van ouders ook
onderwerp is van onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad

Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad

