
                             

 

Almere, 30 mei 2013 

Reactie van de samenwerkende ouderorganisaties in het kader van het algemeen 

overleg op 4 juni 2013 betreffende de Kamerbrief Beleidsvisie leerlingendaling in 

primair en voortgezet onderwijs (491186 d.d. 29 mei 2013) 

 

De samenwerkende ouderorganisaties roepen de Tweede Kamer op in deze majeure 

krimpoperatie ouders de plaats te geven die zij als vertegenwoordigers van de kinderen waar 

het om gaat verdienen. De beleidsvisie van de staatssecretaris lijkt aan dit belang voorbij te 

gaan. Daartoe doen de samenwerkende ouderorganisaties twee voorstellen:  

1. Wanneer scholen gaan samenwerken moet er eerst een peiling onder ouders worden; 

gehouden, zodat creatieve oplossingen en ideeën van ouders meegenomen kunnen worden 

2. Ouders in de regio moeten over de veranderingen worden voorgelicht en hun vragen kwijt 

kunnen. 

 

De samenwerkende ouderorganisaties zijn verheugd dat in de beleidsvisie niet gekozen 
wordt voor verhoging van de opheffingsnormen in navolging van het advies van de 
Onderwijsraad en juist wel voor het stimuleren van samenwerken, het wegnemen van 
belemmeringen en het behouden van diversiteit, met een nadruk op maatwerk en regie in de 
regio. 
 
Hoewel nog veel uitgewerkt moet worden, zoals een nieuw bekostigingsmodel, lijkt een 
aantal lijnen al duidelijk. De nadruk ligt op de regio met de huidige RPO’s als voorbeeld en 
sterke regie is meer nodig dan ooit. Bij de uitwerking hiervan zal worden opgetrokken met de 
PO-raad. Daarnaast wordt beoogd een Landelijk steunpunt leerlingendaling in te richten. 
Hierover gaat de staatssecretaris in gesprek met de PO-raad, de VO-raad en de AOC-raad. 
De samenwerkende ouderorganisaties missen bij deze inrichting de invloed van ouders en 
hun vertegenwoordigende organisaties om een creatieve bijdrage te leveren op zoek naar 
goede lokale oplossingen. De organisaties willen graag dat ouders creatieve ideeën kunnen 
aandragen die kunnen bijdragen aan het nieuwe bekostigingsmodel. De invloed van ouders 
pas via de medezeggenschap, wanneer bijvoorbeeld een instemmingaanvraag tot fusie 
wordt voorgelegd, is een belangrijke maar volgens de samenwerkende ouderorganisaties 
ook laat. Dan zijn de plannen al gesmeed en is het alleen nog een `ja’ of een `nee’. 
 
De samenwerkende ouderorganisaties pleiten daarom in deze ingrijpende operatie voor een 
duidelijk plaats en rol van ouders op twee manieren.  
 
Ad 1: Het verdient de sterke aanbeveling om op elke locatie, wijk, buurtschap, dorp, waar 
naar een oplossing voor de toekomst wordt gezocht, van samenwerking tussen scholen tot 
aanpassing van het bestaande aanbod, dat steevast begonnen wordt met een peiling onder 
ouders. Niet alleen de ouders die nu al kinderen op school hebben, maar ook toekomstige 



ouders. Deze `directe meting’ is te vergelijken met de situatie van het stichten van een 
nieuwe school. En wellicht is deze vergelijking een juiste, omdat we in deze complexe 
krimpproblematiek voor de betreffende gebieden gerust mogen spreken over het opnieuw 
inrichten van het onderwijsaanbod. De wensen en creatieve ideeën van ouders betreffende 
locatie, onderwijsconcept en diversiteit zouden het uitgangspunt moet zijn van een door 
schoolbesturen uit te werken plan. 
 
Ad 2: Ouders dienen in de regio te worden voorgelicht en betrokken. Hierbij kunnen de 

regionale autoriteiten en het landelijk steunpunt een belangrijke rol spelen. Hierbij kan de 

implementatie van medezeggenschap passend onderwijs als goed voorbeeld worden 

gebruikt. In elk samenwerkingsverband worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en 

door gebruik te maken van bestaande voorzieningen, zoals het Ouderinformatiepunt 5010, 

kunnen individuele ouders op elk moment met hun vragen terecht. 

Op deze wijze geven we ouders de kans om mee te denken over maatregelen die hen direct 

raken. 

Wij vertrouwen erop dat u onze reactie bij uw afwegingen en bepaling van uw standpunt in 

deze zult betrekken  

Vanzelfsprekend zijn wij bereid een en ander toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bert-Jan Kollmer, directeur Vereniging Openbaar Onderwijs 

 

Mede namens: 

Lucille Barbosa-Biesbroeck, directeur Nederlandse oudervereniging  Katholiek Onderwijs 
Leonie Thush, directeur ai Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene 
grondslag 


