
    
 
 
Petitie ten behoeve van de Vaste Commissie OCW 
 
Geachte Commissieleden, 
 
Met verbazing hebben wij, de samenwerkende ouderorganisaties VOO, NKO en LOBO, kennis 
genomen van het voornemen van het Ministerie van OCW om de subsidie voor onze organisaties 
geheel te schrappen. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de positie van ouders met 
schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. We zetten even voor u  op een rijtje 
wat u gaat missen: 
 
- Geen spreekbuis van ouders meer in politieke besluitvorming en landelijke regelgeving. In de 

huidige ‘checks and balances’ van de besturen (de PO- en VO-raad), personeelsleden (AOB en 
CNVO), leerlingen (LAKS) en ouders ontbreekt straks de laatste groep.  Hierbij mag niet vergeten 
worden dat ook de leerlingen uit het primair onderwijs dan geen enkele vertegenwoordiging 
meer kennen. 

- Geen klankbord meer voor het ministerie, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de 
schoolbesturen en U als Kamerleden.   

- Geen kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige deskundigheidsbevordering voor ouders in 
medezeggenschapsraden, ouderraden en overblijfouders meer. Terwijl juist nu wordt ingezet op 
versterking van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid. Voor steeds meer scholen is 
dienstverlening tegen marktprijzen niet betaalbaar. 

- Geen kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige informatievoorziening en advisering aan 
individuele ouders meer via 5010. Ook de financiering voor 5010 wordt in zijn geheel geschrapt. 
Voor complexere vragen en misverstanden kunnen ouders nergens anders terecht. 

- In het proces ter voorkoming van juridische stappen speelt 5010 een grote bemiddelende 
functie.  

 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat U als Kamer dit wilt laten gebeuren. 
 
De drie samenwerkende ouderorganisaties hebben reeds het initiatief genomen om vanuit één 
landelijk ouderorgaan de samenhangende taken belangenbehartiging, 5010 en 
deskundigheidsbevordering aan te bieden ten behoeve van alle ouders met schoolgaande kinderen. 
Dit nieuwe landelijke orgaan kan voor € 1 miljoen minder, door bundeling van krachten de  
opgebouwde expertise behouden en  op efficiënte en effectieve wijze de genoemde taken vervullen. 
 
Wij roepen de minister  op om dit aantrekkelijke aanbod te omarmen.  
 
Wij danken U voor Uw aandacht.    
 
 
De samenwerkende organisaties VOO, NKO en LOBO 
 
Bijlagen: 
- Steunbetuigingen van 5010-bellers, -mailers en –websitebezoekers; 
- Steunbetuigingen van onderwijswethouders; 
- Steunbetuiging van de sectororganisaties, onderwijsvakbonden en de Algemene Vereniging van 

Schoolleiders; 
- Steunbetuiging van diverse besturenorganisaties  


