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Pleitnotitie rondetafelgesprek ouderbetrokkenheid in het
onderwijs

Geachte mevrouw De Kler,
Vriendelijk bedankt voor uw uitnodiging van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap van de Tweede Kamer voor het rondetafelgesprek ouderbetrokkenheid in het
onderwijs op 11 april 2019. Ik heb u eerder laten weten graag op de uitnodiging in te gaan.
Hieronder vindt u vooruitlopend op het gesprek onze belangrijkste zienswijzen.
Ouders zijn belangrijk voor goed onderwijs
De PO-Raad vindt het van groot belang dat ouders actief bij de organisatie en het beleid in
en om de scholen betrokken worden. Om goed onderwijs te kunnen leveren is het cruciaal
dat schoolbesturen samenwerken met alle partijen die om het kind heen staan. Denk hierbij
aan opvang, jeugdhulp, politie, maar vooral ook ouders.
Ouders zijn niet meer ‘alleen maar’ ouders, maar serieuze gesprekspartners in de sector. De
PO-Raad (als ook de VO-raad!) hechten belang aan één landelijk en onafhankelijk informatieen aanspreekpunt als het gaat om samenwerking met ouders van schoolgaande kinderen.
Brancheorganisaties, overheden, scholen en ouders zien zo in één oogopslag bij wie ze terecht
kunnen.
Constructieve samenwerking met Ouders & Onderwijs
Op landelijk niveau is de organisatie Ouders & Onderwijs niet te missen. De PO-Raad werkt
op uiteenlopende thema’s actief samen met Ouders & Onderwijs. Of het nu gaat om
passend onderwijs, sociale veiligheid of gelijke kansen: schoolbesturen hebben ouders nodig
en vice versa. Het partnerschap tussen PO-Raad en Ouders & Onderwijs uit zich onder meer
in:
-

Gedragen standpunten over de vrijwillige ouderbijdrage. Eind 2018 heeft de PO-Raad
met Ouders & Onderwijs concrete afspraken vastgelegd over de vrijwilligheid en
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-

-

hoogte van de ouderbijdrage. Samen werken we aan de toegankelijkheid van het
onderwijs voor alle leerlingen;
Gezamenlijke afspraken voor het verbeteren van de verbinding onderwijs, zorg en
jeugd. De Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd, waar de PO-Raad en Ouders & Onderwijs
deel van uitmaken, werkt momenteel de adviezen van voormalig kwartiermaker René
Peeters uit. Samen werken we aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen;
Uitwisseling signalen uit het veld. De PO-Raad onderzoekt actief signalen uit het veld
die Ouders & Onderwijs doorgeeft (bijvoorbeeld over vrijwilligheid ouderbijdragen).

Stem van ouders niet meer weg te denken
De zienswijzen en betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken bij de ontwikkeling
van het Nederlandse onderwijs. Of het nu gaat over thema’s als toetsing, medezeggenschap
of de verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugd. De PO-Raad is trots op de samenwerking
met Ouders & Onderwijs. De duurzaamheid van de samenwerking is van grote waarde voor
ontwikkelingen binnen onze sector.

Met vriendelijke groet,
R. den Besten

Voorzitter PO-Raad

