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COLUMN ONDERWIJSJURIST KATINKA SLUMP

Het spoor van de  
rechtvaardige
In zijn ogen was zijn grootste prestatie als directeur van de christelijke ouder- 
vereniging Ouders & COO, het recht op gratis schoolboeken. Voor die gratis school-
boeken voerde hij een langdurige strijd die eerst werd gewonnen, maar uiteindelijk 
werd verloren… Een terechte strijd. Werner van Katwijk wist dat ook in ons wel- 
varende landje het onderwijs voor minderjarigen gratis hoort te zijn, zo ligt dat vast 
in de internationale verdragen waar ook ons land zich aan heeft verbonden. Dat dit 
maar al te vaak niet zo is, was hem een doorn in het oog. Want behalve dat hij al 
vele jaren directeur was van een ouderorganisatie in het onderwijs, was Werner van 
Katwijk ook jurist. 

Tot het moment waarop voormalig staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker met  
één pennenstreek alle ouderorganisaties in het onderwijs om zeep hielp, was Ouders 
& COO de grootste. Ouders & COO vertegenwoordigde een grote groep ouders en  
was een invloedrijke gesprekspartner van het ministerie van Onderwijs. Tot het voor-
jaar van 2013 toen Sander Dekker alle subsidies aan alle ouderorganisaties in één 
klap stopzette. Ouders met vragen over onderwijs konden zich wenden tot DUO, 
zo schreef Sander Dekker de Tweede Kamer. Over belangenbehartiging voor ouders 
schreef hij in zijn Kamerbrief niets…

De Tweede Kamer zorgde voor een doekje voor het bloeden. Er bleef een miljoen 
voor ouders beschikbaar. Het ministerie van Onderwijs nodigde de vier ouder- 
organisaties uit om te komen praten over een nieuwe door het  
ministerie op te richten landelijke ouderorganisatie. Dat werd de 
Stichting LOR (Landelijke Ouderraad), nu Ouders & Onderwijs.  
De drie andere organisaties, de VOO voor openbaar onderwijs, 
LOBO voor algemeen bijzonder onderwijs en NKO voor katholiek 
onderwijs kozen eieren voor hun geld en schoven op het ministerie  
aan tafel aan. Zij leverden voor de LOR de eerste bestuursleden en 
konden enkele personeelsleden, hun inventaris of hun huurpand 
overdragen. Dat maakte hun eigen liquidatie eenvoudiger. 

Werner van Katwijk stapte van tafel op en keerde het ministerie 
van Onderwijs de rug toe; hij was niet te koop. Ouderorganisaties  
moeten onafhankelijk blijven van het ministerie en niet aan hun  
leiband lopen. Hij vocht voor Ouders & COO en maakte in  
afgeslankte vorm een doorstart in OUDERS VAN WAARDE. 

In zijn jarenlange loopbaan ging het bij Werner van Katwijk om veel meer dan gratis schoolboeken. In een 
tijd dat het ministerie van Onderwijs ouders monddood maakte, hield de directeur van Ouders & COO  
zijn rug recht. Dit is wat hij bij zijn pensionering achterlaat, het spoor van de rechtvaardige, laten wij dat 
blijven volgen!

Onderwijsjurist Katinka Slump 
geeft in haar columns inzicht in 
de complexe wet- en regelgeving 
van het Onderwijsrecht en wat 
die regels voor gevolgen hebben 
voor het recht op onderwijs van 
leerlingen en de rol daarbij van 
ouders.
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