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‘Ouders sta op en 
steun ons!’
In het voorjaar van 2013, inmiddels alweer ruim vijf jaar geleden, werd in de wandel- 
gangen bekend dat de voormalig staatssecretaris Sander Dekker het doodvonnis  
zou uitspreken over de ouderorganisaties in het onderwijs. Dat doodvonnis stond in  
de brief van de staatssecretaris op 30 mei 2013: ‘Momenteel worden ouderorganisa-
ties ondersteund door de overheid. Er is geen sprake van een wettelijke taak voor deze 
organisaties. Overheidssubsidie is niet noodzakelijk om de organisaties ten behoeve van 
ouders te behouden. De ouderorganisaties kunnen hun bestaansrecht waarborgen via 
contributie, sponsoring of vergoedingen op basis van geleverde diensten. Daarnaast stelt 
het Informatiecentrum onderwijs (DUO) voldoende relevante informatie beschikbaar 
voor scholen en ouders.’ De staatssecretaris bezuinigde daarmee 2,9 miljoen euro.  
De schoolbesturen hoefden niets te vrezen. Hun besturenorganisaties konden  
gewoon blijven bestaan en de schoolbesturen betaalden de contributie met onder-
wijsgeld van leerlingen. Daartegen had de staatssecretaris blijkbaar geen bezwaar. 

Het steunpunt 5010 voor ouders, waar de ouderorganisaties zoals Balans met tien- 
tallen vrijwilligers hun jarenlange kennis en ervaring met ouders deelden, werd 
met een pennenstreek overbodig verklaard. DUO zou die taak overnemen. De 
ouders vochten terug en dankzij de inzet van de Tweede Kamer moest de staats- 
secretaris terugkomen op zijn beslissing en er bleef 1 miljoen euro beschikbaar voor een  
organisatie vóór ouders. Niet een organisatie ván ouders maar een organisatie 
van het ministerie van OCW: Stichting Ouders & Onderwijs. Het ministerie had  
dankzij de subsidievoorwaarden een grote vinger in de pap; slechts algemene  
informatie voor ouders en niet kritisch over het beleid van de overheid.

En daarom ging de strijd van ouders voor onafhankelijke belangen- 
behartiging voor ouders door. Na de kaalslag in de informatie- 
voorziening voor ouders over onderwijs staat alleen Balans nog  
overeind, verzwakt maar strijdlustig. Het is zoals ik in 2012 in een  
column over Arga Paternotte schreef: Door Arga weten we dat er  
altijd mensen zullen zijn die opstaan als zwaar weer dreigt. 

Deze maand heeft de evaluatie plaats van Ouders & Onderwijs in politiek Den Haag. 
Bij verschijning van deze BM is de exacte datum helaas niet bekend. Balans geeft  
zich niet gewonnen, nooit. Ouders sta op en steun ons! 
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ALLEEN BALANS 
STAAT NOG OVEREIND, 

STRIJDLUSTIG

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.

Voor wie meer achtergrondinfo wilt, lees: decorrespondent.nl/4689/de-belangrijkste- 
vertegenwoordiger-van-jouw-kind-houdt-kritische-ouders-buiten-de-deur




