
Boze Ouders probeert minister te overtuigen over 
handhaving álle aspecten van zorgplicht bij scholen 

 Amsterdam, woensdag 05 feburari 2020  

Op dinsdag 4 februari jl. heeft een delegatie van de actiegroep Boze Ouders een diepgaand gesprek 
gehad met Minister Slob van Onderwijs en beleidsmedewerkers van het Ministerie van OCW n.a.v. de 
actie van Boze Ouders op 20 januari jl. 
Deze actie was bedoeld om de Onderwijsinspectie ervan te doordringen dat veel kinderen in 
Nederland geen passend onderwijs krijgen. Dat scholen, ondanks de zorgplicht en het budget passend 
onderwijs, verplichtingen niet nakomen. Hierop nodigde de minister de actiegroep uit op het ministerie.  

Boze Ouders wil inzicht in het aantal kinderen zonder passend onderwijs, maar ook een signaal afgeven 
dat burgers verwachten dat scholen en samenwerkingsverbanden de wet opvolgen. 
Boze Ouders stelt budgettaire problemen aan de kaak: jaarlijks krijgen samenwerkingsverbanden meer 
dan 2 miljard euro voor Passend Onderwijs (dit is dus geen bezuiniging), maar dit bedrag lijkt amper in 
de klas te komen waar het hoort: bij leerling en leerkracht. Er is geen zicht op de geldstromen. Zelfs 
leerkrachten lijken hier geen weet van te hebben.  

De onderwijsinspectie zou beter gaan controleren op zorgplicht. 
In de gesprekken kwam naar voren dat men slechts enkele aspecten van de zorgplicht aanstipt: 
aanmelding en verwijdering bij een school en het toezien op het ‘passende aanbod’ binnen een 
samenwerkingsverband. De uitkomsten van de enquête van Boze Ouders laat zien dat het helaas al op 
een eerder niveau mis gaat, zoals bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan met bijhorende 
handelingsdelen.  

De Inspectie kan geen betrouwbare rapporten opmaken als het niet met ouders praat. Uit een recentelijk 
inspectierapport werd geconstateerd dat er geen thuiszitters waren binnen een SWV en het voldoende 
maatwerk leverde. Waarop een ouder een email stuurde naar de Inspectie om te melden dat deze ouder 
al 3 jaar een thuiszitter had (en er meer kende) en zelf maatwerk bekostigde. De reactie van de inspectie 
was het verwijzen naar klachtenprocedures bij diezelfde onderwijsinstelling die de onjuiste informatie had 
verstrekt aan de Inspectie.  

De minister sprak vooral over het inzetten van onderwijsconsulenten en betere informatievoorziening. Wij 
hebben aangegeven dat het inzetten van een bemiddelaar, die overigens pas ingezet kan worden als een 
situatie is geëscaleerd, niet (altijd) werkt. Ook hebben we voorbeelden gegeven waarbij een 
onderwijsconsulent ouders verwees naar de Inspectie omdat óók de onderwijsconsulent misstanden bij 
de school had geconstateerd. De reactie van de inspectie richting ouders was, dat het geen individuele 
casussen aanneemt. Ook hebben we aangegeven dat er scholen zijn die de onderwijsconsulent niet eens 
toe laten.  
Informatievoorziening over hoe de wet werkt, garandeert niet dat de wet ook wordt uitgevoerd.  

Boze Ouders pleit voor ondersteuning van ouders.  

De minister zei: “Er gaat ook wél veel goed”. 
Boze Ouders constateert dat als niet inzichtelijk wordt gemaakt wat er mis gaat, het woord ‘veel’ niet in 
verhouding gebruikt kan worden. 
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De minister vond terecht dat er veel mis gaat met kinderen die de combinatie zorg en onderwijs nodig 
hebben en hij heeft toegezegd dat hij daarover in gesprek gaat ministers De Jonge (VWS) en Dekker 
(Rechtsbescherming). 
Wij constateren dat het ook gaat om kinderen zónder zorgvraag. Dat kinderen in de zorg ‘gedrukt’ 
worden, omdat scholen ouders erop wijzen dat er vanuit de gemeente of zorgverzekeraar misschien nog 
wel ‘een potje’ is.  
Boze Ouders heeft benadrukt dat het niet per sé gaat om zorgkinderen, of kinderen met 
gedragsproblemen. Wij zijn op de hoogte van voorbeelden van kinderen die slechts achter lopen, of 
voor, en toch door scholen worden doorverwezen naar (speciaal) onderwijs, wat zeker niet altijd bij hen 
past.  

Wel hebben wij de minister nadrukkelijk verzocht om met de collega’s te gaan praten over het dwang & 
drang (het dreigen of doen van Veilig Thuismeldingen  in het kader van geen passend onderwijs). 
Het niet uitvoeren van de wet en het doorzetten van drang & dwang heeft grote gevolgen voor gezinnen 
en legt een grote druk op het zorgsysteem.  

Boze Ouders hoopt dat we de minister en het ministerie hebben kunnen overtuigen dat het binnen 
passend onderwijs al op een veel eerder niveau mis gaat dan waar zij zich bewust van zijn, en dat er haast 
is bij oplossingen. 
In dat kader zijn wij op zeer korte termijn wederom uitgenodigd om met het ministerie van Onderwijs en 
de Onderwijsinspectie daar verder over te praten.  
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1. Controle op het naleven van álle 
aspecten van de zorgplicht.  

2. Stop VT-meldingen i.k.v. Passend 
Onderwijs 

3. Onderzoek naar het aantal 
kinderen zonder (passend) 
onderwijs. 

4. Sancties naar schoolbesturen die 
de wet niet (goed) uitvoeren. 

5. Meldpunt waar ouders in vroeg 
stadium terecht kunnen. 

6. ‘Follow the money‘.

WAT OUDERS 
WILLEN 

mailto:info@bozeouders.nl
http://www.bozeouders.nl
http://www.twitter.com/boze_ouders

