
 

Aan de leden van de VKC Onderwijs 

 

Den Haag, 8 april 2019 

Betreft: Inbreng VBS AO Ouderbetrokkenheid op 17 april 2019 

 

Beste woordvoerders onderwijs, 

 

Op 17 april 2019 spreekt u over ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Ter voorbereiding op dit 

Algemeen Overleg brengt VBS graag een aantal punten onder uw aandacht, welke wij in deze position 

paper kort toelichten.  

VBS is van mening dat scholen en ouders een gezamenlijk belang hebben in het creëren van optimale 

omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Ouderparticipatie is hierbij van groot 

belang. Ook minister Slob benadrukt dit in zijn brief van 31 januari 2019. Helaas blijkt het in de 

praktijk soms lastig goed invulling te geven aan ouderparticipatie. In deze bijdrage concentreert VBS 

zich op wat de minister de formele kant van ouderparticipatie noemt: de mogelijkheid deel te nemen 

aan de medezeggenschap of het schoolbestuur.  

VBS spreekt haar zorg uit over de toenemende eisen die worden gesteld aan 

medezeggenschapsraden en schoolbesturen. We pleiten ervoor dat de formele betrokkenheid 

van ouders bij de school niet praktisch onmogelijk wordt gemaakt door deze eisen. We gooien dan 

het kind met het badwater weg en verliezen juist een belangrijk stuk ouderparticipatie. We zien dit 

vooral bij de kleine schoolbesturen in het primair onderwijs. Terwijl het aantal éénpitters al jaren 

afneemt (leidend tot schaalvergroting), zien we ook dat bij bestaande éénpitters de bestuurlijke 

betrokkenheid (dan wel uitvoerend dan wel toezichthoudend) onder druk staat.  

VBS is ook van mening dat onvoldoende geïnvesteerd wordt in kwalitatief goede 

medezeggenschap. Ouders moeten gefaciliteerd worden met kennis en opleiding om hun rol goed te 

kunnen spelen. 

We roepen daarom op tot een herwaardering en actieve ondersteuning van de kleine 

schoolbesturen waar de menselijke maat centraal staat. Waarin niet alleen leerling en leraar goed 

kunnen gedijen en zich ontwikkelen, maar waar ook de formele ouderbetrokkenheid van nature 

geworteld is in de cultuur van de schoolorganisatie. Kleinschaligheid en korte lijnen bevorderen de 

betrokkenheid tussen de geledingen en de participatiegraad van ouders. 

Hieronder lichten we dit nader toe. 

Medezeggenschap 

Wij vragen om blijvende aandacht voor de professionele ontwikkeling van medezeggenschap. VBS pleit 

voor een grotere bewustwording voor het belang van scholing  en voor het blijvend faciliteren van 

deze scholing. Scholing betreft dan die kennis die nodig is een volwaardige partij voor het 

schoolbestuur te zijn, alsook het respecteren van de rollen van de verschillende gremia. Leden van de 

medezeggenschapsraad dienen voldoende geschoold te zijn om hun rol waar te maken. Dit wordt 

alleen nog maar pregnanter als de trend zich voortzet om de bevoegdheden van de medezeggenschap 



verder uit te breiden. Blijvende inzet op scholing is ook van belang vanwege de vele wisselingen die 

zich logischerwijze in medezeggenschapsraden voordoen. Onze zorg zit in het feit dat er van 

professionels steeds meer wordt gevraagd en het de vraag is of ouders dat kunnen waarmaken, terwijl 

juist hun betrokkenheid ook hier van belang is. 

De professionele ontwikkeling van medezeggenschap staat centraal binnen het project Versterking 

medezeggenschap
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. Helaas kennen te weinig scholen het project Versterking medezeggenschap en 

maken te weinig scholen er dus gebruik van. VBS pleit voor dit project te blijven faciliteren en het 

nadrukkelijker onder de nadruk van scholen te brengen. 

Bestuur 

Ten aanzien van het schoolbestuur ervaren we dat de eisen van wet- en regelgeving het steeds 

moeilijker hebben gemaakt voor ouders om een uitvoerende bestuurlijke rol te vervullen binnen de 

schoolorganisatie. VBS is dan ook blij met de aangenomen motie Bruins 35000-VIII-74. Over de 

uitvoering hiervan denken we graag met OCW mee. 

Met de komst van de verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht zien we ouders vaker terug in de 

rol van interne toezichthouder. Hoewel ook hier geldt dat de professionele eisen zijn toegenomen, lijkt 

het een ‘logische’ plek om als ouder bestuurlijk actief te zijn. Echter ook hier wordt het lastiger om 

mensen te vinden. We verzoeken om meer voorlichting en facilitering voor deze vrijwilliger-

bestuurders (a la Versterking Medezeggenschap) om deze formele ouderbetrokkenheid ook in de 

toekomst nog mogelijk te laten zijn.  

Vanzelfsprekend ben ik van harte bereid om bovenstaande punten verder toe te lichten. U kunt mij 

bereiken op 06 – 10 24 96 21. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Edward Moolenburgh 

Directeur VBS 

 

 

 

Over VBS 

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Zo’n 

tweehonderd schoolbesturen en vierhonderd scholen – met ruim honderdtienduizend leerlingen – zijn lid van VBS. 

Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. 

VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier 

die past bij hun opvattingen. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om 

scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het 

initiatief nemen om een school te stichten. Dit kan dankzij artikel 23 van de Grondwet, dat het (algemeen) 

bijzonder onderwijs mogelijk maakt. 

VBS staat voor de menselijke maat in het onderwijs, waarbij scholen en schoolbesturen dicht bij ouders en 

leerlingen staan. Voor haar leden is VBS belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Bij alles wat we doen, handelen 

we vanuit betrokkenheid en deskundigheid. 

                                                   
1
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