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Geachte leden van de commissie OCW en VWS, 

 

Op 21 februari heeft u het debat over Onderwijs – Zorg gevoerd. Dit debat werd halverwege 

gestopt. De tweede termijn wordt binnenkort plenair vervolgd. 

 

Ieder(in), MIND, Ouders & Onderwijs, Oudervereniging Balans en Per Saldo zien dat de ministers te 

weinig ruimte aan de Tweede Kamer laat voor echte verbeteringen in passend onderwijs. Wij 

maken ons ernstige zorgen over de diverse maatregelen die nu op stapel staan. Deze maatregelen 

zijn onvoldoende uitgewerkt en te weinig getoetst bij ouders en jongeren, we vragen u dan ook om 

de volgende punten aan te houden:  

 

Neem nog géén besluit over de doorzettingsmacht. 

 

Wij willen dat de doorzettingsmacht zoals gemeenten die moeten inrichten vanuit de Jeugdwet, 

gekoppeld wordt aan de doorzettingsmacht zoals die nu wordt voorgesteld voor passend onderwijs.  

 

Het succesvol kunnen blijven volgen van onderwijs, hangt voor verreweg de meeste jongeren met 

een ondersteuningsvraag direct samen met de zorg en ondersteuning die deze leerlingen 

ontvangen vanuit de Jeugdwet en de mogelijkheden vanuit passend onderwijs. Daarom vinden wij 

dat er niet twee, maar één onafhankelijke doorzettingsmacht zou moeten worden ingericht waar 

ouders en jongeren zich rechtstreeks toe kunnen wenden wanneer het niet lukt om tot passende 

zorg en ondersteuning - ook in het onderwijs - te komen. De ervaringsdeskundige stem van ouders 

en jongeren moet veel beter en directer betrokken worden bij de beslissingen die hen aangaan.  

 

We zijn bang dat als u nu instemt met de voorgestelde doorzettingsmacht voor onderwijs, de 

weg naar één geïntegreerde doorzettingsmacht voor ouders en jongeren wordt afgesloten.  
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In onze eerder gestuurde brieven in aanloop naar het AO Onderwijs – Zorg van 21 februari, leest u 

een uitgebreidere onderbouwing van onze bezwaren tegen het besluit over de doorzettingsmacht.  

 

Stem niet in met de uitvoering van maatregel 1 zoals die nu voorligt: Betere financiering 

van zorg in onderwijstijd voor kinderen met complexe casuïstiek,  

 

Deze maatregel wordt door beide ministers voorgesteld in hun onderwijs - zorg brief van 23 

november 2018 (ref. 1403956) over de bekostiging. Deze maatregel richt zich op een te kleine 

groep. Ook staat de keuzevrijheid van ouders onder druk als scholen met 1 of 2 zorgaanbieders per 

school gaan werken. Er kleven er grote gevaren aan. Wij vinden dat maatwerk mogelijk moet 

blijven en dat ouders en jongeren (wettelijk) instemmingsrecht in het proces van zorginkoop 

moeten krijgen. Ook hier verwijzen we naar onze eerder geschreven brieven voor verdere 

onderbouwing.  

 

De komende tijd gaan wij weer ouders en jongeren aan het woord laten over de voorgestelde 

maatregelen. Voor de zomer komen wij met resultaten en mogelijke alternatieven terug. Deze 

kunnen u helpen om de ministers te overtuigen besluiten te nemen waarmee kinderen/jongeren 

met een beperking en hun ouders echt geholpen zijn. Zodat er maatregelingen worden genomen 

die recht doen aan het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag Handicap. Want ieder 

kind/jongere heeft recht op onderwijs en ontwikkelmogelijkheden.  

 

We hopen dat u gehoor geeft aan ons verzoek en wensen u een vruchtbaar debat.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Illya Soffer,  

directeur Ieder(in) 

Lobke Vlaming, 

directeur Ouders & 

Onderwijs 

Aline Molenaar, 

directeur Per Saldo 

   

 

 

 

Menno Tusschenbroek, 

teammanager beleid MIND 

Landelijk Platform Psychische 

Gezondheid 

Joli Luijckx, woordvoerder 

Balans 

 

 


