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Wie op dit moment niet het hele rapport wil of kan 
lezen, verwijzen we naar: 

•	 Resultaten	en	cijfers	enquête	Balans	in	het	kort	
(Pag. 14)

•	 Conclusies	(Pag.	37)

•	 Aanbevelingen	(Pag.	41)

•	 Uitleg	‘Passend	onderwijs,	basisondersteuning,	
extra	ondersteuning,	OPP	en	instemmingsrecht’	
(Pag. 05)
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Dit jaar is het 5 jaar geleden dat ouders volgens de wet instemmingsrecht kregen op het 
handelings deel (uitvoerende deel) van het ontwikkelingsperspectief (OPP), waarin de extra 
ondersteuningopschoolmoetwordenvastgesteld.Balansheeftzichdaardestijdshardvoor

ingezet.Methetinstemmingsrechtisduidelijkgeregeldwelkerechtenoudershebbenbijdeextraonder
steuningvoorhunkind.Endatschoolenoudershierbijmoetensamenwerken.Ondanksdatditrecht
vijfjaargeledenindewetisgeborgd,krijgenweonderanderebijdeadvieslijnvanBalansnogdagelijks
vragenvanoudersoverdeondersteuningopschool,hetOPPeninstemmingsrecht.

UitdevragenvanoudersleiddeBalansafdaternogveelmisgaatbijhetorganiserenvanextra
onder steuning op school. En dat de extra ondersteuning regelmatig niet, of niet op de juiste 
manier,wordtbesprokenmetouders.Ditvermoedenwordtnubevestigddoorderesultatenuit

eenuitgebreideanoniemeonlineenquêtedieBalansop20mei2022uitzetteviahaarsocial-media-
kanalenenonzenieuwsbrief.Ookisdeenquêteverspreiddooreenaantalcollega-ouderorganisaties,
waaronderOuders&Onderwijs,waarvooronzedank.Indeperiodetussen20mei2022en12juli2022
vuldenmaarliefst387oudersdezeenquêtein.

Deoproepomdezeenquêteintevullen,richtteBalansspecifiekaanoudersvankinderendieop
schoolextrahulpofondersteuningkrijgen,ofeenanderaanbod.Verderookaanoudersdiedit
inhetverledenkregen.Enaanoudersvankinderendiegeenextrahulpofeenanderaanbodop

schoolkrijgen,maardieditvolgenshenwelnodighebben.Deresultatenvandezeenquêtezijndus
deervaringvanouders.Inditrapportsprekenwevan‘ouders’.Daarmeebedoelenweuiteraardook
verzorgersenpleegouders.

Inditrapportleesjederesultatenvandeenquête‘Extrahulpenondersteuningopschoolenhet
ontwikkelingsperspectief(OPP)’.Deenquêtestaatnuopnieuwonlineenkannogsteedsingevuld
wordenviadezelink.Dereactiesdienunogbinnenkomen,kunnenwegebruikenomonze

aanbevelingennogbeterteonderbouwen.

Deresultatenvandeenquêteleiddentoteenaantalconclusiesenaanbevelingen.Daarvanhopenwij
datzezullenbijdragenaanvanzelfsprekendheidvangelijkwaardigesamenwerkingtussenouders
enschool,wanneereenkindeenondersteuningsbehoefteheeft.

Joli Luijckx
Karin Kooreman
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Basisondersteuning

Extra ondersteuning

Ontwikkelings
perspectief (OPP)

Elkkindenelkejongeremeteenondersteuningsbehoeftemoet,
inderegiowaarhijofzijwoont,onderwijskrijgendatbijhemof
haar past. Dat is in de wet geregeld en wordt passend onderwijs 
genoemd.Scholenmoetenervoorzorgendateenkindhulpkrijgtop
school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is wettelijk 
geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. Zorgplicht is 
deplichtvaneenschool(bestuur)omervoortezorgendatelk
kinddatbijdieschoolofdatschoolbestuurisaangemeldof
ingeschreven, onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra 
hulp als dat nodig is.

Elke school moet hulp en ondersteuning geven aan kinderen die dat 
nodighebben.Hulpdievakervoorkomt,wordtbasisondersteuning 
genoemd.Watdeschoolpreciesvoorbasisondersteuninggeeft,
verschiltperschoolenstaatinhetschoolondersteuningsprofiel
(SOP).Alseenkindméérofanderehulpnodigheeftdandebasis-
ondersteuning noem je dat extra ondersteuning. 

Alsjekindméérofanderehulpnodigheeftdandebasis-
ondersteuning, is dat extra ondersteuning. Soms regelt het samen
werkingsverbandwaardeschoolbijhoortdeextraondersteuning.
Somsregeltdeschoolditzelf.Hoehetopdeschoolvanjouwkind
geregeldis,staatInhetschoolondersteuningsprofiel.Ofinhet
ondersteuningsplanvanhetsamenwerkingsverband.Alsjouwkind
extraondersteuningnodigheeft,moetdeschooleenplanmaken
met doelen. Dit plan heet een ontwikkelingsperspectief (OPP).

Alseenkindmeernodigheeftdandebasisondersteuning,maakt
deschooleenOPP.DeschoolmoetvolgensdewetaltijdeenOPP
maken wanneer een kind extra ondersteuning krijgt of gaat krijgen. 
Hierinstaathoedeschoolhetkindgaathelpenomzichfijnte
voelenenzogoedmogelijktekunnenleren.Datdoetdeschooldoor
hetopstellenvandoelenomaantewerken.Inhetontwikkelings-
perspectief staat hoe de school aan die doelen gaat werken. 
Somskanditookopeenanderebeterpassendeschoolzijnof
opeenonderwijs-zorgplek.Deschoolmoetookmetdeouders
overleggen over de doelen die in het ontwikkelingsperspectief staan. 
En de mening van de ouders hierover vragen. 
Hetontwikkelingsperspectiefbestaattenminsteuittweedelen,
het uitstroomprofiel en het handelingsdeel.Inhetuitstroom-
profielstaatnaarwelkniveaudeschooltoewerkt.Opwelkniveauis
eenkindaanheteindvandebasisschoolbijvoorbeeld?Ofaanhet
eindevandemiddelbareschool?
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Instemmingsrecht 
ouders

Meer lezen

Hetanderedeelvanhetontwikkelingsperspectiefishethandelings-
deel. Dit gaat over de extra hulp die een kind krijgt om de doelen te 
bereiken.Ookhieroveroverlegtdeschoolmetouders.
Dit overleg wordt ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ of 
‘OOGO’genoemd.

 
Overhethandelingsdeelvanhetontwikkelingsperspectiefmoeten
ouders en de school het samen eens worden. Dit heet instemmings
recht en is wettelijk vastgelegd. De school moet ouders uitdrukkelijk 
ominstemmingvragen.Omtelatenziendatdeoudersinstemmen
methethandelingsdeelvanhetOPP,vraagtdeschooldeouders
meestalomeenhandtekeningonderhetOPPtezetten.

Meeroverpassendonderwijsleesjeindebrochuresopdewebsite
van de Rijksoverheid: 

Brochurepassendonderwijsbasisschool

Brochurepassendonderwijsmiddelbareschool
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BalansAdvies

ErzijnverschillenderedenenwaaromBalansdeenquêteoverextra
hulp en ondersteuning op school en het ontwikkelingsperspectief 
(OPP)heeftuitgezet.Zowashetop1augustus2022preciesvijfjaar
geleden dat het instemmingsrecht van ouders op het handelings
deelvanhetOPPindewetisvastgelegd.Balansconstateerdeom
verschillende redenen dat het in die vijf jaar niet is gelukt om dit 
rechtindepraktijkvoldoendeteborgen.Ditconstaterenwijdoor
signalen vanuit de Advieslijn van Balans, door de constateringen 
van de inspectie in de ‘Staat van het onderwijs 2022’ en door de 
resultaten van de enquête van ‘Boze Ouders’injanuari2020.

BalansAdvieskrijgtperweekgemiddeld60 vragen over kinderen 
meteenondersteuningsbehoefte.Devragenkomenmeestalvan
ouders,maarsomsookvanprofessionals.Vandezegeregistreerde
vragengaatongeveerdehelft,circa30 casussen, over passend 
onderwijs.Daarbijkomtookhetontwikkelingsperspectief(OPP)
tersprake.Bij60%vandezemeldingen(ca.18casussenperweek)
haddeschoolvolgensdevraagstellergeenOPPgemaakt.Ofde
ouderwistnietofereenOPPwasgemaakt.Ookvertellenouders
(enprofessionals)onsdatzijnietwetenwateenOPPis.Ookiser
regelmatiggeenoverlegoverhetOPPenwetenoudersvaaknietdat
zeinstemmingsrechthebbenophethandelingsdeel.
Oudersgaanerineersteinstantie–terecht-vanuitdatdeschool
alsprofessionelepartijheninformeertendejuistestappenzet.Pas
alsergrotereproblemenontstaan,gaanouderszelfopzoeknaar
informatie,enkomenoudersregelmatigterechtbijdeadvieslijnvan
Balans.Metonsadviesgaanoudersdanopnieuwhetgesprekaan
metschool.Vaakspelendeproblemenaleentijdjevoordatouders
contactopnemenmetBalans.Eniservaakal(wederzijdse)irritatie
ontstaan,wantrouwenofzelfseenconflict.Kortom,eensituatiedie
nooitinhetbelangisvanhetkind,deoudersofdeschool.Balans
wil dergelijke situaties in de toekomst graag voorkomen.

!
Balans staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig 
hebben bij het leren of in de opvoeding. Wij delen kennis met ouders en professionals. Balans 
ondersteunt en vertegenwoordigt ouders zo goed mogelijk door het delen van kennis en 
informatie, door ouders met elkaar in contact te brengen en door de belangen van ouders en 
kinderen te behartigen in politiek Den Haag. Ook staat Balans ouders bij door middel van haar 
advieslijn: BalansAdvies.

W A T  D O E T  B A L A N S ?
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De onderwijsinspectie 
over het Ontwikkelings
perspectief (OPP)

Balanswerdgesterktindenoodzaakvaneenenquêteover‘extrahulp
enondersteuningopschoolenhetontwikkelingsperspectief(OPP)’
doorbevindingenvandeonderwijsinspectie,diezijpubliceerdeinde
StaatvanhetOnderwijs2022;hetjaarlijkserapportovertrendsenont
wikkelingeninhetonderwijsstelselenbinnendeonderwijssectoren.
Hierinstaat,oppagina36en37,dathetzichtopleerlingenmeteen
extraondersteuningsbehoefteontbreekt.Deonderwijsinspectie
spreektovergebrekkigeregistratieenhetontbrekenvanlandelijke
criteriavoorextraondersteuningsbehoeften.
Scholen moeten registreren welke leerlingen een ontwikkelings
perspectiefhebben,maardezeregistratieschiet,volgensbevindingen
van de onderwijsinspectie, nog steeds tekort. Zo staat in het rapport 
daterinhetschooljaar2020/2021voor0,5% van de leerlingen in het 
basisonderwijseenOPPisgeregistreerd,terwijlnaarschatting8,2% 
vandeleerlingeninhetregulierebasisonderwijsextraondersteuning
krijgt.GebaseerdopdecijfersvanhetCBSzoudatzouneerkomen
opongeveer110.000leerlingenwaarvoorgeenOPPisgeregistreerd.
Cijfersoverhetvoortgezetonderwijswordeninhetrapportvande
onderwijsinspectienietgenoemd.VerderzegtdeinspectieindeStaat
vanhetOnderwijs2022,dathethebbenvanextraondersteunings
vrageneennegatiefeffectheeftopdeschoolloopbaan.Volgensdit
rapport stromen kinderen met extra ondersteuningsvragen vaker 
uitnaarhetspeciaalonderwijs,doenzijvakerexamenopeenlager
niveaudanhetbasisschooladviesenzijnvakervroegtijdigschool-
verlater.  
HieronderhetbetreffendecitaatuitdeStaatvanhetOnderwijs2022:

!
Zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog steeds beperkt 
Sinds de invoering van passend onderwijs is een landelijk beeld van leerlingen met extra onder
steuningsbehoeften in het regulier onderwijs nagenoeg verdwenen. Scholen moeten registreren 
welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben, maar deze registratie schiet nog steeds 
tekort. Voor 0,5 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en voor 2,1 procent van de leer
lingen in het voortgezet onderwijs (2020/2021) is een ontwikkelingsperspectief geregistreerd, 
terwijl naar schatting 8,2 procent van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs extra onder
steuning ontvangt (Inspectie van het Onderwijs, 2020e). Hoewel scholen, schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden mogelijk wel in beeld hebben welke leerlingen een ontwikkelings
perspectief hebben, is het landelijke zicht door de onderregistratie beperkt. Dit is problema
tisch, omdat landelijk zicht nodig is om vast te stellen hoe het aantal leerlingen met extra onder
steuningsbehoeften zich ontwikkelt, of de ontwikkeling van hun schoolloopbanen verbetert 
of verslechtert en of aanvullende maatregelen nodig zijn. De inspectie gaat schoolbesturen en 
scholen nadrukkelijker aanspreken op het registeren van ontwikkelingsperspectieven en zal zo 
nodig herstelopdrachten geven.

U I T  ‘ S T A A T  V A N  H E T  O N D E R W I J S  2 0 2 2 ’
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Enquête Boze ouders 
januari 2020

Injanuari2020trokeengroepoudersmeteengeleAmerikaanse
schoolbusnaarUtrecht,omdaarbijdeInspectievanhetOnderwijs
eencollectieveklachtneerteleggen.Deouderswarenboosoverhet
gebrekaantoezichtenhandhavingopdewetpassendonderwijs.
En wilden het opnemen voor kinderen met extra ondersteunings
vragenofbehoefteaaneenanderonderwijsaanbod.Omdatde
onderwijsinspectiegeenindividueleklachtenvanoudersbehandelt,
zettenzijeenenquêteuitomeencollectieveklachtintedienen.
Ophetmomentvanhetverwerkenvanderesultaten,warenerruim
700reactiesontvangen.Tentijdevanhetindienenvandecollectieve
klacht,warenditerbijna1200.

Meer zicht op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften nodig
Gezien de gebrekkige registratie en het ontbreken van landelijke criteria voor extra 
ondersteunings behoeften, proberen we zicht te krijgen op leerlingen met extra ondersteunings
behoeften door gebruik te maken van niet tot de persoon herleidbare gegevens over het 
ontvangen van jeugdhulp, voorgeschreven medicatie voor internaliserende problematiek zoals 
angststoornissen, voorgeschreven medicatie voor externaliserende problematiek zoals ADHD 
en een opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel. Dit is geen goede vervanging voor onderwijs
specifieke definities, maar kan wel helpen om enig zicht te houden op leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte in het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2022j).

Link naar het volledige rapport: 
https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie/documenten/rapporten/ 
2022/04/13/destaatvanhetonderwijs2022/IvhO_Staat+vh+Onderwijs+2022_BOEK_def.pdf
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Ookuitdieenquêtekwamendeproblemenrondomhetopstellen
en uitvoeren van het ontwikkelingsperspectief en het instemmings
rechtvanoudersnaarvoren.Ditiszichtbaarindereactiesopvraag
4en5vandeenquêtevan‘BozeOuders’.

! V RAG E N 4  E N 5  UIT  DE EN QUÊTE VAN  ‘BOZE OUDERS’

27%
22%
21%
15%
   9%

40%
44%

Het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het uitvoeren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

heeft nog nooit gehoord over een Ontwikkelingsperspectiefplan.
Ditgetuigtvaneenslechteinformatievoorzieningvanschooloverhetprocesrondom
hetdoenvandoeltreffendeaanpassingentenaanzienvanaanbodenondersteuning.

zegt dat er wel een OPP is opgesteld, maar dat er geen instemming 
was van ouders op het handelingsdeel.
Gesteldkanwordendatindezegevallenookgeengevolgisgegevenaanhet
instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel.

zegt dat er geen OPP is opgesteld, en daardoor vanzelfsprekend ook 
niet wordt uitgevoerd.
AlserweleenOPPisdatwordtuitgevoerd,zijnoudersdaarvannietopdehoogte.

zegt dat er wel een OPP is opgesteld, maar dat dit niet  of maar 
gedeeltelijk - wordt uitgevoerd.
Ompassendonderwijstekunnenbiedenishetessentieeldatscholenin overleg met 
ouders een ontwikkelingsperspectiefplanopstellen.Ookhorenscholenwettelijk
gezienoudersteinformerenoverhuninstemmingsrecht op het handelingsdeel van 
hetOPPénditteeerbiedigen.Klaarblijkelijkzijnscholenzelfooknietgoedopde
hoogtevanderegelsopditgebied,waardoorzijnietinstaatzijnomoudersjuistte
informeren.

zegt dat er wel een OPP is opgesteld, maar dat de adviezen van 
deskundigen niet werden meegenomen.

laat weten het OPP zelf te hebben opgesteld.

Slechts bijna negen procent laat weten dat er een OPP is waar zij 
het ook mee eens zijn.

Tweeëneenhalfjaarlaterlijkter,gezienderesultatenuitdeenquête
vanBalans,eerdereenverslechteringdaneenverbeteringtezijn.
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Op de schaal van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed) geven ouders de school voor het 
opstellen van en overleg over het OPP en het respecteren van het instemmingsrecht 
een 4,1. Een dikke onvoldoende dus.

Bij maar 28% van de ouders besprak de school met hen hoe het met hun kind ging en 
gaf de school uitleg over passend onderwijs en hulp en ondersteuning. 17% geeft aan 
dat zij wel uitleg kregen, maar dat later bleek dat de uitleg niet klopte. 

30% van de ouders geeft aan dat de school en zijzelf het niet eens waren over de extra 
hulp en/of het ondersteuningsaanbod dat nodig is.  

11% van de ouders geeft aan dat hun kind wel extra ondersteuning krijgt maar dat er 
geen ontwikkelingsperspectief is gemaakt. 

10% van de ouders geeft aan dat er pas een ontwikkelingsperspectief werd gemaakt 
op het moment dat de school vond dat het kind naar een andere school moest.

47% van de ouders geeft aan dat adviezen van zorgverleners niet zijn opgevolgd 
of verwerkt in het OPP. 

23% van de ouders kreeg geen conceptOPP van de school, en had hierover ook geen 
gesprek. Dat is bijna een kwart van de ouders.

60% van de ouders geeft aan dat de ondersteuningsbehoefte van hun kind niet 
(volledig) in het OPP was verwerkt.

Van de ouders die wisten dat zij instemmingsrecht hebben op het handelingsdeel van 
het OPP, kreeg slechts 18% deze informatie van de school. 40% van de ouders zocht 
zélf informatie op. 19% werd hierop gewezen door een andere ouder of door een 
ouder organisatie zoals Balans.
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1 
Welk soort onderwijs 
volgde het kind toen 
het extra hulp of onder
steuning nodig had?

2
Gaf de school ouders 
uitleg over passend 
onderwijs en de extra 
hulp voor hun kind?

Van20meitot12juli2022vulden387 oudersdeenquêteoverextra
hulp en ondersteuning op school en het ontwikkelingsperspectief 
(OPP)in.

Ietsmeerdandehelftvanderespondentenheeftofhadeenkindop
regulierbasisonderwijs(51%).Eenkwarthadofheefteenkindop
reguliervoortgezetonderwijs,16%opspeciaal(basis)onderwijsen
10%opvoortgezetspeciaalonderwijsenpraktijkonderwijs.
11%vuldein‘overig’:geenonderwijs,andersoortonderwijsof
onderwijsincombinatiemetzorg.

*Toelichting:Eendeelvandeoudersheeftmeerderesoortenonderwijs
ingevuldomdaterbijvoorbeeldeenwisselingwasdoorop-ofafstromen
ofvanreguliernaarspeciaalonderwijs.Hierdoorishettotalepercentage
groterdan100%.

Ietsmeerdandehelftvandeouders(52%)kreegvandeschoolof
welgéénuitlegoverpassendonderwijsendeextrahulp,ofwelkreeg
uitlegdielaternietbleektekloppen(17%).

35%vandeouderskreegvandeschoolgéénuitlegoverpassend
onderwijs en de extra hulp voor hun kind maar had dit wel graag 
gekregen.

Slechts 28% geeft aan dat de school uitleg gaf, én dat 
gezamenlijk is besproken hoe het met het kind gaat. 
9% kreeg alleen een algemene uitleg. 

Nee, maar ik had dit wel graag gehad

Ja, wij hebben samen besproken hoe het met 
mijn kind gaat, welke hulp mijn kind hiervoor 
krijgt en hoe we hierover overleggen 

Ja, maar later kwam ik erachter dat de 
uitleg niet klopte

Ja, ik kreeg een algemene uitleg

Nee, maar daar had ik ook geen behoefte 
aan

Andere

Ja, ik kreeg uitleg en dat was voldoende

Ja, ik kreeg uitleg, maar ik snapte het 
niet

135

108

067

036

009

009

007

001

GAFDESCHOOLUITLEGOVERPASSENDONDERWIJSENDEEXTRAHULPDIEUWKINDKRIJGT?
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3 
Wat voor (extra) hulp, 
ondersteuning of 
aanbod heeft een kind 
volgens de ouder nodig? 
En is de school het 
daarmee eens?

65%vandeoudersgeeftaandathunkindvolgenshenextraonder
steuningnodigheeft.40%vindtdathunkindeenander(onderwijs-)
aanbodnodigheeft.

Bijminderdandehelftvandeoudersdiedeenquêteinvulden,zijn
oudersenschoolheteensoverdeondersteuningofhetaanboddat
eenkindnodigheeft(48%).

WATVOOR(EXTRA)HULP,ONDERSTEUNINGOFAANBODHEEFTJEKINDVOLGENSJOUNODIG?
(MEERDEREANTWOORDENMOGELIJK)

ISDESCHOOLHETDAARMEEEENS?

Extra ondersteuning

Een ander aanbod

Basisondersteuning

Andere

Een andere school

Ik weet niet wat voor extra hulp 
mijn kind nodig heeft

Geen

253

156

  73

71

  48

  21

    5

185  Ja

117  Nee

76    Andere

Andere

Nee

Ja

*Enkele voorbeelden van antwoorden uit de categorie ‘ANDERE’: 
‘Daarhebbenzezichnooitduidelijkoveruitgesproken.Zemodderen
maaraan’;‘Deels’;‘Eengesprekhieroverisnietmogelijk’;‘Geenidee,
ikdurfdatsoortdingenampertotnietaantekaarten’;‘Schoolwas
hetweleensmethetOPPmaarindepraktijkkwamerweinigvan’.
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4 
Wat voor (extra) 
hulp, ondersteuning 
of aanbod heeft een 
kind nodig volgens de 
school? 
En is de ouder het 
hiermee eens?

Volgens46%vandeoudersvindtdeschooldaterextraonder-
steuningnodigis.Enbij24%basisondersteuning.

42%vandeoudersgeeftaanhetmetdeschooleenstezijnoverde
extrahulp,ondersteuningofhetaanboddathetkindvolgensschool
nodigheeft.40%vandeouderszegthetnieteenstezijnmetschool
overdeextrahulp,ondersteuningofeenanderaanbod.

Extra ondersteuning

Basisondersteuning

Andere

Een school voor speciaal 
onderwijs

Een ander aanbod

Geen

Ik weet niet wat voor extra hulp 
mijn kind nodig heeft

Een andere reguliere school

177

94

091

069

068

022

011

0  8

WATVOOR(EXTRA)HULP,ONDERSTEUNINGOFAANBODHEEFTJEKINDVOLGENSDESCHOOLNODIG?
(MEERDEREANTWOORDENMOGELIJK)

BENJIJHETDAARMEEEENS?

163 Ja

155 Nee

36 Ik vind dat moeilijk

 
te beoordelen

29Andere

Andere

Ik vind dat moeilijk te beoordelen

Nee

Ja

*Enkele voorbeelden van antwoorden uit de 
categorie ‘ANDERE’: 
‘Extraondersteuningzounietnodigmoetenzijn
alsleerkrachtenjuistevaardighedenhebben’;
‘Ikvinddatlastigbeoordelenmaarneignaar
nee,enexpertsaantafelzeggenduidelijknee’;
‘Meeeens,maartelanggeduurdenwasmaar
voor3ipv5dagen’;
‘Deels,hadnietnodiggeweestalsineerder
stadiumgoedwasgehandeld’
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5
Wat voor hulp of 
ondersteuning krijgt het 
kind op school?

38%vandekinderenvanoudersdiedeenquêteinvulden,krijgt
opschoolextraondersteuning.31%krijgtbasisondersteuning.
Kinderenkrijgenregelmatigmeerderevormenvanondersteuning.

WATVOOREXTRAHULP,ONDERSTEUNINGOFAANBODKRIJGTJEKINDOPSCHOOL?
(MEERDEREANTWOORDENMOGELIJK)

Mijn kind krijgt of kreeg extra 
ondersteuning

Mijn kind krijgt of kreeg 
basisondersteuning

Mijn kind krijgt een ander/extra aanbod

Andere

Mijn kind krijgt ondersteuning buiten 
school

Mijn kind krijgt (nog) geen basis
ondersteuning of extra ondersteuning, 
maar heeft dit wel nodig

Ik weet niet wat voor soort extra hulp of 
aanbod mijn kind krijgt of kreeg

Mijn kind krijgt (nog) geen basis
ondersteuning of extra ondersteuning, 
en heeft dit niet nodig

147

 121

077

072

065

058

024

03

Enkele voorbeelden van antwoorden uit de categorie ‘ANDERE’:
‘Deenekeerwelbasisondersteuning,deanderekeerniet.Ditwas
afhankelijkvandeleraar.Totaalgeenextraondersteuning.Geenvan
delerarenwarenhiertoebereid.Ditstondwelzwartopwit.’

‘3keerperweekgesprekjemetinternbegeleiderenzemagdaar
altijdbijaankloppen.’

‘Mijnkindkrijgtnupassendparticulieronderwijsdatdoorhet
samenwerkingsverbandvoor1jaarwordtbetaald.Daarnastopt
dat,terwijlmijnkindchronischziekblijftenonderwijsnodigheeft.’

‘Mijnkindbezochtoponzekosteneenparticuliereplusklas.’

‘Deklassenassistentdieophetondersteuningsbudgetvanons
kindbetaaldwerd,isingezetvooranderekinderen.’

‘Geenonderwijs,behalvewiskunde.Hetschoolbestuurishiervan
opdehoogte,maarheeftschijtaandezorgplicht.’
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6
Hoe liet de school aan 
de ouders weten dat 
het kind ondersteuning 
kreeg? Maar30%vandeoudersgeeftaandatdeschoolmethenoverlegt

overdeondersteuningvoorhunkindenbespreekthoehetgaat.

Opmerkingen van ouders

‘Wel overlegmomenten. Nooit dossier in mogen lezen. 
Schandalig weinig openheid. Heb het gevoel dat er nauwelijks 
gedocumenteerd is. Er is ook geen OPP aangemaakt.’

‘Initiatief ligt bij mij als ouder, zo ook het verder onderzoeken 
van vermoeden dat ze dyslexie zou hebben.’

‘De school houdt informatie achter, er wordt niet voor 
getekend, als je erachter komt en inzage/inspraak eist, dan 
houden ze zich niet aan de wet.’

‘De school maakt een vals dossier op, terwijl de ouders van 
niks weten. Zogenaamd staan er zinnen van de kind en ouders 
in, terwijl dat niet zo is.’
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Ouders zoeken zelf informatie
89%vandeoudersdiedezeenquêteinvulden,wistalvoorhetinvullenvandeenquêtewateen
ontwikkelingsperspectief(OPP)is.

De school overlegt met mij en laat mij 
weten hoe het gaat

Andere

De school zet informatie in het dossier 
van mijn kind. Ik weet niet precies wat 
erin staat.

Niet van toepassing

De school laat mij weten hoe het gaat

De school liet mij niet weten dat mijn 
kind ondersteuning krijgt

De school houdt deze informatie bij in 
het dossier van mijn kind en ik kan dit 
inzien

115

103

045

038

032

032

014

HOELIETDESCHOOLJOUWETENDATJEKINDONDERSTEUNINGKREEG?

WISTJE,VOORDATJEDEZEENQUETEZAG,WAT
EENONTWIKKELINGSPERSPECTIEF(OPP)IS?

Nee

Ja

346  Ja

40  Nee
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11%vandekinderenkreegofkrijgtwelextraondersteuning,
terwijldeschool(voorzoverbekendbijouders)geenontwikkelings-
perspectief maakte. 

10%vandeouderszegtdaterpaseenontwikkelingsperspectief
werd gemaakt op het moment dat de school vond dat het kind naar 
een andere school moest. 

7
Heeft de school 
een ontwikkelings
perspectief gemaakt?

Reacties van ouders

‘OPP is gemaakt, maar pas toen de school vond dat mijn kind 
naar een andere school moest.’

‘Ja achteraf werd een OPP gemaakt, terwijl mijn kind al zes 
weken niet op school was geweest. Er was opeens een OPP 
op 1e proefdraaidag op nieuwe, huidige school, zonder dat 
het voor een OPP vereiste op overeenstemming gerichte 
overleg met mij als ouder had plaatsgehad. En zonder mijn 
toestemming met derden gedeeld.’ 
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Dikke onvoldoende
OudersgevendeschooloverhetopstellenvanhetOPP,hetoverleggenhieroverenhetrespecterenvanhet
instemmingsrechtopdeschaalvan1(zeerslecht)tot10(zeergoed)een4,1. Een dikke onvoldoende dus.

Ja

Nee, maar mijn kind heeft wel 
extra ondersteuning nodig

Ja, maar de school is 
‘handelingsverlegen’

Andere

Nee, maar mijn kind krijgt wel 
extra ondersteuning

Ja, maar pas toen de school 
vond dat mijn kind naar een 
andere school moest

Dat weet ik niet

Nee, mijn kind heeft geen extra 
ondersteuning nodig

146

67

061

060

043

038

025

0   2

HEEFTDESCHOOLEENONTWIKKELINGSPERSPECTIEF(OPP)GEMAAKT?

WATVOORCIJFERGEEFJIJDESCHOOLVOORHETOPSTELLENVAN,HETOVERLEGGENOVERHETOPP
ENHETRESPECTERENVANHETINSTEMMINGSRECHT?(1ISZEERSLECHT,10ZEERGOED)

381
ANTWOORDEN

GEMIDDELD CIJFER

4,11
25 De stem van

ouders in passend 
onderwijs



• 25%vandeoudersgeeftaandatdeschooleenOPPheeft
opgesteldendemeningvandeoudersdaarinheeftverwerkt.

• 7%vandeoudersgeeftaandatdeschooleenOPPheeft
opgesteldendaarbijnietomhunmeningheeftgevraagd.

• 11%vandeoudersgeeftaandatereenOPPisopgesteld.Dater
omhunmeningwerdgevraagdmaardatdezenietisverwerkt.

• 21%vandeoudersgeeftaandatdeschoolnietoverhetOPP
heeftoverlegdendusookdemeningvanoudersnietheeftmee
genomen. 

8
Heeft de school overlegd 
over het OPP en werd 
de mening van de ouder 
daarbij meegenomen?

Aanvullingen van ouders

‘Wij hebben uiteindelijk zelf het OPP geschreven. De school 
heeft deze overgenomen.’

‘De school stelde, nadat mijn dochter thuis was komen te 
zitten, eenzijdig een OPP op en stuurde dit per mail op voor 
ondertekening. Er is geen overleg over geweest. Wij hadden 
er daarom veel vragen en opmerkingen over en bij. Deze 
hebben wij teruggemaild. En toen bleef het stil. Nooit meer 
terug gezien of ontvangen.’

‘Voor de overgang naar het SO kregen we het te zien en 
moesten we het tekenen. Het was echt om te huilen, wat een 
slecht document. Taalgebruik zo respectloos naar kind en 
ons als ouders. Gênant gewoon. Ik heb getekend omdat ik de 
boel niet wou vertragen, maar het heeft me diep geraakt en 
was zo blij dat mij zoon daar weg kon.’
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Ja, en heeft mijn mening daarin 
verwerkt

De school heeft geen OPP 
opgesteld

Nee

Andere

Ja, vroeg mijn mening, maar 
heeft mijn mening niet verwerkt

Ja, maar heeft niet om mijn 
mening gevraagd

95

84

080

055

043

027

HEEFTDESCHOOLMETJOUOVERLEGDOVERHETOPPENNAMDESCHOOLJOUWMENINGMEE?

27 De stem van
ouders in passend 
onderwijs



Opvallendisdatmaarliefst47%vandeoudersaangeeftdat
adviezenvanzorgverlenersofdeskundigendoorhetonderwijsniet
zijnopgevolgd.Vooreendeelwerdendeadviezenwelmeegenomen
inhetOPP,maarwerdenvervolgensregelmatignietuitgevoerd.

• 26%vandeoudersgeeftaandatdeadviezenwerdenmee-
genomeninhetOPP

• 16%vandeoudersgeeftaandatschooldeadviezenvanzorg-
verlenersofdeskundigenheeftopgevolgd

9
Hoe ging de school 
om met adviezen 
van zorgverleners of 
deskundigen?

Opmerkingen van ouders

‘Bij de schoolwissel gevraagd of ze wat met de adviezen 
konden, en dat kon. Na 1,5 jaar bleek dat ze twijfelden aan de 
resultaten van de onderzoeken en konden daardoor weinig 
met de adviezen, volgens school. Ze kwamen er niet doorheen 
bij ons kind en hebben niet op tijd hulp ingeschakeld van het 
samenwerkingsverband met alle gevolgen van dien.’ 

‘De adviezen werden opgevolgd. Maar het heeft heel veel inzet 
van onze kant gekost om het allemaal voor elkaar te krijgen. 
Ze hadden liever dat we ons er niet mee bemoeien.’ 
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HOEGINGDESCHOOLOMMETDEADVIEZENVANEIGENZORGVERLENERSOFDESKUNDIGEN?
(MEERANTWOORDENMOGELIJK)

De adviezen werden niet 
opgevolgd

De adviezen werden wel 
meegenomen in het OPP

Andere

De adviezen werden niet 
meegenomen in het OPP

De adviezen werden opgevolgd

Wij hebben geen eigen zorg
verleners of deskundigen

141

100

084

083

061

031
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• 30%vandeoudersheeftvoorhetgesprekoverhetOPPeen
concept ontvangen en is dit concept later in het gesprek 
besproken.

• 17%vandeouderskreeghetconceptpastezientijdenshet
gesprek. 

• 18%vandeouderskregenweleenconcept-OPP,maarhierover
werd geen gesprek gevoerd. 

• 23%vandeoudersheeftgeenconcept-OPPgekregenenerisook
geen gesprek hierover geweest. 

• 5%vandeoudersheeftweleengesprekoverhetOPPgehad,
maarkregenhetopgesteldeOPPniettezien.

10
Is het OPP vooraf 
besproken met ouders? 
En hebben zij voor het 
gesprek een concept
OPP gekregen?

Ja, er is een gesprek geweest en ik heb 
vooraf een concept gekregen om te lezen 

Nee, er is geen gesprek geweest. 
Ik heb ook geen conceptOPP gekregen 
om te lezen.

Ja, er is een gesprek geweest en ik kreeg 
op dat moment het OPP

Andere

Niet van toepassing

Nee, er is geen gesprek geweest. 
Ik heb wel een conceptOPP gekregen 
om te lezen.

Ja, er is een gesprek geweest, maar ik 
heb het OPP nooit gekregen.

101

76

057

052

048

030

017

ISEREENGESPREKGEWEESTOVERHETOPP?ENHEBJEVOORAFHETCONCEPT-OPPGEKREGEN
OMDOORTELEZEN?
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Opmerkingen van ouders

‘We werden gedreigd met een TLV cluster 4-aanvraag als we 
niet zouden tekenen.’

‘Ik kende toen de term OPP niet eens. Wist niet dat het 
bestond en verplicht was. Pas toen alles misging en mijn 
kind burned-out thuis zat, ontdekten we dat er nauwelijks 
wat op papier stond. Ook geen OPP aanwezig was.’

‘Er is een gesprek geweest, waarvan wij niet wisten dat dit 
een OPP-gesprek was. Ze hebben ons meteen “iets voor hun 
administratie laten tekenen”. Later werd duidelijk dat dit het 
OPP was. Geen concept-OPP gehad.’

‘We hebben bijna 3 jaar zonder OPP prima samengewerkt 
met school. Bij overdracht naar bovenbouw en om eerder 
vakken te laten vallen hebben we toch een OPP gemaakt als 
samenvatting en als onderbouwing voor aanpassingen die 
we zagen aankomen in de bovenbouw.’
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11
Overeenstemming over 
de doelen in het OPP. 
En vonden ouders dat 
alles wat het kind nodig 
had ook in het OPP 
stond?

Van de ouders bij wie er een OPP is gemaakt, geeft aan: 
• 38%hetvooreendeeleenstezijnmetdedoelenvanhetOPP.
• 30%washeteensmetdedoeleninhetOPP.
• 24%washetnieteensmetdeopgesteldedoeleninhetOPP.

Stond alles wat het kind nodig had in het OPP:
• 30%geeftaandatalledoelendienodigzijninhetOPPstonden,

ofzijvondenhetlastigomtebeoordelenoferdingennietinhet
OPPstondendiewelnodigwaren.

• 60%geeftaandaterdingenwarendiehunkindnodighaddie
nietinhetOPPstonden.

Als belangrijkste redenen voor dingen die niet in het OPP stonden 
maar volgens de ouders wel nodig zijn, worden genoemd: 
• Schoolkanhetnietregelen(122keer)
• Schoolwilhetnietregelen(108keer)
• Schoolzegtdatergeengeldvooris(54keer)

!
Veel genoemde soorten ondersteuning zijn: 

• Hulp bij het leren leren (executieve functies)

• Hulp op het gebied van gedrag/sociale vaardigheden

• Onderwijs voor hoogbegaafden

• Extra hulp voor rekenen en/of lezen

• Gebruik en inzet hulpmiddelen (zoals voorleessoftware, laptop met spellingcorrector etc.)

S O O R T E N  O N D E R S T E U N I N G
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87 Ja

67 Nee

108 Ja, voor een deel

29    Niet van toepassing

177 Ja

51 Nee

36 Dat vind ik moeilijk te beoordelen

93    
Niet van toepassing

28 Andere

Niet van toepassing

Ja, voor een deel

Nee

Ja

Andere

Niet van toepassing

Dat vind ik moeilijk te beoordelen

Nee

Ja

WASJEHETEENSMETDEDOELENINHETOPP?

WAREN/ZIJNERDINGENDIEJEKINDNODIG
HAD/HEEFTENNIETINHETOPPSTONDEN/
STAAN?

De school kan het niet regelen 
(personeel, kennis, ruimte)

Niet van toepassing

De school wil het niet regelen

Andere

De school heeft er geen geld voor

Op dat moment zag/wist ik die dingen 
niet, nu wel

Ik had moeite ze in te brengen

122

122

0108

089

054

034

014

WATWAS/ISVOLGENSJOUDEREDENDATERDINGENNIETINHETOPPSTAAN,DIEVOLGENSJOUWEL
NODIGZIJN/WAREN?(MEERANTWOORDENMOGELIJK)
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12
Instemmingsrecht 
op het OPP

• 64%vandeouderswistvóórhetinvullenvandezeenquêtevan
hetinstemmingsrechtophethandelingsdeelvanhetOPP.

• 36%wistditvóórhetinvullenvandeenquêteniet.

Informeren over het instemmingsrecht
Vandeoudersdiewistendatzijinstemmingrechthebbenophet
OPP,zegt:
• 23%vandeouderswistdatzijditwistendoordatschooldithad

verteld. 
• 47%wistditdoordatzijzelfopzoekzijngegaannaarinformatie
• 22%vandeouderswistditdoordatzeeropwerdengewezen

door een andere ouder. 

Minder dan een kwart van de ouders is dus door de school op de 
hoogte gebracht van het instemmingsrecht. 

Over de uitvoering van het OPP
• Maar45oudersvindendatdeafsprakenoverdeextraonder-

steuning goed werden uitgevoerd. 
• 84oudersgevenaandatergoedesamenwerkingwas.81ouders

hadden regelmatig overleg. 
• 74ouderszeggendatdeafsprakenoverdeextraondersteuning

maar deels worden uitgevoerd. 77 ouders vinden dat de 
afsprakennietgoedwerdenuitgevoerd.37ouderszeggendat
de afspraken over de extra ondersteuning helemaal niet werden 
uitgevoerden51oudersgevenaandatdeextraondersteuning
regelmatig niet doorging. 

Watopvalt,isdat210vande387oudersdesamenwerking,het
overlegen/ofhetmakenvanafsprakengoedvondenverlopen,maar
dat239oudersaangevendatdeafsprakennietofdeelswerdenuit-
gevoerd, of dat de ondersteuning niet doorging. 
Oftewel, soms wordt er wel overlegd en samengewerkt, maar 
gaat het in de uitvoering alsnog niet goed. 

!
Van de ouders die aangeven het gedeeltelijk eens te zijn met het handelingsdeel van het OPP 
heeft 77% toch getekend. Ruim de helft daarvan deed dat omdat zij dachten dat dit moest, of 
omdat zij bang waren dat niet tekenen negatieve gevolgen zou hebben voor hun kind. 

O P V A L L E N D :
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Dat wist ik niet

Ik heb zelf informatie opgezocht

Andere

Ik werd erop gewezen door een andere 
ouder of Balans

De school heeft mij verteld dat ik 
instemmingsrecht heb

Een andere professional vertelde over 
het instemmingsrecht

105

  95

0   50

045

042

021

Geen van deze opties

De school vroeg mijn instemming niet

De school vroeg mijn instemming over 
het handelingsdeel van het OPP (over 
de extra ondersteuning)

Ik ben het eens met het handelings
deel en heb hiermee ingestemd

Ik ben het niet eens met het 
handelingsdeel en heb daarom niet 
ingestemd (geen handtekening gezet)
Ik ben het gedeeltelijk eens met 
het handelingsdeel en ik heb ermee 
ingestemd
Ik ben het niet eens met het handelings
deel maar ik heb ingestemd (geteke nd) 
omdat ik dacht dat dat moest
Ik ben het gedeeltelijk eens met 
het handelingsdeel en ik heb er niet 
mee ingestemd

123

68

047

042

038

033

022

010

HOEWIST/WEETJEDATJEINSTEMMINGSRECHTHEBTOPHETOPP?

WELKESTELLINGOVERHETINSTEMMINGSRECHTOPHETOPPGELDTVOORJOU?

*Enkele voorbeelden van antwoorden uit de categorie ‘ANDERE’: 
‘Werkinhetonderwijs’;‘Viaingeschakeldeonderwijsadvocaat’;‘Deschoolheeftgezegddatikgeeninstemmings
rechtheb.Dathunexpertiseerinstaat’;‘Datkendeikalvanvorigescholenenuitmijneigen(sociale)opleiding’;
‘IkhebiemandvanOuders&Onderwijsbenaderd’;‘Gutfeeling,enwemoestentekenen’.
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Er was/is een goede samenwerking 
met school

De extra ondersteuning ging regel
matig niet door omdat er niet genoeg 
personeel was

De school vertelde mij alleen over hoe 
het ging als ik hier zelf om vroeg

De afspraken over de extra onder
steuning werden goed uitgevoerd

Er was regelmatig overleg

De school en ik hebben geen 
overeenstemming over het OPP 
kunnen krijgen

Andere

De afspraken over de extra 
onder steuning werden helemaal niet 
uitgevoerd

De afspraken over de extra onder
steuning werden niet goed uitgevoerd

Mijn kind was na het opstellen van het 
OPP niet meer welkom op school. Ik 
was het hier niet mee eens.

Ik kreeg geen informatie

Mijn kind ging na het opstellen van het 
OPP naar een andere school. Ik was 
het hiermee eens.

De afspraken over de extra ondersteuning 
werden voor een deel uitgevoerd

Mijn kind ging na het opstellen van 
het OPP naar een andere school. 
Ik was het hier niet mee eens.

De school zei dat er niet genoeg geld 
was voor de extra ondersteuning

  84

   51

84

45

081

039

080

037

077

019

076

015

074

011

065

WELKESTELLINGOVERDEUITVOERINGVANHETOPPGELDTVOORJOU?(MEERANTWOORDENMOGELIJK)

*Enkele voorbeelden van antwoorden uit de categorie ‘ANDERE’: 
‘OPPwerdverdernietmeerbesproken,ookgeendoelen,hetiseensoortgowiththeflow.Geenplanmatighandelen.’

‘Ikzougraagmeer,anderswillen,maarveeliservaaknietmogelijk.Jewilookgeenproblemen,jebentblijdatereen
schoolis.Vaakmeegemaaktdatweblijmogenzijndatkindnogopschoolmagblijven.’

‘DeschoolzeiviahetOPPeenbehandelingtoe,dielerarenweigerden.Hierwasgeencontroleop,duswijkwamenhier
elkekeerpasachteralshetveelstelaatwas.’

‘MijnkindisnahetgesprekoverhetOPPweggepestdoordeschool’

‘Hetisnooituitgevoerd.’
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perspectief voor ieder gezin



‘Veel mis bij het bepalen 
en vaststellen van extra 
ondersteuning’

‘Aan het OPP schort
nog veel’

Ergaatnogveelmisbijhetbepalenenvaststellenvanextraonder
steuningaanleerlingendieditnodighebbenenhetbesprekenervan
met ouders. Die signalen die Balans kreeg via de advieslijn, worden 
ondersteunddoorderesultatenuitdeuitgebreideanoniemeonline
enquête.Maarliefst387oudersvuldendiein.

Hetmomentvanonderzoekisvijfjaarnainvoeringvanhetwettelijk
instemmingsrechtvooroudersophetuitvoerenddeelvanhetOPP
(ontwikkelingsperspectief), waarin de extra ondersteuning door 
schoolbeschrevenmoetstaan.

• Bijmaar28%vandeoudersbesprakdeschoolmethenhoehet
met hun kind ging en gaf de school uitleg over passend onderwijs 
en hulp en ondersteuning. 

• 17%geeftaandatzijweluitlegkregen,maarerlaterachter
kwamen dat de uitleg niet klopte. 

• 30%vandeoudersgeeftaandatdeschoolenzijzelfhetnieteens
warenoverdeextrahulpen/ofhetondersteuningsaanboddat
nodig is. 

 
AanhetOPPschortnogveel,zoleggenderesultatenvandeenquête
bloot.
Bij twee derde van de ouders van wie het kind extra ondersteuning 
krijgtofkreeg,wasergeenOPP,werdhetOPPnietuitgevoerdof
kwam er pas eentje toen school van mening was dat het kind naar 
een andere school moest. 

• 11%vandeoudersgeeftaandathunkindwelextraonder-
steuning krijgt maar dat er geen ontwikkelingsperspectief is 
gemaakt. 

• 10%vandeoudersgeeftaandaterpaseenontwikkelings-
perspectief werd gemaakt op het moment dat de school vond 
dat het kind naar een andere school moest.

• Veelouderskregengeen(concept-)OPPvoorgelegd.
• Schoolbeschrijftdeondersteuningsbehoeftevolgensouders

meestalnietgoedinhetOPP.
• Inbijnadehelftvanallegevallenwerdenadviezenvan

professionals niet overgenomen of uitgevoerd.
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‘Procedures niet goed 
uitvoeren of niet goed 
kennen’

Hetlijkteropdatveelscholendeprocedures,rechtenenmoresrond
eenOPPnietgoeduitvoerenofnietgoedkennen.

• Meerdandehelftvandeouderswasopdehoogtevanhet
instemmingsrechtophethandelingsdeelvanhetOPP,maarniet
dankzijschool:inmaarietsmeerdan10procentvandegevallen
informeerde school de ouders hierover. 

• OudersondertekenenregelmatigtochmaarhetOPP,ookal
warenzeheternietmeeeens;indeveronderstellingdathetzo
hoordeofuitangstdatniettekenenconsequentieszouhebben
voor hun kind. 

De hele procedure rond het opstellen van het OPP krijgt, 
op een schaal van 1 tot en met 10, van ouders gemiddeld slechts 
het cijfer 4,1. 

DeproblemenrondomhetopstellenenuitvoerenvanhetOPP
leidentotverkeerde,ofzelfshetontbrekenvan,extraondersteuning
voorhetkind.Maarooktotspanningenbijoudersenwantrouwen
richtingdeschool.Ditisnietinhetbelangvanhetkind.

Uitspraak van een ouder

‘De school houdt informatie achter, er wordt niet voor 
getekend, als je erachter komt en inzage/inspraak eist, dan 
houden ze zich niet aan de wet’, stelt een ouder in de enquête.
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Maar 23% van de ouders werd door school op de hoogte gesteld van hun 
instemmings recht. 

Van de ouders die aangeven het gedeeltelijk eens te zijn met het handelingsdeel van 
het OPP heeft 77% toch getekend. 

Ouders die het niet eens zijn met het handelingsdeel tekenen regelmatig toch omdat 
zij denken dat dat moet.

Maar 12% van de ouders zegt dat de afspraken over de extra ondersteuning goed 
werden uitgevoerd.

Adviezen van deskundigen worden in 47% van de gevallen niet opgevolgd. 
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Graagwillenwijhierondereeneersteaanzetgevenmetsuggesties
diekunnenbijdragenaanhetverbeterenvanhetbepalenvande
extraondersteuningvoorleerlingendieditnodighebbenenhet
besprekenensamenwerkenhierbijmetouders.Oudersgaanerin
eersteinstantie–terecht–vanuitdatdeschoolalsprofessionele
partijheninformeertendejuistestappenzet.Pasalsergrotere
problemenontstaan,gaanouderszelfopzoeknaarinformatie.
Balans is ervan overtuigd dat duidelijkheid, heldere informatie 
envanafhetbeginopencommunicatiebijdraagtaanpositieve
samenwerkingenwederzijdsbegriptussenouders,onderwijsen
–wanneerditvantoepassingis–dezorg.Ditzaleenpreventieve
werkinghebben.HierzouinhettoezichtdoordeOnderwijsinspectie
meeraandachtvoormoetenzijn.Inhetbelangvandeveelalextra
kwetsbarekinderenbinnenhetonderwijsmeteenondersteunings
behoefte.

Duidelijke informatievoorziening voor zowel ouders 
als school
ZorgvanuithetMinisterievanOnderwijsvoorduidelijke
informatievoorzieningvoorzowelscholenalsoudersoverdebasis-
ondersteuningenextraondersteuning,inclusiefdebijbehorende
wet-enregelgevingendetedoorlopenstappendienodigzijnbijhet
opstellenvanhetOPP.Zoalshetinstemmingsrechtenhetopover
eenstemming gericht overleg en de taak van de school om ouders 
hierover actief te informeren. 

Informeerookouders,bijvoorbeelddoorscholeneenhandreiking
overdeprocedurebijhetopstellenvaneenOPPverplichttelaten
opnemen in de schoolgids. Duidelijkheid, heldere informatie en 
vanafhetbegineenopencommunicatiedragenbijaanpositieve
samenwerkingenwederzijdsbegriptussenouders,onderwijsen
–wanneerditvantoepassingis–dezorg.Hetiswenselijkdatook
zorgprofessionals,bijvoorbeeldeenjeugd-engezinsteamenschool
artsen,opdehoogtezijnvandeproceduresrondhetorganiseren
van extra ondersteuning en het instemmingsrecht van ouders. 

Controleren op instemmingsrecht
IndeStaat van het Onderwijs 2022 staat dat de inspectie school
besturenenscholennadrukkelijkergaataansprekenophet
registrerenvanhetOPP.Wijbevelenaandatdeinspectiescholen
ook gaat controleren en aanspreken op het naleven van het 
instemmingsrecht.Opzijnminstdoortecontrolerenofhet
instemmingsrechtalsverplichteennoodzakelijkestapisopge
nomeninhetregistratiesysteemdatdeschoolgebruiktvoorhet
opstellenvanhetOPP.Éndoormeldingenvanoudersoverfouten
indeprocedurerondhetopstellenenuitvoerenvanhetOPPin
behandelingtenemen.
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Zorg voor helderheid over een plek waar ouders 
terecht kunnen bij meningsverschillen over het wel 
of niet moeten maken van een OPP.
DeGeschillencommissiepassendonderwijsisin2014ingestelden
houdtzichspecifiekbezigmetgeschillendiegaanovertoelatingvan
leerlingendieextraondersteuningnodighebben,verwijderingvan
alleleerlingenendevaststellingenbijstellingvanhetontwikkelings
perspectiefvoorleerlingendieextraondersteuningnodighebben.
WanneeroudersvindendatdeschoolheeftverzaakteenOPPopte
stellen,kunnenoudersdaarwélterecht(zoblijktuitnavraagbijde
Geschillencommissie),mitszijkunnenaantonendatersprakeisvan
eenondersteuningsbehoeftediedebasisondersteuningontstijgt.
Uitdehuidigetaakomschrijvingvandecommissie,bijvoorbeeldop
haarwebsite,blijktditniet.Hetzouhelpendzijnwanneerdezetaak
duidelijkbijéénorganisatiezouwordenbelegdenerookoverhet
hebbenvandezetaakzouwordengecommuniceerd.DeGeschillen-
commissielijkthiervoor,gezienhaarhuidigetakenrondomhet
vaststellenenbijstellenvanhetOPP,demeestlogischeplek.
 
Ontwikkel een gedragsrichtlijn over het opnemen 
in het OPP van adviezen van interne professionals 
(die verbonden zijn aan de school) dan wel externe 
professionals.  
Nuworden,volgensouders,adviezenvanzorgverlenersveelalniet
opgenomeninhetOPPofnietuitgevoerd.Deontwikkelingvan
zo’ngedragsrichtlijnzoubijvoorbeeldeentaakkunnenzijnvoor
deNederlandseVerenigingvanOrthopedagogen(NVO),ofhet
MinisterievanOnderwijs,danweleensamenwerkingtussenbeiden.
Inoverlegmetbetrokkenpartijen,uiteraardinclusiefouders.

Laat de Onderwijsinspectie ouders actief betrekken 
bij het door hen aangekondigde onderzoek naar de 
kwaliteit van ondersteuning op school.
IndeStaat van het Onderwijskondigtdeinspectieeenonderzoek
naardekwaliteitvanondersteuningaan.Neemzowelbijdeopzet
alsbijdeuitvoeringvanhetonderzoeknietalleendeervaringvan
de school mee, maar ook de ervaringen van ouders, leerlingen en 
belangenorganisatieszoalsBalans.

Besteed in de lerarenopleiding aandacht aan het 
opstellen en uitvoeren van een OPP.
BesteedindeopleidingvanleerkrachtenenInternbegeleiders
aandacht aan de procedure rond het opstellen en uitvoeren van het 
OPP,énaancommunicatieensamenwerkingmetouders.
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Balansdeeltderesultatenenbrengtdebevindingenonderdeaandachtbrengenvanoudersen
partners,hetMinisterievanOnderwijsendepolitiek.Daarnaastmakenweonshardvoorhet
uitvoerenvandeaanbevelingen,zoalsbetereinformatievoorzieningnaaroudersenscholen.Enhet

inbehandelingnemenvanmeldingenoverhetOPPvanoudersenhetbetrekkenvanoudersenleerlingen
in de controle op kwaliteit van ondersteuning. 

A lleensamenkunnenweervoorzorgendatdewettelijkeregelsrondomextraondersteuningin
depraktijkbeterwordennageleefd.Gelijkwaardigesamenwerkingtussenouders,onderwijsen
wanneerdezebetrokkenzijnookzorgishierbijcruciaal.Ditallesinhetbelangvankinderenmet

eenextraondersteuningsbehoefte.Iedereendiehiereenbijdrageaanwilleveren,nodigenwijvanharte
uitomcontactoptenemenmetBalans.Mailnaar:Joli.Luijckx@balansdigitaal.nl

We zullen dit rapport uitgebreid verspreiden onder onderwijs- en zorgprofessionals en organisaties. 
En er aandacht voor vragen bij het Ministerie van Onderwijs, de onderwijsinspectie en de leden 
van de onderwijscommissie van de Tweede Kamer. Wij nodigen alle hierboven genoemde 

partners uit om met Balans in gesprek te gaan over dit rapport en onze aanbevelingen.

Via onze website balansdigitaal.nl en social-mediakanalen zullen wij regelmatig 
informatie geven over het verloop en vervolg. 
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EN WIN DIT
KOOKBOEK

DOE MEE

Om beter contact te kunnen houden met de leden en om ook mensen te 
bereiken die de vereniging nog niet kennen, gebruikt Balans verschillende 
social-mediakanalen. U kon ons al vinden op Facebook, Twitt er en You-
Tube. In 2019 kwam daar een Instagram-pagina bij, en begin 2020 een 
LinkedIn-account.

Onze volgers op social media krijgen niet alleen 
eigen (nieuws)berichten van Balans te zien, maar ook 
nieuws uit de media of van andere organisati es dat 
van belang zou kunnen zijn voor de Balans-doelgroep. 
Berichten over onderwijs, opvoeding, jeugdhulp/
jeugdzorg, wet- en regelgeving, oproepen om mee 
te werken aan onderzoek en meer.

CROSSMEDIAAL
In 2019 is Balans begonnen meer ‘crossmediaal’ te 
werken, dat wil zeggen dat er verband en samenhang 
wordt aangebracht tussen de communicati e via Ba-
lans Magazine, de digitale nieuwsbrief, social media 
en andere communicati emiddelen. 

We zorgen ervoor dat Balans elke dag via de social me-
dia in beeld is - sinds de zomer van 2019 ook op Insta-
gram. Bij berichten die we plaatsen, geven we vaak een 
toelichti ng mee. Ook zorgen we ervoor dat er inter-
acti e is met onze volgers, door te vragen om reacti es 
op onze arti kelen en door te antwoorden op reacti es.
Zo komen we nog beter te weten wat er leeft  onder 
‘onze’ ouders en kunnen wij onze diensten aan hen 
verbeteren: interacti e dus!

Filmpjes
Het plan voor 2020 is om ook meer fi lmpjes en pod-
casts te gaan maken. Die kunnen we dan weer delen op 
Instagram en YouTube - zodat we bij een steeds groter 
publiek onder de aandacht kunnen brengen dat Balans 
dé vereniging is voor ouders van kinderen met een 
ondersteuningsvraag.

Balans op LinkedIn Balans op Instagram

Balans op Facebook

SOCIAL MEDIA

 balansdigitaal.nl

 @OuderverenigingBalans

 @Balansdigitaal

 Oudervereniging Balans

 @balans_oudervereniging
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Landelijke vereniging voor ouders 

van kinderen met ondersteunings

behoeften bij leren en/of gedrag.

Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik

T   +31 (0)30 225 50 50

E   info@balansdigitaal.nl


