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Tips voor lokale belangenbehartiging – Passend onderwijs 
 
 
Familie kan op lokaal niveau ook veel doen om de belangen van hun kinderen in het 
onderwijs te behartigen.  
 
Medezeggenschap en verbinding met lokaal 
Ouders kunnen in een medezeggenschapsraad (MR) van school invloed uit oefenen 
op het ondersteuningsprofiel van de school. In de ondersteuningsplanraad (OPR) 
van het samenwerkingsverband van scholen in een regio, kunnen ouders invloed 
uitoefenen op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Zij kunnen 
zich bijvoorbeeld afvragen:  
- Wat levert de school aan ondersteuning?  
- Welke criteria hanteert men voor de toelating tot het (voortgezet) speciaal 

onderwijs?  
- Wat zijn de afspraken met de gemeenten? 
 
De MR en de OPR hebben geen lijn lopen naar de gemeenten en de lokale 
belangenbehartigers in de Wmo-raad. Het is van belang te zorgen voor een goede 
verbinding tussen belangenbehartigers in het onderwijs en de belangenbehartigers 
die met gemeenten om tafel zitten. Zo kunnen de belangen van ouders met een kind 
met een ondersteuningsbehoefte ook meegenomen worden via de Wmo-raad. 
 
Meedenkgroep Onderwijs 
Ieder(in) wil haar leden betrekken bij alle ontwikkelingen in het onderwijs. Daarom is 
een meedenkgroep samengesteld. Deze bestaat uit ouders die ervaring hebben met 
onderwijs en kinderen met een beperking. Ieder(in) raadpleegt de meedenkgroep 
over allerlei vraagstukken en vraagt advies wanneer er publicaties worden 
uitgebracht. De meedenkgroep kan ook zelf signalen inbrengen. Zo geven we samen 
invulling aan de visie op onderwijs. 
 
Steunpunt Passend Onderwijs 
Ieder(in) heeft  samen met oudervereniging Balans het Steunpunt Passend 
Onderwijs opgezet.  
• Ouders die vragen hebben over passend onderwijs kunnen bellen naar het 

landelijk nummer: 0800 5010 (toets 2).  
• Ouders kunnen hun vragen ook mailen via het contactformulier op 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Zij krijgen antwoord van 
ervaringsdeskundige ouders, die voor deze dienstverlening zijn opgeleid.  

• Op de achtergrond werken beleidsmedewerkers mee aan het toetsen van 
antwoorden. Zij zorgen er ook voor dat informatie wordt opgeslagen in een 
kennisbank. 
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