Grijp de kans om uw stem als ouder te laten horen
Veel ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zetten zich in voor goed
onderwijs voor hun of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak maken ze deel uit
van een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze vaak op het probleem dat veel zaken
die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente besloten worden.
Bij deze besluiten – over bijvoorbeeld leerlingenvervoer of ondersteuning op school – laat de
gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders niet of nauwelijks
vertegenwoordigd zijn.
Ieder(in), de netwerkorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken, wil hier
verandering in brengen. Door het voor adviesraden en ouders makkelijk te maken om elkaar te
vinden. Zonder dat het ouders heel veel tijd kost.
Om wat voor adviesraden gaat het?
In vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben gemeenten een adviesraad, die de gemeente
gevraagd en ongevraagd adviseert over de uitvoering van wet- en regelgeving, zoals de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet en Passend Onderwijs. Zo adviseren
ze bijvoorbeeld over het leerlingenvervoer of de zorginkoop voor jeugdhulp. In de ene gemeente
heet zo’n raad ‘Wmo-raad’ in de andere ‘Participatieraad’.
In een dergelijke raad zitten inwoners van de gemeente of vertegenwoordigers van
belangenorganisaties en/of cliëntenraden. Het ontbreekt bij deze adviesraden vaak aan kennis over
thema’s waar kinderen met een beperking of chronische ziekte mee te maken hebben. Toch moet
ze de gemeente adviseren over de uitvoering en evaluatie van beleid op dit terrein. Daarom kan
een gemeentelijke adviesraad heel veel baat hebben bij contact met oudergroepen, omdat daar
waardevolle ervaringskennis aanwezig is. Als ouders hebben zij immers ervaring met het
begeleiden van hun kind met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of chronische
ziekte.
Daarnaast bestaat er voor het onderwijs ook nog een ondersteuningsplanraad. Deze is op regionaal
niveau actief. In deze raden zitten ook ouders, maar niet altijd ouders die ervaringskennis hebben
over kinderen met een beperking of chronische ziekte. Toch moeten deze raden wel adviezen
geven over de ondersteuning op school. Dus ook hier is er een grote vraag naar ervaringskennis.
Wij maken het contact makkelijk
De ervaringskennis van oudergroepen en actieve ouders is bijzonder waardevol en kan helpen bij
het verbeteren van beleid. Maar de adviesraden van gemeenten en ondersteuningsplanraden weten
nu de oudergroepen vaak niet te vinden en vice versa. Dat moet anders.
Ieder(in) is daarom een digitale landkaart aan het ontwikkelen met daarop per gemeente en regio
de contactgegevens van raden en oudergroepen/ouders. Zo wordt zichtbaar wie de gemeente en
scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is.
Werkt u mee?
Als u of uw oudergroep graag ervaringskennis wil inbrengen, dan vragen we slechts om naam en email adres van uzelf of iemand uit de oudergroep beschikbaar te stellen voor de landkaart met
daarbij een korte beschrijving van uw ervaringskennis. Deze gegevens worden door Ieder(in) op
een veilige manier verwerkt.

Overigens, het uitwisselen van informatie met raden hoeft niet tijdrovend te zijn. Een telefoontje of
een mailtje is soms genoeg, terwijl het effect heel groot kan zijn. Door de inbreng van ouders,
kunnen adviesraden betere adviezen geven, waardoor de uitvoering van zorg en ondersteuning
verbetert.
Regionale netwerken
Ieder(in) gaat daarnaast voor geïnteresseerden ook nog een aantal regionale
netwerkbijeenkomsten organiseren over belangenbehartiging in het onderwijs. Hier kunnen actieve
ouders en adviesraden elkaar ontmoeten. Dus ook daarvoor willen we u graag uitnodigen.
Contact informatie
Voor het maken van een afspraak: Jeroen Veltheer 06-21878297 / jeroen.veltheer@zylt.nl
Voor algemene informatie over het project: Gepke Boezaard 06- 461032351/
g.boezaard@quicknet.nl

