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I informatieverstrekking aan ouders
Aanmelding van kinderen met een ondersteuningsbehoefte bij een school gebeurt door
ouders langs twee verschillende routes:
1. Na oriëntatie op de mogelijkheden die scholen hebben. De meeste ouders willen
deze weg bewandelen.
2. Ouders melden hun kind op een min of meer willekeurige school aan en laten de
zorgplicht zijn werk doen. Dit gebeurt vooral als beschikbare informatie
onvoldoende is om zelf een afgewogen keuze te kunnen maken.
In de wetgeving voor passend onderwijs is gesteld dat samenwerkingsverbanden in hun
ondersteuningsplan moeten uitwerken hoe zij ouders informeren over het dekkende
aanbod (OPR check). In de wet staat ook dat scholen hun ondersteuningsprofielen moeten
opnemen in de schoolgids (MR check).
Het dekkende aanbod bestaat uit de afzonderlijke schoolondersteuningsprofielen plus de
afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt om scholen te ondersteunen
en in voorkomende praktijksituaties gaten in het aanbod te dichten.
Schoolondersteuningsprofielen zijn vaak lijvige en vooral intern gerichte documenten.
Oriënterende ouders (cat 1.) hebben belang bij datgene uit die profielen wat voor hen van
belang is om te weten. Dat verwachten ze in de schoolgids te lezen en op de website van
de school en in termen van “ondersteuningsmogelijkheden” en niet in termen van
“diagnoses”.
Ouders verwachten van het samenwerkingsverband dat ze de verschillen tussen scholen in
kaart brengt voor ouders en toegankelijk maakt. Dat kan op een website mits de
afzonderlijke scholen ook allemaal naar deze website verwijzen (en andersom). Het
samenwekringsverband is voor hen geen voor de hand liggende vindplaats. Ook in een
gemeentegids in de schoolrubrieken verwachten ouders dat hen de weg wordt gewezen
naar deze informatie.
Als gevolg van passend onderwijs is de Wet Medezeggenschap op Scholen uitgebreid. Een
ondersteuningsplanraad behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel op het
niveau van het samenwerkingsverband.
Ouders willen geïnformeerd worden over de oudervertegenwoordiging in de
ondersteuningsplanraad, wie zijn de leden van de oudergeleding, hoe ze bereikt kunnen
worden en op welke manier zij andere ouders raadplegen en informeren.

