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33 106 Wijziging van enkele onderwijswetten in 
verband met een herziening van de organisatie 
en financiering van de ondersteuning van 
leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs 

Nr. 82  GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJSSELBLOEM EN 
ORTEGA-MARTIJN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER 
NR. 61 
Ontvangen 8 maart 2012  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel K, wordt aan artikel 18a, achtste lid, onder het 
vervallen van «en» aan het einde van onderdeel i, en het vervangen van 
de punt aan het einde van onderdeel j door «, en», een onderdeel 
toegevoegd, luidende: 

k. de wijze waarop aan de ouders onafhankelijke ondersteuning wordt 
gegeven bij het proces van plaatsing, het bepalen van de ondersteunings-
voorzieningen en het overleg over het ontwikkelingsperspectief. 

II

In artikel III, onderdeel E, wordt aan artikel 17a, achtste lid, onder het 
vervallen van «en» aan het einde van onderdeel g, en het vervangen van 
de punt aan het einde van onderdeel h door «, en», een onderdeel 
toegevoegd, luidende: 

i. de wijze waarop aan de ouders onafhankelijke ondersteuning wordt 
gegeven bij het proces van plaatsing, het bepalen van de ondersteunings-
voorzieningen en het overleg over het ontwikkelingsperspectief. 

Toelichting  

Artikel 18a, achtste lid, onderdeel f schrijft voor dat het samenwerkings-
verband in het ondersteuningsplan moet regelen de wijze waarop aan de 
ouders informatie wordt verstrekt, maar niet dat het samenwerkings-
verband de onafhankelijke ondersteuning van ouders moet regelen 
(bijvoorbeeld bij plaatsing, ondersteunende voorzieningen en het 
ontwikkelingsperspectief). 

Gezien de complexiteit van de materie en hun afhankelijkheid is 
onafhankelijke ondersteuning van ouders echt nodig. Het werkt ook 
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preventief en voorkomt juridische geschillen. Met dit amendement wordt, 
via het ondersteuningsplan zowel de continuïteit als de onafhankelijkheid 
van de ondersteuning van ouders wettelijk geborgd. 

Dijsselbloem
Ortega-Martijn
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