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• Juristen: meer onderwijszaken

Ouders 

vallen vaker 

school aan 
In conflict met school stappen ouders 
vaker naar een jurist. Grote vraag is of 
dat in het belang van het kind is. 

door Ellen van Gaaien 

ROTTERDAM. Kinderen die van 
school moeten, omdat ze niet 
goed presteren. Ouders die den
ken dat hun kind het prima doet 
en het gelijk van de leraar in twij
fel trekken. Of scholen die in de 
ogen van ouders te weinig doen te
gen pestkoppen die hun kind het 
leven zuur maken. Bij Stichting 
Achmea Rechtsbijstand (SAR) 
groeide het aantal geschillen met 
140 procent in vier jaar tijd. In 
2014 behandelde ze liefst 720 aan
vragen. Rechtsbijstandverzekeraar 
DAS zag het aantal onderwijscon
flicten in een jaar tijd met 18 pro
cent stijgen. Het bedrijf behandel
de vorig jaar 'enkele honderden' 
zaken. 

SAR-jurist Rob Scholten vindt 
de explosieve groei zorgelijk. 

"Ouders willen het beste voor 

hun kind en reageren snel emotio
neel. Maar een juridische procedu
re is meestal niet in het belang 
van het kind", verklaart hij. Daar
om probeert SAR zich zo lang mo
gelijk afzijdig te houden en de 
ouders vooral te adviseren. Eerst 
moéten de hulpvragers er zelf 
zien uit te komen met de scholen. 
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'Eerst moeten de 

hulpvragers 

er zelf zien uit te 

komen met de 

scholen' 

Rob Sch,olten jurist SAR 

Alleen als het écht niet meer 
lukt, komt de jurist in beeld. 
Schotten: ,,Je ziet dat scholen 
de hakken in het zand zetten 
als rechtsbijstand erbij komt. 
Ze zien dat als een aanval op 
hun eigen functioneren en 
zijn dat niet gewend." 

Door de schaalvergroting op 
scholen schuiven ouders minder 
makkelijk aan bij de docent om 
het probleem te bespreken. Boven
dien zijn ze mondiger geworden. 

"Ze accepteren niet zonder meer 
beslissingen vanuit de school", al
dus advocaat Marian Scholtes van 
Brussee Lindeboom Advocaten. 
Het advocatenkantoor kreeg on
langs zelfs twee zaken binnen 
over schoolreisjes. Ouders dreig
den met een kort geding, omdat 
de school hun kinderen niet op 
buitenlandreis meenam wegens 
slechte sclioolprestaties of gedrag. 

"Er zijn tegenwoordig meer zaken 
waar je onenigheid over kunt krij
gen", ziet ook Harm van Gerven, 
woordvoerder van de PO-Raad. 

In het gros blijkt een gang naar 
de rechter uiteindelijk niet nodig. 
Met het advies van de juristen vin
den de ouders tóch een oplossing, 
of de scholen komen in actie na
dat ze een brief van de rechtshulp
verlener ontvingen . .,Dat is bemoe
digend", vindt Van Gerven . .,Scho
len en ouders moeten laten zien 
dat ze samenwerken. Als ze frictie 
hebben, voelt een kind dat." 

Opvallend genoeg komen er 
over middelbare scholen en mbo's 
slechts een handvol dossiers bin
nen. De meeste klachten gaan 
over hbo's en universiteiten én ba
sisscholen. Het is onduidelijk 
waarom dat verschil er is. 


