Minister bekogeld met badeendjes op manifestatie

Woede over korten
passend onderwijs
Van onze verslaggeefster
Charlotte Huisman
NIEUWEGEIN Ruim tienduizend

onderwijswerknemers, ouders en
andere betrokkenen hebben
woensdag in Nieuwegein geprotesteerd tegen de aangekondigde
bezuinigingen op het passend onderwijs voor onder anderen kinderen met een beperking of gedrags- of leerproblemen.
De onderwijsbonden noemen het terugschroeven van het budget met
300 miljoen euro tot 3,4 miljard euro
‘onverantwoord en rampzalig’. Als je
kort op het maatwerk voor kinderen
die het nodig hebben, komen er
meer kinderen thuis te zitten, en
schaad je het onderwijs, is hun boodschap.
Minister Marja van Bijsterveldt van
Onderwijs, die net als VVD-Kamerlid
Ton Elias badeendjes naar het hoofd
kreeg, kwam nauwelijks boven het
luide gefluit en boegeroep uit de zaal
uit. Zij vindt dat te veel kinderen een
label krijgen opgeplakt . ‘Een op de
vijf kinderen in het voortgezet onderwijs mankeert nu iets. Te veel
mensen krijgen een stempel opgedrukt waar ze maar moeilijk van af
komen. Er blijft 3,4 miljard euro be-

schikbaar voor passend onderwijs,
dat is ongelooflijk veel geld, maar we
moeten het gerichter inzetten.’ Volgens Elias is het niet in het belang
van de kinderen om ‘er zoveel als
hulpbehoevend te bestempelen’.
‘Het is niet normaal dat er nu vier
keer zo veel kinderen met een rugzakje (geld voor extra begeleiding,
red.) zijn als in 2003.’
Dat er ontslagen vallen, is niet te
vermijden, aldus de minister. Volgens de bonden staan rond de zeven-

Ook leiders van
oppositiepartijen
hekelen bezuiniging
duizend banen in het onderwijs op
de tocht. De fractieleiders van de oppositie, die zich uitspraken tegen de
bezuinigingen, kregen meer bijval.
‘Kwetsbare leerlingen krijgen minder en minder specialistisch onderwijs. En andere leerlingen zijn daarvan ook de dupe omdat leraren overbelast raken’, aldus Job Cohen
(PvdA). Alexander Pechtold (D66)
sprak van ‘bezuinigen op beschaving’. Emile Roemer (SP): ‘Investeer

in deze kinderen.’ Volgende week bespreekt de Tweede Kamer het plan.
Met onder meer tientallen bussen
waren de demonstranten naar Nieuwegein gekomen. Ze vulden twee zalen en ook buiten het gebouw stonden ze hutjemutje voor het videoscherm. Onder hen veel begeleiders
van zorgleerlinge’ in het reguliere
onderwijs en leerkrachten in het speciaal en reguliere onderwijs.
René Slegers van de reguliere
rooms-katholieke basisschool De Regenboog uit Schaijk: ‘Wij hebben nu
vijf tot zeven zorgleerlingen per klas,
met onder meer dyslexie en met de
speciale begeleiding is het al nauwelijks te behappen. Met minder kunnen we het echt niet doen, de rek is er
uit.’
Bas Bonnier legde op het podium
in gebarentaal uit dat de bezuinigingen van tafel moeten. ‘Als dove heb ik
ervaring met het speciaal onderwijs,
dus ik weet dat je hier niet op kunt
bezuinigen’, hield hij de zaal voor.
Teamleider in het speciaal onderwijs Marianne Broenink vertelde
over haar dochter Sanne met het
Downsyndroom, nu 21 jaar, die het
zonder hulp en begeleiding niet had
gered. ‘Zonder die extra boost had ze
nu waarschijnlijk niet in de horeca
gewerkt.’

