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DEN HAAG Het kabinet heeft de

groei van het aantal zorgleerlingen sterk overdreven. Het aantal
kinderen dat een label krijgt opgeplakt omdat er iets met hen is,
zou sinds 2003 met 65 procent
zijn gestegen. In werkelijkheid is
het aantal leerlingen dat lichte of
zware zorg nodig heeft slechts
met 15 procent toegenomen.
Dit schrijft minister Van Bijsterveldt
van Onderwijs aan de Tweede Kamer.
Zij spreekt van ‘een onvolkomenheid’. De groei van het aantal ‘zorgleerlingen’ is een belangrijk punt in
de hoogoplopende debatten over
passend onderwijs.
Regeringspartijen CDA en VVD
rechtvaardigen hun geplande bezuiniging van 300 miljoen euro steevast
met een verwijzing naar de stijging.
‘Het huidige systeem barst uit zijn
voegen’, schreef ook Van Bijsterveldt
eerder aan de Kamer. Vervolgens
noemde zij de stijging van 65 procent. Die speelde ook een prominente rol in lijsttrekkersdebatten rond
de statenverkiezingen in maart.
De eerste die na herberekening op
heel andere getallen uitkwam, was
jongerenmagazine 7Days in maart.
Naar aanleiding daarvan stelde de SP

Kamervragen. In antwoord daarop
geeft de minister nu toe dat de stijging van 65 procent overdreven is. Alleen het aantal leerlingen met een indicatie voor ‘zware zorg’ is zo sterk
gestegen. Het totaal aantal leerlingen met indicatie voor lichte of zware zorg steeg met slechts 15 procent.
De minister baseerde zich op cijfers van de Inspectie voor het Onderwijs. Die heeft veel leerlingen dubbel
geteld. Veel zorgleerlingen krijgen
meerdere ‘labels’. Ze hebben bijvoorbeeld een ‘rugzakje’ met eigen financiering en gaan ook nog naar een
school voor speciaal basisonderwijs.
De minister spreekt van een vermijdbare fout en heeft inspecteurgeneraal Annette Roeters op het matje geroepen. Na een ‘indringend gesprek’ schreef Roeters de minister de
gang van zaken te ‘betreuren’.
De Inspectie legt uit dat veel leerlingen – maar niet hoeveel leerlingen – dubbel zijn geteld. Onduidelijk
is waarop de minister haar nieuwe
getal van 15 procent groei baseert.
Haar woordvoerder kon dat maandag niet uitleggen. Van Bijsterveldt
blijft erbij dat er een groot probleem
is met de snelle stijging van het aantal zorgleerlingen, vooral van de
groep met een label voor zware zorg.
‘Deze groei is fors, zeker gezien de
aanname in 2003 dat dit aantal leerlingen stabiel zou blijven.’

