Persbericht

Auditief en communicatief beperkte leerlingen de dupe van
bezuinigingen op Passend Onderwijs.
Utrecht, 27 juni 2011 – Op woensdag 29 juni spreekt de Tweede Kamer met Minister Van
Bijsterveldt over de tussenrapportage Passend Onderwijs.
In februari heeft de Minister een bezuiniging aangekondigd van 300 miljoen euro op het
onderwijs aan leerlingen waarvoor speciaal onderwijs of speciale ondersteuning in het
reguliere onderwijs noodzakelijk is. De regeringspartijen, VVD, CDA en de gedoogpartner
PVV, gingen akkoord. Ondanks het protest van de oppositie partijen, het hele
onderwijsveld, ouders en vakbonden die allen zeiden; “Het is teveel en het is te snel”
De Minister zei de Kamer toe in juni met een tussenrapportage te komen.
In mei constateerde de Minister dat zij de bezuinigingen te snel wilde doorvoeren, dat de
gevolgen verregaand zijn voor het speciaal onderwijs aan de leerlingen en dat er heel
veel expertise verloren gaat omdat er veel ontslagen zouden vallen. Zij stelde voor de
bezuinigingsmaatregelen te temporiseren. Maar daarmee zijn ze niet van de baan!
De minister bezuinigt nog steeds fors op het onderwijs aan dove, doofblinde en ernstig
slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taalstoornissen.
De Minister schaft de groeiregeling van de speciale scholen af. Dit betekent dat de scholen voor
auditief en communicatief beperkte leerlingen niet meer betaald krijgen voor de leerlingen die na
1 oktober 2011 een indicatie krijgen. Wachtlijsten zijn het gevolg.
Veel dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een ernstige taalstoornis zitten al op
een reguliere school met extra begeleiding, zogenoemde Ambulante Begeleiding. De Minister
bezuinigt meer dan de helft op deze ambulante begeleiding. De gelden waarmee scholen al in
een vroeg stadium hulp kunnen inroepen van het speciaal onderwijs voor consultatie en advies

worden geschrapt. Ook voor de extra ondersteuning aan de leerlingen die vanuit het speciaal
onderwijs de stap naar het reguliere onderwijs kunnen gaan maken, is in de plannen van de
Minister straks geen geld meer.
In de plannen van de Minister worden de kwetsbare leerlingen, de leerlingen met een auditieve
beperking of een taalstoornis de dupe. Er is straks 20 % minder geld beschikbaar voor de
ondersteuning van deze leerlingen in het regulier en het speciaal onderwijs.
Bijlage: Brief aan de Minister.

Nadere informatie voor de pers:

Over Siméa:
De Stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen die onderwijs en diensten verlenen
aan leerlingen die doof, doofblind of ernstig slechthorend zijn en/of ernstige taalstoornissen
hebben.
Het gaat om een kleine groep leerlingen, 0,5 % van het totaal aantal leerlingen in Nederland.
Bundeling van kennis en expertise op landelijk niveau is noodzakelijk om de kwaliteit van het
onderwijs en de begeleiding voor nu en in de toekomst voor deze zeer kwetsbare groep
leerlingen te kunnen blijven bieden.
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