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Onderwerp:  

bedreiging voor de kwaliteit van het funderend onderwijs 

 
Geachte heer/mevrouw Statenlid, 
 
Deze maand zult u als lid van Provinciale Staten van uw provincie de politieke verhoudingen in 
de Eerste Kamer mede bepalen.  
 
VOS/ABB wil als landelijke belangenbehartiger voor bestuur en management van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs u erop wijzen dat de nieuwe samenstelling van de Eerste 
Kamer zeer belangrijk wordt voor het onderwijs. Ik noem met name passend onderwijs, dat 
essentieel is voor de toegankelijkheid van het funderend onderwijs en daarmee onmisbaar is 
voor de Nederlandse kenniseconomie. 

 
Op passend onderwijs wordt – ondanks de temporisering die minister Marja van Bijsterveldt van 
OCW onlangs bekendmaakte –  zwaar bezuinigd. Structureel gaat het om een korting van 300 
miljoen euro. Dit zal ertoe leiden dat extra zorg, die bepaalde leerlingen nodig hebben en nu 
nog krijgen, niet meer zal zijn gewaarborgd. Duizenden zorgleerlingen zullen ondersteuning 
moeten ontberen.  
Afgezien van het feit dat dit principieel een kwalijke ontwikkeling is – elke leerling verdient 
immers het onderwijs dat hij of zij nodig heeft – zal dit op den duur tot maatschappelijke 
problemen en dientengevolge tot hoge kosten buiten het onderwijs leiden. Bovendien zullen als 
gevolg van de bezuiniging op passend onderwijs vanaf 2013 circa 6000 arbeidsplaatsen 
verloren gaan, vooral in het speciaal onderwijs en de ambulante begeleiding van zorgleerlingen. 
Hierdoor zal veel expertise verdwijnen. 
 
Ik wil u vragen om bij uw keuze voor kandidaten voor de Eerste Kamer bovenstaande 
bedreiging voor de kwaliteit van het funderend onderwijs mee te wegen. Goed primair en 
voortgezet onderwijs dat voor álle leerlingen toegankelijk is, vormt het fundament van de 
toekomst. 
 
Als u een toelichting wilt op het bovenstaande, kunt u hierover contact met mij opnemen.  
 
Hoogachtend, 
Vereniging VOS/ABB 

 
R.C. van der Veen 
directeur 
06 - 22 93 96 77 
rvanderveen@vosabb.nl 
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Polanerbaan 15 

3447 GN  WOERDEN 

 

Postadres: 

Postbus 162 

3440 AD  WOERDEN 

 

Telefoon: (0348) 40 52 00 

Fax: (0348) 40 52 05 

www.vosabb.nl 
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