
Weet u wat het gevolg van de bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs is voor 

MIJN kind op OBS De Nijenoord? 

 
De samenwerkingsverbanden gaan de zorggelden straks verdelen. Vanwege de bezuiniging zal de 

geldstroom naar het reguliere basisonderwijs dus ook verminderen. Nu is er af en toe iemand extra in 

de klas, straks is daar geen geld meer voor. Minder geld voor zorgleerlingen betekent minder zorg 

voor àlle leerlingen. 

 

Ieder kind heeft recht op de zorg die het nodig heeft, maar de juf heeft maar twee handen. 
 

Méér handen in de klas zorgt ervoor dat alle kinderen welkom blijven in de basisschool. Graag geef ik 

u vier voorbeelden van het effect van minder geld op de begeleiding van kinderen.  

 

Stef, 6 jaar: een kind met diabetes I 
Stef heeft een insulinepompje. Een paar keer per dag moet hij geprikt worden om te kijken of het 

pompje moet worden bijgesteld. De juf moet op vaste tijd Stef helpen met prikken en indien nodig 

actie nemen (extra eten of pompje bijstellen). Dit doet ze drie maal per dag. Dit betekent dat een 

kwartier per dag niet ingezet wordt voor de meer reguliere onderwijstaken. De school heeft nu al 

beperkte mogelijkheden om extra handen in de klas in te zetten voor kinderen met dit soort problemen. 

Als de voorgenomen bezuinigingen worden doorgevoerd, komt deze begeleiding uitsluitend op de 

schouders te rusten van de leerkracht. Er is dus minder tijd voor de andere kinderen. 

 

Gerda, 8 jaar: een kind met leesproblemen en ADHD 
Bij Gerda is vanaf groep 3 geconstateerd dat ze moeite heeft met leren lezen. Ze is ook erg druk en kan 

zich moeilijk concentreren. Soms zorgt haar drukke gedrag ervoor dat andere kinderen moeite hebben 

met de concentratie. Gerda zit in twee extra instructiegroepjes voor lezen en voor spelling. De school 

biedt nu twee instructiemomenten extra per dag, onder andere door de remedial teacher. Dit is nog 

onvoldoende om Gerda’s problemen op te lossen. Naast de dyslexie moet Gerda vanwege ADHD na 

iedere instructie individueel geholpen worden om rustig aan het werk te gaan. Momenteel heeft een 

gemiddelde klas twee leerlingen met dit soort problemen. Sommige van deze kinderen krijgen nu een 

rugzakje en sommige niet. Minder geld betekent minder tijd voor kinderen als Gerda.  

 

IJsbrand,  11 jaar: een kind met ASS (autisme spectrum stoornis) met rugzakje 
IJsbrand toonde in de kleutergroep bang gedrag en had moeite met het interpreteren van de 

bedoelingen van andere kinderen. Na verloop van tijd, ontwikkelde IJsbrand ritueel gedrag waarmee 

hij een gevoel van veiligheid bij zichzelf oproept. IJsbrand kreeg de officiële diagnose ASS toen hij 9 

jaar was. Hij kwam in aanmerking voor een rugzakje omdat hij naast ASS onvoldoende leerresultaten 

had. De meester moet IJsbrand veel extra structuur bieden, bijvoorbeeld door een vast dagritme en een 

vaste manier van aanspreken. Als het misgaat, dan krijgt IJsbrand grote woedeaanvallen waarbij hij 

moeilijk gekalmeerd wordt. De meester is door de dag heen continu met IJsbrand bezig. Hij krijgt 

daarbij drie keer per week een uur ondersteuning van een onderwijsassistent. Op ieder school komen 

kinderen als IJsbrand voor. Bij doorvoering van de bezuinigingen is er nog minder tijd voor deze 

kinderen. 

 

Alex, 12 jaar: een kind zonder leer- of gedragsproblemen 

Alex is een rustige jongen die over het algemeen goed zijn best doet. Door de jaren heen heeft hij 

goede leerresultaten laten zien. Hierdoor heeft hij geen specifieke aandacht van de juffen en meesters 

nodig gehad. Alex stelt zichzelf niet als middelpunt in een groep op. Dit alles bij elkaar heeft wel eens 

tot gevolg dat de meester in groep 8 minder tijd aan Alex besteedt dan aan andere kinderen in de klas. 

Alex voelt zich hierdoor niet altijd gezien en gewaardeerd. Als de bezuinigingen rond Passend 

Onderwijs worden doorgevoerd, is er nog minder tijd beschikbaar voor kinderen zonder specifieke 

leer- of gedragsproblemen. 

 

In het belang van MIJN KIND, verzoek ik u af te zien van deze bezuinigingen. 

 

Namens 556  zeer bezorgde ouders van OBS De Nijenoord uit Wageningen 


