
 Kamerleden!  
Deze week debatteert u over de toekomst van uw en onze kinderen. U debatteert er ook over of de kinderen 
die meer zorg nodig hebben straks tussen wal en schip vallen. Deze week bespreekt u het wetsvoorstel passend 
onderwijs.

Laten we helder zijn: we onderschrijven de doelstellingen van het passend onderwijs: elk kind moet dat onderwijs 
krijgen dat past bij zijn/haar mogelijkheden en meer kinderen zouden dat in het regulier onderwijs moeten 
kunnen krijgen. Passend onderwijs is echter onmogelijk met de knellende invoeringstermijn en de bijbehorende 
forse bezuinigingen. 

Als u instemt met het huidige wetsvoorstel passend onderwijs betekent dat:
•  Er veel meer klassen met toenemende diversiteit zonder oog voor individuele (ondersteunings)vragen van 

kinderen zijn.
•  Leerkrachten zonder extra begeleiding er alleen voor staan in de klas om kinderen met een specifi eke hulpvraag 

net die extra aandacht te geven;
•  Het speciaal onderwijs, mede door de klassenvergroting, zijn functie als veilige haven verliest: het fundament 

van betrokkenheid, kennis, kwaliteit, specifi eke expertise en veiligheid is immers wegbezuinigd.

Dit is een reëel maar onacceptabel toekomstbeeld voor ouders, leerkrachten, het onderwijs en bovenal 
de kinderen. 

Onderwijs gaat over mensen, over uw en onze kinderen. Onderwijs is maatwerk waar vakmensen (leraren en 
begeleiders) met hart voor kinderen en kennis van zaken aan het werk zijn. Durf dus in het debat te kiezen voor 
het belang van het kwetsbare kind; juist dàt kind moet maximaal toegerust worden op de toekomst. Stuur aan op 
een ander passend onderwijs waarbij het kind en de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd zijn. Neem scholen de 
menskracht en instrumenten niet af om dat waar te maken. 

De leerlingen van vandaag én morgen rekenen op u!

Sectororganisatie voor het primair onderwijs, Abvakabo FNV, Algemene Onderwijsbond, Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, Federatie van 

Onderwijsvakorganisaties, Ouderorganisatie Balans, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, Koepelorganisatie voor mensen met een verstandelijke 

beperking, hun ouders en vertegenwoordigers en Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.


