
Utrecht, 23 februari 2012 

 

 

 

Beste collega, 

 

De vakorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs hebben hun leden opgeroepen om op 6 maart 2012 deel te nemen aan 

de landelijke staking tegen de voorgenomen bezuinigingen en stelselwijziging passend 

onderwijs. De behandeling daarvan in de Tweede Kamer zal in week 10 plaatsvinden. Wij 

vragen uw steun voor dit massale protest tegen de ongewenste bezuinigingen. 

 

De voorgenomen bezuinigingen raken het onderwijs in het hart. De effecten zijn het 

meest voelbaar in het (voortgezet) speciaal onderwijs, omdat daar de klassen groter 

worden, de ambulante begeleiding wordt gehalveerd en dus duizenden mensen hun baan 

dreigen kwijt te raken. Met minder mensen moet er meer gebeuren.  

 

Maar ook de andere onderwijssoorten ondervinden de gevolgen. Het effect van de 

bezuinigingen zal in de eerste plaats zijn dat meer leerlingen met een extra 

ondersteuningsvraag moeten worden opgevangen in het reguliere basis- en voortgezet 

onderwijs. Dit alles zonder ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs. De 

bve zal dit merken in een toestroom van zorgleerlingen vanuit het vso, lwoo en 

praktijkonderwijs, terwijl daar een mager budget tegenover staat.  

 

In het onderwijsveld is geen draagvlak voor de bezuinigingen op passend onderwijs, 

omdat die negatieve gevolgen heeft voor de onderwijskwaliteit. De alternatieven die zijn 

aangedragen sorteerden geen effect; de minister houdt zich rücksichtslos aan het 

regeerakkoord. Argumenten van leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en ouders zijn 

genegeerd.  

 

Met deze brief vragen wij uw steun en begrip voor de te voeren actie. De landelijke 

staking zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart 2012 in de Amsterdam ArenA. Wij rekenen 

erop dat wij u op tijd hebben geïnformeerd om ouders, leerlingen en onderwijskrachten 

te informeren.  

 

Voor nadere informatie en vragen over deze collectieve actie kunt u zich wenden tot een 

van de vakorganisaties, in het bijzonder de AVS. Mocht u voor uw team vervoer 

organiseren naar de Amsterdam ArenA, dan stellen wij een melding hiervan via 

info@stakingsbus.nl zeer op prijs. Dit in verband met het parkeren rond de ArenA. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ton Duif 
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