Bijlage I – De actie
Waarom?
We moeten de Kamerleden ervan overtuigen dat de bezuinigingen op passend onderwijs
en de snelheid van implementatie van de wet ongeveer de meest ongunstigste
voorwaarden zijn voor een stelselherziening, waar wij op zich niet op tegen zijn. In dit
kader leggen we met name de focus op de 10% korting op de personele bekostiging van
het speciaal onderwijs, aangezien dit zo ongeveer de doodsteek voor het speciaal
onderwijs betekent. De daarmee gepaard gaande klassenvergroting zal leiden tot
onveiligheid in de klas voor zowel leerlingen als leerkrachten. En dat er daarmee een zeer
groot risico bestaat dat het speciaal onderwijs niet alleen zijn ´safe haven´-functie juist
voor leerlingen die het zo hard nodig hebben dreigt te verliezen, maar tevens de bron
van de expertise dreigt op te drogen.
Wat?
Om politieke onrust te creëren, hebben we er voor gekozen om in de laatste twee weken
voor de plenaire behandeling de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer een brief
te sturen, verstuurd door zoveel mogelijk besturen uit het primair onderwijs en
(voortgezet) speciaal onderwijs.
Bijgesloten in deze mail vindt u acht voorbeeldbrieven. Elke brief is vanuit een andere
invalshoek geschreven: veiligheid in de klas, expertiseverlies, kwaliteit van onderwijs,
een stijgend aantal thuiszittende leerlingen, de snelle implementatie van de wet en de
startpositie van samenwerkingsverbanden.
Ik roep u op om als bestuur één van de brieven te kiezen die het dichtste bij u staat en
deze per e-mail te versturen aan de woordvoerders in de Tweede Kamer. Uiteraard bent
u vrij om de brief aan te passen op basis van uw eigen ervaringen en situatie.
Hoe?
In bijlage II vindt u een overzicht van de woordvoerders van alle politieke partijen en
hun e-mailadressen. U kunt uw – eventueel aangevulde – brief vanaf vandaag tot en met
6 maart 2012 per e-mail versturen aan de woordvoerders primair onderwijs. Voorzie de
brief van het logo van uw school en de handtekening van de directeur/directrice.
Kies voor de onderwerpregel in uw e-mail voor een triggerende zin, die aansluit bij de
invalshoek(en) in uw brief. Probeer de woordvoerder nieuwsgierig te maken.
Voorbeelden zijn:
Voorgestelde bezuiniging tast Safe Haven-functie van speciaal onderwijs aan
Passend Onderwijs leidt onder deze voorwaarden tot verlies kwaliteit en expertise
Sociale veiligheid in de klas niet langer gegarandeerd door bezuinigingen op
passend onderwijs
Bezuinigingen op passend onderwijs: grotere klassen, grotere diversiteit, minder
begeleiding
Regionale pers
Om ook aan uw omgeving uw zorgen kenbaar te maken rondom de plenaire behandeling
Passend Onderwijs, vindt u tevens een persbericht bijgesloten. In het persbericht staat
kort wat u heeft gedaan, waarom en wanneer.
Daar we werken met een algemeen persbericht, dient u zelf nog enkele aspecten in te
voegen. Zoals uw naam en school en de gekozen argumentatie.
Nadat u uw brief heeft verstuurd aan de woordvoerders in de Tweede Kamer, kunt u dit
persbericht versturen aan de regionale pers/pers in uw regio.
Hoe verstuurt u een persbericht?
U kunt het persbericht per e-mail aan de pers in uw regio versturen.
U kunt het persbericht kopiëren in de e-mail. Voeg ook een logo van uw school of
samenwerkingsverband toe.

Eventueel kunt u nog een noot toevoegen aan het persbericht met informatie met wie en
hoe de pers contact op kan nemen, indien zij nog vragen hebben. (De noot is ook
opgenomen in het algemene persbericht).
Plaats in de onderwerpregel: PERSBERICHT: [School] roept Kamerleden op zich bewust
te zijn van gevolgen passend onderwijs
Plaats de e-mailadressen van de pers in uw regio in de BCC-regel. Dit voorkomt ergernis
bij de redacties.
Vragen of meer informatie?
Wij hebben een extern bureau gevraagd om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van
deze actie. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Bernadette van der
Wal, via telefoonnummer 06 – 818 54 543 / 070 – 369 17 00 of per e-mail,
bernadette@vanoortenvanoort.nl.
U kunt hier ook terecht om te sparren over aanvullingen en wijzigingen in uw brief.
Tevens kunt u hier terecht voor het aanvragen van een lijst van de regionale pers en
bijbehorende contactgegevens.

