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Rutte moet komen om de Waterlelie te redden
■

Oppositie roept premier naar Kamer over bezuinigingen in het passend onderwijs

Romana Abels
den haag – De Waterlelie in Cruqius
is een school voor kinderen met ernstige epilepsie. Op de school zitten
kinderen die acht, negen keer per
dag een aanval krijgen. Hun leraren
weten hoe ze daarmee om moeten
gaan. Dat is ook zo op de Berkenschutse in Heeze, de andere
school voor kinderen met epilepsie.
Behalve lesgeven bieden de medewerkers van deze scholen ook hulp
aan leerkrachten overal in het land,
die kinderen in de klas hebben met
de ziekte.
Maar de directie van de Waterlelie
vreest dat de school dicht moet. Nu
minister Van Bijsterveldt 300 miljoen euro wil bezuinigen op passend
onderwijs en er op andere fronten te-

gelijk wordt bezuinigd op zorg, moet
de Waterlelie het vanaf 2012 met 65
procent minder geld doen.
De minister noemt een kleiner percentage. „Ik ga ervan uit dat de
school dat aankan”, zei minister Van
Bijsterveldt gisteren tegen een kriti-

sche Tweede Kamer. Alle fracties,
ook die van regeringsfracties CDA en
VVD, wilden garanties dat de Waterlelie niet dicht gaat. „Ik zou dat ook
zeggen als ik die school was. Maar ik
zie ook scholen die voor minder geld
wel zorg bieden aan kinderen”, zei

Van Bijsterveldt.
De Waterlelie stond gisteren voor
alle scholen voor speciaal onderwijs
in Nederland, tijdens een debat over
het plan van Van Bijsterveldt om het
onderwijs aan zorgleerlingen te hervormen. Het huidige systeem, dat

Bestuurders speciaal onderwijs verdienen soms meer dan 2 ton
Enkele bestuurders van scholen
voor kinderen met visuele en gehoorproblemen hebben een inkomen van meer dan twee ton, zo
schrijft De Telegraaf. De voorzitter
van Stichting Koninklijke Visio,
een organisatie voor mensen met
een visuele beperking, verdient
meer dan 250.000 euro per jaar. Pi-

kant, omdat juist de speciale scholen strijden tegen een flinke bezuinigingen van dit kabinet.
De lonen zijn niet in strijd met de
wet. De bedragen zijn hoger dan in
de rest van het basis- en voortgezet
onderwijs, omdat de stichtingen
deels zorginstellingen zijn. Daarom
volgen ze de salarissen van de zorg.

Politici hebben bezwaar tegen het
inkomen van de bestuurders. „Kennelijk laten raden van toezicht dit
passeren en is er een mentaliteit
van gemakkelijk publiek geld uitgeven”, aldus VVD’er Ton Elias. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs)
heeft niets te zeggen over de beloningen, zei ze gisteren.

passend onderwijs wordt genoemd,
wordt ieder jaar duurder en heeft tot
gevolg dat bijna een op de vijf kinderen in het voortgezet onderwijs een
zorgleerling is.
Dat het anders moet, daar heeft de
Kamer geen twijfel over. Maar het
tempo is een probleem. En de toon.
Minister Van Bijsterveldt laadde de
toorn van de oppositie op zich, toen
ze als een iizeren hein bij haar plannen bleef en aandrong op haast omdat ze snel een brief naar de scholen
wil sturen. Hierin zou staan dat voor
1 mei ongeveer 6000 begeleiders de
wacht aangezegd moet worden.
De oppositie is zo ontevreden over
de opstelling van Van Bijsterveldt,
dat ze vandaag zal voorstellen om
premier Mark Rutte erover naar de
Tweede Kamer te roepen.

