
Geachte raadsleden,  

Onlangs werden wij opnieuw geattendeerd op de mogelijke bezuinigingen waardoor zowel 

de schoollogopedie als de vakdocent bewegingsonderwijs dreigen te verdwijnen. Zoals u 

weet zijn ‘passend onderwijs’ en ‘kansen(on)gelijkheid’ belangrijke thema’s in het huidige 

onderwijs. Beide bezuinigingen hebben een negatief effect op de mate waarin scholen 

passend onderwijs kunnen bieden en vergroten de kansenongelijkheid tussen leerlingen. Wij 

willen u daarom verzoeken deze maatregelen in heroverweging te nemen.  

Wij hechten veel waarde aan de logopedie op school, want als je niet goed begrijpt wat de 

ander (klasgenoot, ouder, leerkracht) zegt, kun je niet goed meekomen op school en word je 

onzeker. Als je niet kunt vertellen wat je denkt en voelt, kunnen er problemen in de sociaal-

emotionele ontwikkeling ontstaan. Een goede ontwikkeling van spraak en taal vormt 

bovendien de basis voor goed leren lezen en schrijven. Door de vroege signalering door 

logopedisten (die hierover meer kennis hebben dan leerkrachten), kan op tijd de juiste 

begeleiding geboden worden. Langdurige hulp in een later stadium kan hierdoor dikwijls 

voorkomen worden.  

Door de schoollogopedie weg te bezuinigen, wordt de rol van ouders in het aanmelden van 

hun kinderen voor logopedie veel groter. Kinderen van ouders die minder zicht hebben op 

hoe de taalontwikkeling van jonge kinderen eruit hoort te zien, zijn hierbij in het nadeel, 

evenals kinderen van ouders die minder goed op de hoogte zijn van welke hulp en 

begeleiding via welke weg te verkrijgen is. Dit vergroot de kansenongelijkheid tussen 

kinderen.  

Daar komt nog bij dat als je meertalig wordt opgevoed, de taalontwikkeling anders verloopt 

dan bij ééntalige kinderen. Bij deze kinderen is meer expertise nodig om vroegtijdig 

onderliggende problemen en een eventuele taalontwikkelingsstoornis te signaleren. Deze 

groep wordt door het eventuele wegvallen van de logopedische screening dus extra 

benadeeld.  

Daarnaast hechten wij veel waarde aan het bieden van passend onderwijs. Wij proberen een 

passend onderwijsaanbod te organiseren voor al onze leerlingen, onder andere door te 

investeren in scholing voor groepsleerkrachten en de inzet van een onderwijsassistent en 

remedial teachers. Het wegbezuinigen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs zal een 

zware wissel trekken op de schoolbegroting. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit van 

het onderwijs; het zal moeilijker worden om extra ondersteuning en daarmee passend 

onderwijs te bieden. Kinderen die door hun achtergrond voornamelijk van school afhankelijk 

zijn voor wat betreft hun ontwikkeling, zullen hier het meest door geraakt worden.  

Wij willen graag dat de gemeente zich hard maakt voor goed onderwijs voor álle kinderen in 

Bloemendaal en vragen u daarom de bezuinigingen te heroverwegen. Graag zien wij uw 

reactie tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Willemijn Schmidt en Eveline Hilverda (directeur en intern begeleider Willinkschool, 

Bennebroek) 

 


