Joke Smit school met verdwijning bedreigd?
Persbericht
1. De bezuinigingsmaatregelen van minister Verdonk dreigen ernstige gevolgen te hebben
voor de Joke Smit school, vmbo/tl, havo en vwo voor volwassenen, onderdeel van het ROC
van Amsterdam. Hoewel de maatregelen van Verdonk alleen gericht zijn op het
terugdringen van het aantal inburgeraars, hebben bestuurders van het ROC van
Amsterdam plannen op papier gezet waarin de bezuiniging ook op de Joke Smit school
wordt toegepast. In de plannen wordt zelfs gesproken over opheffing! Dan komen circa
1400 leerlingen in de kou te staan. Daarmee zou deze onderwijssoort in Amsterdam
helemaal verdwijnen. Dit, terwijl de toestroom van leerlingen op onze school onverminderd
groot blijft.
2. De Joke Smit school is belangrijk in Amsterdam en omgeving.
a. Jongvolwassenen zetten al jaren bij ons hun toekomst weer goed op de rails.
b. Hier krijgen ze een tweede kans.
c. Ze behalen bij ons het voor hun zo belangrijke diploma.
d. Onze leerlingen, vaak uit kansarme groepen, vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie.
e. Ze stromen vervolgens succesvol door naar mbo, hbo en universiteit.
f. Zij zijn straks de goed opgeleide mensen, nodig voor de kenniseconomie van Amsterdam.
g. Investeren in deze groep jongvolwassenen betaalt zich dubbel en dwars terug.
h. De Joke Smit school levert een bijdrage aan de emancipatie van kansarme jongvolwassenen.
3. Als de Joke Smit school niet in de huidige omvang kan blijven bestaan heeft dit ernstige
gevolgen.
a. Dan komen er nog meer jongvolwassenen zonder diploma. Nederland scoort al slecht in
Europa, zie het laatste OESO rapport.
b. Dan zal de werkloosheid onder jongvolwassenen in Amsterdam verder toenemen.
c. Dan bereiken nog minder allochtone jongvolwassenen hogere vormen van onderwijs. Dus
geen evenredige vertegenwoordiging in hoger onderwijs en hogere functies.
d. Daarmee wordt een tweedeling in Amsterdam bevorderd.
e. Meer jongvolwassenen zullen ontsporen en dat kost de gemeenschap veel geld.
f. Keuzevrijheid van onderwijs voor jongvolwassenen wordt aangetast in Amsterdam.
De Joke Smit school moet blijven in het belang van onze huidige én toekomstige leerlingen!

Joke Smit school: tweede kans, nieuwe kans, laatste kans!
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