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Onderwerp:
Onderwijsbegroting 2017
Geachte leden,
In de week van 31 oktober 2016 behandelt u de onderwijsbegroting 2017. In aanvulling op onze
oproep van 21 september 2016 om te blijven investeren in onderwijs, willen wij als Stichting van het
Onderwijs onze zorgen uiten over de voorgenomen bezuinigingen zoals gepresenteerd in de
begrotingsplannen.
Onderwijs is van levensbelang voor elk individu, maar ook voor de samenleving en economie. Juist in
een tijd waarin we werken aan het bevorderen van gelijke kansen voor alle talenten is het essentieel
dat er geïnvesteerd wordt in ons onderwijs, en niet bezuinigd. De aangenomen motie-Pechtold c.s.
(Kamerstuk 34550-11) over de OCW-begroting tijdens de Politieke Beschouwingen op basis waarvan
de regering heeft toegezegd de ramingsbijstelling van -150 miljoen euro niet ten koste te laten gaan
van de bekostiging van scholen zien wij als een goede eerste stap daartoe. Daarbij willen wij wel
benadrukken dat het van belang is dat er structurele dekking wordt gevonden buiten de
onderwijsbegroting. Dat geldt ook voor de incidentele ramingsbijstellingen vanaf 2018. Dekking
binnen de OCW-begroting zou immers alsnog betekenen dat deze middelen niet geïnvesteerd kunnen
worden in onderwijs.
Naast de ramingsbijstelling van -150 miljoen euro zien wij dat er nog eens 254,9 miljoen euro aan
‘lumpsum- en subsidietaakstelling’ wordt bezuinigd. Deze bezuiniging wordt slechts gedeeltelijk
gecompenseerd met de investering van 200 miljoen euro. Per saldo betekent dit dat er niet
geïnvesteerd, maar juist 54,9 miljoen euro bezuinigd wordt op onderwijs. Daarbovenop komt ook nog
een jaarlijkse bezuiniging op de onderwijsachterstandsmiddelen van 10 miljoen euro in het funderend
onderwijs. De onderwijsorganisaties verenigd in de Stichting van het Onderwijs roepen u op tot het
ongedaan maken van deze bezuinigingen. Niet alleen voor 2017, maar ook voor de verdere toekomst.
De ambities voor ons onderwijs zijn immers onveranderd hoog en willen we tot de top-5 van
concurrerende kenniseconomieën blijven behoren met hoogwaardig, eigentijds en uitdagend
onderwijs voor èlke leerling en student, dan blijven structurele extra investeringen in onderwijs
cruciaal. Alleen met een structurele investering door het kabinet kunnen scholen overgaan tot
structurele investeringen in gelijke kansen in en kwaliteit van het onderwijs.
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