
 

 
Geachte leden, 
 
Met uw commissie voerden we als Stichting van het Onderwijs op 29 november een openhartig gesprek 
over de gezamenlijke ambities die we voor de onderwijssector hebben. Deze ambities hebben wij 
verwoord in onze inhoudelijke agenda, het zogeheten Zes-puntenplan1. Ook spraken we met u over de 
uitdagingen waarmee we, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, te maken hebben. 
Uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen 
en het bevorderen van gelijke kansen. Ook met de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
hadden we een constructief gesprek over deze thema’s. De Stichting van het Onderwijs kijkt ernaar uit 
om de komende jaren met alle partijen samen te werken aan toegankelijk, hoogwaardig en eigentijds 
onderwijs, waarin elke leerling en student zich optimaal kan ontwikkelen. En aan een sector die 
aantrekkelijk is om in te werken.  

Daarvoor is het essentieel dat we structureel blijven investeren in onderwijs. De ambities voor onze 
samenleving en kenniseconomie, en daarmee ons onderwijs, zijn immers onveranderd hoog. De 
voorgenomen korting oplopend naar 183 miljoen uit het regeerakkoord in het kader van ‘doelmatiger 
onderwijs’ rijmt niet met die ambities. Een doelmatige besteding van onderwijsmiddelen vinden wij van 
groot belang en daar wil de onderwijssector zich ook voor verantwoorden richting overheid en 
samenleving. Echter, de focus op doelmatigheid wordt door het kabinet nu vertaald naar een besparing op 
onderwijs en dat is volgens de Stichting van het Onderwijs niet de manier om met onderwijs om te gaan. 
We gaan hierover ook graag met u in gesprek. 

Omwille van de belangen van onze leerlingen, studenten en ons onderwijspersoneel roepen wij u dan 
ook op tot het ongedaan maken van de doelmatigheidskorting. Dat betekent dus ook dat eventuele 
vrijwaring van de ene onderwijssector, niet ten laste komt van de andere onderwijssectoren. Want 
wanneer we willen investeren in de toekomst van Nederland, dan is een doelmatigheidskorting op 
onderwijs ongepast.  

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de Stichting van het Onderwijs, 
      
 
 
 
 
Paul Rosenmöller    Liesbeth Verheggen 
Voorzitter     Vicevoorzitter 

 
i.a.a. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 

                                                 
1 Zie de bijlage voor het Zes-puntenplan van de Stichting van het Onderwijs 
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Onderwerp:   

Investeer, en kort niet op onderwijs!   


