
 

 

Geachte leden, 
 
Op 19 december 2017 nam de Eerste Kamer de motie van lid Postema c.s. aan waarin zij de regering 
oproept te bekijken of zij de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs kan verzachten en 
bij voorkeur ongedaan kan maken. De werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting 
van het Onderwijs1 zijn verheugd dat, net als zij, ook de Eerste Kamer van mening is dat deze besparing op 
onderwijs oplopend tot 183 miljoen euro niet rijmt met de investeringen uit het regeerakkoord. 
Investeringen die nodig zijn om te zorgen dat we toegankelijk, hoogwaardig en eigentijds onderwijs 
kunnen blijven geven aan elke leerling en student. En om te zorgen dat dat de sector aantrekkelijk is en 
blijft om in te werken. 
 
De Stichting van het Onderwijs vindt het dan ook buitengewoon teleurstellend dat minister Hoekstra van 
Financiën in een reactie op de aangenomen motie laat weten dat hij en de ministers van en voor 
Onderwijs geen mogelijkheden zien om de doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen. Zij gaan 
kijken waar het onderwijs doelmatiger kan, waarbij geprobeerd wordt ‘het primaire proces zoveel als 
mogelijk te ontzien’. De Stichting van het Onderwijs is er niet op voorhand van overtuigd dat de 
doelmatigheidsbesparingen het primaire proces van de scholen en onderwijsinstellingen niet zullen raken. 
In een sector waarin we te maken hebben met uitdagingen zoals het oplossen van de lerarentekorten, het 
stimuleren van een leven lang ontwikkelen en het bevorderen van gelijke kansen is elke investering hard 
nodig.  
 
Wij doen daarom een dringend beroep op u om de regering nogmaals duidelijk te maken de 
voorgenomen doelmatigheidskorting voor dit jaar en de komende jaren op zijn minst te verzachten, dan 
wel te schrappen. De ambities voor onze samenleving en kenniseconomie, en daarmee ons onderwijs, zijn 
immers onveranderd hoog en besparingen op onderwijs rijmen niet met deze ambities. Wanneer het 
kabinet wil investeren in de toekomst van Nederland, dan is een doelmatigheidskorting op onderwijs 
ongewenst. 
 
Hoogachtend, 
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
 De Stichting van het Onderwijs is een samenwerkingsverband van de sectororganisaties en vakorganisaties in het onderwijs en bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, 

MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Connectief, FNV Overheid en FvOv. 

Aan: 
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