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Onderwerp:
Voorgenomen bezuinigingen onderwijs begroting 2019

Geachte leden,
Volgende week behandelt uw Kamer de miljoenennota en het begrotingsbeleid van het kabinet tijdens de
Algemene Financiële Beschouwingen. In aanloop naar dit debat willen wij als Stichting van het Onderwijs1
onze zorgen uiten over de voorgenomen nieuwe bezuinigingen op het onderwijs zoals gepresenteerd in
de begrotingsplannen.
In een tijd waarin we werken aan het bevorderen van gelijke kansen, aan de kracht van onze
kenniseconomie en aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs is het essentieel dat er
voldoende geïnvesteerd wordt in ons onderwijs. De werkgevers- en werknemersorganisaties in het
onderwijs zijn dan ook onaangenaam verrast door de begrotingsplannen van het kabinet, waarin het
onderwijs opnieuw te maken krijgt met kortingen.
Niet alleen houdt het kabinet vast aan de doelmatigheidskorting oplopend tot 183 miljoen, ook is er een
extra taakstelling ingeboekt die de onderwijsinstellingen volgend jaar 19 miljoen extra kost. Het tekort dat
hiermee opgelost moet worden is groter en loopt op van 114 miljoen in 2020 naar 156 miljoen in 2022.
De nieuwe tegenvallers zijn onder meer het gevolg van hogere leerling- en studentenaantallen dan
verwacht.
De organisaties binnen de Stichting van het Onderwijs kunnen onmogelijk garanderen dat de invulling van
de doelmatigheidskorting het primaire proces in het onderwijs niet raakt, zoals wordt verlangd door het
kabinet. De werkdruk is al hoog, de overhead niet. Daarom doen wij ook de dringende oproep om nieuwe
besparingen op het onderwijs niet door te voeren. In de systematiek die gehanteerd wordt voor de
leerling- en studentenramingen is het zo dat relatief kleine afwijkingen grote budgettaire gevolgen
kunnen hebben. Doordat de referentieraming niet aansluit bij de daadwerkelijke leerling- en
studentenaantallen en het departement volgens de huidige begrotingsregels tegenvallers binnen de eigen
begroting moet dekken, zou het onderwijsbudget per leerling of student in de praktijk lager worden. Zo
wordt het principe dat het geld de leerling of student volgt geschonden. Met deze nieuwe tegenvallers
worden leerlingen, studenten en docenten hoe dan ook geraakt. Wij roepen u dan ook op tot het
ongedaan maken van deze bezuinigingen. Alleen met voldoende investeringen kunnen wij de hoge
kwaliteit van ons onderwijs blijven waarborgen.
Daarop aansluitend vragen wij, als Stichting van het Onderwijs, u om uitvoering te (laten) geven aan de
aanbeveling2 van de Onderwijsraad van 4 juli jl. betreffende de toereikendheid van de
onderwijsbekostiging: ‘de raad beveelt aan te evalueren of de bekostiging toereikend is in relatie tot de
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kwaliteit die onderwijsinstellingen met die bekostiging verondersteld worden te bereiken.’ Op dit
moment is er in de onderwijsfinanciering een straf op succes: wanneer er meer leerlingen of studenten
zijn, daalt de financiering per leerling of student. Ondanks het overvloedige bewijs dat investeren in
onderwijs een hoog rendement oplevert, wordt de krapte juist groter.
De Stichting stelt zich op het standpunt dat dit maatschappelijk onwenselijk is, en onhoudbaar in het licht
van de wereldwijde concurrentie tussen kenniseconomieën. Wij hopen van harte dat de Kamer dit
vraagstuk serieus wil oppakken.
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