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Onderwerp:
Zorgen over voorgenomen bezuinigingen op onderwijs

Geachte leden,
Volgende week behandelt uw Kamer de onderwijsbegroting 2019. In aanloop naar dit debat willen wij als
Stichting van het Onderwijs1 nogmaals onze zorgen uiten over de voorgenomen bezuinigingen op het
onderwijs zoals gepresenteerd in de begrotingsplannen.
Als onderwijssector werken we hard aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs. Dat is extra
van belang in de sectoren die op dit moment steeds meer te maken hebben met de gevolgen van de
lerarentekorten en de hoge werkdruk. Daarnaast zetten we ons in om gelijke kansen voor alle leerlingen
en studenten te bevorderen en stimuleren we een leven lang ontwikkelen. Om deze uitdagingen
adequaat aan te kunnen pakken zijn investeringen in ons onderwijs broodnodig. De organisaties binnen
de Stichting van het Onderwijs doen dan ook het dringende beroep om de besparingen op onderwijs in de
vorm van de doelmatigheidskorting en de nieuwe taakstellingen gepresenteerd in de begrotingsplannen
niet door te voeren.
Na overleg met minister Slob hebben wij als onderwijssector een serieuze poging gedaan om te kijken of
de doelmatigheidskorting die oploopt tot 183 miljoen euro zodanig kan worden ingevuld dat deze het
primaire proces niet zal raken. Dit is in onze ogen echter niet mogelijk; wij kunnen als onderwijssector niet
garanderen dat de korting niet voelbaar is in het primaire proces van de scholen en onderwijsinstellingen.
In het belang van de leerlingen, studenten en docenten spreken wij ons dan ook nogmaals uit tegen deze
bezuiniging.
Ook de nieuwe besparingen op het onderwijs als gevolg van hogere leerling- en studentenaantallen dan
verwacht baren ons zorgen, met name voor de toekomst. Zoals ook door de ministers is geconstateerd, in
de systematiek die momenteel gehanteerd wordt voor de leerling- en studentenramingen is het zo dat
relatief kleine afwijkingen grote budgettaire gevolgen kunnen hebben. En omdat de ministers tegenvallers
binnen de eigen begroting moeten dekken, betekent dit in de praktijk dat méér leerlingen en studenten
dan geraamd automatisch leidt tot extra bezuinigingen en een lager onderwijsbudget per leerling of
student. Dit is een terugkerend probleem. Om te voorkomen dat wij jaar na jaar met nieuwe kortingen te
maken krijgen, vragen wij u daarom om uit te sluiten dat tegenvallende ramingen straks opnieuw op de
onderwijssector verhaald worden.
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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 Onderwijs, FNV Overheid en FvOv.

Tot slot willen we benadrukken dat wanneer we als Nederland in de top van concurrerende
kenniseconomieën willen blijven, structurele investeringen in onderwijs en wetenschap cruciaal zijn.
Want investeringen in onderwijs zijn investeringen in de toekomst van Nederland.
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