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Onderwerp: 

Voorkomen nieuwe bezuinigingen op onderwijs 

Geachte mevrouw Van Engelshoven, geachte heer Slob, 

Eind mei 2019 geeft uw kabinet via de Voorjaarsnota 2019 een tussentijds overzicht van de uitvoering van 

de Rijksbegroting 2019. In deze nota wordt aangegeven welke wijzigingen ten opzichte van de 

oorspronkelijke begroting nodig zijn. In aanloop naar deze nota willen wij u als Stichting van het 

Onderwijs1 met klem oproepen nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Eerder heeft het 

kabinet bij monde van minister Hoekstra aangegeven nieuwe ‘doelmatigheidskortingen’ niet uit te 

kunnen sluiten en ook de huidige korting te willen handhaven. In het licht van de huidige situatie in het 

onderwijs is heroverweging van dit standpunt noodzakelijk. Aanvullend hierop baart het ons zorgen dat 

het in de begrotingssystematiek nu zo werkt dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd als 

vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van OCW. 

Het onderwijs staat voor een aantal cruciale uitdagingen. Zo stelt de toenemende vraag naar flexibel 

onderwijs andere eisen aan (het ontwerp van) het onderwijs. Ook zijn er zorgen of in de nabije toekomst 

voldoende leraren beschikbaar zijn om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, zoals u beiden zelf ook 

vaststelt in uw brief van 16 januari jl. aan de Tweede Kamer. De druk op de medewerkers in het 

onderwijs, van primair tot hoger onderwijs, is hoog en dit kan leiden tot zorgen over de kwaliteit. De 

werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs delen deze zorg en werken 

daarom hard om de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs te bevorderen. Om deze uitdagingen 

het hoofd te bieden, zijn investeringen nodig. Deze investeringen zijn niet alleen goed voor de 

onderwijssector, maar ook essentieel voor de (concurrentie)positie van Nederland als kenniseconomie. 

Essentieel, omdat goed onderwijs een voorwaarde is voor innovatie en economische groei. Investeren in 

onderwijs betaalt zich dan ook op verschillende manieren terug. 

In navolging van onze eerdere oproepen willen wij nogmaals benadrukken dat de doelmatigheidskorting 

een averechtse werking heeft op de kwaliteit van onderwijs. Wij verzoeken u daarom deze korting tegen 

het licht te houden en alles in het werk te stellen om deze bezuiniging te schrappen, en hoe dan ook in elk 

geval af te zien van een eventuele nieuwe doelmatigheidskorting. Om te voorkomen dat wij jaarlijks met 
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nieuwe kortingen te maken krijgen, vragen wij u verder te verhinderen dat tegenvallende ramingen straks 

opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.  

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van de Stichting van het Onderwijs, 

Liesbeth Verheggen Pieter Duisenberg 

Voorzitter  Vicevoorzitter 


