
 

P E R S B E R I C H T  
 
Zwolle, 22 september 2010 

 
Belofte maakt schuld  
Er moet bezuinigd worden. In dat licht bezien komt het onderwijs er vrij goed van af in 
2011. Daardoor kan het Actieplan Leerkracht worden uitgevoerd en de campagne tegen 
schooluitval worden voortgezet. Grotere gezinnen gaan er op vooruit en er komt meer geld 
voor het zgn. kindgebonden budget. Dat is het goede nieuws voor kind en gezin.  
Van extra investeren in het onderwijs komt het niet. Daar hebben veel politieke partijen iets 
uit te leggen. En de extra kosten door hogere leerlingenaantallen worden uit eigen zak 
betaald. Ze worden verhaald op het budget voor de kinderopvang.  
 
Toch geen vetpot voor de scholen 
Dat alles betekent nog niet dat de scholen uit de zorgen zijn. Zo krijgen ze opnieuw de 
geldontwaarding in heel beperkte mate gecompenseerd en dat nu al diverse jaren achtereen. De 
werkgeverslasten stijgen sneller dan de bekostiging. En de beweging om het binnenmilieu te 
verbeteren dreigt halverwege te stagneren. En de grote ambities voor het onderwijs met het oog 
op de Nederlandse toppositie op de lijst van kenniseconomieën wereldwijd, komt zo niet 
dichterbij.  
 
De leerkracht 
De stevige inzet om leerkrachten beter te belonen en in positie te brengen wordt voortgezet. Zij 
krijgen een beter loopbaanperspectief en hun professionele ruimte zal toenemen. Het LVGS 
hoopt dat leerkrachten hierdoor worden gestimuleerd hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit van 
het onderwijs voluit onder ogen te zien. Het lerarentekort groeit minder snel dan aanvankelijk was 
ingeschat. Echter de grote uitstroom van senioren in de komende jaren zal in allerlei sectoren 
desondanks tot tekorten leiden. Goede arbeidsomstandigheden en dito -voorwaarden zijn dan 
voorwaarde.  
 
Passend onderwijs voor elk kind 
Passend onderwijs voor ieder kind is de lakmoesproef voor onderwijskwaliteit. Het terugdringen 
van de omvang van het speciaal onderwijs lukt alleen als reguliere scholen er in slagen leerlingen 
met een beperking langer in de klas te houden. En dat kan alleen als leerkrachten de 
bekwaamheid hebben of verwerven om te differentiëren. Een heldere koers van het 
overheidsbeleid is dringend nodig om het project van passend onderwijs verder te brengen.  
 
Gezinnen met kinderen     
Veel ouders zullen in 2011 merken dat de kinderopvang duurder wordt. Bij gelijkblijvend beroep 
op kinderopvang zullen de kosten voor de ouders met ongeveer 10% stijgen. Dat wordt voelbaar 
in de portemonnee. Daar staat tegenover dat, behalve voor het eerste kind, de kinderbijslag 
wordt verhoogd. Daarnaast gaat er extra geld naar het kindgebonden budget. Grotere gezinnen 
en gezinnen met kinderen met een beperking hebben daar baat bij. De regering van CDA en 
ChristenUnie lossen daarmee een belofte in.  
 
Ambities  
Om de ambities waar te maken die in de afgelopen twee jaren in de Tweede Kamer zijn 
uitgesproken en gedragen, kanniet volstaan met het ontzien van het onderwijs bij bezuinigingen. 
Het LVGS roept de politieke partijen op om hun beloften in te lossen voor extra investeringen. De 
beloften zijn gedaan vanuit de overtuiging dat investeren in onderwijs de samenleving ten goede 
komt en bij het volle besef dat er sprake is van een crisis. 
Daarom geldt hier: belofte maakt schuld.  
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