
 

 

Emmen, 7 september 2012 

 

Beste collega’s, 
 
Afgelopen voorjaar heb ik deel uitgemaakt van de themacommissie Vereenvoudiging 
Bekostiging van de VO-Raad, waarvan de uitkomsten de komende periode op een aantal 
regiobijeenkomsten worden besproken. Op 12, 19 en 24 september 2012 vinden deze 
bijeenkomsten plaats. Ik roep u op om daarheen te gaan en de voorstellen te verwerpen, 
omdat ze én principieel onjuist zijn én omdat het strategisch onjuist is om op dit moment 
dergelijke voorstellen vanuit de VO-Raad te formuleren. 
 
Tijdens de drie bijeenkomsten van de themacommissie werd als argument voor de grote 
haast een bekostigingsvoorstel van de minister gebruikt. Dit voorstel zou zo slecht zijn dat er 
beter een eigen voorstel gemaakt zou kunnen worden. Op de drie bijeenkomsten heb ik 
herhaaldelijk om het voorstel van de minister gevraagd, maar helaas heb ik het nooit onder 
ogen gekregen, laat staan tegen de rekenexercities van de commissie kunnen afzetten.  
Ik heb dus niet kunnen beoordelen hoe het model van de minister op macroniveau uitpakt. 
 
Tijdens het bespreken van de verschillende bekostigingsmodellen, die door het bestuur 
waren opgesteld, werd mij duidelijk hoe de verschillende besturen vanuit hun eigen situatie 
reageerden en redeneerden. Besturen van brede scholengemeenschappen, en dan vooral 
van éénpitters met nevenvestigingen, realiseerden zich al snel dat zij het kind van de 
rekening zouden kunnen worden, terwijl grote schoolbesturen met meerdere soorten scholen 
al snel hadden uitgerekend dat de korting op brede scholengemeenschappen wel zou weg 
vallen tegen de winst op de smalle scholengemeenschappen. Vanaf het begin was er een 
belangentegenstelling tussen de verschillende schoolbesturen. Discussies over de 
onwenselijkheid daarvan bij dreigende bezuinigingen werden van de kant van het bestuur 
van de VO-Raad regelmatig onderbroken met de opmerking dat het voorstel van de minister 
desastreus is. Helaas, nogmaals, heb ik tijdens de besprekingen dat voorstel niet mogen 
aanschouwen. Uiteindelijk ben ik uit de themacommissie gestapt. En wel om twee redenen.  
 
De eerste reden sluit heel nadrukkelijk bij het bovenstaande aan: ik ben van mening dat de 
overheid verantwoordelijk is voor de bekostiging en voor het daarbij behorende 
bekostigingsmodel. Diezelfde overheid is ook verantwoordelijk voor de geplande bezuiniging 
van 2% waar Hein van Asseldonk het over heeft. Deze 2% zal voor veel scholen grote 
gevolgen hebben.  
 
 
 
 



 

 

 
En juist op dat moment komt het bestuur van de VO-Raad met een alternatief 
bekostigingsmodel. Een model dat ik tijdens de besprekingen niet heb kunnen afzetten tegen 
het model van de minister, een model dat tot scherpe verdeeldheid binnen onze sector leidt. 
Ik vind dat dit model op een strategisch verkeerd moment wordt gelanceerd. Het is dan ook 
beter dat we onze handen niet vuil maken, ons niet tegen elkaar laten uitspelen, maar juist 
de eerstverantwoordelijke, de minister, met een plan laten komen. Tegen een dergelijk plan 
in combinatie met een bezuiniging van 2% kunnen we dan eensgezind, zo mogelijk met het 
LAKS, ouderorganisaties en vakbonden, in verzet komen. Ik voel er niets voor om met de 
minister samen te werken en daarmee de verdeeldheid in het veld tussen de scholen aan te 
wakkeren. Zeker niet op dit moment, nu er, nogmaals, van alle kanten bezuinigingen 
dreigen. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. 
 
Een tweede argument om ons tegen dit voorstel te verzetten, is van principiële aard. Het lijkt 
erop dat een groot aantal brede scholengemeenschappen het gelag van het nieuwe model 
betalen. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn schoolbesturen in de 
landelijke regio’s overgegaan tot de vorming van brede scholengemeenschappen met 
nevenvestigingen. Op nogal wat plaatsen heeft dit veel voeten in aarde gehad. De brede 
scholengemeenschappen kregen een gunstiger bekostigingsformule dan de smalle scholen. 
De afgelopen decennia hebben deze schoolbesturen daar hun onderwijs op afgestemd. Ook 
kregen deze scholen extra middelen om nevenvestigingen in stand te houden. De 
voorliggende voorstellen gaan ten koste van de brede scholen en hun nevenvestigingen. 
Daarmee dreigt kaalslag voor het onderwijs in de landelijke gebieden. Daarbij komt nog dat 
veel van deze landelijke regio’s met krimp te maken hebben of gaan krijgen. Een langdurige 
compensatieregeling voor schoolbesturen die meer dan 3% achteruit gaan, zoals het bestuur 
voorstelt, is dan ook een wassen neus. 
 
Ik weet dat ik met mijn tweede argument de belangentegenstelling tussen de schoolbesturen 
onderstreep. Ik ben dan ook gaarne bereid dit argument ten gunste van het strategisch 
argument en de eenheid binnen de VO-Raad in te slikken. 
 
Ik roep jullie dan ook op om naar de bijeenkomst te gaan en daar: 

• De plannen van de hand te wijzen; 
• Niet in de val van de verdeeldheid te trappen; 
• En eensgezind te eisen dat het bestuur het overleg met de minister over het nieuwe 

bekostigingsstelsel staakt. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ik hoop jullie op 24 september aanstaande te mogen ontmoeten. 
 
Voor de goede orde deel ik jullie mee dat deze oproep wordt ondersteund door: 

• Dries Koster, directeur/bestuurder van RSG Wolfsbos te Hoogeveen; 
• Marcel Klaverkamp, algemeen directeur/bestuurder dr. Aletta Jacobs College te 

Hoogezand-Sappemeer; 
• Kees Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur dr. Nassau College te Assen; 
• Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur RSG De Nieuwe Veste te Coevorden. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Johan van der Veen 
directeur/bestuurder van het Esdal College 
 
 


