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Geachte dames en heren, 
 
De organisaties voor bestuur en management zijn diep teleurgesteld in de beleidsreactie van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de evaluatie materiële bekostiging PO. Met 
deze reactie ontkent de minister het bestaan van tekorten in de bekostiging van het Primair 
Onderwijs.  
De evaluatierapporten die u op 6 juli 2006 ontvangen heeft laten een ander beeld zien. Daarbij gaat 
het om twee aspecten, namelijk prijsontwikkelingen en volumeontwikkelingen.  
 
Op het punt van de prijsontwikkelingen geven de rapporten aan dat er sprake is van forse 
prijsstijgingen. Gelukkig zijn die in de afgelopen jaren gedeeltelijk gecompenseerd door toepassing 
van de prijsindexering. Afschaffing van de automatische prijscompensatie kan tot gevolg hebben 
dat scholen gedwongen worden om te bezuinigen op het onderwijzend personeel. Wat ons betreft 
blijft die indexering dan ook in de toekomst volledig overeind.  
 
Daarnaast is er sprake van volumeontwikkelingen. De introductie van extra computers heeft geleid 
tot een sterk gestegen energieverbruik, waarvoor geen aanvullende vergoeding is verstrekt. Dat die 
computers ook warmte produceren is een probleem waar pas recent aandacht voor is gekomen. De 
extra investeringen in de onderwijshuisvesting hebben geleid tot grotere schoolgebouwen. Een 
groter gebouw betekent een hogere exploitatielast. In de afgelopen jaren zijn de 
exploitatievergoedingen echter nooit aangepast aan de extra oppervlakte van de school. Dat zou 
gebeuren bij de evaluatie van de materiële bekostiging. De onderzoeksbureaus hebben juist aan dit 
aspect veel aandacht besteed en geconstateerd dat er sprake is van tekorten op dit terrein. Ook 



2 

hebben de scholen in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in noodzakelijke ARBO-maatregelen en 
voorgeschreven wettelijke brandveiligheid waarvoor tot nu toe geen extra vergoeding is verstrekt. 
In het onderzoek naar de kosten van onderhoud van de gebouwen is eindelijk rekening gehouden 
met de kosten van onderhoud en vervanging van buiten-zonwering. Hoewel dit niet tot het 
programma van eisen van een school behoort, is het anno 2006 niet meer vol te houden dat een 
school geen buiten-zonwering nodig heeft.  
 
Het onderzoek naar de kosten van leermiddelen maakt duidelijk dat een gemiddeld pakket 
inmiddels 14 % duurder is dan de exploitatievergoeding. Het rapport geeft duidelijk aan waar dat 
verschil door wordt veroorzaakt. Het ligt voor de hand dat de Inspectie van het Onderwijs in de korte 
periode tussen de publicatie van de rapporten en het verschijnen van de beleidsreactie geen relatie 
heeft aangetroffen tussen de kwaliteit en de ouderdom van de methoden. Daar gaat het hier ook 
niet om. De vraag is of scholen in staat zijn om binnen de afschrijvingstermijn van 9 jaar voldoende 
geld te reserveren voor de aanschaf van nieuw materiaal.  
 
Alleen op het terrein van de kosten van schoonmaak is er geen direct verband te leggen tussen de 
inzet van middelen en de geleverde kwaliteit. Daar zijn, zoals de  beleidsreactie ook al aangeeft, 
betere afspraken en controle nodig.  
  
Graag willen wij apart stilstaan bij de opmerking over de verhoging van de energieprijzen. Scholen 
zijn erin geslaagd om door middel van collectieve inkoop van elektriciteit en aardgas een lager tarief 
te bedingen. Daarmee hebben de scholen op dit punt de kosten weten te beheersen. Als 
innoverend gedrag echter op deze manier wordt “afgestraft”, zal de stimulans om te innoveren snel 
wegebben. 
 
De organisaties voor bestuur en management hebben in het verleden aangegeven dat zij na 
afronding van deze evaluatie verder willen praten over een vereenvoudiging van de bekostiging. 
Echter, de manier waarop nu met de resultaten van deze onderzoeken is omgegaan doet bij ons 
ernstige twijfel ontstaan of dit nog wel een begaanbare weg is. 
 
Het uitgangspunt bij de bekostiging van het primair onderwijs is de redelijke behoefte van een in 
normale omstandigheden verkerende school. Wij zijn van mening dat de onderzoeksrapporten 
duidelijk aangeven wat die redelijke behoefte is. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om bij 
de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de 
exploitatievergoeding in overeenstemming te brengen met die redelijke behoefte. 
 
Namens de in het briefhoofd vermelde organisaties, 
met vriendelijke groet, 

 
mr. Henk Strietman 
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