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Geachte Voorzitter en Leden van de vaste Kamercommissie,  
 
Het water staat ons na aan de lippen. 
 
Deze brief is geschreven namens een 30-tal grote schoolbesturen primair 
onderwijs in De Achterhoek, Oost-Gelderland en de Liemers. 
In totaal besturen deze schoolbesturen ongeveer 175 basisscholen die 
bevolkt worden door 27.500 leerlingen met bijna 3000 personeelsleden.  
 
Namens deze groep schoolbesturen verzoek ik u op korte termijn met ons 
te overleggen over de dramatische situatie die, door een aantal factoren,  
de komende jaren dreigt te ontstaan met ingrijpende gevolgen voor de 
werkgelegenheid, de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. 
 
Welke zijn die factoren? 
Ik geef de belangrijkste weer. 

- daling van het leerlingenaantal 
De komende jaren zal een sterke daling van het leerlingenaantal te 
zien geven. Voor de regio geldt op termijn een daling van gemiddeld 
20-25%. De daling van het leerlingenaantal heeft vrijwel direct 
gevolgen voor de baten van de scholen. In termen van 
werkgelegenheid is het effect in 2020 > 500 volledige 
arbeidsplaatsen die ingeleverd moeten worden ten gevolge van de 
daling van het leerlingenaantal. Daar moeten nog arbeidsplaatsen 
bij worden opgeteld die direct zijn toe te schrijven aan de daling van 
baten, bijvoorbeeld door de wijziging van de criteria voor 
leerlingweging en de getalsmatige verschuiving van jonge leerlingen 
naar oudere leerlingen (voor deze laatste groep is de bekostiging 
lager). 

- overheidsbezuinigingen 
In het kader van 20% ‘afroomprocedure’ zal de overheid de 
komende jaren minder financiële middelen beschikbaar stellen ten 
behoeve van het primair onderwijs. In 2010 blijven de gevolgen van 
de bezuiniging op bijvoorbeeld Bestuur en Management nog beperkt 
maar die gaan daarna in volle omvang meetellen. Daarbovenop 
komt nog eens de inkrimping ten gevolge van de 20%-bezuiniging, 
die ook via andere kanalen gevoeld zal worden (bijvoorbeeld via 
bezuinigingen door gemeenten op huisvesting en 
leerlingbegeleiding). Alleen al de bezuiniging op Bestuur en 
Management gaat op korte termijn ten koste van tientallen 
arbeidsplaatsen. 



- een onberekenbare overheid 
Meerdere aspecten spelen een rol. Ik noem bijvoorbeeld het feit dat 
de functiemix, hoezeer we de ingreep ook toejuichen, moet worden 
ingevoerd terwijl de financiering daarvan nog niet helder is. Wel is 
duidelijk dat een LA-leerkracht die doorstroomt naar LB op termijn 
ruim € 5500,- op jaarbasis meer kost. Reken maar uit wat dat aan 
extra personeelskosten met zich meebrengt voor een schoolbestuur 
met 80 LB-ers. Een tweede voorbeeld is dat de overheid traag is dan 
wel zeer laat bekend maakt hoe de lumpsum voor enig jaar precies 
in elkaar steekt en met welke percentages er gerekend wordt. Hoe 
kan een schoolbestuur fatsoenlijk begroten als er allerlei marges in 
acht moeten worden genomen. Het lijkt er soms op dat het spel 
gespeeld wordt terwijl de spelregels óf nog niet bekend zijn of 
tijdens het spel worden aangepast. En dat is lastig spelen. Een derde 
voorbeeld is dat de Commissie DON adviseert schoolmanagement  
(met name ook in financiële expertise) te professionaliseren (een 
advies dat door de Tweede Kamer is overgenomen) terwijl 
tegelijkertijd het budget op Bestuur en Management wordt 
afgeroomd. Dat lijkt niet alleen een tegenstelling, dat is gewoon een 
tegenstelling. 

 
Kijken we op dit moment naar de begrotingen die door de besturen voor 
dit jaar zijn opgesteld dan stellen we vast dat het merendeel van de 
besturen (zowel grote besturen als éénpitters) in 2010 in de rode cijfers 
terecht zal komen. Er ligt ongeveer -2% verschil tussen baten en 
uitgaven. Ook dat zal linksom of rechtsom ten koste gaan van de toch al 
niet te grote reserves en tientallen arbeidsplaatsen. En als 2010 nu het 
eerste jaar zou zijn……maar veel besturen zijn ook in 2009 al 
geconfronteerd met exploitatietekorten. 
 
We luiden dus de noodklok. En die noodklok luiden we omdat de kwaliteit 
van het onderwijs ernstig in het geding is. Waar al jarenlang veel te 
weinig geld beschikbaar komt voor materiële instandhouding, is volstrekt 
helder dat er dus op personeel bezuinigd gaat worden. Het vet is er af, nu 
komen de beenderen aan de beurt. 
We hebben in Nederland onze mond vol over kenniseconomie, ambities 
worden geformuleerd dat we met ons schoolsysteem in de top 5 van de 
wereld moeten meedraaien. Als we de balans opmaken van de 
maatregelen die genomen zijn die een bijdrage zouden moeten leveren 
aan het realiseren van de ambities, dan is duidelijk dat die balans negatief 
uitvalt. Het effect van de maatregelen is het wegvloeien van 
werkgelegenheid en terugloop van kwaliteit van het onderwijs. 
 
Kortom: We maken ons zeer grote zorgen en willen graag daarover met u 
op korte termijn van gedachten wisselen. We nodigen u van harte uit naar 
de regio te komen en het met eigen ogen te aanschouwen en met de 
regionale bovenschoolse directeuren, schooldirecteuren en andere 



betrokkenen over deze cruciale problematiek een informatieve, 
constructieve en open dialoog aan te gaan. 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Jan van Woerkom 
Directeur Personeelscluster Oost-Nederland 
 
Bijlage: 
Lijst van besturen 
 
 
 


