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Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, 

 

Onderstaande besturen zijn bijeen geweest en hebben met elkaar gesproken over de uitkomsten van de 

commissie Don, het advies van de Onderwijsraad en de nieuwe koers Passend Onderwijs. 

U staat op dit moment voor het nemen van beslissingen met verstrekkende gevolgen, zeker in het licht 

van de financiële situatie van Nederland en van het (primair) onderwijs. Wij willen u onze mening 

meegeven, als direct betrokkenen uit het werkveld waar u voor beslist. 

 

Meer voor minder geld: het kan! 

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over het vergroten van doelmatigheid in het onderwijs. 

Vooropgesteld dat doelmatigheid niet synoniem is aan kwaliteit (kijk naar het bankwezen!), zijn wij 

bereid om mogelijkheden te onderzoeken om efficiënter te werken als dit de kwaliteit van het onderwijs 

ten goede komt.  

In onze eigen analyse van inefficiëntie in het basisonderwijs noemen wij nadrukkelijk de bureaucratie. 

Door de regelgeving is de administratieve druk hoger geworden (u kunt denken aan de uitvoering van de 

CAO-PO, de jaarrekeningen, meervoudige publieke verantwoording, opzetten brede scholen, aansluiting 

kinderopvang, uitvoering van de arbowetgeving enz.). Ook de talrijke subsidietrajecten werken hieraan 

mee. De aanvraag en verantwoording van subsidies creëert een tussenlaag van (controlerende) 

instanties en adviseurs en vraagt veel tijd en middelen die anders besteed kunnen worden. De 

opbrengsten op langere termijn zijn twijfelachtig. Versnippering van de middelen zorgt voor 

onsamenhangendheid in beleid, temeer daar voor structurele borging de middelen ontbreken.   

Wij stellen dat, als de subsidiemiddelen als reguliere middelen in de lumpsum worden opgenomen, er per 

saldo meer geld terechtkomt op de plaats waar het bedoeld is: in de klas, voor de verhoging van de 

kwaliteit van het onderwijs aan kinderen. Daar waar de basis ligt van goed –passend- onderwijs! 

Wij ondersteunen de denkrichting die de staatssecretaris heeft beschreven in haar brief van 2 november 

j.l. m.b.t. Passend Onderwijs. Het geld moet zoveel mogelijk in het primaire proces terecht komen, zodat 

de talenten van elk kind optimaal ontwikkeld kunnen worden. Wij onderstrepen het belang van 

kwalitatief goed onderwijs en willen dit realiseren. Wij zijn er van overtuigd dat goed leiderschap 

daarvoor onontbeerlijk is. Ook hiervoor zou door een andere inzet van middelen meer ruimte zijn. 

Speerpunten zijn onderwijskundig leiderschap en versteviging van de financiële kennis. 

Wij denken dat er méér opbrengst zal zijn, zélfs als niet het volledige bedrag van de subsidies wordt 

opgenomen in de lumpsum. Meer voor minder geld dus. 

 

Bijzondere positie primair onderwijs 

Wij willen hier ook de bijzondere positie van het primair onderwijs benadrukken in relatie met de andere 

onderwijssectoren. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het primair onderwijs meegenomen 

wordt in maatregelen die een oplossing moeten bieden voor problemen in andere sectoren 

(schoolverzuim in het VO, de fusietoets, wetsvoorstel zeggenschap leraren enz.). Dit legt een onnodige 

druk op onze sector.  

 

Rust, ruimte en vertrouwen 

In de afgelopen tijd is er veel gebeurd in het primair onderwijs. De kranten schrijven graag over slechte 

prestaties, zwakke scholen en slecht bestuur en management. Naar ons idee worden steeds vaker regels 



gemaakt op deze uitzonderingen. Het economisch denken krijgt de overhand: wij zien een toenemende 

tendens naar het denken in termen van beheersbaarheid, controle en opbrengsten. Interventies moeten 

daarbij –snel- resultaten laten zien. Het lijkt alsof onderwijs steeds meer als kostenpost wordt gezien in 

plaats van een investering in de toekomst. 

 

Wij vragen nadrukkelijk: 

• om de interventies tijd en ruimte te geven zich te ontwikkelen tot goede oplossingen. Het aantal 

variabelen dat de kwaliteit van een school c.q. ons onderwijs bepaalt is enorm. We praten 

immers niet over een ‘product’, maar over een relationele dienst waarin het contact tussen 

leerling en leerkracht centraal staat. De praktijk van het onderwijs verloopt nooit eenduidig en is 

daarom niet te vatten in tabellen volgens een lineair model;  

• om uw vertrouwen in het bestuursvermogen van het primair onderwijs in Nederland door 

middelen en bestedingsruimte te geven, én 

• vertrouwen in het beoordelingsvermogen van ouders.  

 

Wij willen goed onderwijs realiseren en hierover verantwoording afleggen aan de ouders. Wij denken 

ook, dat als we dit niet goed doen het aantal kinderen op onze scholen terug zal lopen doordat ouders 

andere keuzes maken. Goede communicatie, de (G)MR en meervoudige publieke verantwoording aan 

direct betrokkenen spelen hier een belangrijke rol in. Daarnaast vinden wij het normaal dat wij 

verantwoording afleggen aan onze financier, het Ministerie van OCW, middels de Inspectie en een 

jaarrekening/verslag. 

Hierbij willen wij benadrukken dat de regelgeving zo eenvoudig mogelijk gehouden moet worden. 

 

Wij hopen van harte dat u deze overwegingen meeneemt in uw besluitvorming. Desgewenst zijn wij 

graag bereid om één en ander mondeling toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dhr. P.L.J. Janssen 

Onderwijsbureau Meppel 

p.janssen@onderwijsbureau-meppel.nl 

 

i.o. van de besturen van 

 

• Stichting Christophorus, stichting voor katholiek en oecumenisch onderwijs in de Noordoostpolder, 
Vollenhove en Kampen; 

• Stichting OBAONOP, stichting voor openbaar onderwijs in de Noordoostpolder; 
• Bisschop Möller Stichting, stichting voor katholiek onderwijs in Friesland; 
• Mgr. Niënhausstichting, stichting voor katholiek onderwijs in Groningen; 
• Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe; 
• Stichting ROOBOL, openbaar onderwijs in het gebied Lauwersland, het noordoosten van Friesland; 
• Stichting RK Schoolbestuur Schalkhaar; 
• VCO Midden Groningen, protestants christelijk onderwijs Hoogezand, Slochteren en Siddeburen; 
• VCBO Kollumerland vereniging voor christelijk primair onderwijs; 
• PCBO Dongeradeel vereniging voor protestants christelijk onderwijs; 
• PCBO Tytsjerksteradiel, vereniging voor protestants christelijk primair onderwijs; 
• PCBO Dantumadeel, vereniging voor protestants christelijk primair onderwijs; 
• Noventa, vereniging voor christelijk onderwijs in de gemeente Achtkarspelen 
• Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool, Wilp 
• De Tjongerwerven, vereniging voor christelijk primair onderwijs in Wolvega, Appelscha, Haulerwijk, 

Oosterwolde e.o. 

 

 


