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Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, mevrouw M.J.A. van der Hoeven 
Postbus 16375 
2500 BJ  DEN HAAG 
 
 
 
Datum Kenmerk 
22 augustus 2006 BK.IK.LS/350747 
 

Geachte minister, 

U hebt op 6 juli 2006 een viertal rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd met de mededeling 
dat u met een beleidsreactie daarop komt na de zomer. Wij dringen er met klem bij u op aan deze 
reactie nu heel spoedig te geven. De inhoud van de rapporten maken volstrekt duidelijk dat de 
materiële bekostiging van het primair onderwijs ernstig tekort schiet. Het is hoog tijd dat de 
rijksoverheid in de buidel tast om aan deze structurele geldnood op scholen een einde te maken. 

De rapporten beperken zich tot een viertal onderwerpen omdat daar de grootste knelpunten werden 
verwacht. Knelpunten blijken inderdaad zeer nadrukkelijk aanwezig. De rapportages roepen daarom 
al meteen de vraag op of nu weer vijf jaar gewacht moet worden voordat blijkt dat ook andere 
knelpunten al jarenlang bestaan. Zo blijkt uit ander onderzoek van het ministerie van VROM in het 
kader van het Frisse Scholen project dat  in 80 procent van de scholen in Nederland het 
binnenklimaat niet voldoet aan de minimale eisen. Daar lijden de leerprestaties van de leerlingen 
onder en het veroorzaakt ook een hoog ziekteverzuim onder leerlingen én leraren. 

Uit het rapport over de bekostiging van het onderhoud van scholen blijkt alleen al een jaarlijks 
tekort van € 40 mln., terwijl dan de kosten van verbouwplannen van scholen om het ziekmakende 
binnenklimaat aan te pakken nog volledig buiten beschouwing blijven. Als de 
onderhoudsvergoedingen niet omhoog gaan, zal dat de komende jaren onontkoombaar leiden tot 
nog slechtere schoolgebouwen, waar de energiekosten dan ook nog eens de pan uit zullen rijzen.  

De begroting 2007 wordt momenteel voorbereid, de verkiezingstijd breekt aan. Daarom heeft het 
onderwijsveld er recht op te weten wat uw reactie is op deze ernstige signalen. Wij vinden dat 
scholen ook recht hebben op een gebouw om trots op te zijn en waarin goed materiaal aanwezig is 
voor leerlingen en leraren. 

De wet schrijft voor dat u de programma’s van eisen vóór 1 oktober a.s. voor de komende vijf jaar 
vaststelt. De derde dinsdag is binnen een maand aan de orde en wij willen graag nog voldoende tijd 
hebben om op uw beleidsreactie te kunnen reageren. 

Een afschrift van deze brief sturen we ook naar de Tweede Kamer. 

Met vriendelijke groet,  
VOS/ABB, 
 
 
 
J. Vlaanderen 
waarnemend directeur  
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