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Van iedere euro gaat 98 cent naar het onderwijs 
 

AOb bedrijft scorebordjournalistiek 
 
 
De AOb bedrijft scorebordjournalistiek in haar berichtgeving over het eigen 
vermogen van schoolbesturen in het primair onderwijs. Tot die conclusie 
komen de gezamenlijke organisaties voor bestuur en management in het 
primair onderwijs en de PO-Raad.  De 2,4 miljard euro waarover de AOb het in 
zijn persbericht vanochtend heeft klopt op zich, maar dit bedrag kan niet 
zomaar worden doorvertaald naar het percentage van 60% solvabiliteit. Dit is 
het vermogen om aan schulden op lange termijn te voldoen.  De organisaties 
vinden dat er gekeken moet worden naar het totale weerstandsvermogen van 
de scholen. Dit geeft aan of een school in voldoende mate financiële 
tegenvallers kan opvangen. Pas als je deze risico’s per school kent, kun je 
beoordelen of er sprake is van een verantwoorde vermogenspositie.  
 
De stelling dat het primair onderwijs te rijk zou zijn, wordt in het persbericht van de 
AOb opgehangen aan het kengetal solvabiliteit. Dit zou te hoog zijn. Buiten het feit 
dat het ministerie hiervoor nooit een maatstaf heeft vastgesteld, zoals het artikel wel 
suggereert, is het de vraag of de solvabiliteit wel de juiste maatstaf is om de 
vermogenspositie van scholen te beoordelen. Veel beter is het om de financiële 
risico’s die een school loopt af te zetten tegen de reserves die een school heeft 
opgebouwd. Op basis van dit risicoprofiel moet een schoolbestuur uiteraard wel zijn 
vermogenspositie kunnen verantwoorden.  
 
Verder blijkt uit de gegevens die de AOb hanteert dat het primair onderwijs een 
rentabiliteit heeft van 1,7%. Ofwel: van elke ontvangen euro is meer dan 98 cent 
ingezet voor onderwijs. Dat er dus in 2006 ongebreideld is opgepot, blijkt hier in ieder 
geval niet uit. Gelet op de invoering van de lumpsumfinanciering op 1 augustus 2006 
en de onzekerheid die dit voor veel scholen met zich meebracht, zou een rentabiliteit 
van 1,7% zelfs als laag beoordeeld kunnen worden. Dat er in feite zo veel geld in het 
onderwijs zelf is gestoken getuigt van goed bestuur! 
 
Het ministerie schetst in de brief van 12 februari 2008 aan de Tweede Kamer een 
eerste beeld over de vermogenspositie van het PO. Geconcludeerd wordt dat het 
beeld van de vermogenspositie onzuiver is. Dit wordt met name veroorzaakt door 
onderwaardering van de vaste activa. Er kunnen dus geen conclusies getrokken 
worden over de vermogenspositie van het PO.  
 
In dit licht gezien, is het vreemd dat de staatssecretaris nog steeds afziet van 
aanpassing van de hoogte van het budget voor materiële instandhouding. Vorig jaar 
april meldde de staatssecretaris aan de Kamer de vermogenspositie van het PO te 



willen betrekken bij de beoordeling van de hoogte van dit budget. Nu blijkt dat de 
vermogenspositie niet zuiver kan worden beoordeeld, is er geen reden om op dit 
punt af te wijken van de uitkomsten van de vijfjaarlijkse evaluatie. Dat betekent dat 
de staatssecretaris naar onze mening de wettelijke bepalingen gewoon dient uit te 
voeren.    
 
De organisaties voor bestuur en management en de PO-Raad betreuren het ten 
zeerste dat door dit soort berichtgeving het onderwijs in zijn totaliteit in een negatief 
daglicht wordt gesteld. Dit leidt tot onnodig verlies aan vertrouwen van de 
samenleving in het onderwijs. De discussie over een goede besteding van de 
onderwijsgelden juichen zij toe. Zij onderschrijven ook dat de ontvangen Rijksgelden 
maximaal moeten worden ingezet voor het primaire proces en dat schoolbesturen 
inderdaad serieus moeten kijken naar hun reservepositie. Maar die discussie moet 
dan wel genuanceerd worden gevoerd.  
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Dit is een gezamenlijke reactie van de organisaties voor bestuur en management in 
het primair onderwijs (Besturenraad, Bond KBO, VOS/ABB, VBS, LVGS) en de PO-
Raad.  
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Jan Scholten, 
tel. 06 - 20 01 04 18 of Geke Lexmond, tel. 06 - 20 51 66 10. 
 


