
Persbericht 

 
Stank voor dank: de leerling is de dupe ! 
Scholen voortgezet onderwijs worden onredelijk gestraft voor het 
goed uitvoeren van het overheidsbeleid. 
 
De onderwijsplannen van het kabinet zijn zeer verontrustend. Op 
Prinsjesdag werd bekend, dat de scholen voor voortgezet onderwijs flink 
geld moeten inleveren, 84 miljoen euro. Overleg met de Minister in de 
afgelopen maanden om dit slechte voornemen van tafel te halen heeft 
niet mogen baten. De leerlingen en de ouders zullen het gelag betalen, 
docenten zullen ontslagen moeten worden, schoolvakken zullen 
verdwijnen. De scholen in onze regio Alkmaar – Heiloo – Bergen – 
Langedijk, Heerhugowaard, Niedorp, Wieringermeer en Wieringen 
worden er zwaar door getroffen. Een verarming van ons 
onderwijsaanbod dreigt. De schoolbesturen en directies luiden de 
noodklok. Het water staat aan de lippen.  
 
Wat is er aan de hand?  
Concreet bezuinigt het kabinet 35 miljoen euro op de brede 
scholengemeenschappen, het budget voor arbeidsmarktknelpunten wordt geschrapt 
(9 miljoen) en er wordt bijna 20 miljoen euro op het vmbo bezuinigd. Ook wordt er 
nog op een aantal kleinere posten bezuinigd. De schoolbesturen en de directies 
maken zich daarnaast grote zorgen over de extra werkdruk. Het voortgezet onderwijs 
krijgt er namelijk weer twee grote taken bij: gratis schoolboeken en maatschappelijke 
stage. De werkdruk die al hoog was, wordt alleen maar verder verhoogd door deze 
extra taken. 

De Minister wil bevorderen dat er kleinere scholen komen. Voor de veiligheid, voor 
de kwaliteit. Welke ouder zal daar tegen zijn? Welke schoolbestuurder zal niet mee 
willen werken? Lijkt het tij in onderwijsland dan eindelijk te keren? Gaan we nu echt 
na twee generaties teleurstellend onderwijsbeleid een heropleving meemaken? Toen 
bekend werd gemaakt hoe de Minister zijn doel wil bereiken sloeg de schrik om het 
hart. Hij zal menige school aan de rand van de afgrond brengen. Ook de scholen in 
onze regio. Hij wil namelijk het geld, dat de schoolbesturen krijgen om brede 
scholengemeenschappen in stand te houden, laten vervallen. Want hij vindt dat hij 
met dat geld eigenlijk de vorming van grote scholengemeenschappen stimuleert. Dat 
moet eerst maar eens afgelopen zijn. Geeft hij dan tegelijkertijd geld aan de besturen 
om nieuwe kleine scholen op te richten? Helaas is daar geen sprake van. Wat 
betekent het dan als de scholen nu zo veel geld moeten inleveren, terwijl de huidige 
scholen wel moeten blijven bestaan? Ondertussen is er heel moeilijk aan voldoende 
gediplomeerde docenten te komen.  Bovendien kent het onderhoud van een aantal 
schoolgebouwen in de regio een forse achterstand wegens een tekort aan 
overheidsgeld. De leermiddelen (boeken en dergelijke) voor de leerlingen moeten 
gratis worden, terwijl de scholen voor de kosten ervan niet volledig door de overheid 
gecompenseerd gaan worden.  Onze scholen opereren dus al tegen een achtergrond 
van vele tekorten. Jaarlijks is het een strijd om de eindjes aan elkaar te knopen en 



toch de school aantrekkelijk te houden voor de leerlingen en de personeelsleden. 
Voor het verbeteren van de positie van de leraar zou 1,1 miljard euro nodig zijn, was 
het advies van de Commissie leraren onlangs. Zeer terecht. Geen goede scholen 
voor onze kinderen zonder voldoende goede leraren, die er willen werken, nu en in 
de komende jaren. Het is echter volstrekt onduidelijk waar dat enorme extra bedrag 
vandaan moet komen. De inzet op Prinsjesdag was een gevoelige bezuiniging ! 
Conclusie: De scholen zitten in een moeilijke, kwetsbare positie en verwachtten van 
deze Minister eindelijk een echte oplossing. Het werd een dreun. De leerlingen en de 
ouders zullen het gaan voelen. 
 
Wat is een brede school en waarom zou hij moeten verdwijnen? 
Bij de invoering van de wet op de basisvorming in 1993 dreigden veel kleine scholen 
in de regio, met name ook in de dorpen, te verdwijnen. Ze waren te klein om de 
nieuwe onderwijsvorm in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs te kunnen 
betalen. De regering bevorderde met zijn financieel beleid dat de kleine scholen, 
meestal mavo’s en scholen voor beroepsonderwijs, konden worden opgenomen in 
brede scholengemeenschappen. Er kwam een fusiegolf. Sommige kleine scholen 
konden als nevenvestiging of als afdeling van een hoofdvestiging verder, andere 
scholen verdwenen. Vaak moesten leerlingen verder van huis, de overblijvende 
schoolgebouwen moesten worden uitgebreid. Maar we stonden er achter. Het 
onderwijs moest immers aan kwaliteit winnen. De leerlingen moesten betere kansen 
krijgen voor een geschikte leerweg. Dat kostte veel geld en daarvoor bedacht men in 
Den Haag een nieuwe schoolorganisatie: hoofd- en nevenvestigingen, 
scholengemeenschappen met afdelingen. Met één bestuur, één directie en één 
administratie kon geld worden bespaard, dat aan het onderwijs ten goede zou 
komen. Dankzij dit model bleven er in onze regio scholen open in Heiloo, Bergen, 
Langedijk en Wieringen, die anders gesloten hadden moeten worden. In Alkmaar, 
Heerhugowaard en de Wieringermeer vormden de scholen zich om tot brede 
scholengemeenschappen. Voor alle onderwijssoorten, van vmbo t/m gymnasium, 
konden de leerlingen bij ons terecht. De duurste voorzieningen werden 
geconcentreerd op de hoofdvestigingen, waardoor in de regio nevenvestigingen of bij 
bijzondere vakken kleinere klassen betaalbaar bleven. Ondertussen dachten de 
schoolbesturen na over de interne organisatie van zo’n grotere, brede school. De 
oplossing  werd gevonden in een kleinschalige interne organisatie. Kleinere 
afdelingen of sectoren binnen de brede scholengemeenschap met een eigen 
schoolleiding zorgden voor een menselijke maat, als onderdeel voor een grotere, 
centraal geleide onderwijsorganisatie. Ouders en leerlingen hebben in de praktijk van 
alle dag in de eerste plaats met ‘hun’ kleinschalige afdeling of sector te maken en de 
docenten die daar werken. De beoogde efficiëntievoordelen van de brede school 
konden zo geborgd worden met een goede kwaliteit. Voor het op deze wijze 
organiseren van de scholen, met name voor het opnemen van het vmbo, krijgen de 
scholen sinds de jaren negentig van de overheid een extra bedrag. Als je dat nu 
afneemt zonder een goed alternatief voor een nieuwe onderwijsorganisatie, vraag je 
van de scholen het onmogelijke.  
 
Wat zijn de gevolgen? 
Voor de scholengemeenschappen in onze regio betekent de aangekondigde korting 
minder geld voor het verzorgen van het onderwijs. Afhankelijk van de schoolgrootte 
kan dat oplopen tot een verlies van vijf tot tien docentenbanen per bestuur. Dat is 
alleen op te vangen met grotere klassen en/of het schrappen van schoolvakken, die 



door weinig leerlingen worden gevolgd. Hoe zo meer kwaliteit, meer veiligheid? 
Blijven de kleinere nevenvestigingen in de regio wel betaalbaar? Waar moeten die 
leerlingen dan naar toe? Naar de hoofdvestigingen? Wie gaat dan de 
huisvestingsaanpassingen en -uitbreidingen betalen? En van welk geld? Is dit dan de 
oplossing voor een probleem dat vooral de Minister kwelt?  
 
Wat is er nu nodig? 
De schoolbesturen van de CSG Jan Arentsz, het Openbaar Voortgezet Onderwijs 
(Stedelijk Dalton College Alkmaar, Willem Blaeu, Berger Scholengemeenschap, 
Huygenwaard, rsg Wiringherlant, Murmellius Gymnasium, de Rein Abrahamseschool 
en De Polsstok), het Petrus Canisius College en het Trinitas College (Han Fortmann, 
Johannes Bosco) benadrukken, dat de scholen niet zonder grote gevolgen geld 
kunnen inleveren. Dat gaat ten koste van de klassengrootte en het onderwijsaanbod 
en dus van de kwaliteit van het onderwijs voor onze leerlingen. Zij roepen de 
gemeentebesturen en de ouders op om hun bezorgdheid te laten blijken bij de 
landelijke politiek die dit onverstandige voornemen zou kunnen tegenhouden. 
Nederland was nog nooit zo rijk. Het voortgezet onderwijs werd nog nooit zo geplukt. 
De schoolbesturen beraden zich op verdere acties om de Minister duidelijk te maken 
dat zijn voornemen grote schade zal aanrichten op onze scholen. Zij denken aan een 
‘estafetteactie’ in de komende maanden, waarin dan de ene, dan de andere school 
aandacht vraagt voor dit onrecht, tot er een oplossing komt uit Den Haag. Wij hopen 
dat dit onheil met alle direct betrokkenen nog tijdig kan worden gekeerd. Kom op 
voor goed, compleet onderwijs met gemotiveerde docenten en directies. Stop de 
uitverkoop van een onderwijsbestel, waar onze kinderen van afhankelijk zijn. 
 
 
Einde Persbericht 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Nadere informatie bij de besturen, cq. directies van de CSG Jan Arentsz: hr. L. Spaans; het Openbaar 
Voortgezet Onderwijs (Stedelijk Dalton College Alkmaar, Willem Blaeu, Berger Scholengemeenschap, 
Huygenwaard, rsg Wiringherlant, Murmellius Gymnasium, de Rein Abrahamseschool en De 
Polsstok):hr. R. Gase; het Petrus Canisius College: mw. A. Harteveld; en het Trinitas College (Han 
Fortmann, Johannes Bosco): hr. G.E.A. van Luin. 
  
 
   
 
  
   


