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Woerden, 16 september 2008 

Reactie VOS/ABB op onderwijsbegroting:  

Weer geen extra geld voor onderhoud scholen 

De onderwijsbegroting voor 2009 ziet er op het eerste oog sympathiek uit. Een 
miljard extra voor het onderwijs klinkt goed. Maar wie beter kijkt, ziet dat het 
voornamelijk gaat om bedragen die afgelopen voorjaar al zijn uitgetrokken voor 
verbetering van de lerarensalarissen, gratis schoolboeken, kinderopvang 
en tegengaan van schooluitval. Veel nieuws is er niet bij. "Erger is dat er 
wederom geen geld komt voor onderhoud van schoolgebouwen en 
ondersteunend personeel", aldus Theo Hooghiemstra, algemeen directeur van 
VOS/ABB. 

Hij vindt het jammer dat het onderwijsondersteunend personeel in deze 
begroting buiten de boot valt. Veel geld gaat er naar lerarensalarissen en dat is een 
effectief middel in de strijd tegen het lerarentekort. Maar de aanstelling van 
conciërges en administratieve krachten is ook belangrijk om leraren en schoolleiders 
te ontlasten en het werk aantrekkelijker te maken. Uit deze begroting blijkt weinig 
waardering voor het werk van het onderwijsondersteunend personeel. De 
werkgevers in het onderwijs tonen die waardering wél. In de zojuist afgesloten cao 
voor het voortgezet onderwijs is een loonsverhoging voor het ondersteunend 
personeel opgenomen. Dit betalen de werkgevers dus zelf.  

Tekorten op onderhoud 
De schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs zijn vrijwel volledig 
afhankelijk van de rijksbijdragen wat het onderhoud betreft. De vergoeding daarvoor 
schiet schromelijk tekort en dat is al lange tijd het geval. Hooghiemstra: "Geld voor 
gebouwen scoort veel minder dan salarisverbeteringen en daarom loopt de 
achterstand alleen maar op. Na de laatste evaluatie in 2006, die duidelijk uitwees dat 
de vergoedingen onvoldoende zijn, gebeurde er niets. De scholen komen tekort 
op de kosten voor onderhoud, energie, leermiddelen en schoonmaak. Ook nu is 
OCW niet van plan hier iets aan te doen. En dat terwijl het verhaal dat besturen te 
veel geld op de bank hebben staan, onlangs is ontzenuwd door het 
accountantsbureau Pricewaterhouse Cooper. Dit bureau rekende uit dat 
schoolbesturen in het primair onderwijs geen te groot eigen vermogen bezitten. Het 
bedrag dat zij gemiddeld op de bank hebben staan is nodig om risico's te kunnen 
opvangen en om tijdig nieuwe investeringen te kunnen betalen."



 
 
Binnenmilieu 
Het binnenmilieu, de muffe lucht,  is zo'n probleem dat grote investeringen vergt. 
OCW trekt - zoals eerder al bekend was - 2,7 miljoen euro uit voor een 
bewustwordingscampagne, een informatiepakket en een CO2-meter voor elke 
basisschool. Maar daarmee wordt niets verholpen. De besturen zijn zich al bewust 
van de muffe lucht, maar ze kunnen het probleem niet oplossen, omdat ze daar geen 
budget voor hebben. Een bestuur met bijvoorbeeld veertien basisscholen heeft al 
bijna een miljoen euro nodig om de lokalen op te frissen, zo staat in het nieuwe 
nummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs dat morgen verschijnt.    
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