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‘De begroting is weinig in-
spirerend. Alles draait om
de vraag waar geld vandaan
geschraapt kan worden. Als
je onderwijs echt belangrijk
vindt, dan schrijf je niet
zo’n tekst.
Op één zin over geld voor
groei na staat er in de be-
groting helemaal niets
zinnigs over speciaal
onderwijs. De minister con-
stateert dat het aantal kin-
deren met ernstige gedrags-
problemen toeneemt, ze
betaalt de kosten, maar ver-
der lees ik niks over oorza-
ken, of over onderzoek naar
oorzaken, laat staan een
verklaring voor de groei.
De minister vindt, net als
ik, dat voor de kinderen
met de grootste problemen
de meeste aandacht moet
zijn. Daar blijft het bij. De
minister schrijft dat dit type
leerlingen gebaat is bij
praktijkonderwijs. Maar dat
geen enkele school voor
speciaal onderwijs over fa-
ciliteiten beschikt om daar
vorm aan te geven, daaro-
ver lees ik niets. Ik lees dat
een veilige school bijdraagt
aan het voorkomen van uit-
val. Mooi, maar wat als de

school zelf niet veilig is? De
faciliteiten voor ouders om
een keuze te maken voor
regulier onderwijs met een

rugzakje of voor speciaal
onderwijs, blijven zo mager
dat de wonderen die erover
gepredikt worden alleen

maar tot teleurstelling kun-
nen leiden. Ouders worden
nog steeds geconfronteerd
met een enorme bureau-
cratie. En ook hiervoor
geldt: er wordt niets nieuws
over gemeld.
Deze begroting staat bol
van goede intenties, maar
het zijn dooddoeners
omdat ze niet worden uit-
gewerkt of onderbouwd –
noch inhoudelijk, noch fi-
nancieel. Ja, de Onderwijs-
inspectie heeft vastgesteld
dat scholen voor speciaal
onderwijs weliswaar – of
beter gezegd: desondanks –
een klimaat weten te creëren
waarbij leerlingen zich
prettig voelen, maar dat het
onderwijskundig beter kan.
De minister trekt daar 600
duizend euro voor uit. Met
60 duizend leerlingen is dat
een tientje per leerling.
Mensen in het onderwijs
hebben de naam veel te
klagen, maar tegelijkertijd
heel trouw te zijn. Hun loy-
aliteit ligt bij de leerlingen
waarmee ze dagelijks wer-
ken. Maar de roofbouw die
met dit onderwijsbeleid op
mensen wordt gepleegd –
zowel onder docenten als
onder leidinggevenden – is
dermate groot, dat we het
moment naderen dat het
echt zo niet verder gaat.’

Renn4 staat voor de Stich-
ting Regionaal Expertise-
centrum Noord Nederland
4, die sinds 1 januari 
negen cluster 4 scholen in
Groningen, Friesland en
Drenthe bestuurt.
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onder de leden

Onderwijsbegroting maakt moedeloos

Waar gaat dit kabinet eigenlijk voor?

Henk Doornkamp, voorzitter van de centrale directie van Renn4

‘Veel intenties, niets uitgewerkt’

Veel platitudes, veel papier, veel vrome voornemens.

Maar waar wil dit kabinet nu eigenlijk naartoe met het 

primair en voortgezet onderwijs? Met de begrotings-

behandeling nog in het vooruitzicht, vroeg Over Onder-

wijs vier topmanagers en VOS/ABB-leden wat ze vinden 

van de onderwijsbegroting. Hun conclusies liegen er niet

om. ‘De grenzen van het mogelijke zijn bereikt.’



Leo van Beek, voorzitter van het College 
van Bestuur van AREVO

‘Geef ruimte om 
ambities te realiseren’
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Auris ontvangt 0,13 procent
van de begroting van OCW
voor 2005. Auris als geheel
een kleine 0,03 procent van
de totale Rijksbegroting.
Waar hebben we het eigen-
lijk over. Moeten we niet
blij zijn met de 6 ton die
OCW uittrekt voor een 
kwaliteitstraject voor het
speciaal onderwijs? Een 
investering die voor Auris
neerkomt op zo’n 20 dui-
zend euro?

De werkelijkheid is schrij-
nender. Zittende leerlingen
moeten om de twee jaar 
geherindiceerd worden. 
Dit alleen al betekent voor
Auris een extra onderzoeks-
last van meer dan 200 dui-
zend euro. Tel uit je verlies!
Kwaliteit willen verhogen
met een gedecimeerd bege-
leidingssysteem. Dat kan
toch geen serieuze optie
zijn van onze minister van
Onderwijs?
‘Geen extra middelen ter-
wijl ook de vraag om meer

thuisnabij onderwijs steeds
luider wordt. Schoolbestu-
ren kunnen niet anders dan

de extra kosten voor neven-
vestiging(en) uit eigen
middelen bijpassen, ten

koste van de bestaande
scholen en diensten. Nee,
de minister heeft genoeg
papieren ambitie wanneer
het de Leerlinggebonden
Financiering betreft. Maar
de benodigde extra gelden
komen niet op tafel, waar-
mee het fundament voor
een verbeterd systeem
wordt ondergraven. 

Misschien tijd om opnieuw
na te denken over de extra
kosten van 10 miljoen euro,
die nu worden ingezet om
de indicatiestelling onaf-
hankelijk te laten verlopen.
Een econoom zou zeggen:
“Als controle je meer kost
dan het oplevert, moet je
daar maar een kritisch naar
kijken.”’

De Koninklijke Auris Groep
staat voor onderwijs, zorg,
begeleiding en diagnostiek
op hoog niveau voor leer-
lingen met een auditieve of
communicatieve beperking.
Auris is twee jaar jong en
een direct gevolg van de op 
1 augustus 2003 in werking
getreden Wet op de Exper-
tisecentra (WEC).

Over Onderwijs12

Theo van Munnen, Koninklijke Auris Groep

‘Meer werk met minder geld’

‘Meer ruimte geven, min-
der regels stellen, meer 
verantwoording afleggen.
Dat is al geruime tijd de
sturingsaanpak. Maar de
gegeven ruimte wordt 
meteen weer opgevuld met
‘verantwoording afleggen’,
‘good governance’, ‘kwali-
teitszorg’. Geen slechte
doelen en instrumenten,
maar zo is er nog altijd geen
ruimte. Geef scholen en de
vo-sector als geheel de
ruimte – en de tijd! – om

zelf keuzes te maken.
Het besef dat het onderwijs
anders moet worden inge-
richt, groeit. Belangrijkste
kenmerk van het nieuwe
denken is dat het leren van
de leerling centraal staat.
Leidinggevenden, leraren
en niet te vergeten onder-
steunende medewerkers,
hebben fysieke en mentale
tijd nodig om invulling te
geven aan het nieuwe leren.
Ook de minister heeft voor
het VO grote ambities. In de
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begroting besteedt ze para-
grafen aan ruimte geven:
veel ruimte voor een andere
inrichting van de onder-
bouw, werkend leren,
‘Nederland kennisland’, ICT,
meer ruimte voor innovatie.
Maar wat betekenen al deze
ambities voor de scholen?
Over de onbegrijpelijkheid
van sanering van het onder-
wijsachterstandenbeleid
hoef ik het niet meer te heb-
ben. Veel zorgwekkender
vind ik het formuleren van
ambities, zonder een idee te
hebben hoe scholen die
kunnen realiseren. Mijn
stelling is dat alle stimulan-
sen van de minister geen
adequaat antwoord zijn op
haar eigen ambitie.
Een oplossingsrichting? 
Ik stel voor dat de minister
bepaalt dat onze leerlingen
onder onze verantwoorde-
lijkheid leren in een perio-
de van ongeveer 36 weken
en binnen die weken iedere
dag van 8.30 tot 15.00 uur. 
De inrichting van het leren
wordt volledig onder ver-
antwoordelijkheid van de
school gebracht. Binnen
deze context zie ik voldoen-
de mogelijkheden om het
huidige onderwijs te trans-
formeren naar ‘het nieuwe
leren’. En om de medewer-
kers de ruimte te geven om
enerzijds het huidige
onderwijs te geven en an-
derzijds te groeien naar het
nieuwe leren. Tijdens deze
transformatie gaat ‘de ver-
koop’ gewoon door, zonder
extra geld van de overheid
en zonder bemoeienis met
de inhoud. Het tempo van
veranderingen wordt be-
paald door de scholen. Zo
kunnen de ambities van
zowel de scholen als de mi-
nister worden gerealiseerd.’

AREVO is een samenwer-
kingsstichting in de regio
Arnhem, Elst en Oosterbeek,
van scholen voor openbaar
en interconfessioneel onder-
wijs.

‘Dat die korting van hon-
derd miljoen op het onder-
wijsachterstandenbudget 
is teruggedraaid, maakt
voor mij voorlopig niet uit.
Tachtig procent van alle
leerlingen op onze school
zijn Haagse achterstands-
leerlingen, maar omdat het
schoolgebouw in Rijswijk
staat, worden we bekostigd
als een plattelandsschool
en krijgen we geen GOA-
gelden. Dit ondanks dat
onze school valt onder de
Stichting VO Haaglanden.
Ik heb de gemeente Den
Haag, die ons de middelen
onthoudt, al diverse malen
aangeschreven. Men ne-
geert immers 1600 Haagse
achterstandsleerlingen. Ik
krijg 450 duizend euro min-
der dan een vergelijkbare
school in Den Haag. Voor
1700 leerlingen heb ik 
1,5 fte beschikbaar voor
counseling en 0,25 fte voor
remedial teaching.
Nu de korting niet door-
gaat, wordt het in 2006 wel
anders. Dan wordt het geld
niet meer uitbetaald aan
gemeenten, maar recht-
streeks aan de scholen. 
Dan deel ik ook mee.

Ik maak me drukker om 
de sneaky bezuinigingen.
Korting op de cumiregeling
kost de school 80 duizend
euro. Het niet toekennen
van de incidentele loon-
component leidt ertoe dat
het personeel wel een peri-
odiek omhoog gaat, maar
dat er geen geld is om die te
betalen. Dat is de facto een
bezuiniging van 60 duizend
euro. Er is geen budget ge-
komen om de verlaging van
de lestaak van 26 naar 25
uur te bekostigen. Dat kost
mij 4 fte. Dan zijn er allerlei
geldverslindende arbore-
gels. Het regelen van rook-
ruimtes, de verplichte keu-

ring van glazenwasinstalla-
ties, het komt er allemaal
bij. Om nog maar te zwij-
gen van de tijd – en dus
geld – verslindende bureau-
cratie.

De begroting staat vol in-
tenties. Wij moeten aan vei-
ligheidsbeleid doen, wij
moeten taalachterstanden
wegwerken, wij moeten een
zorgstructuur opzetten.
Maar de realiteit is dat ik
profielen moet combine-

ren, dat ik docenten soms
voor drie leeftijdsgroepen
tegelijk moet laten les-
geven, dat directieleden
acht uur per week les moe-
ten geven. Het netto resul-
taat is dat de rekening bij
het personeel belandt. 
Dat is betrokken en wil
kwaliteit leveren. En wordt
zo over de kling gejaagd.’
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Koos van den IJssel, rector van het Atlas College in Rijswijk

‘Veel sneaky bezuinigingen’


