
Claim van twee ton tegen iPad-schoolbestuur 
Reactie Maurice de Hond aan het Onderwijsblad dd 19-1-2018 
 
Hoe kijk je aan tegen de terugvordering? 
 
Vind ik een gênante beslissing. Op geen enkele wijze wordt door het Ministerie de eigen rol 
mee in beschouwing genomen, waardoor we als bestuur besluiten hebben genomen 
waarvan ze nu zeggen dat het niet juist is. En het klopt trouwens ook niet met de wetgeving. 
Je mag scholen alleen op 1 augustus sluiten. Elke verantwoordelijk werd met veel omhaal 
van woorden genegeerd. 
 
Maak je gebruik van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen? 
 
Is al gebeurd. We willen tot het gaatje gaan. 
 
Welke bezwaren heb je aangevoerd tegen de terugvordering en hoe beoordeel je het 
feit dat deze niet zijn gehonoreerd? 
 
a. In de wet staat dat scholen alleen per 1 augustus gesloten kunnen worden. 
b. De Helpdesk van DUO heeft ons fout geïnformeerd. Een waarschuwing voor iedereen die 
de Helpdesk van DUO belt en vervolgens daarop handelt. Het Ministerie stelt dat alleen een 
schriftelijke bevestiging van het advies geldig is en anders kan je er geen beroep op doen. 
c. De financiële afdeling van de Inspectie was door ons onder andere in oktober 2016 via 
email geïnformeerd over de sluiting van De Voorsprong voor het eind van 2016 en het feit 
dat wij aannamen (o.a. op basis van de informatie van DUO) dat de financiering door zou 
lopen tot het eind van het schooljaar. Desondanks beweert de Inspectie dat ze pas in 
februari 2017 erachter is gekomen. Dit zijn letterlijke citaten uit onze mail: 
"Naar verwachting zal verwachting zullen alle leerlingen na de herfstvakantie op een andere 
school ingeschreven zijn." 
"Deze keuzes houden in in dat het schoolbestuur over de maanden november 2016-juli 2017 
bekostiging voor deze school zal ontvangen, terwijl daar geen uitgaven meer tegenover 
staan." 
"Door deze acties creëert het bestuur voldoende saldo tot en met juli 2017 ... om de 
financiële positie te verstevigen.” 
Als je na deze teksten uit onze mail in oktober 2016 beweert dat je pas in februari 2017 op 
de hoogte was, dan ben je alleen bezig om je eigen straatje schoon te vegen. 
Als DUO ons niet fout had geïnformeerd en/of als de Inspectie had aangegeven in oktober 
2016 dat deze gang van zaken niet kon, dan hadden wij niet ons best gedaan om leerlingen 
na de herfstvakantie op andere scholen geplaatst te krijgen, waaronder op De Ontplooiing. 
We denken dus dat we uiteindelijk bij de bestuursrechter een sterke zaak hebben om deze 
beslissing van de minister te laten terugdraaien. 
 
Is de stichting-in-liquidatie in staat om aan de terugvordering te voldoen (of een 
betalingsregeling aan te gaan) binnen de termijn van zes weken? 
 

https://www.aob.nl/nieuws/claim-van-twee-ton-tegen-ipad-schoolbestuur-de-hond/


Wij zijn niet in staat om dat bedrag terug te betalen. Dat is aan onderwijs uitgegeven. Maar 
verwachten dat we het uiteindelijk niet hoeven terug te betalen. 


