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: Algemeen Overleg Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet
onderwijs

Geachte Kamerleden,
Op woensdag 3 oktober vindt het algemeen overleg plaats over het Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs. W ij benaderen u omdat wij van de bestuurders van
scholen voor voortgezet onderwijs in onze krimpregio's het signaal krijgen dat zij zich grote
zorgen maken over de effecten van de nieuwe bekostiging op hun scholen. In sommige
gevallen wordt er, in relatie tot de stapeling van maatregelen zoals ook de op handen zijnde
inpassing [woo en PrO binnen Passend Onderwijs, zelfs voor gevreesd of vestigingen in
stand kunnen worden gehouden. W ij adviseren daarom om een "krimpcheck" toe te passen
op het wetsvoorstel met betrekking tot de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het
voortgezet onderwijs.
Bovengenoemd wetsvoorstel heeft tot doel dat de (meerjarige) financiele planning door
schoolbesturen verbetert, onbedoelde sturing vermindert en de transparantie wordt vergroot.
De nieuwe bekostigingssystematiek zou bovendien meer rekening houden met de ontwikkelingen in het onderwijs, waarbij het uitgangspunt was dat de verandering kostenneutraal
moest zijn en dat schoolbesturen er niet meer dan 3% op vooruit of achteruit zouden mogen
aan
In de op 5 juli jongstleden aangenomen motie (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018,
31 293, nr. 400) constateren de eden W esterveld en Van den Hul echter dat "het aantal leerlingen flink afneemt en er alleen in het voortgezet onderwijs komend schooljaar al 10.000
leerlingen minder zijn, (..) dat scholen buiten de Randstad hier hard door worden geraakt,
(..) en dat veranderende wet- en regelgeving, zoals de onderwijsbekostiging, voor scholen in
krimpgebieden vaak anders uitpakt dan voor scholen in de Randstad".
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In de motie wordt de regering daarom verzocht om bij nieuwe wet- en regelgeving te toetsen
of een en ander nadelige gevolgen heeft voor scholen in krimpgebieden, en verzoekt de
regering om de Kamer op de hoogte te stellen wanneer uit een dergelijke "krimpcheck" zou
blijken dat hier in het geval van scholen in krimpgebieden sprake van is.
Inmiddels heeft de VO-raad een rekenmodel voor de vereenvoudiging van de bekostiging
beschikbaar gesteld. Uit de eerste berekeningen die schoolbesturen op basis van dit model
hebben gemaakt, blijkt dat met name brede scholengemeenschappen in krimp- en anticipeergebieden, met in verhouding een hoog deelnamepercentage VMBO Basisberoepsgericht en Kaderberoepsgerichte leerlingen binnen de Samenwerkingsverbanden voor
Passend Onderwijs, er voor wat de bekostiging betreft fors op achteruit dreigen te gaan.
Op het niveau van de school blijft men in de meeste gevallen nog binnen de vooraf vastgestelde marge van minus 3%. Door de plussen en minnen van individuele besturen op
Samenwerkingsverbandniveau te salderen ontstaat een beeld van het effect in een regio
(Samenwerkingsverband Passend Onderwijs).
Onderstaande grafiek laat het effect zien van de vereenvoudiging van het bekostigingsmodel
op het niveau van het samenwerkingsverband (SVVV) voor passend onderwijs.
Als het Samenwerkingsverband er per saldo op vooruitgaat kleurt deze groen, als deze
achteruit gaat kleurt deze rood. Hierbij varieert het totale effect van de samenwerkingsverbanden met een negatief saldo tussen de 2,2% en de 17,5%. De regio's met een positief
saldo varieren tussen 1% en 27%.
Zoals u ziet bevinden deze SWV's zich grotendeels in de krimp- en anticipeerregio's waarbij
grote bed ragen worden onttrokken aan de gezamenlijke scholen.
B ev o lkin g so n t w ikkelin g 2017 (p er d u izen d in w o n er s)
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De minister geeft aan dat voor deze besturen een overgangstermijn van 5 jaar wordt ingesteld. Het is echter sterk de vraag of een school die reeds gefuseerd is en al fors bezuinigd heeft een nieuwe bezuiniging in verband met de vereenvoudiging van de bekostiging
aankan. De grafiek maakt inzichtelijk dat verdere fusies binnen een samenwerkingsverband
in de krimpregio's niet direct zullen leiden tot een oplossing. Nog afgezien van het nieuwe
bekostigingsmodel, is er namelijk al sprake van een stapeling van effecten waar VO-scholen
in krimpregio's mee te maken hebben.
Het gaat het daarbij onder andere om: een groot aantal minder zelfredzame jongeren , die
een grote druk op het Passend Onderwijs veroorzaakt, een beperkte beschikbaarheid van
docenten, en een sterke afhankelijkheid van goed openbaar vervoer om de locaties te
bereiken. Ook voor gemeenten in krimpregio's vraagt dit om meerjarige inzet voor minder
redzame jongeren en gezinnen waarbij tekorten zijn geconstateerd.
Gezien het signaal van het onderwijsveld in onze provincies, en de eerste berekeningen op
basis van het model van de VO-raad, maken wij ons grote zorgen over de (onbedoelde)
effecten van de nieuwe bekostigingssystematiek op de instandhouding, de spreiding en de
breedte van het voortgezet onderwijsaanbod in onze krimp- en anticipeerregio's. Als het
streven naar vereenvoudiging leidt tot een verschraling van het onderwijsaanbod in de regio,
en kansrijke oplossingen, gericht op het beschikbaar houden van datzelfde onderwijsaanbod,
bij voorbaat frustreert, moeten we vaststellen dat het middel erger is dan de kwaal.
Wij willen daarom, overeenkomstig de motie VVesterveld en Van den Hul, pleiten voor een
grondige "krimpcheck" op het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO bij voorkeur in
relatie tot de stapeling van effecten en het wetgevingstraject lnpassing LVV00 en PrO binnen
Passend Onderwijs, zodat naar aanleiding daarvan eventueel onderzocht kan worden hoe
onbedoelde effecten voor het voortgezet onderwijs in krimp- en anticipeerregio's voorkomen
kunnen worden. VVij kunnen ons voorstellen dat de door het ministerie van OCW in te stellen
adviescommissie, die onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf gaat onderzoeken welke problemen er in het onderwijs spelen rond krimp (zoals dreigende verschaling
van het onderwijsaanbod), daarbij een rol krijgt.
Hoogachtend,
Mede namens dhr. H.G. Jumelet - gedeputeerde Drenthe, mevr. B.E.M. Schouten gedeputeerde Gelderland, dhr E. Eikenaar - gedeputeerde Groningen, dhr. H. Teunissen gedeputeeKde Limburg, dhr. A.J. van der Maas - gedeputeerde Zeeland en dhr. J.G. Kramer
- gedeputeW de Fryslan, gezamenlijk de K6 (provincies met een krimpregio)
Gedeputeeircie Staten van Fryslan,
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CC: Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, en Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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