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Schrappen van structurele bezuinigingen  
 

 

 
Geachte leden, 
 
Volgende week behandelt uw Kamer de Voorjaarsnota 2019. In aanloop naar dit debat willen wij als 
Stichting van het Onderwijs1 nadrukkelijk onze zorgen uiten over de structurele bezuinigingen in het 
onderwijs. Zo blijkt uit de Voorjaarsnota dat de tot 183 miljoen euro oplopende doelmatigheidskorting 
voor het gehele onderwijs blijft gehandhaafd. Verschillende belanghebbenden, waaronder de 
werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs, hebben in het verleden al 
herhaaldelijk hun zorgen geuit over deze structurele bezuiniging. 
 
Het onderwijs staat zoals bekend voor een aantal cruciale uitdagingen. In het licht van de huidige situatie 
van het onderwijs heeft de Stichting van het Onderwijs de ministers van OCW in de aanloop naar de 
Voorjaarsnota daarom met klem opgeroepen de doelmatigheidskorting te schrappen. In deze oproep  
gaven wij verder aan dat het ons zorgen baart dat het in de begrotingssystematiek nu zo werkt dat hogere 
leerling- en studentenaantallen dan geraamd als vanzelf leiden tot bezuinigingen op de begroting van 
OCW. Meerdere jaren op rij is gebleken dat deze ramingen tegenvallen, wat duidt op structureel te lage 
inschattingen. Wij vinden het zeer zorgwekkend dat hier tegenover een nieuwe structurele 
bezuinigingsmaatregel staat, namelijk het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een 
bezuiniging  voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro.  
 
Als onderwijssector hebben wij de afweging gemaakt of voorkomen kan worden dat de 
doelmatigheidskorting het primaire proces van scholen en onderwijsinstellingen gaat raken. Dit is in onze 
ogen echter niet mogelijk. Wij verwachten dat deze structurele bezuiniging ertoe leidt dat scholen en 
onderwijsinstellingen minder geld hebben voor bijvoorbeeld de personeelskosten en dat om deze reden 
bestaande problemen zoals het lerarentekort zullen verergeren. Uit de Voorjaarsnota blijkt nu dat de 
structurele bezuiniging van 183 miljoen euro op het onderwijs, met het niet uitkeren van de prijsbijstelling 
zelfs oploopt tot een bezuiniging van 328 miljoen euro op jaarbasis. Dat is onverteerbaar. In het belang 
van de leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel verzoeken wij u daarom als Kamercommissie de 
structurele bezuinigingen op het onderwijs terug te draaien. En om te voorkomen dat het onderwijs 
jaarlijks met nieuwe kortingen te maken krijgt, vragen wij u verder te verhinderen dat tegenvallende 
ramingen en budgettaire tegenvallers straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.  
 
Hoogachtend, 
 
 
Het bestuur van de Stichting van het Onderwijs 

                                                      
1
 De Stichting van het Onderwijs is een samenwerkingsverband van de sectororganisaties en vakorganisaties in het onderwijs en 

bestaat uit de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv.   

https://www.stichtingvanhetonderwijs.nl/voorkom-nieuwe-bezuinigingen/

