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Geachte mevrouw Van Engelshoven, geachte heer Slob, 

 

Dit najaar presenteert uw kabinet op Prinsjesdag de Rijksbegroting 2020. Gegeven de huidige situatie in 

het onderwijs roepen de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van het Onderwijs1 u op 

ervoor te zorgen dat in deze begroting extra middelen worden vrijgemaakt voor onderwijs, zodat de 

doorgevoerde structurele bezuinigingen in het onderwijs kunnen worden geschrapt. Alleen op deze 

manier kan voorkomen worden dat het primaire proces van scholen en onderwijsinstellingen door deze 

bezuinigingen wordt geraakt.  

 

De afgelopen periode hebben wij als Stichting van het Onderwijs een aantal keren nadrukkelijk onze 

zorgen geuit over de tot 183 miljoen oplopende doelmatigheidskorting voor het gehele onderwijs en over 

het feit dat hogere leerling- en studentenaantallen dan geraamd in de huidige begrotingssystematiek als 

vanzelf leiden tot nieuwe bezuinigingen op de begroting van OCW. Als onderwijssector hebben wij op uw 

verzoek verkend of voorkomen kan worden dat de doelmatigheidskorting het primaire proces van scholen 

en onderwijsinstellingen raakt. Dit is in onze ogen echter niet mogelijk. Wij vinden het daarnaast zeer 

zorgwekkend dat in de recent verschenen Voorjaarsnota een nieuwe structurele bezuinigingsmaatregel is 

opgenomen, namelijk het niet uitkeren van de prijsbijstelling. Per saldo betekent dit een extra bezuiniging 

voor scholen en onderwijsinstellingen van jaarlijks 145 miljoen euro, waarmee de totale bezuinigingen in 

het onderwijs oplopen tot 328 miljoen euro op jaarbasis. Dat is onverteerbaar.  

 

De structurele bezuinigingen zullen ertoe leiden dat scholen en onderwijsinstellingen minder geld hebben 

voor bijvoorbeeld de personeelskosten. Daardoor zullen bestaande problemen zoals het lerarentekort 

nog verder verergeren; de onderwijspartijen in het funderend onderwijs hebben recent de benodigde  

                                                      
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.   



 

 

 

middelen voor dit soort problematiek in hun sectoren via een brief met u gedeeld. De Stichting van het 

Onderwijs kan niet anders dan concluderen dat onderwijsbreed structurele aanpassing van het 

kabinetsbeleid onontkoombaar is. In het belang van de leerlingen, studenten en het onderwijspersoneel 

verzoeken wij u daarom alles in het werk te stellen om te zorgen voor middelen die het schrappen van de 

structurele bezuinigingen in het onderwijs mogelijk maken en die verhinderen dat foutieve ramingen en 

budgettaire tegenvallers straks opnieuw op de onderwijssector worden verhaald.  

 

Hoogachtend, 

 

Liesbeth Verheggen (AOb) - voorzitter Stichting van het Onderwijs 

Pieter Duisenberg (VSNU) - vicevoorzitter Stichting van het Onderwijs 

Loek Schueler (CNV Onderwijs) 

Jan Boersma (FNV Overheid) 

Jilles Veenstra (FvOv) 

Petra van Haren (AVS) 

Rinda den Besten (PO-Raad) 

Paul Rosenmöller (VO-raad) 

Ton Heerts (MBO Raad) 

Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) 

 

 


