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Leden van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Postbus 20.018
2500 EA  DEN HAAG

Geachte leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Wij hebben de brief ‘Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid’ van de staatssecretaris van 6 november jl. met verbijstering gelezen. Hij
schrijft over het oplossen van knelpunten in de bekostiging en over het belang van
kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen, maar stelt voor om 50 miljoen te
bezuinigen op het totale budget voor het onderwijsachterstandenbeleid en zelfs 60
miljoen op het onderwijsachterstandenbudget voor de G37. Het verschil van 10
miljoen komt in het voorstel ten goede aan de overige gemeenten. De korting op het
budget voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bedraagt maar liefst 34
miljoen. Daarnaast wordt er ook op het geld dat direct naar de scholen gaat 50
miljoen bezuinigd.

Dit voorstel is een bom onder het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren en onder
alles wat er in deze periode is opgebouwd aan voorschoolse voorzieningen van
goede kwaliteit in de steden.

De afgelopen jaren hebben wij met het rijk gewerkt aan het voorkomen en bestrijden
van taalachterstanden bij jonge kinderen. We hebben geïnvesteerd in kwalitatief
goede voor- en vroegschoolse educatie voor zoveel mogelijk peuters: er zijn voor
tienduizenden kinderen plaatsen gerealiseerd; het bereik onder kinderen met een
taalachterstand is dankzij grote inspanningen toegenomen. Daarnaast is een
kwaliteitssprong gemaakt. Bijna alle pedagogisch medewerkers voldoen inmiddels
aan de taalnorm, er is een doorgaande leerlijn, ouders worden betrokken en er zijn
hbo-geschoolde medewerkers aangetrokken. De Inspectie van het Onderwijs heeft
aangetoond dat onze inspanningen resultaat hebben: we bereiken steeds meer jonge
kinderen en de kwaliteit van peutervoorzieningen is sterk toegenomen. Er is
bovendien geïnvesteerd in leertijduitbreiding, schakelklassen, kopklassen,
zomerscholen en loopbaanoriëntatie. Stuk voor stuk voorzieningen die kinderen in
een slechte uitgangspositie een goede start geven. De steden hebben hier zelf veel
geld in geïnvesteerd en voelen de dringende noodzaak dit alles te blijven doen maar
hebben de bijdrage van het rijk hier wel keihard voor nodig.
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Een kind dat met een achterstand aan school begint, blijft daar zijn hele leven hinder
van ondervinden. Wie het slecht doet op de basisschool, krijgt het in voortgezet
onderwijs ook moeilijk. Dat werkt door wanneer leerlingen een startkwalificatie moeten
halen. Een achterstand vergroot de kans op vroegtijdig schoolverlaten en
werkloosheid. De kenniseconomie begint met een goede voorschool. We willen dat
alle kinderen een goede toekomst verdienen, dan moeten we ook alle kinderen een
goede start bieden. Daarnaast neemt de druk op het basisonderwijs toe wanneer
kinderen met grote achterstand aan de basisschool beginnen. En dit is schadelijk voor
alle kinderen, met en zonder achterstand.

De enige legitimatie voor deze enorme korting op het budget voor de grotere steden
en de extra 50 miljoen bezuiniging op het budget voor de scholen, is dat het aantal
gewichtenleerlingen is afgenomen. Dat zou bewijzen dat de onderwijsachterstand is
afgenomen. Dit is echter evident onjuist. Het aantal gewichtenleerlingen neemt
landelijk weliswaar af maar daarmee zijn de achterstanden nog niet verdampt. De
huidige gewichtenregeling doet geen recht aan de maatschappelijke opgave waar de
steden voor staan. Het leerlinggewichtniveau wordt nu namelijk bepaald door het
opgegeven taalniveau van de ouders. Dit is wel een indicatie voor
achterstandenproblematiek maar allesbehalve de enige. Taalachterstand is niet
synoniem met het opleidingsniveau van ouders. In grotere steden is de problematiek
complexer en deels ook anders. Er zijn grotere concentraties kansarmen
(achterstandspostcodes) waardoor problemen groter en taaier zijn en recent heeft het
onderwijs met de MOE-landerproblematiek te maken gekregen. De afgelopen jaren is
het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, maar ook uit Spanje en
Portugal fors gegroeid. Deze arbeidsmigranten zijn vaak middelbaar opgeleid, maar
hun kinderen hebben bij aanvang van hun schoolcarrière een grote taalachterstand.
De huidige gewichtenregeling heeft op deze ontwikkeling geen antwoord. Ook voor de
asielzoekers is opleiding van ouders geen betrouwbare indicatie voor achterstand.

De voorgestelde bezuiniging van 60 miljoen op het budget van de grotere steden is
een heel slecht voorstel. Het leidt tot:
- Afname van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen: minder opgeleid

personeel, minder dagdelen vve voor kinderen, geen hbo-ers meer op de groep,
minder overdracht etcetera;

- Afname van het aantal plaatsen: er moeten groepen worden gesloten en alles bij
elkaar gaat het om vele duizenden kinderen voor wie geen plek meer is op de
voorschool;

- Het bereik onder kinderen met een achterstand neemt af, hun achterstand loopt
op;

- De ontwikkeling naar volledig geharmoniseerde kindcentra met een doorgaande
lijn naar de basisschool waarin alle kinderen dezelfde kwaliteit geboden krijgen
(zoals door het onderwijs en de kindcentra wordt bepleit en zoals ook de
Onderwijsraad adviseert), komt tot een abrupt einde en alle inspanningen om
daartoe te komen zijn voor niets geweest;

- Meer segregatie, doordat de voorschoolse voorziening nog slechts toegankelijk is
voor een kleine groep kinderen;

- Kapitaalvernietiging doordat investeringen in mensen en infrastructuur
teruggedraaid worden;

- Veel medewerkers zullen hun baan verliezen.

Dit voorstel mag zo niet doorgaan. Een echte herijking van het beleid kan niet zonder
een herijking van de manier waarop onderwijsachterstand en het risico daarop
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worden bepaald. Dat de gewichtenregeling ervoor zorgt dat achterstanden verdampt
lijken te zijn, zegt meer over de regeling dan over de achterstanden. De redenering
van de staatssecretaris dat er ook buiten de grotere steden kinderen zijn die
voorschoolse voorzieningen nodig hebben, klopt natuurlijk. Wij steunen dat er meer
middelen naar de kleinere gemeenten gaan, maar dat mag niet ten koste gaan van
succesvolle maatregelen in de grote steden; het is enigszins cynisch dat diezelfde
voorzieningen in de grote steden nu moeten worden afgebroken om ze elders op te
richten.

Wij vragen u dringend om dit voorstel van tafel te halen en in plaats daarvan te
behouden en te versterken wat is opgebouwd en een stelsel te ontwerpen dat alle
kinderen de beste kansen biedt op een succesvolle schoolloopbaan.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de overige G4 wethouders Onderwijs:

Wethouder S. Kukenheim Amsterdam
Wethouder J. Kreijkamp Utrecht
Wethouder I. van Engelshoven Den Haag
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