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

 

In navolging op de brief van de wethouders van de G4 d.d. 9 november 2015 en in vervolg op 

een eerder schrijven van de schoolbesturen uit de G4 aan de staatssecretaris dhr. S. Dekker 

met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke 

onderwijsachterstandsmiddelen hebben wij kennis genomen van de brief 

“Bekostigingssystematiek gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid” 

van de staatssecretaris van 6 november jl. 

  

Met verbijstering constateren de schoolbesturen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 

Utrecht, dat de staatssecretaris van plan is de voorgenomen bezuinigingen ongewijzigd door te 

zetten. 

Een bezuiniging van 50 miljoen op het onderwijsachterstanden beleid en 60 miljoen op de 

onderwijsachterstandsmiddelen van de G37 is volstrekt onaanvaardbaar en werpt een 

schrijnend licht op de gevleugelde kreet: Meer met minder.  

 

Deze vorm van kapitaalvernietiging van alles wat in de loop der jaren door zorgvuldig beleid en 

gerichte inzet is gerealiseerd, zal op korte termijn kinderen raken, maar zeker ook 

maatschappelijke gevolgen  in de toekomst met zich mee brengen. Immers 

ontwikkelingskansen van kinderen worden door de aangekondigde bezuinigingen ernstig 

benadeeld. Zonder de basis die nu wordt gelegd met behulp van de 
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onderwijsachterstandsmiddelen zullen duizenden kinderen opgelopen achterstanden niet 

meer kunnen inlopen en daar levenslang de gevolgen van blijven ondervinden. 

In een land dat zich gerekend wil zien tot de top van de kenniseconomieën van de wereld is dit 

onbestaanbaar. 

Juist de emancipatorische werking van de G4 ten behoeve van de veelkleurige  bevolking 

verliest hierdoor de mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor grote groepen kinderen. 

 

De motivatie voor de voorgenomen bezuinigingen getuigt van weinig inzicht in wat er werkelijk 

en dagelijks in de onderwijspraktijk gebeurt. De afname van de leerlingengewichten lijkt te 

danken aan een afname van leerlingen met een taal- en ontwikkelingsachterstand. Deze 

conclusie is volstrekt bezijden de dagelijkse praktijk. Verandering van de regels om een 

leerlingengewicht vast te stellen betekent niet dat er geen of minder sprake is van een 

achterstand bij de leerlingen. Het zogenoemde taalniveau van de ouders, noch het 

opleidingsniveau geeft hiervoor enige garantie. Dát is wat er dagelijks in het onderwijs 

opgemerkt wordt, naast de toestroom van leerlingen uit Midden- en Oost-Europa  en andere 

landen waar het economische klimaat minder aantrekkelijk is. Ook de toename van het aantal 

vluchtelingen zal een merkbare instroom vormen die extra ondersteuning en begeleiding 

behoeft. 

 

De overheid geeft minder uit door de gewichtenregeling (dit bedrag loopt jaarlijks terug door 

de afname van het aantal leerlingen met gewicht) en de landelijke terugloop van het aantal 

leerlingen (recent bleken er 3000 leerlingen minder op de basisscholen te zitten, dit 

vertegenwoordigt een uitgave van rond de 15 miljoen). Dan toch een bezuiniging doorvoeren 

is niet te begrijpen, noch uit te leggen. 

Natuurlijk zijn er ook in kleinere steden leerlingen die dezelfde ondersteuning en begeleiding 

nodig hebben. In deze tijd is de overheid geroepen daar extra geld voor uit te trekken. 

Onderwijs begint op de voorschool, onderwijs is investeren in de toekomst van ons land.  

Beide belangen zien we in de voorgenomen bezuinigingen niet behartigd. 

Ten overvloede wijzen we u nog op een uitspraak van de Onderwijsraad: 
“De raad pleit ervoor het huidige volume van achterstandsmiddelen te handhaven. De  
onderwijsachterstanden van doelgroepleerlingen zijn hardnekkig en behoeven onverkort 
aandacht.  
Allochtone doelgroepleerlingen hebben ondanks een inhaalslag nog steeds behoorlijke  
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leerachterstanden. De autochtone doelgroepleerlingen hebben de afgelopen decennia hun  
achterstand nauwelijks ingelopen (zie figuur 1). Er is kortom nog steeds alle reden om scholen  
met (veel) doelgroepleerlingen te voorzien van extra middelen voor het geven van goed  
onderwijs. Als dit vruchten afwerpt kan worden afgewogen of en zo ja hoeveel extra middelen 
zo kunnen worden ingezet, dat ze ook maximaal rendement opleveren.”  

 

De brief die U toegezonden is door de wethouders van de G4 ondersteunen wij ten diepste. 

Er ontvouwt zich een rampzalig scenario voor alles wat bereikt is. Voorschoolse voorzieningen 

kalven af, duizenden kindplaatsen dreigen te verdwijnen, extra voorzieningen als “de 

zomerschool”, “schakelklassen” en  “de kopklas”, moeten worden afgebouwd, waardoor  

kinderen, die hierdoor meer kans maakten op een goede schoolloopbaan en carrière, ernstig 

worden benadeeld.  

 

Organisaties voor kinderopvang en het onderwijs werken nauw samen in belang van deze 

kinderen en met succes! Door de aangekondigde bezuinigingen zullen de organisaties 

geconfronteerd worden met rechtspositionele gevolgen doordat, goed opgeleid, personeel – 

gedwongen – zal moeten afvloeien. Dit zal gepaard gaan met grote financiële risico’s.   

    

Wij verzoeken U dringend om voor de belangen van juist deze kwetsbare kinderen op te 

komen en te zorgen dat dit voorstel van tafel gaat. 

 

 

 

 

Namens de schoolbesturen van de G4, 

 

 

 

 

 

 

Herbert de Bruijne, voorzitter BBO 

 

 


