Aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
t.a.v. mevrouw A.G. Wolbert
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Utrecht, 4 maart 2013

Betreft:

Kenmerk: UB.2013-022

Plenaire behandeling wetsvoorstel aanpassing van de methode van jaarlijkse
prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen (30246)

Geachte mevrouw Wolbert,
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet op het primair
onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode
van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen’ (Kamerstuknummer
30246). Middels deze brief willen wij u onze zorgen kenbaar maken over de gevolgen van dit
wetsvoorstel voor de sector Primair Onderwijs.
De scholen in het primair onderwijs hebben zich de laatste jaren enorm ingespannen om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De focus op opbrengstgericht werken heeft zijn vruchten
afgeworpen en zal de komende jaren ook het onderwijspeil verder omhoog brengen. Maar de
scholen lopen aan tegen de grenzen van de bekostiging. Voorkomen moet worden dat de financiële
situatie een onevenredig deel van de aandacht van schoolbesturen, schoolleiders en leraren gaat
opeisen ten koste van de focus op kwaliteit.
Het grote probleem waar schoolbesturen in het primair onderwijs mee geconfronteerd worden, is
dat de lasten per leerling al enige jaren harder stijgen dan de baten per leerling. Deze ontwikkeling
is zowel van toepassing op de personele als de materiële bekostiging en trekt een steeds grotere
wissel op de exploitatie van de scholen. Schoolbesturen kunnen niet meer de kwaliteit leveren die
zij zelf voorstaan, noch de kwaliteit die door de samenleving en de politiek van hen wordt verlangd.
De ‘financiële rek’ is er echt uit. De PO-Raad signaleert dat hierdoor onderhoud aan het gebouw
wordt uitgesteld, terwijl de kwaliteit van het binnenmilieu in meer dan de helft van de scholen al
onder de maat is. Daarnaast worden leermiddelen langer gebruikt dan verantwoord is, concessies
worden gedaan aan de kwaliteit van schoonmaak, investeringen voor meubilair en ICT in de klas
worden vooruit geschoven en groepen worden groter om de begroting sluitend te krijgen.
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Belemmering adequate en marktconforme beloning
Uit veel onderzoeken blijkt dat goed onderwijs begint met goede leraren. Die kunnen we alleen
vasthouden in het primair onderwijs als de sector een aantrekkelijke werkgever blijft. De PO-Raad
praat daarom met de vakbonden over modernisering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarbij
moeten de leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel ook kunnen rekenen op
een adequate en marktconforme beloning. Dat wordt op dit moment belemmerd doordat
onderwijspersoneel in het primair onderwijs sinds 2009 geen salarisverhoging meer heeft gehad,
terwijl de inflatie in die periode ruim 7% was.
Niet toereikende materiële bekostiging
De totale bekostiging voor materiële voorzieningen (energie, gebouwonderhoud, leermiddelen,
ICT, schoonmaak, meubilair etc.) in het primair onderwijs loopt al jaren achter op de
daadwerkelijke kosten. Recent onderzoek komt uit op een percentage van 4% (kamerstuknummer
31293, nr. 100, pagina 9), circa € 50 miljoen structureel per jaar.
De PO-Raad acht dit structurele tekort echter nog veel groter. Uit de in 2006 door het ministerie
van OCW geïnitieerde evaluatie van de materiële bekostiging, kon geconcludeerd worden dat een
gemiddelde school per jaar €23.000 tekort komt op de bekostiging van de materiële voorzieningen.
Schoolbesturen geven aan dat deze discrepantie tussen kosten en bekostiging sindsdien eerder is
verslechterd dan verbeterd.
Als conform bovengenoemd wetsvoorstel de jaarlijkse prijscompensatie zal komen te vervallen, zal
daar bovenop per jaar, structureel ca. € 15 miljoen extra bezuinigd worden. Deze maatregel heeft
rechtstreekse repercussies voor het primair proces in de school.
Wij vragen de Kamer:
 Werk te maken van de ambitie om Nederland terug te krijgen in de
internationale top vijf, van het stimuleren van excellentie en van het streven om het
Nederlandse onderwijs van ‘good’ naar ‘great’ te krijgen;
 Te investeren in het onderwijs juist in tijden van crisis;
 Tenminste te zorgen voor toereikende bekostiging van het primair onderwijs om zo een modern
en volwaardig onderwijsaanbod te kunnen realiseren;
 Er voor te zorgen dat onderwijspersoneel adequaat en marktconform kan worden beloond,
door de referentiesystematiek volledig toe te passen; materieel dus af te stappen van de nullijn;
 Tegen het wetsvoorstel te stemmen betreffende de aanpassing van de methode van jaarlijkse
prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen in het primair onderwijs.
Hoogachtend,

Mevrouw mr. drs. C. Kervezee
Voorzitter PO-Raad
In afschrift aan de minister en staatssecretaris van OCW.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onika Pinkus, adviseur Public Affairs PO-Raad: o.pinkus@poraad.nl
of 06 – 25 34 1442.
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