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Oldenzaal, 29 augustus 2012
Open brief aan de Tweede Kamer
Aan de kamerleden van alle fracties in de Tweede Kamer,
In het primair onderwijs is al enige jaren een stille en sluipende bezuiniging gaande. Het is een
voor de meeste mensen onzichtbare en door de politiek nog nooit uitgesproken bezuiniging. Al
enige jaren ontvangt het primair onderwijs geen volledige compensatie voor de almaar stijgende
personeelslasten.
Omdat het personeel in het basisonderwijs meer is gaan verdienen? Integendeel. De netto
salarissen in het basisonderwijs zijn zelfs gedaald. Maar de uitgaven voor het personeel zijn
desondanks fors gestegen. Hogere pensioenlasten, gestegen kosten van het vervangingsfonds,
te hoge BAPO-lasten en andere zaken die ervoor zorgen dat de lasten per leerkracht jaar in jaar
uit behoorlijk omhoog gaan. De overheid bekostigt deze gestegen lasten niet, of zeer beperkt.
Het gevolg? Voor onze schoolbesturen betekent deze bezuiniging de afgelopen jaren een verlies
van vele tientallen banen. We moeten dus met minder mensen hetzelfde werk doen! Heel
concreet: De klassen worden steeds groter en de extra ondersteuning rondom de groepen neemt
steeds verder af. Ouders van leerlingen begrijpen niet dat de klassen steeds groter worden, want
de stille en sluipende bezuiniging staat niet met grote letters in de krant. De gevolgen ervan zijn
echter voelbaar. De terechte klachten van ouders en personeel over de steeds vollere klassen
zijn het zichtbare bewijs.
Politieke partijen spreken voortdurend en massaal grote ambities uit met betrekking tot het
onderwijs. Wij worden gepaaid met extra middelen (prestatiebox), die ons verleiden nog hogere
ambities na te streven. Deze extra middelen die we er aan de voorkant bij krijgen, staan echter
niet in verhouding tot de middelen die we via de achterdeur, ogenschijnlijk ongezien, de laatste
jaren verloren hebben.

Katholiek primair onderwijs in de gemeenten Almelo,Berkelland, Borne, Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal,
Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden.
114 scholen met 28.000 leerlingen

Wij ontkennen niet dat er een crisis is in Nederland. We kunnen er zelfs begrip voor opbrengen
dat ook het onderwijs daar een bijdrage aan moet leveren. Maar we vragen dan wel van u, de
politiek, een duidelijke keuze en een eerlijke boodschap.
Binnenkort vraagt u alle stemgerechtigde Nederlanders een keuze te maken in het stemhokje.
Voor het zover is, vragen wij echter u een keus te maken. Een keus waarvan wij verwachten dat u
die duidelijk kenbaar maakt aan uw kiezers.
De keus is als volgt:
Vindt u dat, ondanks de crisis waarin Nederland verkeert, investeringen in het primair
onderwijs nodig zijn om de ambities die u heeft waar te maken? Bent u dan ook bereid om te
investeren? En te stoppen met de stille bezuinigingen in het onderwijs?
• Of bent u van mening dat het in de huidige tijd niet mogelijk is de bekostiging van het primair
onderwijs op hetzelfde niveau te houden? Wilt u in dat geval dan ook duidelijk communiceren
over deze keuze? Zodat iedereen die betrokken is bij het onderwijs (ouders en personeel)
begrijpen dat er minder mogelijk is en dus ook minder verwacht mag worden?
Natuurlijk zijn er meer keuzes dan de bovenstaande twee. Echter welke keuze u ook maakt, wees
•

duidelijk en eerlijk! Geef aan wat u (niet meer) investeert en wat daarvoor in redelijkheid (niet
meer) te verwachten is.
Als u een duidelijke keuze maakt, dan stelt u ons en onze achterban in staat om dit op 12
september ook te doen. Wat ons betreft gaat die keus niet per definitie naar de partij met de
grootste beloften, maar naar de partij die het meest eerlijke en realistische verhaal vertelt. En
uiteraard spreken wij u, na 12 september, aan op uw toezeggingen!
Hoogachtend,
St. Convent PO
(St. Convent PO vertegenwoordigt 9 schoolbesturen met ruim 110 scholen in Oost-Nederland, te
weten: Konot, TOF onderwijs, Keender, SKOLO, St. KOE, SKOT, St. KOMT, Dr.
Schaepmanstichting, Quo Vadis)
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