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Datum: 	17 november 2015 
Onderwerp: Reactie op brief staatssecretaris Dekker bekostigingssystematiek 

gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 

Aan de Tweede Kamerfracties, 

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 15 oktober 2015 over de evaluatie Wet 
ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie heeft staatssecretaris Dekker van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief aan de Kamer gestuurd waarin een voorstel 
over de verdeling van middelen voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is 
opgenomen. 

Enige hoofdlijnen hieruit zijn: 
- Het bedrag per schoolgewicht wordt voor alle gemeenten hetzelfde; 
- Er komt een minimumbudget om tenminste een volwaardige vve-groep te kunnen 

draaien (€ 48.000,--); 
- Het gemeentelijk budget gaat meebewegen met de ontwikkeling van het aantal 

gewichtenkinderen; 
- Ook kleine gemeenten krijgen budget om personeel op te scholen naar taalniveau 

3F; 

Woensdag 18 november staat het verslag van dit Algemeen Overleg op de plenaire 
agenda van de Kamer. 

De P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten, verzoekt u bij de behandeling van 
dit wetsvoorstel ook rekening te houden met de specifieke aspecten van hun leden. Veel 
aspecten zijn in het antwoord van de staatssecretaris wel al meegenomen maar de P10 
vraagt u nog speciale aandacht voor de demografische gevolgen van de bevolkingsdaling 
voor de onderwijsinstellingen in haar gemeenten. De abrupte afbouw van scholen, in 
sommige gemeenten gaat het om leerlingenreducties met tientallen procenten per jaar, 
levert voor onderwijsinstellingen en gemeenten grote organisatorische en financiële 
consequenties op. Vanuit de P10 dringen wij erop aan om tot een evenwichtige verdeling 
van middelen te komen, waarbij er voor zover mogelijk aandacht is of komt voor de 
gevolgen van de krimp bij de verdeling van de onderwijsmiddelen. 
We ondersteunen daarom van harte de brief van de staatssecretaris en spreken de hoop 
uit dat ook uw fractie deze lijn steunt. 

De P10 is een samenwerkingsverband van elf grote plattelandsgemeenten in Nederland: 
Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, Hollands Kroon, Hulst, Ooststellingwerf, 
Opsterland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Westerveld. 


	Page 1

