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Aan de leden van de Tweede Kamer, 

 

De stichting Convent is een samenwerkingsverband van negen zelfstandige 

schoolbesturen in Twente e.o. De stichtingen vertegenwoordigen in totaal 116 scholen, 

waar aan rond de 27.000 leerlingen al jarenlang goed en verantwoord onderwijs wordt 

gegeven. De middelen die wij daartoe van de overheid verstrekt krijgen besteden wij met 

zorg. Bij ons geen grote bestuurskantoren, riskante beleggingen, riante bonussen en 

andere excessen.  Het geld wordt bij ons optimaal besteed aan het onderwijs van de 

kinderen. 

Desondanks krijgen wij steeds vaker te maken met ouders die zich ernstig bezorgd maken 

over de omstandigheden waarin wij onderwijs geven. De steeds groter wordende klassen 

met een daaraan gerelateerde toename van organisatorische problemen zijn het mikpunt 

van veel kritiek. Veel ouders spreken de scholen en de besturen hierop aan. Men vraagt 

zich af hoe het kan dat de klassen steeds groter worden, terwijl er steeds leerkrachten 

moeten vertrekken. 

 

Als scholen en schoolbesturen voelen wij ons in de kou gezet door de politiek. De middelen 

om goed onderwijs te geven zijn de afgelopen jaren steeds verder teruggelopen. Dit geldt 

zowel voor de materiële voorzieningen, als de personele bekostiging.  

Natuurlijk hebben wij begrip voor de economische omstandigheden waarin ons land 

verkeert. Maar het zou u, als politiek verantwoordelijken in dit land, sieren wanneer u 

communiceert met de ouders/verzorgers van onze leerlingen dat de gevolgen van de 

economische crisis betekenen dat u de keus gemaakt hebt om drastisch te bezuinigen op 

de bekostiging van het basisonderwijs. Met als gevolg veel grotere klassen en een 

ontoereikende bekostiging van onze energielasten, gebouwonderhoud, leermiddelen/ 

lesmethoden, ICT, schoonmaak, meubilair etc. In plaats van dit eerlijke verhaal te vertellen, 

zadelt u ons op met steeds hogere verwachtingen bij het oplossen van allerlei 

maatschappelijke problemen. 

 

Ook onze leerkrachten hebben recht op dit eerlijke verhaal. Grotere groepen betekent 

een nog hogere werkdruk. Hogere en nieuwe verwachtingen doen daar nog een schepje 

bovenop. Daarbij wordt al enkele jaren gecommuniceerd dat er een nullijn geldt voor 

leerkrachten m.b.t. hun salaris. De werkelijkheid is echter nog minder. Ons personeel is er 

de laatste jaren netto substantieel op achteruit gegaan. Veel meer werk voor minder geld. 

Waarbij jonge leerkrachten al jarenlang minimale kansen hebben om structureel werk te 

vinden. 

 



  

Wij zetten de belangrijkste bezuinigingen, die m.n. leiden tot zeer volle klassen nog eens 

voor u op een rij: 

1. Bezuiniging bestuur en management. Deze “structurele” gelden kregen wij om vormen 

van bovenschools management in te richten voor taken die de overheid overbracht 

naar de schoolbesturen. Het werk dat vanuit de overheid verwacht wordt op 

bestuursniveau neemt alleen maar toe. Maar alle middelen zijn inmiddels verdwenen. 

Het gevolg: grotere klassen. 

2. Bezuinigingen op onderwijsachterstand: De criteria om voor deze middelen in 

aanmerking te komen zijn aanmerkelijk aangescherpt, de problematiek is hetzelfde 

gebleven. Het gevolg: grotere klassen. 

3. Het niet (volledig) compenseren van de werkgeverslasten voor personeel. Wij 

ontvangen allang niet meer de middelen die toereikend moeten zijn voor de 

bekostiging van ons personeel. Binnen onze besturen scheelt dit inmiddels tientallen 

banen. Het gaat hierbij om de zogenaamde stille bezuinigingen. Het gevolg: grotere 

klassen. 

4. De middelen die wij krijgen voor de bekostiging van de BAPO zijn de helft van de 

daadwerkelijke lasten. Niet zo vreemd. Door het overheidsbeleid werken ook mensen in 

het onderwijs veel langer door dan een aantal jaren terug. Daardoor maken zij langer 

gebruik van de BAPO. De bekostiging is hier niet op aangepast.  Dus gaat dit ten koste 

van middelen voor personeel. Het gevolg: grotere klassen. 

5. De minimale bekostiging van onderwijsondersteunend personeel, die ons jaren terug 

als “structureel” werd toegezegd, is drastisch terug gebracht. Het gevolg: taken blijven 

nu liggen, of worden overgenomen door toch al overbelaste leerkrachten. 

6. En de volgende bezuiniging komt er alweer aan. De bekostiging voor passend 

onderwijs vertaalt zich in onze regio daadwerkelijk in een forse bezuiniging. Het gevolg: 

Grotere klassen met meer zorgleerlingen. 

Globaal genomen hebben de bezuinigingen van de afgelopen jaren er toe geleid dat 

een school met 200 leerlingen het inmiddels met 1 leerkracht minder moet doen dan zo’n 7 

jaar geleden. Wij nodigen u graag bij ons uit om deze rekensom samen te maken….. 

 

Wat vragen wij van u? 

 

 Wij vragen u om bij handhaving van uw ambities, de bezuinigingen van de afgelopen 

jaren terug te draaien en ons fatsoenlijk te faciliteren om ons werk goed te doen. Het 

nationaal onderwijsakkoord dat afgelopen week werd aangekondigd beschouwen wij 

als een hoopvol lichtpunt.  Wij zijn benieuwd  naar de concrete inhoud. 

 Mocht u echter van mening zijn dat deze middelen niet substantieel beschikbaar 

gemaakt kunnen worden voor het basisonderwijs, dan vragen wij u dat eerlijk te 

vertellen aan de ouders van onze scholen. Zodat zij weten dat er in mindere tijden ook 

minder verwacht mag worden van de scholen. En dat de scholen niet verantwoordelijk 

gehouden hoeven te worden voor de steeds vollere klassen. 

 Wij vragen u ook eerlijk te zijn tegen de leerkrachten. Zodat zij weten dat in mindere 

tijden er niet steeds meer van hen verwacht wordt. Maar dat u hen waardeert omdat 

zij  in steeds moeilijkere werkomstandigheden nog steeds hun uiterste best doen om het 

beste voor de kinderen te bereiken. 



  

Uitnodiging: 

Deze brief is een duiding van de werkelijkheid op onze scholen. Liever laten wij u de praktijk 

zien en stellen wij u in de gelegenheid om te spreken met ouders, leerkrachten in 

directeuren. Op woensdag 13 november hebben wij een hele dag ingeruimd om u in een 

werkbezoek in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de werkelijkheid 2013 in 

het primair onderwijs. 

 

Graag horen wij van u of u, met een vertegenwoordiging, gebruik wilt maken van deze 

uitnodiging. Wij maken dan graag afspraken met u over de vulling van het programma.  

 

Daarnaast rekenen wij er op een reactie van u te mogen ontvangen op bovenstaande 

brief. Uw reacties zullen wij graag delen met de ouders en het personeel van onze scholen. 

Wij hopen op een eerlijk antwoord. 

 

Hoogachtend, 

 

Frank Konings,  Stichting KOMT 
Arjan Brunger,   KONOT 

Richard Benneker,  SKOT 

Pieter-Jan Bühler,  Stg. Keender 

Cas Bartman,   TOF 

Ben Gengler,   SKOLO  

Louis van Stiphout,  Qua Vadis 

Hans Timmen,   Dr. Schaepman 

Rob van der Vegt,  St. KOE 

 

 

 

 

CC:  Ouders/verzorgers met kinderen op onze scholen 

 Personeel van onze scholen 

 Raden van toezicht en toezichthoudende besturen van onze stichtingen 

PO-raad 

Inspectie van het onderwijs 

NKO 

 


