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BASISSCHOLEN LUIDEN NOODKLOK 
 
 
 
 
 
 
 
Aan  

- de ouders van de leerlingen van onze basisscholen in Zwijndrecht 
- de politieke partijen in Zwijndrecht 
- de PO-raad 
- Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 
 
Betreft: bezuinigingen in het onderwijs 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Nederland haalt de buikriem aan. Gezamenlijk moeten we de gevolgen van de kredietcrisis 
ten goede keren. Daar draagt iedereen zijn steentje aan bij. Even leek het er tijdens de 
verkiezingen op, dat het onderwijs de bezuinigingen bespaard zou blijven. Helaas, het mocht 
niet zo zijn. De regering spreekt nu ook over bezuinigingen in het onderwijs, maar de 
ambities blijven. 
 
Aan de ene kant gaan de onderwijsontwikkelingen gewoon door: bijvoorbeeld de invoering 
van passend onderwijs, meer aandacht voor taal en rekenen. Ook van de leerkrachten wordt 
verwacht dat zij zich meer scholen dan voorheen. Door dit alles en de aandacht erover in de 
media, groeit uw verwachting van wat de basisscholen allemaal zouden kunnen en moeten. 
Op zich is dat niet erg, als wij tenminste van de overheid de ruimte en de mogelijkheden 
krijgen om verwachtingen te realiseren. En, … daar zit nu juist het probleem. 
 
Vanaf 2006 heeft het basisonderwijs een andere manier van vergoeding door de overheid. 
Inmiddels is gebleken dat in de afgelopen jaren de vergoeding die wij krijgen om personeel 
aan te stellen met 3-4%  is gedaald. Ook de vergoeding voor de materiële kant, zoals 
energie, schoonmaak en leermiddelen is 20% minder dan wij moeten uitgeven. Voor een 
gemiddelde school in Zwijndrecht kan dit per jaar oplopen tot ongeveer € 50.000 minder 
vergoeding. 
U zult begrijpen dat elke school in Nederland, dus ook die in Zwijndrecht dit voelt. Met 
minder, meer doen, is een moeilijke opgave. 
 
Deze ontwikkeling hebben wij onder de aandacht gebracht van onze werkgeversorganisatie, 
de PO-raad, maar ook van de gemeente en van de politieke partijen. De verwachtingen 
moeten immers wel in verhouding staan tot de mogelijkheden die scholen hebben. 
Ook de schoolbesturen in Zwijndrecht werken hieraan binnen hun eigen organisatie. Omdat 
het om belastinggeld gaat, mag u van ons verwachten dat we het uiterste halen uit de 
vergoeding die wij krijgen. Wij staan met elkaar voor goed onderwijs. Ook onze leerkrachten 
zetten zich volledig in en doen het uiterste binnen hun werk. Maar, ……. er zijn grenzen aan 
onze mogelijkheden. 
 
Om die reden slaan wij, als schoolbesturen, de handen ineen om u te informeren. Naast de 
bezuinigingen die in de media worden uitgemeten, zijn er, zonder dat u het ziet, al 
bezuinigingen gaande o.a. zoals wij die hierboven hebben beschreven *). De scholen 
hebben en krijgen daar steeds meer last van. Ongetwijfeld zult u daar meer van gaan 
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merken, hetzij wellicht door afnemende activiteiten, hetzij bijvoorbeeld door grotere groepen 
of vorming van combinatiegroepen. Ondanks dat mag u er vanuit blijven gaan dat onze 
directeuren en leerkrachten het beste voor uw kind blijven doen. Het zal alleen, wellicht de 
komende tijd, niet meer zo uitgebreid kunnen zijn als u van ons gewend was of bent. 
 
Wij realiseren ons dat dit een niet erg hoopvol bericht is, maar wij zien het als onze plicht u 
van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen. Met u wachten wij op betere tijden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De gezamenlijke schoolbesturen van Zwijndrecht: 
 
 

- Stichting openbaar onderwijs 3Primair 
 De Develhoek    De Dolfijn 
 De Tandem   De Twee Wieken 
 Koningin Julianaschool 

- Stichting Katholiek onderwijs Bernardus Alfrink 
 John F. Kennedy Jenaplanschool De Toermalijn 

- Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Heerjansdam 
 De Rank 

- Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam-Zwijndrecht 
 De Brug    Julianaschool 
 De Bron    Het Accoord 
 Impuls    Margrietschool 
 De Notenbalk   De Kim 

- Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag 
 Ds. A. Hellenbroekschool 

- Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland 
 De Wegwijzer 

- SPON 
 De Steenen Kamer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) 
De reeds doorgevoerde bezuinigingen per 1 augustus jl. zijn onder andere: 90 miljoen op de 
algemene bekostiging, 31 miljoen op ambulante begeleiding en rugzakmiddelen in het speciaal 
basisonderwijs, 46 miljoen op de groeiregeling. Dit komt bovenop de tekorten voor bedrijfsvoering 

(200 miljoen per jaar) en de bezuinigingen die vanuit de gemeenten doorgevoerd worden. 

[bron: PO-raad, december 2010] 


