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Reactie op uw brief inzake wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging
voortgezet onderwijs

Geachte heer Mulder,
Dank voor uw brief van 8 oktober jl. over het wetsvoorstel vereenvoudiging
bekostiging voortgezet onderwijs. U stelt dat het vmbo (met name brede
scholengemeenschappen met weinig vestigingen) de rekening betaalt voor het
nieuwe bekostigingsmodel en pleit in dat kader om alle vmbo-leerlingen het hoge
leerlingbedrag toe te kennen. Hierbij zend ik u mijn reactie.
Ons stelsel kent scholen grote vrijheden toe als het gaat om het inrichten van het
onderwijs. Wanneer dit past bij de wens van leerlingen en ouders of bij het
onderwijsconcept van de school, kunnen scholen ervoor kiezen om ook in de
onderbouw al te starten met het aanbieden van praktijkgericht onderwijs. Scholen
doen dit ook, in meerdere of mindere mate. Scholen zijn vrij om de bekostiging in
te zetten en het onderwijsprogramma vorm te geven op de manier zoals dat bij
de lokale situatie past. Dit kan bijvoorbeeld door het inrichten van een vakcollege.
Ik juich dergelijke initiatieven van harte toe.
Zoals ik onlangs in het debat met de Tweede Kamer over het vereenvoudigde
bekostigingsmodel heb benadrukt, hecht ik groot belang aan het beroepsgericht
onderwijs. Het voorstel voor het vereenvoudigde bekostigingsmodel is in nauwe
samenwerking met de VO-raad tot stand gekomen. In dit model krijgen scholen
voor leerlingen in de bovenbouw van het vbo een hoger bekostigingsbedrag dan
voor leerlingen in de onderbouw van het vbo en de bovenbouw van de mavo. Dat
doet naar mijn mening recht aan de hogere kosten van de beroepsgerichte
leerwegen in de bovenbouw van het vbo. Rekening houden met reële
kostenverschillen is een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe model.
In de huidige bekostigingssystematiek krijgen scholen overigens ook geen extra
bekostiging voor een praktijkgerichte component in de onderbouw van het vmbo.
In de onderbouw ligt de nadruk op de algemene vorming, terwijl in het derde en
vierde leerjaar de beroepsgerichte opleiding het zwaartepunt vormt. Binnen de
lumpsumsystematiek hebben schoolbesturen vanzelfsprekend wel de vrijheid om
de bekostiging in te zetten op de manier zoals hen goeddunkt.
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Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid hecht ik veel waarde aan het op één
vestiging aanbieden van het volledige onderwijsaanbod (vbo tot en met vwo) door
brede scholengemeenschappen. Daarom heb ik in het kader van het
vereenvoudigde bekostigingsmodel aan de Tweede Kamer toegezegd om een
adequate oplossing te zoeken voor de negatieve herverdeeleffecten bij kleine
brede scholengemeenschappen met unilocaties in krimpregio’s. Ik vind de
samenloop van de gevolgen van krimp én de nieuwe bekostigingssystematiek
voor deze specifieke groep scholen ongewenst. Mede in het licht van de adviezen
van de commissie Dijkgraaf ga ik hier in de komende periode samen met de VOraad mee aan de slag. Ik verwacht in de zomer van 2019 het integrale
wetsvoorstel voor het vereenvoudigde bekostigingsmodel aan de Tweede Kamer
aan te bieden, waarin ik rekening houd met de zorgen die zowel door de Tweede
Kamer als door u zijn geuit.
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Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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