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Hierbij zend ik u het antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Van den
Hul en Ploumen (beiden PvdA) van uw Kamer inzake het bericht dat in Limburg
scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen.
De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met
kenmerk 2018Z04935.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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2018Z04935
Antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Van den Hul en Ploumen
(beiden PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake het bericht dat
in Limburg scholen miljoenen aan onderwijsgeld mislopen (ingezonden d.d. 19
maart 2018).

Onze referentie
1345439

1
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over de nadelige effecten die de
regeling voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen voor scholen in
Limburg heeft? Zo ja, hoe beoordeelt u deze berichtgeving? 1)
Ja.
De berichtgeving belicht een aantal problemen die in Limburg ervaren worden
met de huidige regeling voor de verdeling van onderwijsachterstandenmiddelen.
De huidige gewichtenregeling kent verschillende knelpunten, waaronder
beperkingen aan de doelgroep-definitie, administratieve last voor scholen en
risico’s en fouten in de administratie. Deze beperken zich niet tot Limburg.
Daarom werk ik momenteel aan een nieuwe verdeelsystematiek. Hierover heb ik
uw Kamer geïnformeerd in mijn brief van 31 januari.1 In het Algemeen Overleg
Achterstandenbeleid van 15 maart jongstleden heb ik toegezegd in april met een
voorstel voor een nieuwe bekostigingssystematiek te komen.
2
Is het beeld correct, zoals geschetst door onderzoekers van de Universiteit
Maastricht, dat scholen in Limburg door gebrekkige administratie, alsmede de
landelijke regeling voor de verdeling van achterstandsmiddelen naast middelen
grijpen en dus tekort komen ten opzichte van wat ze werkelijk nodig hebben?
De onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben gekeken naar een aantal
mogelijke alternatieven voor de huidige regeling voor de verdeling van
achterstandsmiddelen. In de huidige regeling is gekozen voor een systeem
waarbij de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden verdeeld op
basis van het opleidingsniveau van de ouders, wat door de scholen zelf wordt
geadministreerd. Zoals beschreven in mijn brief aan uw Kamer van 13 februari
2018 zijn er bij de huidige regeling fouten in de administratie van scholen
geconstateerd, waardoor niet in alle gevallen de juiste bekostiging is toegekend. 2
Het is mogelijk dat scholen hierdoor minder of juist meer middelen hebben
ontvangen dan waar zij recht op zouden hebben. De afgelopen jaren zijn scholen
ondersteund bij het invullen van de administratie. Wanneer uit de controles bleek
dat schoolbesturen meer recht hadden op gewichtengeld dan wat zij hadden
aangevraagd, is gecorrigeerd en hebben deze schoolbesturen ook met
terugwerkende kracht extra bekostiging ontvangen. Ik heb geen signalen
ontvangen dat scholen in Limburg minder middelen hebben ontvangen dan waar
zij recht op zouden hebben. Inmiddels is door het CBS een indicator ontwikkeld
die het risico op onderwijsachterstanden beter in beeld brengt. Deze indicator is
gebaseerd op centraal beschikbare gegevens, waardoor scholen niet meer zelf
gegevens van scholen hoeven te administreren. Dit is één van de redenen om zo
spoedig mogelijk over te willen gaan op de nieuwe systematiek. Daarnaast zal
met de nieuwe systematiek ook de teruggang van het budget uit de vorige
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kabinetsperioden stoppen. Streven is om de nieuwe systematiek in te voeren per
schooljaar 2019-2020. Indien dit niet lukt, zal de uitputting van het budget naar
verwachting circa € 25 miljoen lager zijn dan in schooljaar 2018-2019.
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3
Heeft u kennisgenomen van de studie die hier beschreven wordt en waarin
gesteld wordt dat leerlingen in andere delen van het land door gemaakte keuzes
fors meer geld krijgen in vergelijking met scholen buiten de Randstad, waaronder
in Limburg. Zo ja, deelt u de beschreven conclusie dat Limburg zo’n 13 procent
aan achterstandsleerlingen kent maar hiervoor niet de benodigde middelen ter
beschikking gesteld krijgt om deze groep van de juiste inzet op het tegengaan
van hun achterstanden te voorzien?
Ja, ik heb kennisgenomen van de studie die in de berichtgeving beschreven
wordt. De onderzoekers van Universiteit Maastricht hebben gekeken naar de
huidige gewichten- en impulsregeling en hier een alternatieve berekening op
toegepast, waarmee zij op 13 procent zijn uitgekomen. Zoals beschreven in de
Kamerbrief van 31 januari 2018 is het een politieke keuze welk deel van de
kinderen met een risico op een achterstand meetelt in de verdeling van de
onderwijsachterstandsmiddelen. Wanneer de nieuwe indicator wordt ingevoerd,
komen kinderen met een risico op een onderwijsachterstand beter in beeld, ook in
Limburg.
4
Op welke wijze kan de administratie van Limburgse scholen verbeterd worden en
tot welke inzet en hulp bent u bereid op dit vlak om de beschreven drie miljoen
euro aan misgelopen middelen alsnog te kunnen ontvangen?
Het CBS heeft een betere indicator ontwikkeld voor het berekenen van het risico
op een onderwijsachterstand van kinderen. Deze indicator maakt het mogelijk dat
het risico op basis van objectieve en centraal geregistreerde data berekend wordt.
Hierdoor verdwijnen de administratieve lasten van scholen. De afgelopen jaren is
er ondersteuning geboden aan scholen voor hun administratie en hebben
schoolbesturen de kans gehad om fouten in hun administratie te verbeteren, om
ervoor te zorgen dat de middelen volgens de huidige systematiek zo goed
mogelijk zijn verdeeld. Dit is een landelijk vraagstuk, dat mijn aandacht heeft.
5
Voor welke regio’s in Nederland geldt deze situatie nog meer, waarbij de
administratieve situatie van scholen en de ligging van de regio bijdragen aan fors
minder middelen dan er potentieel nodig is om deze achterstandsleerlingen
adequaat te helpen?
Het is niet zo dat in de huidige systematiek de provincie waarin scholen liggen
van invloed is op de verdeling van de middelen voor het
onderwijsachterstandenbeleid die scholen ontvangen. Wel is er in de huidige
verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen voor gemeenten een extra
deelbudget in de G37. Dat zorgt ervoor dat er momenteel meer middelen naar de
grote gemeenten gaan. Hierdoor ontvangen zij, ook al is de problematiek even
groot, meer middelen dan andere gemeenten. Gemeenten financieren via het
gemeentelijk onderwijsachterstanden ook zomerscholen en schakelklassen die op
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school of bovenschools worden aangeboden. Daarmee heeft de huidige verdeling
met deelbudgetten voor gemeenten ook invloed voor schoolbesturen.
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6
Deelt u de mening dat deze situatie eenvoudiger en daarmee verantwoorder zou
zijn als er meer middelen beschikbaar komen voor onderwijsachterstandenbeleid,
waarmee leerlingen en scholen ondersteund kunnen worden en er geen
verschillen ontstaan die niet altijd recht doen aan de grote groepen
onderwijsachterstandsleerlingen die ook buiten de Randstad aanwezig zijn op
scholen? Zo nee, waarom niet?
Er komen meer middelen beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Het
kabinet investeert structureel € 170 miljoen extra in een verruiming van het
aanbod van voorschoolse educatie. Daarmee kunnen gemeenten peuters met een
risico op een onderwijsachterstand spelenderwijs meer taalvaardigheden aanleren
en komen kinderen beter voorbereid op de basisschool. Daarnaast investeert het
kabinet structureel € 15 miljoen extra in verdere versterking van het
onderwijsachterstandenbeleid op scholen. Deze investeringen komen bovenop het
al bestaande budget ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Dat betekent dat
vanaf 2020 voor gemeenten in totaal structureel € 486 miljoen beschikbaar is.
Voor basisscholen is structureel € 260 miljoen als onderdeel van de lumpsum
beschikbaar. Wanneer de nieuwe CBS indicator wordt gebruikt in combinatie met
een nieuwe verdeelsystematiek, zal bovendien beter inzichtelijk worden waar de
kinderen op school zitten met de grootste risico’s op een onderwijsachterstand.

1) http://www.limburger.nl/cnt/dmf20180314_00057703/limburg-mistmiljoenen-aan-onderwijsgeld
https://www.1limburg.nl/limburgse-basisscholen-lopen-miljoenen-mis
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