>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20017
2500 EA DEN HAAG

Financieel-Economische
Zaken
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
1406634

Datum

10 september 2018

Betreft

Reactie op Commissiebrief Eerste Kamer aangaande de
doelmatigheidskorting en de gevolgen voor het onderwijs (motie
Postema c.s.)

Uw brief
22 juni 2018
Uw referentie
162390

De motie Postema c.s. roept de regering op om te bezien of de maatregel “G46,
Doelmatiger onderwijs” kan worden verzacht en bij voorkeur ongedaan gemaakt.1
In een eerste en tweede reactie gaf de minister van Financiën aan dat het kabinet
geen mogelijkheden ziet om de maatregel te verzachten of ongedaan te maken.23
Hierop verzocht uw Kamer ons 22 juni 2018 per brief om verdere toelichting. Met
deze brief reageren wij op dit verzoek van de Vaste Commissies voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Financiën.
Om de OCW-begroting meerjarig te sluiten rustte er een taakstelling op de
Begroting 2018. Deze taakstelling was tijdens het kabinet Rutte – Asscher over de
voorgaande jaren opgebouwd. Het kabinet Rutte – Asscher had deze taakstelling
niet van dekking voorzien en de invulling hiervan (in overleg met de formerende
partijen) overgelaten aan het nieuwe kabinet. Bij het Regeerakkoord Rutte III is
deze taakstelling teruggedraaid en kwam er een in de eerste jaren in omvang
aanzienlijk beperktere doelmatigheidsmaatregel voor in de plaats. Deze maatregel
is in de tweede Nota van Wijziging op de Begroting 2018 technisch verwerkt en
maakt daarmee onderdeel uit van de reeds goedgekeurde OCW-begroting.
Het kabinet heeft dit voorjaar een integrale afweging gemaakt en gezien de
problematiek, zowel rijksbreed als binnen de begroting van OCW, was er geen
financiële ruimte voor een alternatieve invulling van de maatregel. U bent
daarover geïnformeerd in onze 1e Suppletoire Begroting 2018.
Doelmatigheid wordt uiteindelijk gerealiseerd op schoolniveau en schoolbesturen
zijn vrij om hierin zelf keuzes te maken. Verschillende schoolbesturen zullen op
verschillende wijzen invulling geven aan deze opgave. Het is overigens goed om
de totaalsituatie daarbij niet uit het oog te verliezen. Tegelijk met de
doelmatigheidsmaatregel bevat het Regeerakkoord vele intensiveringen op de
OCW-begroting. Wij benadrukken graag dat dit kabinet per saldo juist flink in
onderwijs investeert. Met dit pakket aan maatregelen werken wij samen met het
onderwijsveld gestaag verder aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
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In de tweede Nota van Wijziging op de Begroting 2018 vindt u de exacte
verdeling van de doelmatigheidsmaatregel over de verschillende
onderwijssectoren. Uw Kamer vraagt ook hoe die maatregel zich per
onderwijssector tot de intensiveringen verhoudt. Daarover wordt u op Prinsjesdag
geïnformeerd, wanneer het wetsvoorstel met de ontwerpbegroting 2019 aan uw
Kamer wordt aangeboden. Hierin treft u een uitgebreid overzicht aan van hoe de
intensiveringen van dit kabinet en de doelmatigheidsmaatregel zich per
onderwijssector tot elkaar verhouden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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