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Staatssecretaris
Martijn van Dam
handhaaft de
bezuiniging op
groen onderwijs

Bezuiniging gehandhaafd en verhuizing naar OCW

Onzekere toekomst

voor groen onderwijs

De Tweede Kamer wil geen geld uittrekken om de bezuiniging op groen onderwijs te
repareren. Bovendien heeft ze besloten dat het groen onderwijs van het ministerie van
EZ moet verhuizen naar het ministerie van OCW. Beide besluiten betekenen dat deze
onderwijssector een onzekere toekomst wacht.
De Kamerwens om het groen onderwijs in de begroting
van OCW onder te brengen werd ingegeven door de
discussie over de korting op groen onderwijs zoals die
was aangekondigd in de begroting 2016 van het
ministerie van EZ. Die korting behelsde een bezuiniging van 33 miljoen euro waarvan 28 miljoen op het
mbo groen.

Serieuze klacht
De kwestie van de bezuiniging kwam in eerste instantie
aan de orde in het debat over de begroting van OCW op
28 en 29 oktober. Daarin gaf een gepikeerde
D66-onderwijswoordvoerder Paul van Meenen aan dat
het groen onderwijs wat hem betreft naar OCW kan.
“Alle beloften van de minister-president over gelijk-
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waardige behandeling van het groen onderwijs ten spijt,
rommelt het Kabinet met 28 miljoen euro. We zijn er
mee klaar, het groen onderwijs moet naar OCW.” Arie
Slob van de Christen Unie was het daar mee eens, maar
vroeg minister Bussemaker eerst het probleem van de
bezuiniging op te lossen. “Anders komen de aoc’s in
grote problemen.” Een overheveling van het aoc-onderwijs naar OCW gaat niet ten koste van de samenwerking in de kolom en met het bedrijfsleven, antwoordde
Slob op een vraag daarover van CDA-woordvoerder
Michel Rog. Deze stelde in zijn spreektijd ook vragen
over de ongelijke bekostiging van het groene mbo.
Volgens Slob moet de klacht van de aoc’s serieus
worden genomen. “Deze scholen mekkeren echt niet als
er niets aan de hand is.”
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Relatieve achteruitgang
OCW-minister Bussemaker gaf in haar antwoord
aan geen aanleiding te zien de bekostiging van
groen onderwijs via haar begroting aan te passen.
De zienswijze van de AOC Raad en ook de
woordvoerders van CU, CDA en D66 dat groene
mbo-opleidingen door de bezuiniging minder
financiering per leerling krijgen, wordt door haar
niet gedeeld. Door EZ geïnitieerd onderzoek naar
de bekostigingsverschillen wijst volgens haar uit
dat aoc’s door het wegvallen van extra middelen er
relatief op achteruitgaan, maar met ingang van
2016 grosso modo vergelijkbaar met het overige
mbo worden bekostigd. De wijze waarop het groen
onderwijs invulling zal geven aan die bezuiniging
is volgens de minister een zaak van de staatssecretaris van EZ die daarvoor met de groene sector een
ontwikkelagenda zal opstellen.

Verhuizing
Het amendement van Slob (CU) en Geurts (CDA)
om net zoals vorig jaar op de begroting van OCW
geld vrij te maken om een bijdrage te leveren aan de
reparatie van de bezuiniging op het groene mbo,
werd door minister Bussemaker ontraden en bij de
stemming ook verworpen. Heel anders verging het
met de motie die Paul van Meenen (D66) en Carla
Dik-Faber (CU) indienden om het groene onderwijs
te verhuizen naar OCW om van de jaarlijkse discussies over de bekostiging van groen onderwijs af te
zijn. “In de huidige situatie is het niet zo zinvol om
tot grote institutionele veranderingen te komen”,
reageerde Bussemaker. Een Kamermeerderheid
denkt daar anders over en nam de motie aan waarin
als voorwaarde is opgenomen dat de verworvenheden
en sterke punten van het groen onderwijs behouden
moeten blijven.

Gouden driehoek
‘Als de overstap naar OCW een oplossing biedt voor
de bekostigingsproblematiek van het mbo groen, zal
de AOC Raad zich niet verzetten’, meldde de
brancheorganisatie vervolgens. Dat was aan de
vooravond van het debat over de begroting van het
ministerie van EZ. Dat debat was uitgesteld tot 3
december om de nieuwe staatssecretaris van EZ,
Martijn van Dam, de kans te geven zich in te werken.
Zowel de aangenomen motie over de verhuizing als
de bezuiniging kwamen in de begrotingsbespreking
ruimschoots aan bod. Overigens zonder het door de
AOC Raad gewenste effect.

CDA en SGP gaven aan dat een mogelijke verhuizing
van het groen onderwijs naar OCW hen grote zorgen
baart. CDA-woordvoerder Jaco Geurts vreest dat
hiermee een poot van de gouden driehoek wordt
afgebroken. Elbert Dijkgraaf van de SGP sprak van
een zwaktebod. “Het kind wordt op die manier
helaas met het badwater weggegooid. Staatssecretaris
Van Dam verzet zich echter niet tegen de Kamerbrede wens om het groen onderwijs over te hevelen
naar OCW op voorwaarde dat de verworvenheden en
kwaliteiten van het groen onderwijs behouden
blijven. “Ik zal in overleg met mijn collega van OCW
de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de
wijze waarop het Kabinet gevolg zal geven aan de
aangenomen motie.”

Korting blijft
In het debat gaf de staatssecretaris onverkort aan dat
hij de begrote bezuiniging van 33 miljoen euro
handhaaft omdat uit de verschillende onderzoeken
blijkt dat het bekostigingsniveau van het groene
onderwijs vergelijkbaar is met die van het reguliere
mbo. “Die korting staat al een aantal jaren in de
begroting en volgend jaar gaat zij inderdaad in. We
zullen gezamenlijk met het groene onderwijs en het
bedrijfsleven bekijken hoe we in het kader van de
ontwik-kelagenda deze taakstelling kunnen
invullen.”Voor een meerderheid in de Tweede Kamer
was die verklaring blijkbaar afdoende. Zowel het
amendement om de korting te repareren als de motie
om de bekostiging van groen onderwijs structureel
gelijk te trekken met het overige onderwijs - beide van
Jaco Geurts (CDA) en Elbert (SGP) - haalden het
ondanks de steun van de voltallige oppositie niet
omdat de coalitiepartijen tegenstemden.

Ontwikkelagenda
Zowel de handhaving van de bezuiniging als de
aangenomen motie over de verhuizing naar OCW
betekenen dat het groen onderwijs een onzekere tijd
te wachten staat. Vraag is vooral of de aoc’s hun brede
opleidingspalet kunnen blijven aanbieden. Minder
geld voor groen onderwijs op de begroting van EZ en
streven naar behoud van kwaliteit van groene
opleidingen houdt mogelijk in dat EZ besluit een
aantal opleidingen niet meer of voor een beperkt
aantal leerlingen te bekostigen. Macrodoelmatigheid
kan daarbij als argument gebruikt worden. De
invulling van deze taakstelling in de Ontwikkelagenda zal duidelijk maken hoe de staatssecretaris
daar tegen aankijkt. ■
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