over het nieuws

Ministerie van EZ blijft verant
woordelijk voor groen onderwijs
Het groen onderwijs blijft gepositioneerd onder het Ministerie van
Economisch zaken, maar verliest volgens het regeerakkoord met ingang van
2016 de groene plus – zo’n 55 miljoen euro per jaar – voor vernieuwing.
‘Regeerakkoord
misleidend over
groen onderwijs’
Volgens het regeerakkoord bezuinigt de overheid met ingang van
2016 een bedrag van 55 miljoen
euro op vernieuwingssubsidies
voor groen onderwijs. “Dat is
onmogelijk”, zegt AOC Raadvoorzitter Medy van der Laan. De
helft van dat bedrag is volgens
haar geen vernieuwingsgeld,
maar reguliere bekostiging
van het onderwijs. “Het groen
onderwijs krijgt dat geld ter compensatie voor de vergoedingen
die scholengemeenschappen en
roc’s van het ministerie van OCW
krijgen.”

Uit de taakverdeling van de
twee bewindslieden op EZ valt
af te lezen dat er een knip is
gemaakt in de verantwoordelijkheid voor het stelsel van
groen onderwijs. Het groene
beroepsonderwijs valt onder
staatssecretaris Cor Verdaas
die landbouw en natuur in zijn
portefeuille heeft. Minister
Henk Kamp is verantwoordelijk
voor Wageningen UR vanwege
de relatie met het topsectorenbeleid dat onder andere in zijn
takenpakket zit.
Navelstreng
De in het regeerakkoord
aangekondigde beëindiging
van de groene plus-regeling
vanaf 2016 roept overigens wel
de vraag op wat die stelselverantwoordelijkheid in de loop
van deze nieuwe kabinetsperiode inhoudt. Het geld voor de
reguliere bekostiging van
groene onderwijsinstellingen
komt feitelijk uit de algemene
onderwijsbegroting. De jaar-

lijkse 55 miljoen vernieuwingsgeld is de navelstreng tussen
vakdepartement en groene
onderwijsinstellingen. Het
biedt de minister de mogelijkheid om groene onderwijstellingen een rol te laten spelen
bij de realisatie van het
‘groene’ beleid. Die navelstreng wordt door het besluit in
het regeerakkoord doorgeknipt.
Wat exact de gevolgen zijn van
dit besluit, is volgens de EZdirectie Agrokennis waaronder
het groen onderwijs valt, nog
niet te overzien. “De maatregel
gaat in 2016 in waardoor er voldoende tijd is de consequenties
in beeld te brengen in de
komende maanden”, aldus
directeur Ad Tabak. “De nieuwe
bewindslieden van EZ moeten
uiteindelijk besluiten nemen
over de nadere uitwerking en
gevolgen.”
Bezuinigingen
Wat die consequenties zijn
heeft de AOC Raad inmiddels in

EZ-staatssecretaris Cor Verdaas heeft
het groene beroepsonderwijs in zijn
portefeuille

kaart gebracht. De brancheorganisatie van de aoc’s stelt
vast dat er naast bezuinigingen ook investeringen zijn. Zo
komt er 344 miljoen euro
beschikbaar voor professionalisering in het primair en voortgezet onderwijs. Het opheffen
van de Regeling Praktijkleren
en Groene Plus betekent voor
de aoc’s een bezuiniging van 22
miljoen euro waardoor de middelen voor praktijkleren en
impulsgelden voor kennisverspreiding, professionalisering
en internationalisering wegvallen naast subsidies voor
projecten op het gebied van
onder andere kwaliteitsverbetering examens vmbo. Daarnaast vervallen de subsidies
voor de Groene Kennis Coöperatie, Ontwikkelcentrum,
Groen Kennisnet en de KIGOregeling. Algemene onderwijsbezuinigingen die het aoconderwijs ook raken zijn de
afschaffing van de wettelijk
verplichte maatschappelijke
stages, de gratis schoolboeken
voor het voortgezet onderwijs,
de vermindering van het aantal
opleidingen en de algemene
bezuiniging op het leerweg
ondersteunend onderwijs. Die
laatste raakt aoc’s extra hard
omdat zij verhoudingsgewijs
veel leerlingen in het vmbo
hebben met een indicatie voor
leerwegondersteunend onderwijs. (PB)
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