Kleine Scholen Toeslag

Er werd in eerste instantie opgelucht adem gehaald toen bekend werd dat de
ondergrens van 100 leerlingen voor kleine scholen niet door zou gaan. Het is de
vraag of de angel er uit is. In plaats van de kleine-scholentoeslag, die noodzakelijk
is voor het voortbestaan van kleine scholen, komt er een samenwerkingsbonus.
De belangen van alle gereformeerde scholen in Nederland worden
vertegenwoordigd door het LVGS (besturenorganisatie). Het LVGS pleit er voor om
de kleine-scholentoeslag af te toppen. Nu krijgen de kleinste scholen (23 leerlingen)
de meeste toeslag. In plaats daarvan kun je een maximum in de toeslag
aanbrengen, bijvoorbeeld bij 50 leerlingen. Wanneer er redenen zijn om een school
die kleiner is dan 50 leerlingen toch open te houden, dan kunnen besturen besluiten
om zelf middelen beschikbaar te stellen. Dat vraagt solidariteit van de totale
onderwijsorganisatie. Zo kunnen besturen zelf keuzes maken, want daar hoort de
besluitvorming in ons bestel in eerste instantie thuis.
Verder constateert het LVGS dat scholen gedwongen worden tot samenwerking in
de regio. Op deze manier wordt de keuzevrijheid van ouders in het onderwijs aan
banden gelegd. Daarnaast hebben schoolbesturen op basis van de vrijheid van
onderwijs de mogelijkheid om bijzonder onderwijs op een levensbeschouwelijke
manier in te richten. Wanneer de overheid middelen ter beschikking wil stellen op
voorwaarde dat er samengewerkt wordt, dan doet dit afbreuk aan de vrijheid en
autonomie van scholen.
Enkele scholen van Accretio worden mogelijk door het inhouden van de kleine
scholen toeslag in het voortbestaan bedreigd. Inmiddels heeft Accretio met andere
schoolbesturen een pamflet: ‘ het behoud van kleine scholen’ naar
staatssecretaris Dekker gestuurd. Verder zal ook het LVGS zich volgens de
hierboven geschetste lijn in politiek Den Haag verzetten tegen deze voorstellen.
Verder kunnen ouders van scholen zich ook aansluiten bij initiatieven om kleine
scholen te behouden. We hopen dat dit effect mag hebben op de besluiten ten
gunste van de kleine scholen.
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