
leerlingen in het buitenland wordt
stopgezet. Wel vinden ze dat dit „een
verantwoordelijkheid is van de ou-
ders”, bij wie dan ook „een groter
deel van de bekostiging van dit on-
d e r w ij s ” mag terechtkomen. Een
grotere eigen bijdrage van de ouders

ligt voor de hand, aldus de bewinds-
lieden, „maar ook de werkgevers
kunnen meer bijdragen aan het on-
d e r w ij s ”.

Paul Bemelen, directeur-bestuur-
der van de Stichting NOB, moet er
van zuchten. „Kennelijk bestaat bij

Onderwijs Kabinet haalt 8 miljoen weg bij Nederlands scholen in het buitenland

Expats betalen de school zélf maar
Het Rijk stopt de subsidie
voor Nederlandse scholen
in het buitenland. Ouders
en bedrijven moeten het
zelf betalen. Maar niet
alle expats zijn zo rijk.

‘Zonder Nederlandse
school wordt de
achterstand groter’

De Nederlandse School in Be-
thesda, nabij Washington, huist
in een statige katholieke pri-
véschool. Maar op zaterdag-
ochtend is de sfeer losjes. Elk
weekend krijgen 99 kinderen er
les in de Nederlandse taal en
cultuur – Koningsdag, schaat-
sen, Nederlandse liedjes.
De elf kinderen in groep 3A van
juf Martine van Meter krijgen
deze ochtend hun eindrapport.
Ze doen twee jaar over groep
3. „De meeste kinderen zullen
uiteindelijk terug naar Neder-
land gaan”, zegt Van Meter.
„De ontwikkeling van hun Ne-
derlandse woordenschat loopt
altijd achter. Dat proberen we
zo veel mogelijk bij te spijkeren.
Maar het is ook belangrijk dat
ze weten wie Sinterklaas is.”
Toen de school vijf jaar gele-
den werd opgericht, hoopte
Van Meter op vijftien leerlingen.
Inmiddels heeft de school er
bijna zeven keer zo veel. Ze
komen uit de wijde omgeving.
„Ouders zijn bereid uren in de
auto te zitten. Er is heel veel
behoefte aan.”
In de VS zijn vijftien Nederland-
se scholen geregistreerd. Als
de subsidie wordt stopgezet,
verwacht de school in Bethes-
da een daling van het leerling-
tal. Of de huur – 20.000 dollar
per jaar – nog betaald kan wor-
den, wordt onzeker. „Wat de
school goed maakt, is dat het
onderwijs gesteund wordt door
de overheid”, zegt Monique
Macken, moeder van twee
leerlingen. „Als het kabinet de
handen aftrekt van dit onder-
wijs, valt die relatie weg.”
Martine van Meter zegt dat in
Nederland een verkeerd beeld
heerst van de scholen in het
buitenland. Misverstand één:
de leerlingen zijn kinderen van
rijke expats, die Nederlandsta-
lig onderwijs best zelf kunnen
betalen. Misverstand twee: in-
trekking van subsidie levert
geld op. „Er zijn kinderen uit
gemengde huwelijken, of kin-
deren met ouders die helemaal
geen geweldige baan hebben.
Daarbij: als ze niet meer naar
de Nederlandse school gaan,
wordt het veel moeilijker de
achterstand in te halen als ze
weer naar Nederland gaan. Dit
gaat alleen maar geld kosten.”

Guus Valk

‘Kinderen overal ter wereld die Nederlands begrijpen, komen een handelsnatie altijd van pas’

De Regenboogschool in Londen geeft kinderen met een Nederlandstalige achtergrond les in Nederlandse taal en cultuur. Foto Alex MacNaughton

‘Geweldig ,
Nederland heeft weer
kunnen bezuinigen!’

Door onze redacteur
Bart Funnekotter

Amsterdam. Barcelona, Quito, Fort
Madison, Port-au-Prince, Melbour-
ne: het protest komt overal vandaan.
Nederlandse ouders die in het bui-
tenland werken en hun kinderen
daar naar de Nederlandse school stu-
ren, zijn boos. Donderdag maakten
minister Bussemaker (Onderwijs,
PvdA) en staatssecretaris Dekker
(Onderwijs, VVD) bekend dat de sub-
sidie voor deze scholen per 1 januari
wordt stopgezet.

De Stichting Nederlands Onder-
wijs in het Buitenland (NOB), die de
scholing voor Nederlanders in den
vreemde coördineert, zette meteen
een protestpetitie online. Een etmaal
later was die door meer dan 5.000
mensen ondertekend.

Via internet roepen expats elkaar
op tot protest. Vanuit New York
schrijft Eelco Keij, bij de afgelopen
Tweede Kamerverkiezingen kandi-
daat voor D66, op zijn weblog: „Ge-
weldig, Nederland heeft weer kun-
nen bezuinigen! En nog wel op die
verwende zwembadenverzamelaars,
die immers zelf ervoor kozen weg te
gaan en altijd van twee walletjes wil-
len eten.”

Bussemaker en Dekker schreven
vorige week in hun brief aan de
Tweede Kamer dat het idee achter de
bezuiniging niet is dat het onderwijs
in Nederlandse taal en cultuur voor

de politiek nog steeds het idee dat
Nederlanders in het buitenland alle-
maal rijke expats zijn. De werkelijk-
heid is anders. Slechts 30 procent van
de ouders met kinderen op een Ne-
derlandse school in het buitenland is
expat. En daarvan is slechts een klein
deel vermogend. De anderen hebben
een regulier contract bij een heel ge-
woon bedrijf, of zitten in het buiten-
land vanwege een gemengd huwe-
l ij k . ”

Het kabinet bezuinigt in totaal
200 miljoen euro op onderwijssubsi-
dies. De ruim 8 miljoen euro die
wordt weggehaald bij Nederlandse
scholen in het buitenland is de enige
bezuiniging die direct gevolgen
heeft voor het leerlingen, zegt Beme-
len. „En dit onderwijs is juist zo be-
langrijk voor kinderen die op een ge-
ven moment weer teruggaan naar
Nederland. De subsidie van de over-

heid voor die kinderen bedraagt nu
ongeveer 600 euro per jaar. Een kind
op een Nederlandse basisschool kost
jaarlijks ruim 6.000 euro. Als een
kind een jaar moet overdoen omdat
hij in het buitenland de aansluiting
met het Nederlandse onderwijs
heeft verloren, kost dat veel geld.
Penny wise, pound foolish dus, deze
maatregel.”

Wereldwijd zijn tweehonderd Ne-
derlandse scholen aangesloten bij de
Stichting NOB. Er werken zo’n dui-
zend leraren. „We hebben vorig jaar
onderzoek laten doen wat er zou ge-
beuren als de subsidie wegvalt”, zegt
Bemelen. „Van de scholen gaf 30 pro-
cent aan dat ze waarschijnlijk per on-
middellijk hun deuren moeten slui-
ten. Dat betekent dat er dan een boel
werkloze leraren terugkomen naar
Nederland. Dat kan toch niet de be-
doeling zijn van het kabinet?”

„A p p e l b o o r. ” Janna spreekt het
woord zorgvuldig uit, met nadruk
op iedere lettergreep. Ze houdt een
spreekbeurt over appeltaart. Hol-
landse appeltaart. Met „zachte, zu-
re appels”. Die „veel lekkerder” is
dan Engelse appeltaart.
Het is zaterdagochtend op de Re-
genboogschool in Londen. In drie
uur krijgen zestig kinderen er we-
kelijks Nederlandse taal- en cul-
tuurles. Daardoor kunnen ze, als ze
een jaar of twaalf zijn, de Citotoets
maken. Zodat ze, als de ouders
teruggaan, zo naar een (middelba-
re) school in Nederland kunnen.

De Regenboog heeft Nederlands
personeel en Nederlandse lesboe-
ken. Alleen aan de kinderen hoor je
dat ze de rest van de week Engels
s p re k e n . Ruben, in groep 5/6, zoekt
naar het woord voor bunk bed (sta-
pelbed). En als juf Ilona vraagt hoe-
veel kinderen hij voor zijn feestje
mocht uitnodigen, vraagt hij: „Wa t
betekent dat?”
Volgens Juliette Bogaers, voorzitter
van de schoolvereniging, is het
beëindigen van de subsidie „een
ramp” voor de Regenboog. „Dit be-
tekent dat we het schoolgeld met
100 procent moeten verhogen. Dat

zal niet iedereen kunnen betalen.”
Nu kost de Regenboog de ouders
14,10 pond (16,60 euro) per kind
per zaterdag.
Wat het bestuur van de Regenboog
én de ouders graag duidelijk willen
maken, is dat het hier niet gaat om
„expatkindjes van wie het school-
geld door Shell wordt betaald”, zegt
vader Andries Hoekema. De ouders
van de Regenboog zijn makelaar,
huisarts, kunsthandelaar. Ze werken
voor Britse werkgevers. En de kinde-
ren gaan doordeweeks gewoon naar
een Britse staatsschool. De belang-
stelling voor de Regenboog is groot.

Er is een wachtlijst van 45 kinderen.
Het meest zorgelijk is, zegt Bo-
gaers, dat de Nederlandse bege-
leiding van de leerkrachten wegvalt,
plus de onderwijsinspectie die de
kwaliteit van het onderwijs garan-
deert. En dat „terwijl de winst voor
Nederland enorm is”, zegt ze.
„Over de hele wereld heb je nu
kinderen die Nederlands begrijpen.
Zelfs als ze nooit meer terugkomen,
zullen ze altijd een band met Ne-
derland hebben die een handels-
natie van pas komt.”

Titia Ketelaar


