
 

Persuitnodiging:  
NOB overhandigt 20.000 handtekeningen voor behoud 
Nederlands onderwijs in het buitenland aan de Tweede kamer 

Dinsdag 25 juni 2013, 13.30 uur, De Statenpassage, Tweede Kamer 

In drie weken tijd hebben bijna 20.000 Nederlanders hun handtekening gezet 
onder de petitie tegen de beëindiging van de volledige subsidie aan het Nederlands 
onderwijs in het buitenland. Op dinsdag 25 juni overhandigt Stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland (NOB) deze handtekeningen aan de commissie OCW 
van de Tweede Kamer, samen met honderden brieven en tekeningen van 
Nederlandse kinderen in het buitenland en vele brieven van ouders en scholen. 

Onlangs werd bekend dat het Ministerie van OCW na ruim 30 jaar de volledige subsidie aan 
het Nederlands onderwijs in het buitenland per 1 januari 2014 wil stopzetten. Een bezuiniging 
die het onderwijs niet ontziet, 13.000 kinderen wereldwijd worden hierdoor direct geraakt. In 
totaal gaat het om een subsidie van 8,2 miljoen euro. Dit bedrag helpt 200 Nederlandse 
scholen in 80 landen in hun voortbestaan. Kinderen die tijdens een verblijf in het buitenland 
Nederlands onderwijs volgen houden aansluiting met het onderwijs in Nederland. Ook helpt 
het hen bij het behouden van hun Nederlandse identiteit. 

Verkeerd beeld 
Staatssecretaris Sander Dekker licht de bezuiniging toe met het argument dat deze ouders een 
nog grotere financiële bijdrage kunnen leveren dan zij nu al doen. Ook werkgevers zouden een 
grotere bijdrage moeten leveren. Echter, het overgrote deel van de Nederlanders werkt in het 
buitenland onder een lokaal contract voor een bedrijf of is zelf ondernemer. Zij kunnen geen 
beroep doen op hun werkgever voor extra scholingskosten voor hun kinderen. Zelf 
honderden euro’s per kind meer betalen is voor velen niet haalbaar. Het gevolg is dat een flink 
aantal scholen de deuren sluit en leerlingen met een flinke achterstand, of zelfs niet meer 
terugkeren in Nederland. 

Ondernemers hekelen bezuiniging 
Door het grote aanbod van Nederlands onderwijs wereldwijd vertrekken Nederlandse 
werknemers en ondernemers gemakkelijker naar het buitenland en ook de terugkeer verloopt 
soepeler. Dit draagt bij aan de internationale ambities van onze kenniseconomie. 
Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW schreven deze week in een 
persbericht: “Met de korting van deze subsidie wordt een onnodige drempel opgeworpen voor 
werknemers die buitenlandse ervaring op willen doen en bedrijven die internationaal 
ondernemen.”  

Infrastructuur en kwaliteit 
Veel scholen zeggen in reactie op de bezuinigingsplannen dat zij naast de financiële tegenslag 
vrezen voor de gevolgen van het wegvallen van het toezicht door de Nederlandse 
Onderwijsinspectie en de ondersteuning door NOB – beide onvermijdelijke consequenties van 
deze bezuiniging. De kwaliteit en de continuïteit van de scholen komt onder druk te staan. 

http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Korting_op_onderwijs_Nederlandse_taal_moet_van_tafel_2543.aspx


 

NOB heeft de staatssecretaris gevraagd om in gesprek te gaan over manieren om op zijn minst 
de infrastructuur en kwaliteitsborging in stand te houden, maar daarop is niet gereageerd. Met 
de petitie doet NOB een beroep op de Tweede Kamer om geen akkoord te geven aan de 
bezuinigingsplannen in hun huidige vorm. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het is mogelijk om na afloop van het aanbieden van de petitie te spreken met Paul Bemelen, 
directeur-bestuurder NOB en twee vertegenwoordigers van Nederlandse scholen in het 
buitenland. Neem voor meer informatie graag contact op met: 

Floris van Driel – Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 
06-34 99 56 04  
floris.vandriel@stichtingnob.nl 
 
Lees hier meer informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland en bekijk het filmpje 
dat in 2 minuten uitlegt waarom deze bezuiniging zeer onverstandig is. 
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