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1 Inleiding 
 

 

 

Het ITS voert in opdracht van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) een 

onderzoek uit naar de effecten van het besluit van het Ministerie van OCW om de subsidie voor 

bij NOB aangesloten onderwijsinstellingen voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs in het 

buitenland per 1 januari 2017 volledig te beëindigen. Deze rapportage beschrijft de resultaten 

van deze meting. 

 

Het Nederlands onderwijs in het Buitenland ontvangt sinds 1983 een beperkte financiële bijdra-

ge vanuit de overheid in de vorm van een leerlinggebonden subsidie. Deze subsidie is bedoeld 

als stimulans voor het zorgen voor kwalitatief goed onderwijs waarmee een doorgaande leerlijn 

wordt verwezenlijkt en deze kinderen zowel aangesloten blijven bij Nederland als bij terugkeer 

makkelijk kunnen instromen in het Nederlandse onderwijs. Met ingang van 1 januari 2014 is 

deze subsidie gehalveerd en omgezet in een tijdelijke subsidie van ongeveer 250 euro per leer-

ling per jaar voor de duur van drie jaar. Deze tijdelijke subsidie wordt in 2016 voor het laatst 

door het Ministerie van OCW beschikbaar gesteld.  

 

Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in wat de beëindiging van deze subsidie op de 

korte en lange termijn betekent voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van het Nederlands 

onderwijs in het buitenland. Deze informatie geeft een toekomstbeeld op basis waarvan NOB de 

mogelijkheid heeft om haar activiteiten na 2016 aan te passen aan de te verwachten situatie en 

behoeften van de onderwijsinstellingen.  

 

Er is voor dit onderzoek een webvragenlijst verspreid onder de besturen van scholen die zijn 

aangesloten bij NOB. De enquête bestaat uit 18 vragen. De webvragenlijst richtte zich op de 

effecten op korte en middellange termijn waarbij wordt ingegaan op de gevolgen voor de scho-

len zelf, de ouderbijdrage, inkomsten en uitgaven, leerlingaantallen en organisatorische effec-

ten.  

 

 

Tabel 1.1 - Respons in het NOB-onderzoek, september 2015 

 totaal  

non-respons  24%  

- bounce-mail (niet kunnen verzenden) 2   

- met berichtgeving 0   

- zonder berichtgeving 54   

    

respons  76%  

- enquête geheel ingevuld 165   

- enquête deels ingevuld 5   

- enquête wel geopend, geen vragen ingevuld 5   

totaal 231 100%  
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In bovenstaande tabel staat de respons van de webvragenlijst beschreven. De enquête heeft van 

20 augustus tot 7 september 2015 plaatsgevonden. In tabel 1.2 is tevens de respons per organisa-

tietype weergegeven. Veruit de meeste Nederlandse scholen in het buitenland (n=203) bieden 

NTC-onderwijs. In dit type onderwijs volgen leerlingen aanvullend op het reguliere onderwijs 

(lokaal of internationaal) een aantal uren in de week onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur 

op een zogenaamde NTC-school. Dit type scholen beslaat dan ook de grootste groep in deze 

steekproef. Naast de scholen voor NTC-onderwijs zijn er wereldwijd 22 Nederlandse scholen 

(voor volledig Nederlands onderwijs) en 6 organisaties die afstandsonderwijs aanbieden bij 

NOB aangesloten, en dus meegenomen in dit onderzoek. 

 

 

Tabel 1.2 – Respons per organisatietype, september 2015  

 dagscholen NTC onderwijs afstandsonderwijs 

non-respons  14%  26%  17% 

- bounce-mail ( niet kunnen verzenden) 0  2  0  

- met berichtgeving 0  0  0  

- zonder berichtgeving 3  50  1  

respons  86%  74%  83% 

- enquête geheel ingevuld 19  141  5  

- enquête deels ingevuld 0  5  0  

- enquête wel geopend, geen vragen ingevuld 0  5  0  

totaal 22 100% 203 100% 6 100% 
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2 Effecten van het wegvallen van subsidie 
 

 

 

2.1 Alternatieve maatregelen om uitgaven in te perken en inkomsten te verhogen 

 

Wanneer de subsidie geheel verdwijnt zullen scholen wederom moeten nadenken over hoe zij 

het wegvallen van deze inkomstenstroom kunnen compenseren. Dit kan door het verhogen van 

de inkomsten, het inperken van de uitgaven of een combinatie hiervan. Het verhogen van het 

schoolgeld is een van de maatregelen die een bestuur kan nemen (zie §2.2). Bij deze vraag gaat 

het er vooral om te achterhalen welke alternatieve maatregelen schoolbesturen nemen om de 

inkomsten te verhogen. Van de deelnemers aan dit onderzoek geeft 35 procent aan dat zij geen 

mogelijkheden (meer) zien om hun inkomsten verder te verhogen (tabel 2.1). De scholen die 

hiertoe nog wel mogelijkheden zien denken daarbij vooral aan donaties en sponsoring door 

bedrijven.  

 

Veel scholen hebben bij deze vraag antwoord in de categorie ‘Anders’ gegeven. In deze open 

vraag wordt relatief vaak het aanboren van andere doelgroepen genoemd. Hierbij kan gedacht 

worden aan peuters en volwassenen, leerlingen die Nederlands als vreemde taal leren, of het 

bieden van naschoolse opvang. Ook geven enkele scholen hier aan dat zij nu al gebruik maken 

van (sommige van) deze opties om de inkomsten te verhogen.  

 

 

Tabel 2.1-Welke mogelijkheden ziet het bestuur om de inkomsten van de school te verhogen? 

(n=168)* 

 N % ja 

sponsoring door bedrijven 54 32% 

donaties 56 33% 

crowd funding 18 11% 

opzetten van volwassenenonderwijs 30 18% 

anders 50 30% 

totaal  208 123% 

geen    59 35%  

*  Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaalpercentage hoger kan zijn dan 

100% 

 

 

De scholen is ook gevraagd of zij wanneer de subsidie stopt hun uitgaven zullen inperken, en zo 

ja op welke wijze. Van de scholen zegt 86% van plan te zijn de uitgaven in te perken. Dit doen 

ze door minder lesmateriaal of lesmethoden aan te schaffen of door minder geld uit te geven aan 

het professionaliseren van docenten (tabel 2.2). De onderwijsinspectie stelt in eigen onderzoek 

onder andere dat op scholen waar geen of onvoldoende bijscholing plaatsvindt leerkrachten 
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vaker niet over de basisvaardigheden beschikken die nodig zijn om goed les te kunnen geven 

(onderwijsinspectie, 2011). De bezuinigingen lijken dus met name plaats te vinden op onderde-

len die een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

In de relatief grote ´anders´-categorie noemen enkele scholen daarnaast dat zij om de kosten te 

drukken minder lesuren zullen geven. Minder onderwijstijd heeft mogelijk een negatief effect 

op de onderwijsprestaties zo blijkt uit onderzoek van het CPB (2011). Ook verwachten sommi-

ge scholen te gaan bezuinigen op culturele activiteiten door deze of helemaal te schrappen of 

anders te organiseren. Bovendien wordt er door veel schoolbesturen op gewezen dat zij al eerder 

maatregelen hebben genomen om de uitgaven in te perken toen de subsidie in 2013 werd ver-

laagd. Het verlagen van de huurlasten door andere huisvesting wordt hierbij onder andere ge-

noemd als een maatregel die al eerder genomen is. Deze scholen denken in de meeste gevallen 

niet dat nog meer efficiëntie haalbaar is.  

 

 

Tabel 2.2 – Als de subsidie wegvalt, neemt het bestuur dan binnen 1-3 jaar maatregelen om de 

uitgaven te beperken? (n=168)* 

 N % ja 

nee 24 14% 

we zullen minder lesmateriaal – methoden aanschaffen 102 61% 

we verlagen huurlasten door andere huisvesting 16 10% 

we zullen minder geld uitgeven aan professionaliseren / bekwamen docenten  

(minder bijscholen etc.) 

96 57% 

we verlagen het salaris van het personeel 44 26% 

anders 44 26% 

totaal  327 192% 

*  Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk waardoor het totaalpercentage hoger kan zijn dan 

100% 

 

 

2.2 Korte en lange termijn effecten van het wegvallen van subsidie 

 

Aan de schoolbesturen is gevraagd welk effect zij binnen 1 tot 3 jaar verwachten wanneer de 

subsidie na kalenderjaar 2016 weg zou vallen. Hierbij was keus uit 7 verschillende effecten, 

waarbij is gevraagd de drie belangrijkste te kiezen. In tabel 2.3 zijn de verwachte effecten weer-

gegeven, opgesplitst naar schooltype1.  

 

  

 
                                                      

1  Het is belangrijk hierbij op te merken dat er niet veel dagscholen en afstandsorganisaties zijn waardoor er on-

danks de hoge respons onder deze scholen slechts 22 dagscholen en 5 afstandsorganisaties in het onderzoek zijn 

opgenomen. Hierdoor hebben vooral voor deze typen onderwijs individuen een relatief grote invloed hebben op 

percentageverschillen.  
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Het valt op dat van alle scholen slechts 2 procent verwacht geen effect te ondervinden van het 

wegvallen van de subsidie. Deze 2 procent zijn te vinden onder scholen die NTC-onderwijs 

aanbieden, dagscholen en afstandsorganisaties verwachten altijd effect. Scholen verwachten 

vooral dat zij het lesgeld zullen moeten verhogen (62%), dat zij minder zullen investeren in 

lesondersteunend materiaal (54%) en dat zij minder zullen investeren in het bekwamen van 

personeel (39%). Dit geldt ook voor de verschillende onderwijstypen afzonderlijk. Wel geeft 

van de dagscholen maar liefst 74 procent aan minder te zullen investeren in lesondersteunend 

materiaal. Bovendien verwachten dagscholen ook een stuk vaker dan scholen die NTC-

onderwijs aanbieden (68% vs. 37%) dat zij minder zullen investeren in het bekwamen van 

personeel wanneer de subsidie wordt stopgezet.  

 

 

Tabel 2.3 – Welk effect verwacht het bestuur binnen 1 tot 3 jaar als de subsidie na kalenderjaar 

2016 weg zou vallen? Opgesplitst naar schooltype (3 antwoorden mogelijk) 

 dagschool 

(N 19) 

% ja 

NTC  

onderwijs 

(N=146) 

% ja 

afstands-

organisatie 

(n=5) 

% ja 

totaal 

(n=170) 

% ja 

geen 0 3 0 2 

sluiting van de school 11 19 0 18 

we gaan minder uren les geven 5 20 0 18 

we zullen minder investeren in les-ondersteunend materiaal 74 51 40 54 

we zullen minder investeren in bekwamen van personeel 68 37 0 39 

we zullen het salaris van het personeel verlagen 16 14 0 14 

we verhogen het lesgeld 58 64 40 62 

anders namelijk: 21 27 80 28 

 

 

Op de langere termijn verwacht een toenemend aantal scholen dat zij hun deuren zullen moeten 

sluiten (tabel 2.4). Maar liefst 31 procent van de scholen denkt dat zij met het wegvallen van de 

subsidie binnen vijf jaar moet sluiten. Dit percentage is het hoogst onder aanbieders van NTC 

Onderwijs (34%). De belangrijkste effecten blijven ook op de langere termijn het verhogen van 

het lesgeld (56%), minder investeren in lesondersteunend materiaal (42%) en minder investeren 

in het bekwamen van personeel (34%). Dagscholen verwachten deze effecten vaker dan scholen 

met NTC Onderwijs.  
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Tabel 2.4 – Welk effect verwacht het bestuur na 5 jaar als de subsidie na kalenderjaar 2016 

weg zou vallen? Opgesplitst naar schooltype (3 antwoorden mogelijk) 

 dagschool  (N 

19) 

% ja 

NTC  

onderwijs 

(N=146) 

% ja 

afstands-

organisatie 

(N=5) 

% ja 

totaal 

(N=170) 

% ja 

geen 0 1 0 1 

sluiting van de school 11 34 0 31 

we gaan minder uren les geven 0 25 0 21 

we zullen minder investeren in les-ondersteunend materiaal 63 39 40 42 

we zullen minder investeren in bekwamen van personeel 58 32 0 34 

we zullen het salaris van het personeel verlagen 21 15 0 15 

we verhogen het lesgeld 63 55 60 56 

anders namelijk: 26 26 80 28 

 

 

2.3 Afname leerlingaantallen door wegvallen subsidie 

 

Aan de scholen is ook gevraagd welk effect zij verwachten dat het wegvallen van de subsidie 

heeft op de leerling-populatie. Bijna driekwart van de scholen geeft aan dat zij verwachten dat 

het leerlingaantal zal afnemen door het verhogen van het lesgeld (tabel 2.5) . Dit geldt met name 

voor aanbieders van NTC-onderwijs (75%). Wat verder opvalt is dat Dagscholen relatief vaak 

(42% vs. 16% en 0%) verwachten dat het aantal leerlingen zal afnemen door het verouderde en 

minder aantrekkelijke aanbod.  

 

Ook verwachten sommige scholen de verdeling van leerlingen over de groepen te moeten ver-

anderen. Dit kan gebeuren door meer niveaus in 1 groep te plaatsen (50%) of door het vergroten 

van de groepen (28%). Combinatiegroepen vragen veel van de managementvaardigheden van 

leraren (Inspectie van het onderwijs, 2015). Dit terwijl leraren in dit type onderwijs sowieso al 

zwaarder belast worden door de grote niveau verschillen in de taalvaardigheid tussen leerlingen. 

Wanneer meerdere niveaus in één klas worden geplaatst of groepen groter worden heeft dit 

daarom mogelijk een negatief effect op de kwaliteit van het onderwijs.  
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Tabel 2.5 – Verwachte effecten van het wegvallen van de subsidie op de leerling-populatie.  

Opgesplitst naar schooltype (3 antwoorden mogelijk) 

  dagschool 

(N=19) 

% ja 

NTC 

onderwijs 

(N=146) 

% ja 

afstands-

organisatie 

N=5) 

% ja 

totaal 

(N=170) 

% ja 

afname leerlingaantal door het verhogen van het lesgeld 58 75 60 73 

afname leerlingaantal door het verouderde en minder 

aantrekkelijke aanbod 

42 16 0 19 

verandering van aannamebeleid, we gaan ook peuters 

aannemen 

0 12 0 10 

verandering van aannamebeleid, we gaan ook leerlingen 

aannemen die de Nederlandse taal nog niet of zeer beperkt 

beheersen 

37 23 20 25 

verandering van aannamebeleid, we gaan ook volwassen 

lesgeven 

0 9 0 8 

vergroten groepsgrootte 42 27 0 28 

meer niveaus in een groep 32 54 0 50 

anders, namelijk: 16 11 40 12 

 

 

Tabel 2.6 – Verwacht het bestuur dat als de subsidie na 2016 weg zou vallen, er dan een daling 

van het leerlingenaantal optreedt?(N=168) 

 N % 

Binnen 1-3 jaar:   

 ja, met minder dan 25% 76 45% 

 ja, met 25 t/m 49% 31 18% 

 ja, met 50 t/m 74% 9 5% 

 ja, met 75% of meer 3 2% 

 nee 49 30% 

   

Over meer dan 5 jaar:   

 ja, met minder dan 25% 53 31% 

 ja, met 25 t/m 49% 40 24% 

 ja, met 50 t/m 74% 17 10% 

 ja, met 75% of meer 13 8% 

 nee 45 27% 

 

 

Doorgevraagd naar hoeveel leerlingen scholen verwachten te verliezen wanneer de subsidie 

wegvalt blijkt dat 25 procent van de scholen verwacht binnen 1 tot 3 jaar ten minste 25% van 

hun leerlingen te verliezen (tabel 2.6). Op de langere termijn loopt dit op naar 42 procent van de 

scholen. Op de korte termijn denkt 2 procent zelfs meer dan 75 procent van de leerlingen te 

verliezen, op de langere termijn loopt dit percentage op tot 8 procent. Deze gegevens laten zien 

dat het wegvallen van de subsidie mogelijk grote gevolgen heeft voor het aantal Nederlandse 

leerlingen dat in het buitenland Nederlands taal- en cultuuronderwijs volgt.  
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2.4 Sluiting van de school door wegvallen subsidie  

 

Het stopzetten van de subsidie kan tot gevolg hebben dat scholen hun deuren noodgedwongen 

moeten sluiten. Hierdoor kan het gebeuren dat in sommige landen geen of vrijwel geen Neder-

lands onderwijs meer wordt aangeboden. In tabel 2.7 is per regio te zien hoeveel scholen denken 

binnen 1 tot 3 jaar en binnen 5 jaar te zullen sluiten wanneer de subsidie stopt. Binnen 1-3 jaar 

zijn dit wereldwijd 30 scholen. Binnen 5 jaar zijn dit er zelfs 53. Dit is 31 procent van de scho-

len die meededen aan het onderzoek en 26 procent van het totaal aantal scholen wereldwijd. Dit 

laatste percentage zal in realiteit ook rond de 31 procent liggen omdat niet alle scholen hebben 

meegedaan aan het onderzoek. Naar verwachting zullen er dus nog meer scholen hun deuren 

moeten sluiten. Vooral in Europa verwachten veel scholen (namelijk 26) te moeten sluiten.  

 

 

Tabel 2.7 – Het aantal scholen dat verwacht binnen 1-3 jaar en binnen 5 jaar te sluiten naar 

regio (N=170) 

  aantal aanwezige 

scholen 

sluitingen 1-3 jaar sluitingen binnen 5 jaar sluitingen binnen 5 

jaar % van totaal  

Europa  91 18 26 34% 

Afrika 27 4 8 30% 

Noord-Amerika 15 1 4 27% 

Zuid-Amerika 27 2 5 15% 

Oceanië 4 0 2 50% 

Azië 35 5 8 23% 

totaal 199 30 53 26% 

 

 

In tabel 2.8 is deze informatie op landniveau weergegeven. Landen waar met het sluiten van de 

locatie(s) het Nederlands onderwijs in dat land geheel verdwijnt zijn in de tabel rood en schuin 

gedrukt. Dit zijn in totaal 15 landen. Met name in Afrika (6 landen) en Azië (4 landen) zijn er 

veel landen waar het Nederlands onderwijs met het wegvallen van de subsidie geheel zal ver-

dwijnen. 
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Tabel 2.8 – Het aantal scholen dat verwacht binnen 5 jaar te sluiten door het wegvallen van 

subsidie, opgesplitst naar land (N=170)* 

 

aantal 

scholen 

aantal scholen dat 

binnen 5 jaar verdwijnt 

 

aantal 

scholen 

aantal scholen dat 

binnen 5 jaar verdwijnt 

Afrika 

  

Europa 

  Benin 1 1 Cyprus 1 1 

Burkina Faso 3 1 Denemarken 3 1 

Burundi 1 1 Duitsland 13 2 

Gambia 1 1 Frankrijk 9 2 

Mali 1 1 Griekenland 13 5 

Senegal 1 1 Nederland 5 1 

Tanzania 2 1 Noorwegen 4 3 

Zimbabwe 1 1 Portugal 5 3 

   

Roemenië 1 1 

Azië  

  

Spanje 10 3 

China 6 1 Turkije 7 2 

India 2 1 Zwitserland 3 1 

Indonesië 4 1 

   Israël 1 1 Noord-Amerika 

  Nepal 1 1 Verenigde Staten 15 4 

Oman 2 2 

   Taiwan 1 1 Oceanië 

  

   

Australië 3 1 

Zuid-Amerika 

  

Nieuw-Zeeland 1 1 

Argentinië 1 1 

   Bolivia 3 1 

   Brazilië 3 2 

   Nicaragua 1 1 

   
totaal 

    

53 

* In rood en schuin gedrukt de landen waar met het verdwijnen van de school/scholen geen Nederlands 

onderwijs meer wordt aangeboden 
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3 De samenstelling van de school  
 

 

 

3.1 De ouderpopulatie 

 

De ouderpopulatie van de kinderen die in het buitenland Nederlands onderwijs volgen wordt 

voor dit onderzoek verdeeld in ouders met een lokaal salaris en ouders die werken als expat. De 

term expat die gebruikt is in het onderzoek is heel specifieke gedefinieerd als de groep ouders 

waarbij de lasten van het onderwijs vergoed worden door de werkgever. 

 

In tabel 3.1 is te zien dat een kwart van de Nederlandse scholen in het buitenland geen expats in 

hun leerlingenbestand heeft. Slechts 30% van de scholen heeft meer dan 50% kinderen van 

ouders die de rekening bij hun werkgever kunnen neerleggen. Scholen worden dan ook voor een 

groot gedeelte gevuld door leerlingen met ouders die zelf de kosten van het onderwijs betalen. 

Dit wordt bevestigd door de gegevens uit tabel 3.2. Hieruit blijkt dat op 54% van de scholen ten 

minste de helft van de leerlingen ouders heeft met een lokaal salaris.  

 

In tabel 3.1 is tevens een opdeling gemaakt van het aantal expats naar type school. Alle af-

standsorganisaties die meededen aan dit onderzoek hebben een expatpopulatie van ten minste 

50 procent. In het NTC-onderwijs zijn het vaakst scholen te vinden die helemaal geen expatpo-

pulatie hebben en waarbij alle ouders dus zelf betalen voor de kosten van het onderwijs.  

 

 

Tabel 3.1 – Aantal expats naar type school  

  dagschool  

(N=19) 

NTC onderwijs 

(N=144) 

afstandsorganisatie 

(N=5) 

totaal 

(N=168) 

geen expats 5% 29% 0% 25% 

1-24% expats 47% 30% 0% 31% 

25-49% expats 26% 13% 0% 14% 

>50% expats 21% 28% 100% 30% 

 

  

Tabel 3.2 – Hoe groot is het percentage ouders verbonden aan de school met een lokaal salaris? 

 N % 

75-100% verdient een lokaal salaris 64 38% 

50-74% verdient een lokaal salaris 27 16% 

25-49% verdient een lokaal salaris 27 16% 

minder dan 25% verdient een lokaal salaris 37 22% 

weet niet 13 8% 

totaal  168 100% 
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Grafiek 3.1 – Grootte van de expatpopulatie naar het aantal ingeschreven leerlingen aan de 

school (verwachting per 1-10-2016) (N=166) 

 
 

 

In grafiek 3.1 wordt de grootte van de expatpopulatie weergegeven naar het aantal ingeschreven 

leerlingen op een school. Hier is te zien dat, ongeacht de omvang van de school, meer dan de 

helft van de scholen een populatie heeft waarvan maximaal de helft van de ouders expat is en 

dus de rekening van het onderwijs bij de werkgever kan neerleggen. Het aandeel expats is groter 

naarmate het aantal leerlingen op een school toeneemt. Er zijn geen scholen met meer dan 100 

leerlingen waar expats geen onderdeel uitmaken van de ouderpopulatie.  

 

 

Tabel 3.3 – Wat is de huidige hoogte van de ouderbijdrage / lesgeld op de school?* 

 N % 

- minder dan 500 euro 40 24% 

- 500 t/m 749 euro 40 24% 

- 750 t/m 999 euro 22 13% 

- 1000 t/m 1499 euro 22 14% 

- 1500 t/m 1999 euro 14 8% 

- 2000 euro of meer 21 12% 

- 2000 euro of meer en geïntegreerd in het lesgeld van de internationale school 9 5% 

Totaal 168 100% 

*  Peildatum 1 oktober 2016, bij differentieerde bijdragen het bedrag zonder korting 

 

 

 

 

  

37% 

31% 

21% 

24% 

31% 

31% 

46% 

7% 

13% 

15% 

29% 

33% 

25% 

33% 

25% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

minder dan 24 leerlingen 

25 t/m 49 leerlingen 

50 t/m 99 leerlingen 

> 100 leerlingen 

geen expats 1-24% expats 25-49% expats >50% expats 



 11 

3.2 De ouderbijdrage  

 

Gemiddeld genomen ligt de ouderbijdrage van de scholen die meededen aan het onderzoek 

tussen de 750 en 1000 euro. Voor ongeveer een kwart van de scholen ligt de ouderbijdrage 

onder de 500 euro (tabel 3.3). Terwijl voor 17 procent van de scholen de ouderbijdrage boven 

de 2000 euro ligt.  

 

In grafiek 3.2 is het aantal expat ouders weergegeven opgesplitst naar de hoogte van de ouder-

bijdrage. Hoe lager de ouderbijdrage hoe vaker ouders zelf het lesgeld moeten betalen. Op ten 

minste de helft van de scholen waar het lesgeld onder de 2000 euro is, moet minimaal de helft 

van de ouders dit lesgeld zelf betalen. Van de scholen waar het lesgeld meer dan 2000 euro is 

kunnen ouders vaker de rekening bij de werkgever neerleggen.  

 

 

Grafiek 3.2 – Grootte van de expatpopulatie naar de hoogte van de ouderbijdrage (N=166) 

 
 

 

3.3 De omvang van de school 

 

Nederlandse scholen in het buitenland zijn vaak relatief klein. In tabel 3.4 is te zien dat slechts 

15 procent van de scholen meer dan 100 leerlingen heeft. Ruim de helft van de scholen heeft 

minder dan 50 leerlingen. Dagscholen en afstandsorganisaties hebben relatief vaak meer dan 50 

leerlingen. Terwijl NTC-onderwijs vaker lagere leerlingaantallen heeft.  
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Tabel 3.4 – Aantal leerlingen naar type school 

 dagschool 

(n=19) 

NTC onderwijs 

(n=144) 

afstandsorganisatie 

(n=5) 

totaal 

(n=168) 

< 24 leerlingen  16% 30% 0% 27% 

25 t/m 49 leerlingen 11% 31% 20% 29% 

50 t/m 99 leerlingen 21% 29% 40% 29% 

>100 leerlingen 53% 10% 40% 15% 

 

 

In tabellen 3.5 en 3.6 zijn de verwachte effecten op korte en lange termijn van het stopzetten 

van de subsidie weergegeven naar het aantal leerlingen. Kleinere scholen verwachten vaker dat 

zij zullen moeten overgaan tot sluiting van de school. Binnen 1 tot 3 jaar denkt 37 procent van 

de scholen met 24 of minder leerlingen te moeten sluiten, over vijf jaar is dit zelfs opgelopen tot 

de helft van de kleine scholen. Naarmate scholen grotere leerlingenaantallen hebben wordt de 

angst voor sluiting kleiner.  

 

 

Tabel 3.5 – Het verwachte effect van het wegvallen van de subsidie na kalenderjaar 2016 bin-

nen 1 tot 3 jaar, opgesplitst naar aantal leerlingen (3 antwoorden mogelijk)(N= 168) 

  <24  

leerlingen 

(n=46) 

25 t/m 49 

leerlingen 

(n=48) 

50 t/m 99 

leerlingen 

(n=48) 

> 100 

leerlingen 

(n=26) 

Totaal 

(n=168) 

  % ja % ja % ja % ja % ja 

geen 4 2 2 0 2 

sluiting van de school 37 19 8 0 18 

we gaan minder uren les geven 11 27 17 15 18 

we zullen minder investeren in les-ondersteunend 

materiaal 

57 54 52 50 54 

we zullen minder investeren in bekwamen van personeel 41 40 35 42 39 

we zullen het salaris van het personeel verlagen 20 17 13 4 14 

we verhogen het lesgeld 41 60 75 77 62 

anders namelijk: 20 15 42 42 28 

 

 

Op korte termijn verwachten kleinere scholen vaak dat zij het salaris van het personeel zullen 

moeten verlagen. Op de langere termijn is dit minder het geval. Grotere scholen denken minder 

vaak dat het stopzetten van de subsidie het verlagen van het salaris van het personeel tot gevolg 

zal hebben. Wel denken zij vaker dan kleine scholen hun lesgeld te verhogen. Zowel op korte 

als op lange termijn denkt ruim driekwart van de scholen met ten minste 100 leerlingen het 

lesgeld te verhogen wanneer de subsidie wordt stopgezet.  
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Ongeacht of een school nu klein of groot is, in veel gevallen wordt er verwacht dat met het 

stopzetten van de subsidie minder geïnvesteerd zal worden in lesondersteunend materiaal en in 

het bekwamen van personeel. Dit kan zoals eerder al gesteld negatieve gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van het aangeboden onderwijs (Onderwijsinspectie, 2011).  

 

 

Tabel 3.6 - Het verwachte effect van het wegvallen van de subsidie na kalenderjaar 2016 na 5 

jaar, opgesplitst naar aantal leerlingen (3 antwoorden mogelijk)(N= 168) 

  <24 

leerlingen 

(n=46) 

25 t/m 49  

leerlingen 

(n=48) 

50 t/m 99 

leerlingen 

(n=48) 

> 100 

leerlingen 

(n=26) 

Totaal 

(n=168) 

  % ja % ja % ja % ja % ja 

geen 4 0 0 0 1 

sluiting van de school 50 33 25 4 31 

we gaan minder uren les geven 9 40 19 15 21 

we zullen minder investeren in les-ondersteunend 

materiaal 

43 44 42 38 42 

we zullen minder investeren in bekwamen van perso-

neel 

39 25 31 50 35 

we zullen het salaris van het personeel verlagen 13 21 15 8 15 

we verhogen het lesgeld 30 54 69 77 55 

anders namelijk: 17 19 38 42 27 
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4 Rol en functie NOB bij wegvallen subsidie 
 

 

 

Van belang voor Stichting NOB is te achterhalen op welke wijze zij schoolbesturen en onder-

wijsteams nader kan ondersteunen bij het wegvallen van de subsidie. Een belangrijke vraag 

daarbij is of scholen ook aangesloten blijven bij NOB wanneer er geen subsidie meer wordt 

verstrekt. Van de scholen geeft 11 procent aan zich niet meer aan te sluiten bij NOB wanneer de 

subsidie stopt (tabel 4.1). Ook weet een derde van de scholen nog niet of zij aangesloten zal 

blijven of niet (33%). 

 

 

Tabel 4.1 –Overweegt het bestuur, als de subsidie stopt de aansluiting bij NOB stop te zetten?  

  totaal 

nee 93 55% 

ja, over minder dan 1 jaar 5 3% 

ja, over 1-5 jaar 12 7% 

ja, over meer dan 5 jaar 2 1% 

weet niet 56 33% 

totaal 168 100% 

 

 

Van de scholen die aangegeven hebben van plan te zijn hun aansluiting stop te zetten (n=19) 

geeft 42 procent aan dat de belangrijkste reden hiervoor is dat de school niet langer kan voldoen 

aan de eisen van aansluiting (tabel 4.2). Daarnaast heeft 21 procent geen geld meer voor een 

bevoegde leraar.  

 

 

Tabel 4.2 –De belangrijkste reden om te stoppen met aansluiting  

  totaal 

verwacht niet meer te kunnen voldoen aan de eisen van aansluiting 8 42% 

geen geld meer voor een bevoegde leraar 4 21% 

zie geen nut meer voor nob 1 5% 

werven van een bevoegde leerkracht is niet mogelijk 2 11% 

anders namelijk: 4 21% 

totaal 19 100% 

 

 

In tabel 4.3 is te zien dat de belangrijkste reden om wel aangesloten te blijven bij NOB vooral 

de borging van de kwaliteit van het onderwijs is door het verkrijgen van raad en daad (77%) 

alsmede de borging van de kwaliteit door de inspectiebezoeken (76%).  
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Tabel 4.3 –De belangrijkste redenen om aangesloten te blijven bij NOB (maximaal 3 antwoor-

den mogelijk) 

  Totaal  

(n=92) 

  % ja 

borging van de kwaliteit van het onderwijs door raad en daad 77 

borging van de kwaliteit van het onderwijs door professionaliseringsaanbod 58 

borging van de kwaliteit van het onderwijs door inspectiebezoeken 76 

borging van de kwaliteit van het onderwijs door inhoudelijk ondersteuning zoals nieuwsbegrip 

en de cultuurmodule 

45 

deelname van de leraren aan het ABP en verzekeringen 16 

anders, namelijk: 11 

 

 

Gevraagd naar wat de schoolbesturen van het NOB verwachten wanneer de subsidie wegvalt 

wordt vooral gewezen op het uitbouwen van belangenbehartiging in Nederland (80%) (tabel 

4.4). In de categorie Anders worden vooral kwaliteitsondersteunende activiteiten genoemd 

alsmede het voorzetten van de adviesrol die NOB vervuld naar de besturen, schoolleiders en 

leraren in het buitenland.  

 

 

Tabel 4.4 –Waarbij verwacht het bestuur hulp van het NOB als de subsidie zou wegvallen?  

  Totaal 

(n=167) 

  % ja 

scholen helpen bij het zoeken naar (lokale) geldstromen 29 

de belangenbehartiging in Nederland verder uitbouwen 80 

Anders namelijk: 37 
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5 Samenvatting en conclusie 
 

 

 

Aan het onderzoek heeft 76% van de schoolbesturen meegewerkt. Navraag bij NOB leert dat de 

doorloopsnelheid van medewerkers en bestuurders van scholen in het buitenland erg hoog is, 

juist tijdens de zomermaanden. Dat er in deze periode toch een ruime meerderheid gereageerd 

heeft, kan dus als zeer positief worden beoordeeld en zegt iets over het belang dat schoolbestu-

ren hechten aan dit onderwerp. 

 

Sinds 2013 zijn zowel de instellingen aangesloten bij NOB als NOB zelf geconfronteerd met 

een bezuiniging. Deze bezuiniging bedroeg in totaal 8 miljoen euro. Voor scholen betekende 

deze bezuiniging een korting op de subsidie van ongeveer 55% (250 euro) per leerling. Deze 

korting hebben de meeste scholen goed opgevangen door onder andere kosten te besparen door 

bijvoorbeeld te zoeken naar andere lesruimten. Of door meer inkomsten te generen door bij-

voorbeeld het lesgeld te verhogen (NB: ouders betalen gemiddeld 750-1000 euro lesgeld per 

kind per jaar.) 

  

Wat een deel van de schoolbesturen nu aangeeft is dat de rek er uit is. Van de scholen die nog 

wel mogelijkheden zien om de uitgaven verder te beperken denken de meesten dit te doen door 

het verlagen van de uitgaven aan lesmateriaal- en methoden en aan het professionaliseren van 

docenten. Naast het verder verhogen van het lesgeld, wat meer dan de helft van de scholen 

aangeeft als actie om de bezuiniging het hoofd te bieden, zien besturen weinig andere mogelijk-

heden om additioneel inkomsten te generen in de omgeving van de school. Scholen denken 

hierbij nog wel aan sponsoring en donaties maar over of dit genoeg zal opbrengen is men niet 

onverdeeld positief.  

 

Vrijwel alle besturen verwachten een effect van het wegvallen van de subsidie. Hierbij is het 

zorgelijk dat naast het sluiten van de school, vooral zaken worden genoemd die te maken heb-

ben met de kwaliteit van het onderwijs. Het aantal uren dat er les wordt gegeven en het aantal 

niveaus per groep staat onder druk alsmede het bekwamen en het scholen van personeel en het 

investeren in onderwijsmateriaal. Allemaal zaken die van groot belang zijn om de kwaliteit van 

het Nederlands taal en cultuur onderwijs op peil te houden. De onderwijsinspectie sprak in ‘De 

staat van het onderwijs’ (Ministerie OCW, 2015) al haar zorg uit over mogelijk kwaliteitsverlies 

als gevolg van het verlagen en vervolgens stopzetten van de subsidie. Uit de resultaten van dit 

onderzoek blijkt dat deze zorg, volgens de onderwijsinstellingen zelf, gegrond is.  

 

Naast grote zorg om de kwaliteit van het Nederlands taal- en cultuuronderwijs laten de resulta-

ten uit het onderzoek zien dat er mogelijk ook minder kinderen zullen deelnemen. Van de 

schoolbesturen verwacht 70 procent al op korte termijn een daling van het leerlingenaantal. 

Binnen 1 tot 3 jaar verwacht een kwart van de besturen een daling van ten minste 25 procent. 

Op de langere termijn (binnen 5 jaar) is dit zelfs 42 procent.  
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De daling van het aantal leerlingen heeft als mogelijk gevolg dat scholen zullen moeten sluiten. 

Vooral de kleinere scholen denken in grote problemen te komen wanneer de subsidie wordt 

stopgezet. Binnen 1 tot 3 jaar denkt 37 procent van de scholen met 24 of minder leerlingen te 

moeten sluiten, over vijf jaar is dit zelfs opgelopen tot de helft van de kleine scholen. Naarmate 

scholen grotere leerlingenaantallen hebben wordt de angst voor sluiting kleiner. Tevens is de 

angst om de school te moeten sluiten hoger onder scholen zonder expats. Het is hierbij belang-

rijk op te merken dat een kwart van de scholen geen expats in het leerlingenbestand heeft en dat 

ruim een kwart van de scholen minder dan 25 leerlingen heeft.  

 

Binnen nu en 5 jaar is de verwachting dat het aantal scholen met in ieder geval 30% afneemt. In 

15 landen wereldwijd waar nu nog een aanbod is van lessen in Nederlandse taal en cultuur, zal 

dan geen bij NOB aangesloten school meer aanwezig zijn om dit type onderwijs aan te bieden. 

Vooral in Europa verwachten veel scholen dat zij niet langer open kunnen blijven. Binnen de 

komende vijf jaar zijn dit 26 scholen. Scholen in Europa hebben het vaakst rond de 50 leerlin-

gen en kennen een ouderpopulatie met weinig expats ten opzichte van scholen buiten Europa. 

Dit bevestigt dat kleine scholen met weinig of geen expats in mindere mate in staat zijn om de 

gevolgen van het wegvallen van de subsidie op te vangen.  

 

Samenvattend blijkt uit dit onderzoek dat het stopzetten van de subsidie grote gevolgen kan 

hebben voor het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur. De bezuinigingen die scholen moeten 

doorvoeren als gevolg van de verminderde inkomsten zorgen er naar verwachting voor dat de 

kwaliteit van het onderwijs afneemt. Dit samen met de noodzaak om het lesgeld te verhogen 

heeft als mogelijk gevolg dat leerlingaantallen afnemen. Hierdoor zal het voor scholen nog 

moeilijker worden het hoofd boven water te houden en bestaat het risico dat er landen zijn waar 

het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur volledig zal verdwijnen. Bij deze verwachtte ver-

mindering van de kwaliteit van het onderwijs en de verminderde toegang hiertoe, ligt het voor 

de hand dat in de toekomst ook de instroom in het Nederlands onderwijs van de leerlingen die 

terugkeren (30% van de leerlingen keert binnen 4 jaar terug, bron CBS) ernstig zal worden 

bemoeilijkt. 
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Bijlage 
 

 

 

In deze bijlage worden de tabellen weergegeven die niet zijn behandeld in het rapport. Het 

betreft tabellen met daarin de antwoorden op de verschillende vragen opgesplitst naar type 

school.  

 

 

Tabel b1 – Wat is de huidige hoogte van de ouderbijdrage / lesgeld op de school? (ga uit van 1 

oktober 2015)? Naar type school  

  dagschool NTC onderwijs afstandsorganisatie totaal 

minder dan 500 euro 3 16% 37 26% 0 0% 40 24% 

500 t/m 749 euro 2 11% 38 26% 0 0% 40 24% 

750 t/m 999 euro 0 0% 22 15% 0 0% 22 13% 

1000 t/m 1499 euro 1 5% 20 14% 1 20% 22 13% 

1500 t/m 1999 euro 1 5% 12 8% 1 20% 14 8% 

2000 euro of meer 9 47% 9 6% 3 60% 21 13% 

2000 euro of meer en geïntegreerd 

in het lesgeld van de internationale 

school 

3 16% 6 4% 0 0% 9 5% 

totaal 19 100% 144 100% 5 100% 168 100% 

 

 

Tabel b2 –Kent de school een gedifferentieerde ouderbijdrage/ lesgeld? Weergegeven per 

schooltype 

  dagschool NTC onderwijs afstandsorganisatie totaal 

ja 11 58% 49 34% 0 0% 60 36% 

nee 8 42% 95 66% 5 100% 108 64% 

totaal 19 100% 144 100% 5 100% 168 100% 

 

 

Tabel b3 –Verhoogt het bestuur binnen 1-3 jaar de ouderbijdrage /lesgeld als subsidie wegvalt? 

Naar type school 

  dagschool NTC onderwijs afstandsorganisatie totaal 

nee 8 42% 26 18% 2 40% 36 21% 

ja, met minder dan 50 euro 1 5% 12 8% 1 20% 14 8% 

ja, met 50 t/m 99 euro 1 5% 28 19% 0 0% 29 17% 

ja, met 100 t/m 149 euro 2 11% 20 14% 0 0% 22 13% 

ja, met 150 t/m 199 euro 0 0% 14 10% 1 20% 15 9% 

ja, met 200 t/m 249 euro 5 26% 20 14% 1 20% 26 15% 

ja, met 250 euro of meer 2 11% 24 17% 0 0% 26 15% 

totaal 19 100% 144 100% 5 100% 168 100% 
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Tabel b4 –Welke mogelijkheden ziet het bestuur om de inkomsten te verhogen? Naar type 

school 

  dagschool 

(n=19) 

NTC onder-

wijs (n=144) 

afstandsorga-

nisatie (n=5) 

totaal (n=168) 

  % ja % ja % ja % ja 

geen 42 34 40 35 

sponsoring door bedrijven 26 34 0 32 

donaties 37 34 0 33 

crowd funding 11 11 0 11 

opzetten van volwassenonderwijs 16 19 0 18 

anders, namelijk: 42 27 60 30 

 

 

Tabel b5 –Als de subsidie wegvalt, neemt het bestuur dan binnen 1-3 jaar maatregelen om de 

uitgaven te beperken? Naar type school 

  dagschool 

(n=19) 

NTC onder-

wijs (n=144) 

afstands-

organisatie 

(n=5) 

totaal (n=168) 

  % ja % ja % ja % ja 

nee 5 13 80 14 

we zullen minder lesmateriaal/methoden aanschaffen 74 60 20 61 

we verlagen huurlasten door andere huisvesting 21 8 0 10 

we zullen minder geld uitgeven aan professionaliseren / 

bekwamen docenten  

74 57 0 57 

we verlagen het salaris van het personeel 16 24 0 22 

anders namelijk: 32 31 20 31 

 

 

 

Tabel b6 –Verwacht het bestuur dat als de subsidie na 2016 weg zou vallen, er dan een daling 

van het leerlingaantal optreedt? Binnen 1-3 jaar naar type school  

  dagschool NTC 

onderwijs 

afstands-

organisatie 

totaal 

ja, met minder dan 25% 8 42% 66 46% 2 40% 76 45% 

ja, met 25 t/m 49% 3 16% 28 19% 0 0% 31 18% 

ja, met 50 t/m 74% 0 0% 9 6% 0 0% 9 5% 

ja, met 75% of meer 1 5% 2 1% 0 0% 3 2% 

nee, want: 7 37% 39 27% 3 60% 49 29% 

totaal 19 100% 144 100% 5 100% 168 100% 
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Tabel b7 – Verwacht het bestuur dat als de subsidie na 2016 weg zou vallen, er dan een daling 

van het leerlingaantal optreedt? Over meer dan 5 jaar naar type school 

  dagschool NTC onderwijs afstands-

organisatie 

totaal 

ja, met minder dan 25% 6 32% 46 32% 1 20% 53 32% 

ja, met 25 t/m 49% 2 11% 37 26% 1 20% 40 24% 

ja, met 50 t/m 74% 2 11% 15 10% 0 0% 17 10% 

ja, met 75% of meer 2 11% 11 8% 0 0% 13 8% 

nee, want: 7 37% 35 24% 3 60% 45 27% 

totaal 19 100% 144 100% 5 100% 168 100% 

 

 

Tabel b8 – Het percentage ouders verbonden aan de school met een lokaal salaris naar type 

school  

  dagschool NTC onderwijs afstands-

organisatie 

totaal 

minder dan 25% verdient een lokaal salaris 1 5% 33 23% 3 60% 37 22% 

25-49% verdient een lokaal salaris 4 21% 22 15% 1 20% 27 16% 

50-74% verdient een lokaal salaris 4 21% 23 16% 0 0% 27 16% 

75-100% verdient een lokaal salaris 8 42% 56 39% 0 0% 64 38% 

weet niet 2 11% 10 7% 1 20% 13 8% 

totaal 19 100% 144 100% 5 100% 168 100% 

 

 

Tabel b9 – Het verwachte effect van het wegvallen van de subsidie na kalenderjaar 2016 binnen 

1 tot 3 jaar, opgesplitst naar % expats (3 antwoorden mogelijk) 

  geen  

expats 

(n=42) 

1-24%  

expats 

(n=52) 

25-49% 

expats 

(n=23) 

>50% 

expats 

(n=49) 

totaal 

(n=166) 

  % ja % ja % ja % ja % ja 

geen 5 2 4 0 2 

sluiting van de school 31 15 4 16 18 

we gaan minder uren les geven 24 15 26 12 18 

we zullen minder investeren in les-ondersteunend materiaal 57 52 52 55 54 

we zullen minder investeren in bekwamen van personeel 36 48 39 35 40 

we zullen het salaris van het personeel verlagen 21 13 17 8 14 

we verhogen het lesgeld 57 71 57 57 61 

anders namelijk: 17 33 39 29 28 
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Tabel b10 – Het verwachte effect van het wegvallen van de subsidie na kalenderjaar 2016 na 5 

jaar, opgesplitst naar % expats (3 antwoorden mogelijk) 

  geen  

expats 

(n=42) 

1-24%  

expats 

(n=52) 

25-49% 

expats 

(n=23) 

>50%  

expats 

(n=49) 

totaal 

(n=166) 

  % ja % ja % ja % ja % ja 

geen 2 2 0 0 1 

sluiting van de schoolorganisatie 52 19 30 24 31 

we gaan minder uren les geven 33 21 22 12 22 

we zullen minder investeren in les-ondersteunend materiaal 38 42 35 51 43 

we zullen minder investeren in bekwamen van personeel 24 38 43 37 35 

we zullen het salaris van het personeel verlagen 14 21 26 4 15 

we verhogen het lesgeld 40 71 43 55 55 

anders namelijk: 19 31 35 29 28 

 

 

 

 


