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Groepen van 19 leerlingen zijn in het speciaal basisonderwijs in 
Tilburg geen uitzondering meer. Groepen van 15 leerlingen met 
ernstige gedragsproblemen (cluster 4) ook niet. Schoolbestuurder 
Dave Ensberg is bezorgd. ‘Ik moet de komende drie jaar nog 37 fte 
schrappen. Dit gaat echt ten koste van de kwaliteit van onderwijs en de 
zorg voor leerlingen.’

Tilburgs sbo en so in financiële problemen

Ensberg (en 
Hartstra rechts): 
‘De negatieve 
verevening is echt 
onzalig!’

‘  Met minder mensen  
zwaarder werk doen’
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Door passend onderwijs en de daarbij ho-
rende zogenaamde verevening – gelijke 
verdeling van het ondersteuningsbudget 
over het land – moest het samenwer-

kingsverband in Tilburg 34 procent van zijn budget 
inleveren. Bestuursvoorzitter Dave Ensberg van 
stichting Biezonderwijs (zeven scholen voor sbo, (v)
so, praktijkonderwijs en een expertisecentrum, 500 
medewerkers, 1.770 leerlingen): ‘Niet geheel toeval-
lig valt dit samen met ongeveer een gelijk percentage 
van daling van leerlingenaantallen in sbo en so. Ba-
sisscholen die een kind verwijzen, moeten betalen 
voor dat kind tot en met groep 8. Dat is een perverse 
prikkel om niet of zo laat mogelijk te verwijzen naar 
het speciaal (basis)onderwijs. Kinderen stromen dus 
laat in, vanaf groep 6 ongeveer. Daarentegen mogen 
kinderen van 4 jaar het eerste half jaar op school 
nog zogenaamd gratis verwezen worden, dus daar 
zien we een toename. Samen met de groei die we 
meemaken op onze vso- en praktijkscholen, komen 
we uit op een structureel begrotingstekort van 10 
procent. Dat komt neer op 37 fte in de komende drie 
jaar.’

VAKBOND
En ook de afgelopen jaren zijn er al banen verdwe-
nen, weet regiobestuurder van CNV Onderwijs 
Myriam Biekens. Zij maakt met het schoolbestuur 
afspraken over interne en externe mobiliteit, 
vervroegd pensioen, van werk naar werk-trajecten. 
‘Hiermee hebben we gedwongen ontslagen voorko-
men en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het 
versluiert wel het probleem dat het werk met minder 
mensen gedaan moet worden. De klassen worden 
groter, de problematiek wordt zwaarder. Werkgever 
en bonden werken dan wel heel goed samen aan 
zo goed mogelijke oplossingen voor dit financiële 
probleem, maar de omstandigheden in de scholen 
worden er niet beter op en de kinderen worden er 
de dupe van. Om daar wat aan te doen moet er echt 
meer geld naar het speciaal basisonderwijs.’ Be-
stuursvoorzitter Ensberg is overigens erg te spreken 
over de samenwerking met de vakbonden op regio-
naal niveau, wil hij nog wel even gezegd hebben. ‘Ik 
vind het een verrijking om samen te werken aan het 
belang van de werknemers. Ik zou toe willen naar 
een landelijke cao op hoofdlijnen, die we dan samen 
met de vakbonden op regionaal niveau invullen.’

FRUSTEERT
Leerkracht op sbo Noorderlicht, Mieke Hartstra, 
dealt dagelijks met de gevolgen van de financiële 
schaarste in het Tilburgs schoolbestuur. Ze heeft nu 

17 kinderen van 8, 9 en 10 jaar in haar groep, waar 
het er voorheen 14 waren. ‘Het is echt te veel. Boven-
bouwgroepen tellen er zelfs wel 18 of 19.’ Ze vertelt 
dat er de afgelopen vier jaar zeker zes collega’s 
vertrokken zijn. ‘Niet verplicht, maar omdat ze de 
problemen zagen aankomen. We werken met twee 
groepen en een zogenaamde schakelruimte, waar 
je kinderen even apart kunt nemen of in een extra 
niveaugroep kunt werken. Voorheen hadden we dan 
vaak drie paar handen op die twee groepen. Nu is 
dat er niet meer bij. Als een leerling escaleert, moet 
ik de groep uit om het op te lossen en is er niemand 
om de klas op te vangen. En we kunnen er niet meer 
echt uithalen wat er in zit, omdat je met minder 
niveaugroepen kunt werken. Dat frustreert.’

WERKPLEZIER
‘Doordat de leerlingen later instromen in het sbo, 
zijn wij meer tijd en aandacht kwijt met het vertrou-
wen van leerlingen weer opbouwen. Bovendien zijn 
de problemen daardoor complexer en zwaarder’, 
zegt Hartstra. ‘We moeten dus met minder mensen 
zwaarder werk doen. Dat gaat echt ten koste van 
de kwaliteit. Natuurlijk is het wel de bedoeling van 
passend onderwijs, kinderen zo lang mogelijk in een 
reguliere setting houden, maar dat is nu eenmaal 
niet voor elk kind en elke leraar passend, zeker niet 
als de middelen ontbreken.’ Toch is het niet allemaal 
kommer en kwel, benadrukt ze. ‘Ik doe nog steeds 
met plezier mijn werk, zeker! En anderen hier op 
school ook! Maar het ziekteverzuim stijgt wel en dat 
is toch geen goed teken.’

ZENUWEN
Ensberg voelt de zenuwen door zijn scholen gaan. 
‘Ja, want ook al zijn er dan geen gedwongen ontsla-
gen gevallen, collega’s worden er wel zenuwachtig 
van. En ik kan ook niet uitsluiten dat er alsnog een 
sociaal plan en gedwongen ontslagen komen. Maar’, 
strijdvaardig ‘ik leg me hier niet zomaar bij neer. Ik 
ben druk aan het lobbyen richting landelijke politiek 
dat regio’s die te maken hebben met negatieve 
verevening financieel gecompenseerd moeten wor-
den. Ik wil logopedisten, orthopedagogen, onder-
wijsassistenten en gedragswetenschappers in dienst 
houden om expertise te behouden. Die negatieve 
verevening is echt onzalig! Mooie tekentafelplaatjes, 
bedenken dat elke regio op dezelfde manier behan-
deld moet worden, zonder rekening te houden met 
sociaal-culturele of sociaal-economische redenen 
waaróm die grote aantal kinderen überhaupt in het 
so of sbo zaten. Ze zaten er in elk geval niet voor 
niks!’ 
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