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Om in beeld te krijgen hoeveel subsidiegeld middelbare scholen afgelopen jaar uitgaven aan
bedrijven in het schaduwonderwijs, hield Platform Investico een enquête onder
schoolleiders. We vroegen ze specifiek naar de besteding van de eerste twee tranches van
de ‘Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verstrekte 94 miljoen euro subsidie onder deze
regeling. Op de website van het ministerie staat vermeld welke scholen geld aan hebben
gevraagd onder deze regeling.

In totaal deden 574 middelbare scholen een of meer aanvragen in de verschillende tranches
van deze regeling. We verzamelden de e-mailadressen van de leiders van al deze scholen,
en stuurden hen een enquête om te vragen hoe ze het geld hadden besteed. De
geënquêteerde groep schoolleiders betrof dus geen steekproef: we benaderden simpelweg
alle schoolleiders die van belang waren. De enquête was anoniem, maar aan het eind
hadden schoolleiders de optie om hun gegevens achter te laten, 31 deden dat.

135 schoolleiders vulden de enquête in. Dat komt neer op een respons van ongeveer 24
procent. We hebben geen reden om aan te nemen dat deze groep anders is dan de
algemene populatie. De scholen die hun gegevens achterlieten aan het eind van de enquête
zijn verspreid over het hele land, verschillen in grootte, en bieden verschillende niveaus
onderwijs aan. Alleen het praktijkonderwijs is ondervertegenwoordigd.

Besteding aan externe partijen
43 schoolleiders (33 procent)1 gaven aan de subsidie volledig intern te besteden, 86
schoolleiders (67 procent) besteedde het bedrag (deels) aan externe bedrijven. Het
gemiddelde aangevraagde bedrag in die groep bedraagt 131 duizend euro, wat
overeenkomt met het landelijke gemiddelde van ruim 126 duizend euro dat het ministerie
van OCW publiceerde in deze infographic.

De scholen die het geld extern besteedden, gaven gemiddeld 48 procent van de subsidie uit
aan externe bedrijven. Dat percentage is stabiel als we kijken naar verschillende
subsidiebedragen. Voor bedragen tussen 0 en 100 duizend euro ligt het percentage extern
besteed geld bijvoorbeeld op 52 procent, voor 100 tot 200 duizend euro op 43 procent en
voor 200 tot 300 duizend euro op 51 procent. Dat duidt erop dat het bestedingspatroon van
scholen niet wordt bepaald door de hoeveelheid subsidie, iets dat werd bevestigd in de
gesprekken met schoolleiders.

1 43 van de 129 schoolleiders gaven aan de subsidie volledig intern te besteden, dat is 33 procent. 3
van de 135 schoolleiders gaven aan dat ze de subsidie niet hebben gekregen, en 3 vulden de
enquête niet volledig in.

https://www.dus-i.nl/binaries/dus-i/documenten/publicaties/2020/07/13/infographic-iop-voortgezet-onderwijs/Infographic+inhaal+en+ondersteuningprogramma%27s+VO+ronde+1+en+2.pdf


De aannames zijn dus dat de scholen die de enquête hebben beantwoord niet wezenlijk
anders zijn dan de scholen die niet antwoordden; dat scholen die subsidies extern inzetten
gemiddeld geen ander bedrag aanvragen dan scholen die het geld intern besteden; en dat
scholen van verschillende grootte het geld gemiddeld vergelijkbaar besteden.

Op een totaalbedrag van ruim 94 miljoen zou dan tweederde zijn gegaan naar scholen die
het (deels) extern hebben besteed, die daarvan weer de helft hebben uitgegeven aan
externe partners. Daarmee gaat een derde van het geld, of 31,3 miljoen, naar private
bedrijven. Om de onzekerheid weer te geven, hebben we voor de formulering ‘ongeveer 30
miljoen’ gekozen.

De schoolleiders die het geld extern besteedden, noemden in totaal 47 verschillende
bedrijven. Lyceo, of een van de dochterbedrijven, werd in totaal 24 keer genoemd. Het op
een na populairste bedrijf, TopTutors, kwam slechts 5 keer voor. 34 bedrijven werkten maar
met één school samen die onze enquête invulde.

Overige resultaten enquête
Schoolleiders zijn gemiddeld tevreden tot zeer tevreden over de geboden diensten. De
tevredenheid verschilt nauwelijks voor de verschillende vormen van schaduwonderwijs
(huiswerkbegeleiding, examentraining, bijles, overig). Veel scholen (78 procent) werkten al
eerder met de partner die ze voor deze programma’s inhuurde, voor 22 procent was het
bedrijf nieuw. 63 procent van de schoolleiders zou de samenwerking met de externe partner
voort willen zetten als de subsidies wegvallen.

Mail voor verdere toelichting naar woutersen@platform-investico.nl


