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Geachte heer,

Bedankt voor uw brief en de uitgebreide toelichting die u in uw brief en aan mijn 
medewerkers heeft gegeven. U schrijft dat u op dit moment negatief moet 
begroten door de stijgende energielasten en dat u het onverantwoord vindt om te 
snijden in uw onderwijsformatie om dit op te vangen. Dat ben ik met u eens. Ik 
herken de problematiek die u schetst, deze speelt breder in het land. Zoals de 
motie Paternotte c.s. mij heeft opgeroepen, zal ik gerichte ondersteuning voor 
onder andere het onderwijs bieden. Dit zal ik doen via de middelen die bij 
Najaarsnota zijn aangekondigd.

Zoals u al heeft vernomen en ook is toegelicht in gesprek met mijn medewerkers, 
is bij Najaarsnota aangekondigd dat er structureel een additionele prijsbijstelling 
over 2022 beschikbaar komt bij Voorjaarsnota 2023. Voor alle door OCW 
bekostigde instellingen gaat het naar schatting om een bedrag van € 400 miljoen. 
Het exacte bedrag wordt in het voorjaar vastgesteld. Ik onderzoek nog hoe de 
extra prijsbijstelling het beste kan worden uitgekeerd. 

In uw brief schrijft u dat u graag een maatwerkregeling zou willen gezien de 
diverse problematiek bij scholen. Ik ben bekend met deze diversiteit en zal deze 
ook in mijn plannen meenemen. Zo wordt er onderzocht of een (beperkte) 
noodregeling mogelijk is voor instellingen die te maken hebben met uitschieters 
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van de energielasten. Ook hierover zullen we uiterlijk bij Voorjaarsnota 
communiceren. Deze nota zal naar verwachting rond juni verzonden worden naar 
de Tweede Kamer. 

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Wanneer meer bekend is 
over de wijze van tegemoetkoming zal ik zorgvuldig communiceren hierover.  

Met vriendelijke groet,

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Dennis Wiersma
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