Bekostiging gewichtenleerlingen

Maart 2018
Lex Borghans, Ron Diris en Trudie Schils

Verschillen naar regio en alternatieven

Universiteit Maastricht
s

Scholen krijgen van de overheid extra middelen om te kunnen werken aan onderwijsachterstanden. Dit is de gewichtenregeling waarin
scholen met veel kinderen van laagopgeleide ouders in aanmerking komen voor een hogere bekostiging. In de huidige regeling zijn een
aantal keuzes gemaakt die van grote invloed zijn op de regionale verdeling van deze onderwijsachterstandsmiddelen. In de notitie
“Bekostiging gewichtenleerlingen: verschillen naar regio en alternatieven” hebben we deze keuzes op een rij gezet. De belangrijkste
conclusie is dat alle keuzes die in de regeling zijn gemaakt steeds in het voordeel uitpakken van de Randstad en met name Amsterdam en
Rotterdam en minder gunstig uitpakken voor de meer landelijke provincies.
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De educatieve agenda Limburg is een samenwerking van de Limburgse kennisinstellingen hoger onderwijs,
besturen van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Limburg en de Provincie Limburg.

