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De vakbondFNV loopt
tehoop tegende con-
currentie vanOost-
Europesewerknemers

via uitzendbureaus. ‘Gesubsidi-
eerdehuisjesmelkers’, noemt
FNV-bestuurder ZachariaBou-
fangachahen.

VanFNVzijnwekrachttermen
wel gewend,maarhier heeft de
bondwel eenpunt. Buitenlandse
werknemersmogen, net als alle
expats, 30%vanhunbruto-inko-
menbelastingvrij incasseren.
Dit ter dekking vanbijvoorbeeld
dubbelehuisvestingskosten. In
depraktijkwordt dit belasting-
voordeel nogal eensomgekat in
lagere loonkosten inplaats van
echte kostenvergoedingen.

kleintjeGroot
Immigratiesubsidies

Loshiervankun je je afvragen
wat de ratio is achter de subsidie
op immigratiearbeid. Vrij verkeer
vanwerknemers is prima,maar
waarommoetdeBelastingdienst
voordekostendaarvanopdraai-
en enniet debedrijvendiedeze
mensen zograag inhuren?

Hetministerie vanFinanciën
verzamelt bouwstenen voor een
simpeler en eerlijker belasting-
stelsel. Afschaffing vande30%-
regelingpast daar prima in.

d
EdGroot

V E R VO E R

Forens is klaar voor ‘wrang

PimBrasser enMarco Vlot
Amsterdam

Forensenkunnenmorgenniet,ofslechtsmetveel
moeitenaarhunwerkdoordatwerknemers inhet
spoor-, het stads- en het streekvervoer tegelijker-
tijd staken voor een beter pensioen. De staking
begintmorgenom04.00uurenduurtvolgensvak-
bondFNV24uur.Het isvoorheteerstdat tegelijk
zowel deNederlandse Spoorwegen als het stad-
en streekvervoer in alle provinciesmeedoen. De
rechteroordeeldegistermiddagdatSchipholwel
bereikbaarmoet blijven.

Doordestakingzullenmeermensenindeauto
stappen,met waarschijnlijk een drukkere och-
tend-enavondspitstotgevolg.VolgensdeANWBis
dedinsdagnormaalgesprokenaleenvandedruk-
stedagen vandeweek. ‘Dathebbenzedus slecht
gekozen. Of goedmisschien’, aldus eenwoord-
voerder. En dan zeggen deweersvoorspellingen
bovendiendathetdinsdaggaatregenen.DeANWB
raadtmensen dan ook aan om te carpoolen, de
fiets tenemenof thuis tewerken.

Een goede voorbereiding zorgt er volgens een
woordvoerder vanABNAmro voor dat de staking
niet totgroteproblemenzal leiden. ‘Collega’sdie
methet ovnaar hunwerk gaan, adviserenweom
zelf alternatief vervoer te vinden, of thuis te wer-
ken als dat kan. Als datmoeilijk is, is het advies
om samenmet eenmanager te zoeken naar een
oplossing.Deervaringleertdatmenerdaneigen-
lijk altijdwel uitkomt.’

NickVarkevisser,werkzaaminhetWorldTrade
CenteraandeAmsterdamseZuidas, isvoorbereid
opdestaking.Hijwordtdoorzijnvrouwgehaalden
gebracht. ‘Mijnwerkisadhocenikmoet toegang
hebbentotsystemen,dusthuiswerkenismoeilijk.’
Normaalneemthijdebusterug,zodatzijnvrouw
indeavondspitsnietomhoeft terijden. ‘Ikkande
10 kilometer naar huis in Amstelveenmisschien
ookwel fietsen. Dat ligt eraan hoe ikme voel en
ofhet regent.’
De NS zegt begrip te hebben voor de zorgen

over de pensioenen,maar vindt het jammer dat
opnieuwwordtgekozenvooreenmiddelwaarrei-
zigers veel hinder van ondervinden.Op18maart
werd het openbaar vervoer in de ochtendspits al
vooreensymbolische66minutenplatgelegdom-
datdebondeneenbevriezingvandeAOW-leeftijd

willenop66jaar.Andereactieswerdentoenhalver-
wegededagafgeblazenvanwegedeaanslagineen
Utrechtsetram.Afgelopenweekendprobeerdede
NS,samenmetSchiphol,destakingviaderechter
teverbieden.Dat lukteniet,maarderechtervond
wel dat rond de luchthaven niet ál het openbaar
vervoer platgelegdmagworden (zie kader).

WerkgeversorganisatieVNO-NCWdeelthetsen-
timentvandeNS. ‘Het isbuitengewoonvervelend
datdebondeneenconflict tussenhenenderege-
ringuitvechtenoverderugvanwerkgevers,werk-
nemersenklanten’, zegteenwoordvoerder. ‘Ook
wij vinden dat de AOW-leeftijd te snel stijgt, dus
westaanaandezelfdekant.Datmaaktdezeactie
welwatwrang.’

VodafoneZiggo ruilde vorig jaarminstens 500
leaseauto’s invoorov-jaarkaarten,maarverwacht
tochweinighindervandestakingen. ‘Als telecom-
providerzorgenwijervoordatonzemedewerkers
overalenaltijdkunnenwerken’, zegthr-directeur

$ Personeel vanNS, stads- en
streekvervoer staaktmorgen 24uur

$ Vande rechtermoet Schiphol
wel bereikbaar blijven

$ VNO-NCWvindt de actie zuur
omdat ze aan dezelfde kant staat

Het ov zal in het hele land vrijwel volledig plat liggen.

€3mrd
Over enkele dagenmoetenpartijendie interesse
hebben inEnecohuneersteboduitbrengen.
Degeschatte opbrengst vanhet energiebedrijf:
minstens €3mrd. Eneco, dat inhanden is van44
gemeenten,wordt verkocht via een zogeheten
gecontroleerde veiling. Vooralsnogheeft alleen
een consortiumvanShell enPGGMpubliekelijk
aangegeven te zullen gaanbieden.

a PAGINA 9

ONDERWIJS

Oprichter
Roompot stapt
inonderwijs
Henk vanKoeveringe, rijk gewor-
denmetde verkoop vanRoompot
Vakanties, steekt €4mln inde
oprichting vaneenparticuliere
middelbareschoolopleiding.Het
wordt een zogehetenflexibele
leerweg,waarbij persoonlijke
aandacht voorde leerling leidt
tot een ‘maatwerkdiploma’.De
school zal gevestigd zijn inBreda
enwordt samenmetWinford
opgezet.Goedkoop zal deoplei-
dingniet zijn.Ouders zullen tot
€23.000per jaarmoetenbetalen.

a PAGINA 23

ONDERWIJS

Op expatschool
zijn plekken
nog schaars
De internationale scholen in
Nederland zittenhelemaal vol.
Al jarenwarenerplannenomde
wachtlijsten aan tepakkenen
ookextra geld zette teweinig zo-
denaandedijk.Dat is niet goed
voorhetNederlandse imagoals
vestigingsland.Want, is er geen
plekopeengoede internationale
school, dankomtde expatniet.
Dusdoet deoverheid ernog een
schepjebovenop. Enonderne-
mers zienkansen voornieuwe
scholen.

a PAGINA 10
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Bouwatch 17
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Hillson 17

Huawei 15
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Merkel, Angela 7
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Welch, Jack 18
Xi Jinping 13
Zuckerberg, Mark 24

nge’ landelijkeov-staking

Er wordt een drukkere ochtend- en avondspits verwacht. FOTO:ANP

ThomasMulder. ‘ZorondHemelvaart isextravrije
dagen opnemen voor sommigenmisschien ook
wel een lekker vooruitzicht’. Enwerknemers uit
Utrecht kunnendefiets pakken.

Waar jezouverwachtendatdetaxibranchemet
eurotekensindeogennaarmorgenuitkijkt, isdat
volgens Dennis van der Toorn van Taxicentrale
DenHaagniethetgeval.Hetprobleemisdecapa-
citeit. ‘Dieis indeochtendspitstekleinomaanalle
vraagtekunnenvoldoen.’Voortaxi’s ishetvolgens
Van der Toorn tussen 7 en 9 uur ’s ochtends het

Taxi’s zien niet slechts
geld in de staking,
geen bedrijf kan
honderden procenten
extra vraag aan

drukst. ‘Alle verloven zijn ingetrokken,maardan
nogisergeentaxibedrijfdateenpaarhonderdpro-
centextravraagaankan.’ZonoemtVanderToorn
een groot bedrijf dat nu al voor de ochtendspits
vervoer voor zijnwerknemers heeft geregeld. ‘Zij
waren er op tijd bij.Mensendiemorgenochtend
adhocbellen, vangenwaarschijnlijk bot.’

Daarkomtbij dathetmorgensowiesoal druk-
keropdewegwordt,waardoordewachttijdenal-
leenmaar zullen oplopen. ‘Wij zijn dus niet heel
gelukkigmetde staking.’

HendrikKappe,dieineenvandegrotekantoren
vandeZuidaswerkt,werktmorgenthuis,mitshij
weinigafsprakenheeft. ‘Inbellenvoorafsprakenis
iets lastiger,maardefaciliteitenzijner.’Alsblijkt
dathij tochopkantoormoetzijn, rijdthijzonodig
van ennaar zijnwoonplaats Amersfoortmet een
huurauto vanAmberofGreenwheels. Voordruk-
te opdeweg ishij niet bang. ‘Je kunt altijd omde
filesheen, als je gewoonop tijd vertrekt.’

Schiphol mag
niet afgesloten

In eenkort gedingheeft de
rechter gistermiddagbeslo-
tendat het treinverkeer rond
Schipholmorgenniet hele-
maal platgelegdmagworden.
Tussen5uur ’s ochtends en
1uur ’s nachtsmoetener vier
keer peruur treinen rijden
opde route tussendeAm-
sterdamse stations enHoofd-
dorp, die leidt langs Schiphol.
Luchtvaartmaatschappijen
moetenhet aantal vluchten
naar Schiphol beperken.
Schipholwildedehele ov-sta-
king verbieden,maardaar
gingde rechterniet inmee.
Die redeneerdedat de staking
magdoorgaanal heeft de rei-
zigernietsmetde staking te
makeneneenkleine verande-
ring inhet ov al tot chaosop
de luchthavenkan leiden.De
bondenhebbenbegrip voor
de argumenten vande rechter
en zijnblijmetdeuitspraak.
OokSchiphol is tevreden.De
NSwaarschuwt reizigers dat
de treinendiewél rijdenal-
leenbedoeld zijn voor ‘nood-
zakelijke Schipholreizen’.
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. Ondanks een inves-
tering van €10,7 mln in
2017 zijn er nog steeds
wachtlijsten op internati-
onale scholen.. Genoeg plaatsen op
goede internationale
scholen hebben is be-
langrijk voor Nederland
als vestigingsland.. Wie de kosten gaat
dragen voor het weg-
werken van de wachtlijs-
ten is onduidelijk.

O N D E R W I J S

Nog steeds is er te wei

‘I
kgazelf bellenmetdeburgemeester
vanAmsterdam.Die regeltwel eenplek’,
kreegElineHausel tehoren.Ze is eige-
naar vanYoungExpat Services enheeft
eendagtaakaanhet temperenvandever-
wachtingenvanklanten.Hausel enhaar

zevencollega’s adviserenbuitenlandsewerk-
nemersenNederlandersdie terugkerenuithet
buitenlandophetgebiedvanscholing voorhun
kinderen.

‘Ik verteldedezemeneerdatdewachtlijst voor
de internationale schooldiehij voor zijnkinde-
renwenste, eenpaarmaanden is’, zegt ze. ‘Daar
ginghij dusnietmeeakkoord.Hij gingwerken
voor eengrotemultinational inAmsterdam,ken-
dedeburgemeester enheefthemgebeld.Tever-
geefs, uiteraard.’Dezebuitenlandse topmanager
isnietnaarNederlandgekomen.Hij is volgens
Hausel zekernietdeenige. ‘Ikkomveelmeer van
dit soort gevallen tegen.Bedrijvenmakenzich
zorgenoverde toegankelijkheid vanhet interna-
tionaleonderwijs inNederland.’

VESTIGINGSLAND
HetprobleemdatHauselbeschrijft, bestaat al
jaren. In2010warener volgenshetNederlands
InterdisciplinairDemografisch Instituut (Nidi)
bijna13.000plaatsenop internationale scho-
lenenbestondendewachtlijstenal. Sindsdien
zijnerKamerdebattengeweest, actieplannen,
taskforces enparticuliere initiatieven.Boven-
dienstelde toenmaligministerHenkKampvan
EconomischeZaken (EZ) in2017 ‘eenmalig’
€10,7mln terbeschikkingomalleknelpunten
op te lossen.Met resultaat.Het aantalplekken
op internationale scholen is volgensdeStich-
ting InternationaalOnderwijs (SIO) inmiddels
gestegen totbovende20.000.Daarvanzitnaar
schatting zo’n60%opdebasisschool en40%op
demiddelbare school.

Maardewachtlijstenzijnnietweg, integen-
deel.Het lijkt eropdathetnietblijft bij de ‘een-
malige’ investering vanEZ.VolgensAmsterdam
inBusiness (AiB), het loket vandemetropool
Amsterdamvoorbuitenlandsebedrijven, zijner
in2020zo’n3000extraplekkennodig.Ennog
eens9000voor2030.Wieopdraait voordekos-
ten isnognietduidelijk.Dewoordvoerder vande
gemeenteAmsterdam: ‘Degemeentenoverleg-
genmetde schoolbesturenwatnodig is, enhoe
wedathetbestekunnen faciliteren.’

Hoewelhet gaatommaar ietsmeerdan1%
vanalle schoolgaandekinderen inNederland,
zienhetbedrijfslevenendeoverheiddit als een
serieusprobleem.Hetkabinetwil datNeder-
land, zekermethetoogopdebrexit, aantrekke-
lijk is als vestigingsland.Debeschikbaarheid
vangoed internationaal onderwijs isdaarbij
cruciaal.Of zoalsonderwijsministerArieSlob
enministerEricWiebes vanEconomischeZa-

In het kort

kenop18 januari aandeTweedeKamer schre-
ven: ‘Wienaar eenander landverhuist,wil verze-
kerdzijn vangoedonderwijs voor zijnkinderen.’

CHINESE LEERLINGEN
Eenprobleemisdatde instroomvanbuitenlan-
ders erg conjunctuurgevoelig is endusonvoor-
spelbaar.VolgensWillyGrijze, secretaris van
Stichting InternationaalOnderwijs (SIO), komen

wedaardoor telkensweer voor verrassingen te
staan.Hijnoemthet voorbeeld vaneen internati-
onale school inDenHaag,dieopeenswerd ‘over-
spoeld’doorChinezen. ‘Dan is er eenbedrijf dat
bepaalde specialistennodigheeft diekennelijk
inChina te vindenzijn’, zegthij. InAmstelveen
zijnal lang veel Indiërs gevestigd.Grijze: ‘We
ziennudathunaantal,mededoorASML, inde
regioEindhovensnel toeneemt.’

Groei internationale scholen
Aantal leerlingen basis- en voortgezet
onderwijs internationale scholen, x1000
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Aantal internationale scholen per provincie
(schooljaar 2018-2019)

De internationale
scholen zitten vol. De
wachtlijsten kunnen
expats afschrikken
naar Nederland te
komen. Dus doen
de overheid en
ondernemers er nog
een schepje bovenop.
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nig plek op de expatschool

Grijze, die voorSIOal jarenhet aantal interna-
tionale leerlingen inkaartbrengt, zietwel enkele
duidelijke trends:het aantal expats zal ookde
komende jaren toenemen. ‘Bovendienblijvenze
vaak langerdaneenpaar jaar’, vulthij aan.Maar
ook: ‘Veelbedrijvenhebbenhunmooieexpat-
pakkettendrastisch versoberd.’

Datheeft invloedopdeschoolkeuze.Kinde-
renvanbuitenlandseoudersof vanNederlandse
oudersdie terugkomenuithetbuitenlandkun-
nenhier internationaal onderwijs volgenopdrie
soortenscholen:ongesubsidieerde internationa-
leprivéscholen, gesubsidieerde internationale
scholenen reguliereNederlandse scholen,waar
somshetonderwijswordt aangepast aandegro-
te stroombuitenlanders.

PRIVÉSCHOLEN
Inalledriedecategorieën levertdegroeiende
instroomproblemenop.Deexpatsmetdewel-
dadigebeloningspakkettenzijnernogsteeds,
maar vormenslechts eenkleingedeelte vande
markt.Hunkinderenkunnen, als zegelukheb-
ben, terechtopprivéscholenzoalsdeAmerican
School inDenHaag,de International Schoolof
AmsterdaminAmstelveen, of opeenvandeBri-
tishSchools inAmsterdamofVoorschoten.De
kostenvoordie scholen liggen jaarlijksongeveer
tussende€16.000en€26.000.Willendekinde-
renmetde schoolbus?Dankomtdaarnog tus-
sende€3000enbijna€6000per jaarbij.

Ondanksdeaanzienlijkekostenblijvendeze
scholenpopulair.Het isnietduidelijkhoelangde
wachtlijstenzijn,maar volgensHausel zittenze
voorbijnaalle leeftijdsgroepenvol. ‘Ze zijndaar

Internationale
scholen zijn zeer
populair, zoals
The International
School of The
Hague, dat zowel
een basis- als
eenmiddelbare
school heeft.
FOTO’S:WIEBEKIESTRA
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niet altijd evenduidelijkover’, zegt ze. Sommige
gevenvolgenshaarpasna inschrijvinguitsluitsel.

Vooroudersmet een lagerbudget zijner inter-
nationale scholendiegesubsidieerdwordendoor
deoverheid, deelsmethet geld vanKamp.Die
rekenen jaarlijks tussende€5000en€7000per
kind.Deze scholenhebbener volgensSIOdeafge-
lopenvier jaar 1858plekkenbij gekregen.Omdat
scholen inAmsterdam,HaarlemenHilversum
alweerbijna vol zitten, gaatdeAmsterdamInter-
nationalCommunity School (AISC) in septem-
ber eenvestigingopenen indeDarlingstraat in
Amsterdam-Zuidoost.

NIEUWACTIEPLAN
‘Maardie sluitniet echt aanbij dewensenvan
mijnklanten’, zegt ze. ‘Mensendie jaarlijks
€6000 voorde scholing vanhunkindbetalen,
wonen inhet algemeenniet inZuidoost.’Dus
zoudendieouders een lange reistijdhebbenom
hunkinderennaar school tebrengen.Dat isniet
het ideaalbeeld vankinderenopfietsen langs
degracht, dat zekregenvoorgeschoteld toenze
naarNederlandvertrokken.

Dehuidigeproblemen lijkenverdacht veel op
die vaneenpaar jaar geleden.Deoplossing?Vol-
gensexpatloketAmsterdaminBusiness:nieuwe
overheidsinvesteringen. Ineenpresentatieop
een ‘netwerkbijeenkomst’melddeAiBonlangs
dat ‘er eennieuwactieplanmoetkomenom
de internationale scholenverderuit tebreiden
enhet reguliereNederlandseonderwijs voor te
bereidenopmeerbuitenlandse instroom’.Ook
indezepresentatiebleef echter éénbelangrijke
vraagonbeantwoord:wiegaatdatbetalen?

‘Prep school’ aan de gracht

Op1 januari 2020hoopt
Wouter vanAlderwegende
poorten vaneenzogenoem-

de ‘prepschool’ inAmsterdamte
openen. In samenwerkingmetde
LondenseNottingHill Prepatory
Schoolheefthij eenblauwdrukvan
eenprivébasisschool aandegracht
klaarliggen.Britse ‘prepschools’ zijn
vaakonafhankelijkeprivéscholen,
die leerlingenklaarstomenvoor een
vandeexclusieve, vaakongemeng-
de, kostscholen. InitiafnemerVan
Alderwegendenktdat inAmsterdam
behoefte aanzo’n school is enzegt
ophetpunt te staandehuurcon-
tracten voorhet gebouwte tekenen.
Hetmoet eenschoolwordenmet
maximaal 210 leerlingen, jongensen
meisjes,met een jaarlijks schoolgeld
tussende€16.000en€17.000.De
samenwerkingmetNottingHillwas
volgensVanAlderwegeneen ‘gou-
denkans’.Het is, zo zegthij, een in
deomgangwatmeer ‘relaxte school’
danandereLondenseprivéscholen.
‘Maar als jeopNottingHill hebt geze-
ten,heb jekansomjeaan temelden

bijWinchesterCollege,EtonCollege
ofHarrowSchool,’ zegthij, ‘debui-
tencategorie’. Zijnkinderenzitten
opdeBritishSchoolofAmsterdam,
waarhij inhetbestuur zat. Eenpri-
maschool, vindthij,maarnaar zijn
smaak tegroot.Kleinen intiemmoet
zijn schoolworden,net zoals inNot-
tingHill.Hijwerkt samenmet John
Morton-Morris en JohnMacKay, de
oprichters enhuidigedeelvoorzitters
vandieLondensebasisschool. ‘Zij in-
vesterenook inditproject, net als ik’,
zegtVanAlderwegen. ‘Zij zienookde
cijfers vandeAmsterdamse interna-
tionale scholenenhebbenervaring
methetoprichtenvaneenschool.De
wachtlijstenhierbiedenonseenmo-
gelijkheid ietsnieuws tebeginnen.’
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