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Analyse door financieel deskundige Bé Keizer 

Begroting 2012: het kind van de rekening 
 

Een onderwijsbegroting gaat over het geld dat wij als samenleving voor onze 
kinderen over hebben om hun een goede opleiding te geven. De eerste echte 
begroting van het kabinet-Rutte is op dit punt duidelijk: het is een platte 
herhaling van alle maatregelen die al in het regeerakkoord stonden.   
 
Opvallend is dat de begroting als zodanig heel weinig cijfers bevat over het beleid. 
De begrotingspresentatie is in vergelijking met voorafgaande jaren ingrijpend 
gewijzigd. Nu wordt verwezen naar de website www.trendsinbeeld.minocw.nl, die 
een door het departement gemaakte selectie van onderwerpen en thema’s 
presenteert.  
Dat ziet er uiteraard gelikt uit, maar houdt buiten beeld wat er bijvoorbeeld met het 
onderwijsachterstandenbeleid in het primair en voortgezet onderwijs gebeurt. Je 
moet nogal graven om daar achter te komen. Hetzelfde geldt voor het achterhalen 
van de samenhang met bezuinigingen buiten de begroting van OCW. De 
onderwijsminister gaat daar niet direct over, maar met passend onderwijs wordt wel 
een stevige relatie gelegd met jeugdzorg en de kinderopvang. Het kabinet had die 
samenhang moeten schetsen. 
 
Er wordt ook verwezen naar het Verdiepingshoofdstuk als bijlage bij de begroting. 
Het is het kabinet gelukt om daar zo’n brij van cijfers van te maken, dat het zo goed 
als ontoegankelijk is. Dan zijn de cijfers in het regeerakkoord van de bezuinigingen 
en intensiveringen aanmerkelijk inzichtelijker. Daar is nauwelijks iets in veranderd. 
 
Meer cijfers, die in het verleden in de onderwijsbegroting zelf te vinden waren, staan 
nu in de Miljoenennota. Die is opgesteld door het ministerie van Financiën en dus 
ontdaan van inhoudelijke beschouwingen. Daardoor ontbreekt er in de begroting een 
consistente filosofie achter het onderwijsbeleid.  
Het gaat over de actieplannen: basis voor beter presteren, nadruk op excellente 
leerlingen en talentontwikkeling, streefdoelen, leerlingvolgsystemen, 
opbrengstgericht werken en zelfs de Bestemmingsbox, bedoeld om geld beter te 
sturen, heet nu opeens Prestatiebox. Kortom, geen gezeur, aan de bak en hard 
werken om Nederland weer in de topvijf in de wereld te brengen.  
In zo’n benadering past het inderdaad niet om stil te staan bij kinderen die wellicht 
iets minder getalenteerd zijn, problemen hebben om mee te komen, geen 
stimulerende thuissituatie hebben en/of vanuit een andere cultuur komen.  
In die zin is het een echt een begroting die past bij het karakter van het rechtse 
kabinet van VVD en CDA, gedoogd door de PVV. Waarvan akte! 
 
Opvallende cijfers 
In de Miljoenennota is een aantal opvallende cijfers te vinden. Zo gaat het aandeel 
van de OCW-begroting in de totale Rijksbegroting beduidend achteruit. In 2011 is het 
18,1%, in 2015 nog maar 16,7%. In bedragen gaat het om aanzienlijke 
hoeveelheden. De achteruitgang bij een gelijkblijvend aandeel bedraagt € 2,657 
miljard euro.  
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Het primair onderwijs gaat in 2015 met ongeveer € 530 miljoen achteruit (5,5%) en 
dat is meer dan de daling in leerlingenaantal (4,3%). De cijfers voor het voortgezet 
onderwijs zijn nog steviger: een groei van het aantal leerlingen met 4,5% tegenover 
en groei van het budget met slechts 2,0%. 
 
Dat Nederland laag scoort bij de uitgaven voor onderwijs in de recente OESO-
meting, is niet verwonderlijk, maar doelbewust beleid! 
 
De Miljoenennota geeft ook relevante cijfers over belendende terreinen: 
 
* Kinderopvang gaat van € 2,184 miljard in 2011 naar € 1,441 miljard in 2015. 
Achteruitgang: -34%. 
 
* Jeugdzorg gaat van € 1,858 miljard (2011) naar € 1,366 miljard (2015).  
Achteruitgang: -26,5%. 
 
* Gemeentefonds, van belang voor met name de huisvesting in het primair en 
voortgezet onderwijs, gaat in 2015 met 773 miljoen achteruit ten opzichte van 2011. 
Achteruitgang: -4,2%. 
 
Prijsbijstelling 
Maar om niet helemaal in mineur te raken: in 2012 en ook voor de latere jaren is er 
wel budget beschikbaar voor de prijsbijstelling en aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden. Daarbij gaat het om bedragen voor de gehele overheidssector; 
over de verdeling over de ministeries wordt later beslist. Voor de prijsbijstelling is 
jaarlijks ruim € 650 miljoen geraamd, voor de arbeidsvoorwaarden (inclusief de 
premiemutaties en dergelijke) jaarlijks ruim € 1,5 miljard. 
Voor het voortgezet onderwijs past hierbij de kanttekening dat het voorschot van € 56 
miljoen, dat in 2010 werd toegekend om loonbetalingsproblemen (cao-afspraken eind 
2009) te voorkomen, nu ter inlevering voor 2012 genoteerd staat. Sinds 2008 is het 
loonniveau in het voortgezet onderwijs 2,6% hoger dan in het primair onderwijs. 
 
Materiële instandhouding 
Voor het primair onderwijs geldt gelukkig nog de wettelijk vastgelegde 
prijscompensatie van de materiële instandhouding. Dat maakt het nu al mogelijk na 
te gaan wat de verhoging wordt. Als we het goed berekend hebben, gaan de Londo-
prijzen met 2,3% omhoog voor 2012.  
Er is geen grond meer om te hopen op een paar honderd miljoen voor een 
aanpassing van de programma’s van eisen op basis van een deugdelijke evaluatie 
van het uitgangspunt ‘kostenvolgend’ dat aan het Londo-stelsel ten grondslag lag. De 
minister heeft ‘Londo’ begraven of wellicht beeldender: in elk geval in rook doen 
opgaan, gecremeerd. Het parlement zag het, keek ernaar en vond de Londo-
bekostiging, in tegenstelling tot de vermogens van besturen, niet populistisch genoeg 
om ermee te kunnen scoren. 
 
Conventant LeerKracht 
Voor het Convenant LeerKracht wordt een budget van zo’n € 60 miljoen voor 2012 
beschikbaar gesteld. In het Convenant zelf ging het nog om € 48 miljoen meer in 
prijzen van 2008. Dat het bedrag nu 25% hoger wordt gesteld, lijkt het er enigszins 
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op dat materieel wordt erkend dat de oorspronkelijke ramingen niet helemaal 
deugdelijk waren. Maar het lukt het ministerie maar niet om die erkenning over de 
lippen te krijgen. Zelfs in het -alweer heel langdurige- overleg over de bekostiging in 
het primair onderwijs van het Convenant, worden berekeningen angstvallig 
achtergehouden, terwijl het ministerie meldt dat er nieuwe berekeningen zijn 
gemaakt (zie pagina 27 van ‘Werken in het onderwijs’).  
Wel wordt de flauwe opmerking geplaatst dat de overgang van schaal LA naar 
schaal LB een beleidskeuze is van het schoolbestuur: 
 
 ‘… kiezen scholen soms voor een duurdere oplossing bij het promoveren van een 
leraar naar een hogere salarisschaal, dan waarmee destijds bij het ramen van de 
kosten is uitgegaan.’ 
 
Daarmee wordt gedoeld op het feit dat het ministerie in de raming is uitgegaan van 
een overgang vanuit schaal LA van leerkrachten die (heel) laag in die schaal zaten. 
Dat is een heel goedkope oplossing, letterlijk en figuurlijk! 
 
Overigens wordt het nog spannend of de normen die gesteld zijn voor 1 oktober 
2011 gehaald worden. De basisscholen zaten op 1 maart 2011 op 7,6% LB en 
moeten dus nog 8,4% erbij halen vóór 1 oktober, zeg maar overmorgen! Het S(B)O 
zit al vlak bij de norm met 4,2% LC, nog 0,2% erbij voor 1 oktober aanstaande. In 
het voortgezet onderwijs moeten de scholen in de Randstad nog een forse slag 
maken: 35% op 1 maart en daar moet nog 10% bij vóór 1 oktober.  
Het is nog steeds een raadsel wat er gaat gebeuren als die percentages niet gehaald 
worden. Betekent het, zoals aangekondigd in het Convenant, dat we straks een 
bekostiging per school krijgen op basis van het gehaalde percentage? En als er dan 
een gepromoveerde leerkracht vertrekt? Het zal wel weer tot veel overleg leiden. 
De Lerarenbeurs is qua budget verhoogd, alhoewel onduidelijk blijft hoe de omvang 
van dit budget in de komende jaren wordt. In elk geval is aangegeven dat korte 
opleidingen niet meer in het kader van de Lerarenbeurs mogelijk zijn. 
 
Dure BAPO 
Sinds 2006 wordt gemiddeld anderhalf jaar langer doorgewerkt in het onderwijs. Dat 
betekent dat de arbeidsmarkt voor het onderwijs minder gespannen is, maar ook dat 
er een hoger beroep op de BAPO-regeling wordt gedaan. De bekostiging van de 
BAPO door het Rijk blijft daardoor nog verder achter bij de feitelijke kosten. Deze 
kostenstijging is en wordt niet gecompenseerd door een verhoging van de 
bekostiging. Voor het primair onderwijs is tamelijk recent een onderzoek gedaan naar 
dit verschil en daaruit blijkt een achterstand van bijna een procent in de bekostiging.  
De oproep van de politiek om de dure BAPO-regeling (indertijd tot stand gebracht 
door het ministerie en de vakbonden) te vervangen door een beter betaalbare 
leeftijdsverlofregeling, lijkt bij de vakbonden nog steeds tot dovemansoren gericht. 
Het komende tekort aan leerkrachten over enkele jaren zal de druk tot aanpassing 
stellig vergroten. 
 
Professionalisering 
Voor professionalisering en personeelsbeleid wordt flink wat extra geld uitgetrokken, 
zoals al was opgenomen in het regeerakkoord. Maar de regie voor de besteding is, 
ondanks de mooie woorden over autonomie van besturen, stevig in handen van het 
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ministerie. Dat blijkt over de gehele linie. Met de benadering van presteren, presteren 
en nog eens presteren, gecombineerd met ‘toetsen en meten’ en alle lijntjes 
daarachter, die in handen liggen van het departement, is nog nooit zoveel 
inhoudelijke sturing naar het ministerie zelf toegetrokken. Dat geldt voor het 
personeelsbeleid, maar bijvoorbeeld ook voor de implementatie van passend 
onderwijs. Achter de grotere beleidsvrijheid die wordt gesuggereerd, bepaalt het 
ministerie waaraan het geld besteed moeten worden (prestatiebeloning). Het 
personeelsbeleid moet in de Prestatiebox worden vastgelegd in de vorm van 
convenanten met de sectorraden. Hoezo minder overheid? Alle informatie moet 
verplicht naar het ministerie, dat zorgt voor de presentatie ervan naar gebruikers en 
politiek. Presteren en presenteren, het scheelt maar twee letters! 
 
Vensters voor Verantwoording is een goed initiatief van de VO-raad en in de 
begroting staat dat er ook Vensters voor het primair onderwijs komen. Daarbij krijg je 
de indruk dat dit geen initiatief is van de PO-Raad, maar dat het is opgelegd door het 
ministerie. Lijkt het straks alleen maar of het van de PO-Raad is of is het echt zo? 
 
Eenvoudig en minder 
De minister wil eenvoudigere en minder regels. Dat is een prima streven van haar, 
maar het wordt anders als de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet 
onderwijs meteen ook een bezuiniging is van € 60 miljoen. Dat geldt ook voor de 
discussie over de profielen: het kán zijn dat er stevige bezwaren tegen zijn, dus is dat 
alvast ingeboekt voor een korting van € 50 miljoen… 
 
De vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs is gelukkig niet 
gekoppeld aan een bezuiniging. Maar de voorstellen daartoe zijn al lang geleden 
geuit (denk daarbij aan kalenderjaar in plaats van schooljaar, één geldstroom per 
leerling in plaats van personele bekostiging, materiële bekostiging en bekostiging 
budget arbeidsmarkt en personeelsbeleid apart en naast elkaar, de leeftijd als 
medebepalende factor in de bekostiging fors terugdringen voor grotere besturen), 
maar erg concreet wordt het nog steeds niet van de kant van de minister. 
‘Ja maar, de herverdeeleffecten ..’ wordt als boeman al snel van stal gehaald. 
Hebben we dat ook gehoord toen het om de bezuiniging op passend onderwijs ging? 
 
Achterstandenbeleid 
Het achterstandenbeleid is moeilijk in kaart te brengen in de stukken van en rond de 
begroting. Het is stellig niet per ongeluk dat een samenhangende presentatie 
achterwege wordt gelaten. In het primair onderwijs gaat het om verschillende 
deelterreinen. Zo is er de gewichtenregeling, die nu helemaal ingrijpend is 
aangepast. De etniciteit als criterium werd politiek verboden (al blijkt uit recent 
onderzoek dat het er nog steeds toe doet). Zo hebben we nu twee gewichten (0,3 en 
1,2), die ontleend worden aan het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Het 
gewicht ontlenen aan alleen de opleiding van de moeder bleek uit onderzoek 
relevanter, maar dat viel indertijd te duur uit.  
 
Daarnaast is al enige tijd geleden een nieuw criterium in de bekostiging opgenomen: 
het zogenaamde impulsgebied. Ligt een school (qua postcode) in een 
impulsgebied, dan wordt een extra bedrag per leerling met een gewicht –ongeacht of 
het 0,3 of 1,2 is– toegekend. De regeling van de impulsgebieden is opgenomen in 
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het Besluit bekostiging WPO en heeft daarmee een structureel karakter (iedere vier 
jaar zorgen het Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de 
Statistiek voor een bijstelling van de bepaling welke gebieden impulsgebieden zijn; 
de eerstvolgende periode begint in 2013-2014). 
 
De toekenning van een gewicht neemt kwantitatief zienderogen af. Logisch want het 
is gekoppeld aan een vaststaand opleidingsniveau. Het is evident dat dit niveau van 
jaar tot jaar stijgt en dat dus het aantal gewichtsleerlingen van jaar tot jaar daalt. Op 
die manier is het dus eenvoudig geregeld dat het benodigde budget systematisch 
krimpt. In de begroting is geraamd dat het achterstandenbudget dat samenhangt met 
de gewichten op deze wijze over vier jaar zo’n € 50 miljoen lager uitvalt dan de 
huidige € 400 miljoen. Het lijkt waarschijnlijk dat deze daling in omvang nog groter is 
dan de nu geraamde € 50 miljoen. Het is logisch dat zo’n benadering tot de politieke 
opvatting leidt dat het achterstandenbeleid hoe langer hoe minder nodig is: de 
achterstanden lossen toch vanzelf op?!  
 
Behalve de bekostiging aan de scholen, gaat er ook een geldstroom naar de 
gemeenten. Onder de noemer van achterstandsbeleid wordt geld voor voor- en 
vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen, kopklassen en zomerscholen 
toegekend. Dat betreft momenteel zo’n € 260 miljoen. Daar komt vanaf 2012 zo’n € 
100 miljoen extra bij. Dat vve gewoon een ontwikkeling is op weg naar een 
kindvoorziening met onder meer educatie, is geen reden om het even makkelijk op te 
voeren als onderwijsachterstandenbeleid (zie pagina 30 van de begroting). Het oogt 
kennelijk leuk in de presentatie! 
 
In het voortgezet onderwijs heet het onderwijsachterstandenbeleid 
‘Leerplusarrangement’. Het SCP heeft ‘armoedeprobleemcumulatiegebieden’ 
aangewezen. Die zijn – merkwaardig genoeg - anders gedefinieerd dan de 
Impulsgebieden in het primair onderwijs. Hier speelt etniciteit (overigens terecht) nog 
wel een rol. Een school met voldoende leerlingen uit deze gebieden (per schoolsoort 
geldt een ander percentage) krijgt aanvullende bekostiging op basis van een landelijk 
gefixeerd budget. De school heeft daardoor een wisselend budget, wat het er niet 
eenvoudiger op maakt. Het landelijk budget gaat in 2012 met € 10 miljoen omlaag 
naar € 84 miljoen. 
 
Het totale budget voor onderwijsachterstandenbeleid is momenteel dus nog steeds 
aanzienlijk, maar het krimpt. Onder de noemer van onderwijsachterstanden komen er 
nu ook nieuwe terreinen en doelgroepen aan de orde. 
 
Passend onderwijs 
De bezuiniging op passend onderwijs is vorig jaar al uitvoerig in beeld geweest en er 
is sindsdien weinig aan veranderd. Weliswaar wordt de bezuiniging nu gefaseerd 
doorgevoerd, en dat zorgt inderdaad voor minder overgangsproblemen, maar de 
structurele omvang is met geen euro verminderd. Toch blijft het ook hierbij opletten: 
in de begroting wordt aangegeven dat het aantal leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs de komende jaren daalt van 42,1 duizend (2011) naar 37,5 duizend 
(2015). Het aantal leerlingen in het (V)SO blijft vrijwel constant op zo’n 69 duizend. 
Met passend onderwijs gaat er heel wat veranderen, waardoor het vrijwel onmogelijk 
is daarover al ramingen in leerlingaantallen te laten zien. Bij gebrek aan betere 
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gegevens wordt hier kennelijk voor het SBO de huidige trend doorgetrokken en het 
aantal leerlingen in het (V)SO gelijk gehouden vanwege het plafond in het budget. 
Maar daardoor wordt in feite in de meerjarenraming van de begroting uitgegaan van 
zo’n 4,5 duizend SBO-leerlingen (à € 9.000 per leerling) minder. Dat betekent dus 
ook een impliciete bezuiniging in de meerjarenraming. Het is te hopen dat dit niet 
klopt, maar bij dit bezuinigingskabinet ben je daar allerminst zeker van! 
 
De kosten per leerling (V)SO gaan als gevolg van de bezuiniging op passend 
onderwijs fors naar beneden. Van € 22,9 duizend per leerling naar € 18,5 duizend 
per leerling. Dat betekent een bezuiniging van zo’n 17,5%. Het heet dat de 
groepsgrootte in het (V)SO zo’n 10% -qua norm– wordt verhoogd als bezuiniging, 
maar de verdere bezuinigingen betekenen dus dat de groepsgrootte in het (V)SO 
met gemiddeld 17,5% omhoog gaat! 
 
De regeling kwaliteitsbeleid VO ( € 60 miljoen) stopt en wordt vervangen door het 
Actieplan Beter Presteren, waarvoor € 48 miljoen beschikbaar komt. Het beschikbare 
budget wordt dus 20% lager, en dat moet dus tot beter presteren leiden… 
 
ZBO’s 
Als laatste punt enige aandacht voor de bezuiniging op de zogenoemde zelfstandige 
bestuursorganen (ZBO’s), die mogelijk effect heeft voor het primair onderwijs.  
Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn beide een ZBO. In de begroting is in 
het nieuwe artikel 92 (Apparaat kerndepartement) een taakstelling aangegeven van 
structureel  
€ 66,5 miljoen, te beginnen in 2012 met € 5,5 mln. Er zijn veel ZBO’s en de 
taakstelling is niet nader gespecificeerd, zodat niet duidelijk is of het 
Vervangingsfonds en Participatiefonds ook met deze bezuinigingen te maken krijgen. 
 
Kortgeleden is het plan naar buiten gebracht om de verplichte aansluiting van het 
personeel van een schoolbestuur bij het Vervangingsfonds zo spoedig mogelijk te 
beëindigen. Dat is op zich een uitstekende zaak, want het gaat hier om een 
archaïsch overblijfsel uit het declaratietijdperk. De laatste tijd is echter de premie 
omhoog gegaan, zonder dat dit geleid heeft tot een verhoging in de bekostiging. Het 
afschaffen van de verplichte aansluiting betekent ook dat er geld vrijvalt dat hard 
nodig is voor de schoolbesturen, zeker nu blijkt dat het ziekteverzuim volgens de 
jongste cijfers al enige tijd aan het stijgen is. Een taakstelling op deze ZBO is daarbij 
moeilijk te rijmen. 
 
Ook het Participatiefonds lijkt het moeilijk te krijgen. Dat komt vooral door het 
groeiend aantal ontslagen bij de besturen, mede veroorzaakt door bezuinigingen en 
achterblijvende bekostiging, waardoor ook de omvang van het budget voor 
wachtgelden zal toenemen en daarmee de premie zal stijgen. Een verhoging van de 
bekostiging in verband hiermee lijkt niet bespreekbaar bij het ministerie. En dan 
hebben we het nog helemaal niet gehad over de komende stortvloed aan ontslagen 
als gevolg van de bezuinigingen op passend onderwijs! 
 
Financieel deskundige Bé Keizer 
 


