
 

Leerlingtellingen en meerjarenbegroting 
 
Door Geke Lexmond 

Het is weer 1 oktober geweest, de dag van de jaarlijkse leerlingentelling. Die 
bepaalt hoeveel geld u het komend jaar van het Rijk ontvangt. Ook kunt u nu 
aan de slag met de nieuwe begroting en meerjarenbegroting. In dit artikel staan 
informatie en tips voor het maken van een beleidsrijke meerjarenbegroting. 
 
De vakbladen besteden rond deze tijd weer aandacht aan het opstellen van de 
begroting voor het nieuwe kalenderjaar en het schooljaar 2011-2012. U krijgt 
adviezen wat u wel en wat u niet moet doen en waar u zoal rekening mee moet 
houden. En ook volgens de bevindingen van de Commissie-Don is er nog wel wat te 
verbeteren aan uw financiële deskundigheid. De één pleit ervoor de begroting door 
de schooldirecteur te laten maken, de ander vindt juist dat vanwege de complexiteit 
het opstellen van de begroting voorbehouden is aan het bestuursbureau.  
 
Een nieuw geluid is om het FPE-model af te schaffen. Het model is ontwikkeld in de 
aanloop naar de invoering van de lumpsumfinanciering in het primair onderwijs en is 
gebaseerd op een verhoudingstabel tussen de vele functies die bij een organisatie 
voor kunnen komen. De kern is echter het toewijzen van formatie aan de school op 
basis van het Bekostigingsbesluit WPO. Voor een onderbouwleerling (4-7 jaar) 
ontvangt de school een bekostiging van 0,0595 formatieplaats en voor een 
bovenbouwleerling (8 jaar en ouder) 0,0414 formatieplaats.  
 
Door de toegekende formatie te koppelen aan de bestuurs-GPL (Gemiddelde 
Personeelslast LA bao of LB sbo en (v)so op bestuursniveau) maakt het model een 
goede beheersing van de personele inkomsten en uitgaven mogelijk.  
 
Ontwikkeling werkgeverslasten 
De invoering van de lumpsumfinanciering ligt inmiddels al weer jaren achter ons. Er 
hebben zich de nodige veranderingen voorgedaan, waarbij de meest in het oog 
springende de invoering van de functiemix en de toegenomen deelname aan de 
BAPO-regeling zijn.  
 
Dergelijke veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de GPL LA (en GPL LB voor 
het sbo en (v)so) niet meer overeenkomt met de werkelijke loonkosten LA (en LB). In 
ons artikel van 7 september (zie www.vosabb.nl), lieten we al zien dat de 
ontwikkeling van werkgeverslasten sinds het meetjaar 2004-2005 geen gelijke tred 
houdt met de werkgeverslasten in de GPL uit de Regeling bekostiging personeel PO. 
Uit de reacties die we op dit artikel hebben ontvangen, blijkt dat veel organisaties 
deze analyse herkennen en onderschrijven. Maar is die discrepantie tussen de 
inkomsten GPL en de werkelijke GPL nu een reden om af te stappen van het FPE-
model?  



 
Het is waar dat het onderhoud van de verhoudingstabel een steeds complexere zaak 
wordt. De verwerking van de extra middelen voor de functiemix in de GPL LA (bao) 
en GPL LB  (sbo en (v)so) maken dat er in het basisonderwijs onderscheid 
aangebracht moet worden tussen een functiemix LB-functie en een al bestaande LB-
functie. Hetzelfde geldt voor de LC-functie in het speciaal (basis)onderwijs.  
 
Ook het besluit van het Vervangingsfonds om met ingang van 1 augustus 2011 de 
grotere besturen de mogelijkheid te geven zich niet meer te verzekeren voor de 
kosten van vervanging bij ziekte, maakt het er niet gemakkelijker op.  
 
Samen verantwoordelijk 
Het samen verantwoordelijk zijn voor alle personeelsleden is een groot goed. Het 
FPE-model en de allocatiemodellen van de administratiekantoren gaan hiervan uit. 
Scholen met een gemiddeld personeelsbestand worden niet bevoordeeld ten 
opzichte van scholen met veel oudere personeelsleden die veelvuldig gebruikmaken 
van de BAPO-regeling of ten opzichte van scholen waar veel gebruik wordt gemaakt 
van de ouderschapsverlofregeling. Hoe je het ook wendt of keert, het bestuur blijft 
verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen en zal ervoor moeten zorgen dat 
die verdeling zo evenwichtig en eerlijk mogelijk gebeurt.  
 
Hoe nu verder? 
De overheersende kritiek op de huidige manier van begroten is dat de 
meerjarenbegroting niet beleidsrijk is. Er wordt onvoldoende tot geen rekening 
gehouden met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen op 
teldatum geldt ook voor 1 oktober in de opvolgende jaren. In de personele 
meerjarenbegroting wordt geen rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen 
het personeelsbestand en ook de financiële consequenties van het schoolplan 
worden niet verwerkt in de meerjarenbegroting. De materiële begroting is helemaal 
een lachertje. De lasten van de diverse posten zijn voor de komende vier jaar gelijk.  
 
Als u een meerjarenbegroting van het administratiekantoor krijgt, is alleen rekening 
gehouden met de periodiek op 1 augustus. Hoe omgegaan wordt met de tijdelijke 
aanstellingen is volstrekt onduidelijk.  
 
Moet u zich die kritiek aantrekken? Ja!  

 
Van het bestuur en de schooldirecteur mag een beleidsrijke meerjarenbegroting 
worden verwacht, een begroting waarin de strategische doelen van de organisatie en 
de school, het schoolplan, de leerlingenprognoses en de te verwachten personele 
ontwikkelingen zijn verwerkt. Want een beleidsrijke meerjarenbegroting geeft inzicht 
in de financiële consequenties ervan. Misschien kan niet alles uitgevoerd worden. 
Maar die beleidsrijke meerjarenbegroting helpt dan om weloverwogen keuzen te 
maken.   



 
Meerjarenbegroting 2011–2015 
Zolang er nog geen ‘beter’ model is dan het FPE-model voor het verdelen van de 
formatie, blijft dit model (of het allocatiemodel van het AK) goed te gebruiken. 
Schooldirecteuren kunnen prima een beleidsrijke begroting opstellen met dit model. 
Het bestuursbureau moet wel in overleg met de directeuren duidelijke afspraken 
maken. Houdt u daarbij de volgende punten in het oog: 
 
1. De scholen maken een meerjarenbegroting op basis van een deugdelijke 
leerlingenprognose en onderbouwen deze prognose.  
 
2. Uitgangspunt is een evenredige verdeling van de loonkosten, anders gezegd, de 
scholen krijgen voor de personele begroting formatie toegewezen op basis van het 
aantal leerlingen en het schoolgewicht.  
 
3. Het bestuursbureau spreekt met de directeuren af welke looncomponenten 
bovenschools worden gedragen. Voorbeelden hiervan zijn de BAPO, het 
ouderschapsverlof en de jubileumuitkeringen. 
 
4. Het bestuursbureau stelt al dan niet in overleg met het AK de feitelijke gemiddelde 
personeelslast vast en zet deze feitelijke GPL af tegen de bestuurs-GPL (de 
inkomsten). De feitelijke GPL zal veelal hoger zijn. De consequentie is dat er minder 
formatie kan worden toegewezen aan de scholen. Op het basisbudget vindt daarom 
een korting plaats. 
 
5. De scholen ontvangen de LGF-formatie, de WSNS-middelen, de 
impulsgebiedentoeslag en de overige aanvullende personele middelen op basis van 
de feitelijke GPL. 
 
6. Het bestuursbureau spreekt met de directeuren af welk percentage van het Budget 
voor personeelsbeleid bovenschools wordt ingezet en wat hieruit wordt bekostigd. 
Het resterende deel is voor de school om invulling te geven aan het schoolbeleid. 
 
7. Het bestuursbureau spreekt af voor welke componenten in de materiële 
bekostiging de school verantwoordelijk is. De school krijgt deze middelen vervolgens 
toegewezen. 
 
8. Het bestuursbureau stelt in overleg met de schooldirecteur de grenzen vast. 
Bijvoorbeeld: over een periode van 4 jaar moet het exploitatieresultaat gemiddeld op 
nul uitkomen. Dat houdt in dat de directeur het ene jaar met een negatief 
exploitatieresultaat mag werken als hij in een ander jaar een positief resultaat heeft.  
 
9. De directeur weet dan wat zijn formatiebudget is, hoeveel middelen hij heeft voor 
het personeelsbeleid (Budget personeels- en arbeidsmarktbeleid) en voor de 
materiële begroting. 



 
10. In overleg met het team stelt de directeur de formatie en de gewenste formatie 
voor de komende jaren vast. Hij verwerkt de financiële consequenties van het 
schoolplan in de meerjarenbegroting, evenals het investeringsplan OLP.  
De schooldirecteur bespreekt zijn meerjarenbegroting met het bestuursbureau. Het 
bestuur stelt deze meerjarenbegroting vervolgens vast.  
 
11. Directeuren: laat u niet ontmoedigen door alle berichtgevingen over premies die 
al dan niet verwerkt zijn in de GP en door publicaties waarin wordt betoogd dat het u 
aan financiële deskundigheid ontbreekt, maar stel samen met uw team een 
beleidsrijke meerjarenbegroting op waarin u al uw plannen voor de komende jaren 
verwerkt.  
 
Informatie: Geke Lexmond, glexmond@vosabb.nl, 06-20516610 


