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Onzekerheid over impulsgebieden 

Traagheid OCW leidt tot RDDF-plaatsingen 
 
Door Ronald Bloemers, adviseur Helpdesk VOS/ABB 

Er is nog veel onzeker over wat er met de impulsgebieden gaat gebeuren. Afschaffing 
van de impulstoeslag lijkt niet waarschijnlijk, maar in de huidige discussie over extra 
bezuinigingen zijn er geen taboes.  Het ministerie komt zo goed als zeker niet voor 1 
mei met duidelijkheid. Dit betekent dat veel besturen werknemers in het risicodragend 
deel van de formatie zullen moeten plaatsen. 
 
In de bekostiging van scholen zit een deel voor scholen in impulsgebieden, zoals 
achterstandswijken. Vanaf het schooljaar 2013-2014 moeten die gebieden opnieuw worden 
bepaald, omdat de huidige regeling tot en met volgend schooljaar loopt. Het is de vraag of 
wordt vastgehouden aan extra geld voor scholen op basis van de postcode van de school. 
Afschaffing van de toeslag behoort tot de mogelijkheden, maar VOS/ABB denkt op basis van 
verschillende bronnen dat dit niet waarschijnlijk is, hoewel er in de huidige discussie over 
extra bezuinigingen geen taboes zijn. 
 
Waarschijnlijker is dat de toeslag gekoppeld zal worden aan de postcode van de leerling. Het 
probleem dat zich thans voordoet, is dat een zogeheten witte school in een zwarte wijk wel 
de toeslag ontvangt, maar nagenoeg geen kinderen uit die wijk op school heeft. Andersom 
komt het ook voor: zo staat er in een achterstandswijk bijvoorbeeld een vrije school, die 
doorgaans slechts kinderen uit de betere (‘witte’) wijken trekt. Zo’n school krijgt veel extra 
geld, terwijl daar geen noodzaak toe is.  
 
Ook zijn er voorbeelden van islamitische scholen in ‘witte’ wijken, waar leerlingen uit 
achterstandswijken naartoe komen. Die scholen krijgen geen toeslag, maar hebben wel veel 
leerlingen uit impulsgebieden. Doordat de postcode van de school in dit geval niet 
overeenkomt met die van de leerlingen, mist de toeslag haar doel. Hierbij dient ter 
volledigheid nog wel te worden opgemerkt, dat de impulstoeslag slecht dan aan een school 
toekomt als die zogenoemde gewichtenleerlingen heeft.  
 
Risicodragend deel van de formatie 
In het meerjarenbeleid wensen scholen rekening te houden met een mogelijke wijziging in de 
toedeling van middelen. Spoedig duidelijkheid is daarom zeer wenselijk. De 
meerjarenbegroting moet immers voor 1 mei aanstaande zijn opgemaakt. Als de regeling 
onverhoopt wordt afgeschaft, dan moeten schoolbesturen er nu op anticiperen en volgend 
schooljaar mogelijk al mensen in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) moeten 
plaatsen.  
 
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt hierover al geregeld vragen. Een bestuurder meldde zelfs 
dat hij bij het uitblijven van duidelijkheid over de impulsregeling meer dan 20 fte in het RDDF 
zal  moeten plaatsen. Voor die werknemers staat hun baan dus op de tocht, omdat het 
ministerie van OCW te laat duidelijkheid verschaft. Het ministerie is door VOS/ABB op de 
hoogte gebracht van de ernst van het probleem, maar OCW komt zo goed als zeker pas na 
1 mei met duidelijkheid. Dit betekent dat door de traagheid van OCW besturen gedwongen 
zullen zijn werknemers in het RDDF te plaatsen.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 


