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Personele kosten en personele bekostiging: een wereld van verschil! 
 
1. Sluipende bezuiniging 
 
De Tweede Kamer heeft unaniem de ambitie uitgesproken om Nederland tot de top 5 van 
kenniseconomieën van de wereld te laten behoren. De huidige regering heeft er ook voor 
gekozen die ambitie overeind te houden, maar niet te investeren in het onderwijs. Er wordt 
op onderdelen zelfs fors bezuinigd, naast de bezuinigingen die al in het vorige kabinet waren 
geïnitieerd. Vanuit de onderwijspraktijk wordt daarom nu de noodklok geluid: door al de 
bezuinigingen worden scholen voor een onmogelijke opdracht geplaatst. Schoolbesturen 
geven aan dat zij niet meer de kwaliteit kunnen leveren die zij zelf voorstaan, noch de 
kwaliteit die door de politiek van hen wordt verlangd.   
 
Naast de expliciete kortingen op de lumpsum, zoals de bezuiniging van het totale budget van 
bestuur en management, de bezuiniging op de groeiregeling, de bevriezing van het budget 
speciaal onderwijs op het niveau 2008, de ophanden zijnde bezuiniging op Passend 
Onderwijs en onderwijsachterstanden, alsmede het tekort in de materiële bekostiging, 
ontwikkelingen als krimp en afnemende subsidies vanuit de lokale overheid,  is er ook sprake 
van een bezuiniging die wat minder expliciet is: de personele bekostiging die ieder jaar meer 
lijkt achter te lopen op de personele lasten. Ook wel de “sluipende bezuiniging” genoemd.  
“Sluipend” omdat het niet zichtbaar is, maar een steeds grotere wissel trekt op de begroting 
van de scholen.  
 
2. Verschil personele bekostiging en personele kosten 
 
Om een eventuele achterblijvende personele bekostiging te kunnen duiden, is besloten om uit 
te gaan van de bekostiging per werknemer in de L-schaal van een schoolbestuur (de bestuurs-
GPL)1 in het basisonderwijs2. Wanneer deze bestuurs-GPL afgezet wordt tegen de gemiddelde 
kosten per werknemer in de L-schaal van dat schoolbestuur (de feitelijke GPL3), kan op een 
redelijk eenvoudige en snelle wijze worden berekend in hoeverre bekostiging en kosten al dan 
niet met elkaar in evenwicht zijn. Bij de invoering van de lumpsum is ervoor gekozen de 
gemiddelde personeelslast (GPL) van de functie LA in het basisonderwijs als grondslag te 
nemen voor de vaststelling van de personele bekostiging per school en per leerling.  
 
 
Voorbeeld 
Onder schoolbestuur A ressorteren op 1 oktober 2009 4 basisscholen. De landelijke GPL LA 
voor het schooljaar 2010-2011 is € 56.962,45. Deze is opgebouwd uit de vaste voet van € 
27.344,06 en het leeftijdsafhankelijke deel van € 737,88 
 

                                                

1 De bestuurs-GPL wordt vastgesteld, door in de formule voor de lumpsumfinanciering niet uit te gaan 
van de landelijke gewogen gemiddelde leeftijd (GGL), maar de bestuurs-GGL . De bestuurs-GGL  kan 
worden vastgesteld door de som van alle leeftijden van de werknemers in een L-schaal  te delen door 
de som van hun betrekkingsomvang. Deze gegevens kunnen worden herleid uit de beschikking van de 
onder het bestuur ressorterende scholen.  
2 Zie tootlbox PO-Raad (www.poraad.nl) 
3 De feitelijke GPL wordt berekend door de kosten van alle L-schalen  (van LA tot en met LC) te delen 
door de totale loonkosten van de leerkrachten.  
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Tabel 1: Bepaling bestuurs-GGL 

  

som leeftijd x 
betrekkingsomvang 

som 
betrekkingsomvang 

GGL 

school A 727,1519 19,7356 36,84 

school B 550,4756 14,2866 38,53 

school C 571,9388 13,866 41,25 

school D 879,3079 22,2383 39,54 

        

bestuursGGL 2728,8742 70,1265 38,91 

 
De bestuurs-GPL in bovenstaand voorbeeld is nu: € 27.344,06 + (38,91 x € 737,88) = € 
56.054,97. Dit ontvangt het bestuur per fte LA. De totale loonkosten voor alle leerkrachten 
LA en LB (in totaal 79,50 fte) voor deze 4 scholen bedragen: € 4.472.145,-. De feitelijke GPL 
is dan € 4.472.145,- / 79,50 =  
€ 56.253,40. Dit kost een fte LA. 
 
Wanneer de feitelijke GPL binnen een schoolbestuur wordt afgezet tegen de bestuurs-GPL in 
meerjarig perspectief, ontstaat een redelijk goed beeld van hoe de ontwikkeling van personele 
bekostiging zich verhoudt ten opzichte van de ontwikkeling van de personele kosten. Deze 
benaderingswijze is op een aantal schoolbesturen toegepast. Na analyse van de uitkomsten 
viel een tweetal zaken op: 
 

1. Vanaf het schooljaar 2007-2008 is de personele bekostiging van de schoolbesturen 
binnen de steekproef minder hard gestegen dan de personele kosten. Deze 
discrepantie tussen bekostiging en kosten wordt ieder schooljaar groter; 

2. Het verschil tussen bekostiging en de kosten van de L-schalen is voor de steekproef 
uiteindelijk negatief uitgevallen: de gemiddelde personele bekostiging ligt in het 
schooljaar 2010-2011 ca. 2% lager dan de personele kosten; 

 
De voorlopige onderzoeksresultaten lieten het volgende beeld zien. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat in de schooljaren 2007-2008 tot en met 2009-2010 is 
uitgegaan van gerealiseerde gegevens. Voor 2010/2011 moest worden uitgegaan van 
geprognosticeerde gegevens. 

 
Figuur 1.  

 
 
 
Naar aanleiding van deze twee eerste conclusies,  heeft VGS – een administratiekantoor van 
voornamelijk éénpitters – een nadere analyse gemaakt. Bij de onderzochte groep scholen 
nam een overschot op de bekostiging over schooljaar 2007-2008 van 0,54% af tot een tekort 
van 5,44% op de bekostiging over het lopende schooljaar 2010-2011. In totaal ging het bij de 
onderzochte scholen om een negatief saldo van gemiddeld circa 35.000 euro per school.  
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Binnen de totale groep onderzochte scholen is ook onderscheid gemaakt tussen scholen met 
een gewogen gemiddelde leeftijd tot 35 jaar en scholen met een leeftijd vanaf 35 jaar. De 
groep met een lage GGL (gemiddeld 32,54 jaar) kende een effect over 2010-2011 van maar 
liefst 6,63% negatief, terwijl de groep met een GGL van meer dan 35 jaar (gemiddeld 37,66 
jaar) een relatief lager effect kende van 3,94% negatief.  
Er wordt ernstig vermoed dat het forse verschil tussen personele kosten en bekostiging 
toegeschreven kan worden aan de inkorting van de salarisschalen. In het Convenant 
Leerkracht van Nederland is afgesproken dat de salarisschalen jaarlijks op 1 januari met 1 
regel ingekort worden, van 18 naar 17 op 1 januari 2009, naar 16 op 1 januari 2010 en naar 15 
op 1 januari 2011. De hiervoor benodigde extra middelen zijn toegevoegd aan de GPL, evenals 
de middelen die samenhangen met de invoering van de functiemix. Zoals hierboven al gezegd 
is, is de bekostiging gebaseerd op de landelijke GGL en daarmee samenhangend de landelijke 
GPL. Een bestuur met een GGL die rond of boven de landelijke GGL ligt, heeft al een grote 
groep personeelsleden die in de eindschaal zit. De inkorting van de salarisschalen heeft dan 
alleen effect voor die personeelsleden die nog niet aan het maximum van hun schaal zitten.  
Is de GGL echter lager, dan zal op een veel grotere groep personeelsleden het effect van de 
schaalinkorting van toepassing zijn. Deze personeelsleden komen eerder in de eindschaal en 
komen eerder in aanmerking van de bindingstoelage. Daarnaast moet er ook nog rekening 
mee gehouden worden dat door de leeftijdshankelijke component in de GPL een bestuur met 
een lagere GGL minder bekostigd krijgt per formatieplaats.    
 
2. Oorzaken  
 
Alhoewel bovenstaande analyses niet gebaseerd zijn op een representatief onderzoek, geeft 
het op z’n minst wel een aanleiding om te zoeken naar oorzaken waarom bekostiging en 
kosten niet goed op elkaar aansluiten. Deze zoektocht heeft uiteindelijk geleid tot de volgende 
conclusie: er zijn aanwijsbare redenen om te betwijfelen of de stijging van de 
werkgeverslasten in de jaren na invoering van de lumpsum4 en de afgesproken 
salarisaanpassingen in het Convenant wel in voldoende mate in de indexering van de GPL is 
meegenomen5.  Hieronder noemen we mogelijke oorzaken waarop we deze conclusie 
baseren6. 
 
a. Uitgangspunten voor de indexering 
De bekostiging is gebaseerd op het landelijke functiebouwwerk (samenstelling van de 
functies en functiecategorieën) van het meetjaar 2004-2005. Sinds de invoering van de 
lumpsum hebben veel schoolbesturen andere, veelal zwaardere, functies ingezet. Voor de IB-
functie hanteren schoolbesturen vaak de LB-schaal. De toegenomen beleidsvrijheid met de 
invoering van de lumpsum maakt dit mogelijk, maar in de bekostiging (o.b.v. het 
functiebouwwerk in het meetjaar 2004-2005) wordt echter géén rekening gehouden met de 
extra kosten die hiermee gepaard gaan. Deze extra lasten komen ten laste van de exploitatie 
van het schoolbestuur. Indertijd is wel gesteld dat het na verloop van tijd zinvol zou zijn 
dergelijke ontwikkelingen nader te onderzoeken. Maar hierbij werd ook aangegeven dat één 
en ander niet op voorhand zou gaan leiden tot aanpassing van de bekostiging. Zo zou ook de 
erkenning door het ministerie van OCW van het nut en de noodzaak van bovenschools 

                                                

4 Voor het berekenen van de werkgeverslasten op het niveau van werknemer wordt verwezen naar de 
toolbox van de PO-Raad, bestandsnaam “personele kosten PO 2011”. 
5 De werkgeverslasten worden daarbij gedefinieerd als de kosten die uitstijgen boven het brutosalaris 
van een werknemer. Op die wijze zijn de werkgeverslasten dus alle kosten die direct of indirect uitgaan 
van het brutosalaris zoals die in de salaristabellen zijn opgenomen en ze omvatten onder andere dus de 
vakantie- en eindejaarsuitkeringen,  de premieheffingen, de reiskostenvergoedingen en de 
salarisgaranties. 
6 zie ook het artikel van Bé Keizer, zoals gepubliceerd op de website van VOS/ABB d.d. 9 september 
2010. 
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management op z’n minst moeten leiden tot een ophoging van de lumpsum ter financiering 
van bestuur en management.7 
 
b. Hanteren van de nullijn voor vergoeding sociale lasten 
In hoeverre de toename van premies die schoolbesturen moeten afdragen, worden gedekt in 
de bekostiging, hangt in hoge mate af van het zogenaamde referentiemodel. Dat model geldt 
voor de totale overheidssector en volgt het effect van de premiemutaties in de marktsector. 
Voor de overheidssector geldt daarbij dan specifiek dat de verwerking van de premiemutaties 
conform dit referentiemodel afhankelijk is van politieke besluitvorming. De politiek kan dus 
ook besluiten om het referentiemodel niet toe te passen. En met de voorjaarsnota 2010 is 
besloten dat voor de gehele overheidssector de nullijn geldt, ook waar dit het effect van de 
premiemutaties betreft. Dit is een structurele maatregel die blijft doorwerken.  
 

 
Voorbeeld:  
De reguliere pensioenpremie is per 1 augustus 2010 verhoogd met 1 procent. Tegenover 
deze tijdelijke herstelopslag staat een verlaging van de FPU-premie met 0,3%. Hierdoor 
gaan de loonkosten, gerekend over een heel jaar, in totaal met ongeveer 0,26% omhoog (op 
schooljaarbasis met 0,11%). Door het niet toepassen van het referentiemodel, vindt er geen 
correctie plaats op deze toename o.b.v. de premiestijging in de marktsector over 2010. 
Hierdoor komt deze toename nu volledig ten laste van de schoolbesturen.  Per 1 januari 
2011 is de pensioenpremie weer gestegen, in het voorjaarsoverleg (mei/juni 2011) wordt 
besloten of deze premiestijgingen verdisconteerd worden in de bekostiging van 
schoolbesturen. 
 

 
 
c. Stijging deelname aan de BAPO-regeling 
De opslag voor de BAPO-kosten in de GPL bedraagt 2%. Dit percentage is indertijd 
vastgesteld op basis van de gemeten omvang van 1,8% in het meetjaar 2004-2005. Op grond 
van de verwachting dat het gebruik van de BAPO-regeling toe zou nemen, is toen geraamd 
dat dit per 1 augustus 2006 2,0% zou zijn. Sindsdien is het gebruik van de BAPO verder 
toegenomen, zowel wat het aantal mensen dat er gebruik van maakt, als de duur van het 
gebruik.  
 
Tabel 2: Ontwikkeling deelname BAPO Primair Onderwijs8 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

BAPO-gebruik in fte 1.547 1.830 2.119 2.431 2.705 2.956 3.249 3.769 

Deelname% in personen  42.1 43.7 45.1 47.6 48.9 49.6 50.5 51.2 

 
Om een scherper zicht te krijgen op deze ontwikkelingen en het netto effect ervan, heeft de 
PO-Raad OCW verzocht nader onderzoek te doen naar de BAPO. Dit onderzoek zal er komen 
en zal worden uitgevoerd door CentERdata (gelieerd aan de Universiteit van Tilburg), 
conform de onderzoeken die in dit kader in 2004 en 2007 hebben plaatsgevonden. Dit houdt 
in dat de (toekomstige) ontwikkeling van de BAPO afgezet wordt tegen de ontwikkeling van 
de incidentele looncomponent (ILC), oftewel de ontwikkeling van de salariskosten als gevolg 
van vertrek en komst van personeel, als ook van periodieken en bevorderingen. De kosten 
van de ILC hangen sterk samen met de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Scholen 
met relatief oudere personeelsbestanden hebben doorgaans een lagere ILC, aangezien de 
meeste personeelsleden al het maximaal van de schaal hebben bereikt. 
 

                                                

7 Zie ITS-rapport: “Onderzoek bestuur en management”, 2011 
8 zie www.stamos.nl 
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d. Kosten van het Convenant LeerKracht  
De wijze waarop het Convenant Leerkracht is verwerkt in de personele bekostiging en welke 
aannames hierbij zijn gehanteerd voor de verschillende onderdelen van dit convenant, vergt 
op zijn minst een nadere analyse. Het ontbreekt op dit moment in ieder geval aan voldoende 
informatie om goed zicht te hebben op de bekostiging van het convenant Leerkracht en hoe 
deze bekostiging zich de komende schooljaren zal ontwikkelen. Mocht blijken dat de 
bekostiging ontoereikend is, dan zal de PO-Raad met de convenantpartners in overleg treden 
over de consequenties daarvan.  
 
e. Overige ontwikkelingen 
Er zijn op zijn minst vragen te stellen hoe de compensatie voor het afschaffen pseudo-WW en 
de afschaffing vrijstelling WAO-WIA basispremie voor oudere werknemers is verwerkt in de 
personele bekostiging (GPL). Het is zeer goed mogelijk dat door deze twee ontwikkelingen de 
personele kosten hoger zijn komen te liggen dan de compensatie hiervoor in de bekostiging.9  
 
 
3. Personele kosten en lumpsum 
 
Bovenstaande oorzaken geven een verklaring voor de discrepantie tussen de personele 
bekostiging en de daadwerkelijke personele kosten die schoolbesturen hebben geconstateerd. 
Wat kunnen we als sector met deze constatering? Voor de beantwoording van deze vraag  
moeten we eerst terug naar de invoering van de lumpsumfinanciering. 
 
a. Onderbouwing personele bekostiging 
Voor de invoering van lumpsumfinanciering werd op basis van het aantal en het soort 
leerlingen10 formatie toegekend aan schoolbesturen. Dit werd indertijd uitgedrukt in 
formatierekeneenheden (fre’s). Een toename van de werkgeverslasten had geen 
consequenties voor de personele bekostiging. Het schoolbestuur zette fre’s in, het ministerie 
vergoedde de loonkosten die met deze fre’s samenhingen. Met de invoering van de 
lumpsumfinanciering is hierin verandering gekomen. Eén en ander kan worden uitgelegd aan 
de volgende eenvoudige formule voor de personele bekostiging11:  
Personele bekostiging  =  hoeveelheid * prijs  
 

Hoeveelheid formatie 
De indicatoren die voor invoering van de lumpsumfinanciering werden gehanteerd 
om de hoeveelheid formatie vast te stellen, bleven met de invoering van lumpsum 
ongewijzigd. Zo werd voor een leerling onderbouw 10,66 fre toegekend. Een 
leerkracht LA kostte 179 fre. Door deze op elkaar te delen werd vastgesteld hoeveel 
formatie LA een school kreeg toegewezen per leerling Voor een leerling onderbouw 
werd op deze wijze 0,0596 leerkracht toegewezen. 12 
  
Prijs per formatieplaats 
Om de overstap van fre’s naar euro’s te kunnen maken, is met de invoering van 
lumpsumbekostiging de hoeveelheid formatie vermenigvuldigd met de landelijke 
gemiddelde personele last van een leerkracht (GPL). Het meetjaar 2004-2005 is 
hierbij uitgangspunt geweest  

                                                

9 zie voetnoot 7 
10 Leerlingen onderbouw, leerlingen bovenbouw en gewichtsleerlingen 
11 De personele bekostiging wordt aangevuld met enkele toeslagen, zoals directietoeslag, kleine scholen 
toeslag, toeslag voor scholen met een nevenvestiging en een impulsgebiedentoeslag. Zie hiervoor de 
Regeling bekostiging personeel primair onderwijs. 
12 Met ingang van het schoojaar 2010-2011 is de formatie per onderbouw- en bovenbouwleerling met 
0,001 naar beneden bijgesteld ter financiering van godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs 
voor openbare scholen 
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Een leerkracht kan minder/meer geld kosten dan het landelijke gemiddelde. Een 
startende leerkracht in LA, regel 1  kost het bestuur op dit moment ongeveer  
€ 43.000,--. Een leerkracht in de eindregel 15 met bindingstoelage, schaaluitloop en 
uitlooptoeslag kost bijna € 64.000.  Het voordeel/nadeel komt volledige ten 
gunste/laste van de school. Bij de invoering van de lumpsumfinanciering is er 
rekening gehouden mee gehouden dat scholen relatief weinig personeel hebben en dat 
de leeftijd van het personeel dus zeer bepalend is voor de totale loonkosten. Daarom is 
de prijs per formatieplaats afhankelijk gemaakt van de gemiddelde gewogen leeftijd 
(GGL) van het leerkrachtenbestand op schoolniveau: hoe ouder het personeel hoe 
hoger de bekostiging. 

 
b. Aanpassing personele bekostiging 
De (gemiddelde) personele lasten zijn continue aan verandering onderhevig. Denk hierbij 
aan algemene salarismaatregelen, CAO-afspraken, premiewijzigingen etc.  Over het 
aanpassen van de bekostiging naar aanleiding van deze wijzigingen is het volgende vastgelegd 
in artikel 18, lid 4 van het Besluit bekostiging WPO. 
 
 
Artikel 18. Vaststelling bekostiging en latere wijziging bekostiging 
4. De in het eerste en tweede lid bedoelde bekostigingsbedragen kunnen door Onze Minister worden 
gewijzigd wegens algemene salarismaatregelen of wegens andere al dan niet uit de rijksbegroting 
voortvloeiende maatregelen. 
 

 

Artikel 18 van het Besluit bekostiging WPO leidt ons tot de conclusie dat er geen heldere wet- 
en regelgeving is ten aanzien van de indexatie van de GPL, dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de vaststelling van de materiële bekostiging. Doorgaans worden salaris- en 
premieontwikkelingen doorvertaald in de personele bekostiging. Hoe dit plaatsvindt, wordt 
jaarlijks toegelicht in de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs.  In de voorgaande 
paragrafen is uiteengezet dat wij ons afvragen of de toename van de personele bekostiging 
wel in voldoende mate de toename van de personele kosten c.q. werkgeverslasten dekt. Als 
schoolbesturen nu dus constateren dat de bekostiging niet toereikend is, als zij merken dat de 
prijs per formatieplaats niet voldoende wordt aangepast om de loonkosten van de 
gemiddelde formatieplaats te dekken, er voor hen weinig anders opzit dan de 
formatietoekenning aan de scholen in negatieve zin aan te passen. Oftewel: ontwikkelingen 
waarop een schoolbestuur op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen, leiden uiteindelijk tot 
minder formatie in de klas. 
 

 
4. Conclusie 
 
Naar aanleiding van bovenstaande korte en niet representatieve onderzoek, blijkt dat de 
personele rijksbekostiging steeds verder afwijkt van de feitelijke personele kosten. Aangezien 
de personele kosten circa 80%-85% van de begroting uitmaken, leiden kleine afwijkingen 
hierin al snel tot zeer grote bedragen. Dit leidt er uiteindelijk toe dat schoolbesturen moeten 
gaan korten op de formatie. Door de bij dit onderzoek gekozen systematiek voor het duiden 
van verschil tussen personele bekostiging en personele kosten, gericht op de bekostiging van 
de L-schalen,  kan de verklaring niet gevonden worden in teveel personeel of andersoortig 
c.q. duurder personeel. We hebben daarom geprobeerd te zoeken naar verklaringen voor de 
steeds groter wordende discrepantie tussen personele bekostiging en personele kosten. 
Daarbij zijn wel enkele ontwikkelingen te duiden die kunnen worden aangemerkt als 
oorzaken voor het steeds groter wordende verschil tussen kosten en bekostiging, maar het 
blijkt lastig om één en ander te kapitaliseren.  
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Om echter een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de personele bekostiging in 
relatie tot de personele kosten is een macro-analyse van de personele bekostiging (GPL) 
wenselijk. Het ministerie van OCW heeft de gegevens om een dergelijke analyse uit te kunnen 
voeren.  Dit artikel nodigt het ministerie van OCW - als verantwoordelijke voor het 
bekostigingsstelsel -  van harte uit om een dergelijke analyse  op korte termijn uit te (laten) 
voeren.  
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