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Groeiregeling gewijzigd per 1 augustus 2010 
 
Door Geke Lexmond 

Herhaaldelijk is gevraagd wanneer de nieuwe groeiregeling officieel wordt 
gepubliceerd. De nieuwe groeiregeling houdt in dat het Besluit bekostiging 
WPO gewijzigd moet worden. Tegelijkertijd is de invoering van het 
persoonsgebonden nummer voor elke leerling aan de orde en het is de 
bedoeling dat de groeiregeling vanaf 1 oktober 2010 plaatsvindt op basis van 
dit nummer, dat elektronisch via het systeem van de leerlingenadministratie 
aan DUO/CFI (BRON) wordt doorgegeven.  
 
De wijziging van het Besluit is opgenomen in het Besluit gebruik persoonsgebonden 
nummers WPO/WEC van 4 mei 2010, Staatsblad 2010, 195. Op 20 mei jl. is het 
Besluit door de Tweede Kamer voor kennisgeving aangenomen en de nieuwe 
groeiregeling zal dus tijdig voor 1 augustus van kracht worden. 
 
De essentie van de nieuwe groeiregeling is dat de meting nu op bestuursniveau in 
plaats van op schoolniveau plaatsvindt. De telling blijft per de eerste van de maand 
(de eerste schooldagtelling blijft daarbij van kracht), en de regeling heeft voor de 
eerste keer effect wanneer het aantal leerlingen op bestuursniveau meer dan 13 
leerlingen hoger is dan de telling op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, per 
school opgehoogd met 3% en per school afgerond naar beneden op een geheel 
getal1. Voor een latere telling voor de reguliere groei is de drempel 13 leerlingen. Op 
analoge wijze wordt de bijzondere groeiregeling toegepast voor de periode 1 mei t/m 
1 juni met als drempel 26 leerlingen t.o.v. 1 april of voor 1 juni t.o.v. 1 mei. 
 
Voorbeeld: 

Een bestuur heeft drie scholen met de volgende telgegevens: 
School A heeft op 1 oktober 2009 145 leerlingen, school B heeft op 1 oktober 2009 
253 leerlingen en school C heeft op 1 oktober 2009 362 leerlingen. 
Met de opslag van 3%, afgerond naar beneden op een geheel getal worden de 
aantallen: 149 resp. 260 resp. 372. In totaal is dit 781 leerlingen op bestuursniveau. 
Om voor de eerste toepassing van de groeiregeling in aanmerking te komen moeten 
er dus781 + 13 = 794 leerlingen aanwezig zijn. 
 
De telling op de eerste schooldag van het schooljaar 2010-2011 is in dit voorbeeld 6 
september 2010 en dan worden de volgende aantallen leerlingen van vier jaar en 
ouder geteld: 
School A heeft dan 142 leerlingen, school B heeft 268 leerlingen en school C heeft 
388 leerlingen, in totaal dus 798 leerlingen. Dat is 798 – 781 = 17 leerlingen meer 
dan de telling inclusief de 3% opslag en de drempel van 794 is daarmee ook 
gehaald. Het bestuur komt dus in aanmerking voor de toepassing van de 
groeiregeling en ontvangt voor 17 leerlingen aanvullende bekostiging. Omdat het om 
de eerste schooldag gaat, gaat de bekostiging niet in per 1 september van dat 
schooljaar, maar op 1 augustus 2010.  

                                                 
1
 In een eerdere berichtgeving over deze materie was gemeld dat de 3% ophoging, afgerond naar beneden op een 

geheel getal, direct op bestuursniveau zou gelden. Op dit punt is de conceptregeling echter aangepast. Dus 3% en 

afronding naar beneden op een geheel getal moet nu dus per school. 
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De regeling bekostiging personeel PO 2010-2011 van 1 april 2010 geeft aan dat per 
leerling boven het aantal van 781 leerlingen dan een bedrag op jaarbasis van € 
2.774,08. De toekenning is voor alle 12 maanden en wordt dus 17 x € 2.774,08 = € 
47.159,36.  
 
Soms mazzel 
Deze wijziging van de groeiregeling levert een structurele bezuiniging op van 46 
miljoen. In enkele reacties op eerdere informatie over de wijziging werd met 
verbazing geconstateerd dat de nieuwe regeling ook kan leiden tot een verbetering. 
Dat is inderdaad mogelijk omdat de sommatie op bestuursniveau kan leiden tot een 
hogere uitkomst van het aantal leerlingen die in aanmerking komt voor de toekenning 
van de groeibekostiging. Dit zal zich met name voordoen bij een bestuur met een 
aantal groeischolen waarvan een aantal niet aan de ‘oude’ norm van tenminste 13 
voldeed, maar door de forsere groei van één of enkele scholen de norm op 
bestuursniveau wel wordt gehaald. 
 
De wijziging van de groeiregeling is ook gunstig voor de situatie dat de nieuwe norm 
wordt gehaald en er sprake is van kleine scholen (minder dan 145 leerlingen). De 
‘kleinescholenaftrek’ is nu namelijk vervallen omdat dit een norm per school was en 
dus niet gehanteerd kan worden op bestuursniveau. Van dit effect zullen met name 
eenpitters met een kleine school profiteren.   
 
Ingrijpende veranderingen 
Voor veruit de meeste besturen en scholen betekent de nieuwe regeling een 
robuuste verslechtering; er wordt niet voor niets 46 miljoen op bezuinigd. De 
gevolgen zullen ingrijpend zijn en vergen van de schoolorganisatie die met krimp of 
groei te maken hebben, een groot aanpassingsvermogen.  
De benadering dat overschot en tekort meer met elkaar in evenwicht gebracht 
moeten worden, lijkt op zich niet onlogisch. Ervaring wat dit in de praktijk betekent, 
ontbreekt echter. Groei manifesteert zich meestal in de loop van het schooljaar en als 
die van enige omvang is betekent dat meestal dat de schoolorganisatie aangepast 
moet worden. De groep wordt bijv. gesplitst en de extra groep krijgt een nieuwe 
leerkracht. Deze uitwerking van de huidige groeiregeling is al jaren bekend en wordt 
als een positieve verworvenheid van de basisschool gezien. 
 
Door groei te verrekenen met daling/krimp op een andere school van dat bestuur 
betekent het dat de oplossing niet meer bij één school gevonden moet worden, maar 
dat de oplossing een zaak is waar meerdere scholen mee te maken hebben. En die 
betrokkenheid betreft lang niet altijd één groeischool en één krimpschool, maar kan 
al snel meerdere scholen betreffen. Bij een bestuur is de groeischool bijvoorbeeld 
een school in een nieuwe wijk, terwijl de andere zes scholen te maken hebben met 
een geleidelijke terugloop van leerlingen, die redelijk gelijkmatig over de scholen is 
gespreid. In zo’n situatie betekent het dat de groei van die ene school betaald moet 
worden door de zes andere scholen. 
 
Verrekening tijdens het schooljaar 
De collegiale samenwerking van deze schoolleiders zal dan niet eenvoudig zijn. Maar 
ook met bovenschools management blijft het een lastige afweging wie moet 
bijdragen en hoeveel. Want het gaat veelal om de komst van een extra groep en als 
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de telling op bestuursniveau aangeeft dat er geen extra formatie beschikbaar komt, 
betekent het feitelijk dat er personeel van een of meer scholen overgeplaatst moet 
worden op de groeischool om die nieuwe groep van een leerkracht te voorzien. 
Daarmee kan een (ingrijpende) wijziging van de schoolorganisatie gepaard gaan. 
Zo’n overdracht moet ook maar net kloppen. Er is behoefte aan bijv. 1 formatieplaats 
maar het is niet gezegd dat de scholen die moeten ‘inleveren’ ook net die 
formatieplaats kunnen leveren. Dat zal mede afhankelijk zijn van de 
betrekkingsomvang die leerkrachten hebben.  
 
Ook speelt de vraag of overplaatsing zomaar kan: nee dus. De Akte van benoeming 
geeft aan dat iemand aan een met name genoemde school wordt benoemd. In 
principe heeft iemand recht van beroep bij overplaatsing waardoor dit geen zaak is 
die makkelijk op papier even geregeld kan worden. 
 
Bovendien speelt de medezeggenschap in dit kader ook een rol want in feite 
betekent het een aanpassing van het formatieplan in relatie tot de begroting, 
waarover de P-MR instemmingsbevoegdheid heeft. Deze kwestie zal dus al bij de 
totstandkoming van het formatieplan aan de orde moeten komen. Een wijziging van 
de schoolorganisatie in negatieve zin tijdens het lopende schooljaar zal niet gauw op 
instemming van de P-MR kunnen rekenen. En wat dan? 
 
Extra reservering nodig 
Een bestuur dat zich realiseert dat tussentijdse overplaatsingen onrust in de 
schoolorganisatie teweegbrengt en frustraties veroorzaakt bij personeelsleden, zal al 
snel streven naar het voorkomen daarvan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er 
voldoende budget wordt gereserveerd om die uitbreiding te kunnen betalen zonder 
dat dit meteen moet leiden tot inleveren door een of meer van de krimpscholen. Van 
de personele bekostiging zal dus een deel eerst niet ingezet kunnen worden om de 
ruimte te hebben voor deze tussentijdse aanpassingen. Wat de overheid bespaart op 
de groeiregeling zal in veel situaties daarom door de besturen opzij moeten worden 
gezet om adequaat te kunnen handelen als de groei op één der scholen zich 
voordoet.  
 
Het voorgaande betekent dat in plaats van het maatwerk van de ‘oude’ regeling, die 
ervoor zorgde dat het benodigde geld afgemeten en goed terecht kwam op de plaats 
waar dat nodig was, nu het regelprobleem bij de besturen wordt gelegd. Die zijn dan 
genoodzaakt elk afzonderlijk rekening te houden met extra inzet van formatie 
gedurende het schooljaar. Dat zal er mogelijk toe leiden dat een veelvoud van het 
bedrag dat nu bezuinigd wordt nodig zal zijn om dit risico af te dichten. Op die wijze 
worden besturen gedwongen om reserves aan te houden die in principe groter 
dienen te zijn dan voorheen, gelet op het grotere risico. 
 
Extra administratieve rompslomp 
Extra complicerend is het dat de bekostiging op basis van het persoonsgebonden 
nummer ingaat op 1 oktober 2010, terwijl de nieuwe groeiregeling ingaat per 1 
augustus 2010. Het betekent inderdaad (!) dat een bestuur gedurende die twee 
maanden de telling op alle scholen per 1 augustus 2010, per de eerste schooldag 
2010 en per 1 september 2010 moet bijhouden en die per de 15e van de betreffende 
maand moet toesturen aan DUO/CFI op papier (het formulier moet ook nog komen). 
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Als de elektronische wijze van aanlevering is goedgekeurd kan het vanaf 1 oktober 
2010 dus pas automatisch.  
En is de goedkeuring er ook nog niet per 1 oktober 2010 dan blijft ook in de periode 
daarna de administratieve rompslomp een extra belasting met zich. 
 
Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl  


