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Bekostiging personeel PO 07-08 
 
 
De uitwerking van de CAO PO die de bonden met het ministerie hebben afgesloten, is nu 
bekend. De salaristabellen zijn bijgesteld en de doorwerking in de bekostiging is verwerkt, 
zodat nu ook de Regeling bekostiging personeel PO 07-08 met nieuwe bedragen kan 
worden gevuld.  
 
Die aanpassing leidt ertoe dat de bekostiging vanaf 1 augustus 2007 wordt bijgesteld. De 
nieuwe beschikkingen van Cfi zullen daarom op korte termijn worden toegestuurd aan de 
besturen. Er moeten zo’n 45.000 (!) nieuwe bekostigingsbeschikkingen worden 
aangemaakt1. En vervolgens zullen volgens het betaalritme op de gebruikelijke betaaldag in 
december (15 december) door het Rijk de bedragen worden overgemaakt aan de besturen, 
zodat die tijdig voor het einde van de decembermaand de betaling aan het personeel kunnen 
laten plaatsvinden.  
Die betaling omvat dan de achterstallige betaling vanaf 1 augustus 2007 wat het salaris 
betreft, de toekenning van de € 110 in verband met de ‘Dag van de leraar’, plus de 
eindejaarsuitkering over 2007 die nu 5,3% in plaats van 4,1% bedraagt. 
Al met al een stevige verhoging in de decembermaand! 
 
De ‘Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008’ is recent in het overleg besproken. Deze 
Regeling is op deze website te downloaden. Te uwer geruststelling: alle bedragen zijn 
nagerekend en, zoals gewoonlijk, akkoord bevonden. 
Om u behulpzaam te zijn, zijn tevens alle relevante bedragen in het Excelbestand ‘Prijzen LS 
2007-2008 november 2007.xls’ voor basisschool, SBO, WSNS en (V)SO opgenomen dat u 
eveneens kunt downloaden. 
 
Hierna staan we nader stil bij de indexering van de GPL, de ontwikkeling van de 
werkgeverslasten in 07-08, de bezuiniging op het budget Personeelsbeleid, de wijziging in de 
bekostiging van de onderwijsbegeleiding en de voortgang van de integratie van de 
geldstromen en de kalenderjaarbekostiging. 
 
Indexering  
De indexering van de bedragen is een complexe materie. De effecten van de maatregelen 
moeten omgerekend worden naar het effect per kalenderjaar 2007 en 2008 en vervolgens 
naar het schooljaar 2007-2008. In onderstaand staatje wordt dat aangegeven. 
 
CAO 2007 - 2009  effect effect 
  2007 2008 
Doorwerking ‘oude maatregelen’  0,29% 0,29% 
Algemene salarismaatregel 2,3% per 01-08-07 2,30% 2,09% 2,30% 
Struct. Eindejaarsuitkering over 2007: 1,2% erbij 1,20% 2,83% 1,07% 
Dag v/d leraar in 2007 € 110,- 0,23% 0,61% 0,23% 
Struct. Eindejaarsuitkering over 2008: 1,0% erbij 1,00% 0,00% 0,81% 
Dekking beperking verlof vanaf 01-06-2007 -0,40% -0,48% -0,40% 
Totaal  5,33% 4,32% 
Gemiddeld 2007-2008   4,67% 
 
Dit staatje geeft aan dat de gemiddelde personeelslast (GPL) van 06-07 dus met 4,67% 
omhoog gaat. Daarbij wordt het effect van 2007 resp. 2008 naar rato van het betaalritme 

                                                 
1 Gelukkig is dit ook voor het ministerie reden zich af te vragen of dit allemaal wel nodig is. In veruit de meeste 
gevallen gaat het alleen om een procentuele verhoging die nogal breedsprakig op vele pagina’s per beschikking 
uiteen worden gezet. Een beetje bestuur krijgt al snel een behoorlijk pak papier met informatie die ook digitaal 
op de website van Cfi komt .  
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toegerekend. Dus 34,55% voor 2007 en 65,45% voor 2008. In die verhouding komen de 
verhogingen van 5,33% en 4,32% bij elkaar. Alle prijzen van de Regeling bekostiging gaan 
dus in principe met dit percentage van 4,67% omhoog.  
Denkt u er wel om dat de verhoging in vergelijking met de prijzen van 06-07 plaatsvindt. U 
kreeg gedurende de eerste maanden van het schooljaar 07-08 de prijzen zoals die 
gepubliceerd zijn in de Regeling bekostiging personeel van april 2007 waarin voor 07-08 al 
een verhoging was opgenomen van 0,63%. Nu gaat het dus om een nieuwe prijsvaststelling 
waarin alles eerst weer teruggaat naar het niveau van 06-07. Ten opzichte van dat 
prijsniveau vindt dus de verhoging met 4,67% plaats voor alle prijzen.  
Helaas met uitzondering van de prijzen die opgenomen zijn in het budget personeelsbeleid. 
Daar komen we later afzonderlijk op terug. 
 
De doorwerking van de ‘oude maatregelen’ betreft voornamelijk sociale lasten. Daarbij volgt 
het ministerie van OCW de indexering op dit punt van het ministerie van BiZa.  
In de indexering speelt de opslag van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds in deze  
ronde geen rol. Die opslag geldt voor het kalenderjaar en is in de bijstelling per 1 januari aan 
de orde als er wijziging in plaatsvindt. Naar verwachting zal dat slechts gering zijn. 
 
Opvallend is het grote effect van de structurele eindejaarsuitkering over 2007. Dat komt 
omdat deze uitkering over het gehele jaar 2007 wordt berekend en dan effect heeft op de 
nieuwe GPL zoals die vanaf 1 augustus 2007 gaat gelden. Dat effect speelt in principe bij 
alle bijstellingen. Bovendien hebben premieheffingen effect op de indexering. Zo wordt de 
grondslag van de pensioenen (met doorwerking naar de premieheffing) pas later aangepast 
dan de ingangsdatum van de salarisverhoging. 
Een belangrijk aandachtspunt is het geraamde effect van de beperking van het verlof2. Het 
betreft hier rechten die nog steeds in de CAO staan en die dus nog helemaal niet beperkt 
zijn! Pas heel recent is op de website het bericht opgenomen omtrent tussentijdse 
aanpassing van de CAO PO in overleg tussen de WvPO en de bonden waarin wordt bepleit 
enkele bepalingen te schrappen (zie bericht van 14 november j.l.). De raming van minder 
kosten is dus niet juist, maar helaas wel een onderdeel van de gemaakte deal van de 
minister met de bonden. Daarnaast is het effect van de geschrapte bepalingen naar 
verwachting in de orde van grootte slechts 0,05% in plaats van 0,40%. Bepleit was om een 
stevige stap te zetten in de beperking van de rechten op BAPO (voor de 52-55 jarigen), maar 
in de CAO met de minister is dit beperkt gebleven tot de boodschap aan de bonden en 
werkgevers in het PO om te komen tot een ‘afspraak over een evenwichtig leeftijdsbewust 
personeelsbeleid waar zowel ouderenbeleid als maatregelen ten behoeve van starters in het 
PO onderdeel van uitmaken’. De raming van 0,4% heeft meer te maken met de Rijks CAO 
waarin een duidelijke beperking van met name de ouderenregeling aldaar tot een beperking 
heeft geleid van ongeveer 0,5% van de kosten.  
 
De huidige CAO PO 2006-2008 zal komend voorjaar besproken worden tussen bonden en 
de WvPO en er zal dus stevig ingezet moeten gaan worden door de werkgevers om dat 
effect van 0,4% alsnog te bereiken. Tot zolang zijn het kosten die de werkgevers maken, 
maar waarvoor de GPL dus alvast naar beneden is aangepast. Het is dus reëel om op dit 
punt momenteel uit te gaan van structureel 0,35% extra werkgeverslasten op jaarbasis vanaf 
1 juli 2007 totdat de CAO is aangepast! 
 
Voor de ontwikkeling van de incidentele looncomponent (ILC), inclusief de kosten BAPO, is 
de nullijn aangehouden en dat blijft in elk geval zo tot 2009. Dat is een gunstige zaak omdat 
de raming van de ontwikkeling van beide samen iets onder de nullijn duikt. Ook de WGA-
kosten (deel premie WIA) waren volledig in de GPL verwerkt en dat blijft zo. Daardoor is er 
voor de werkgevers geen negatief effect nu de premie WGA niet verhaald kan worden op de 
werknemers. De bekostiging ging en gaat er vanuit dat de werkgever dit betaalt.  

                                                 
2 effect van 0,40% in 6 maanden komt overeen met het effect van 0,48% in 5 maanden 



ABC 

Bekostiging personeel PO 07-08 nov 2007.doc   3 

De effecten van de Wet Walvis op met name de pseudo-WW zijn met name in 2006-2007 
verwerkt, zodat op dit punt ook geen verslechtering in de bekostiging optreedt.  
 
Conclusie is dus dat de indexering achterblijft bij de ontwikkeling van de kosten door met 
name het (nog) niet bijstellen van de CAO PO 06-08 op het punt van de BAPO. De nullijn 
van de ILC vermindert de verzwaring van de werkgeverslasten enigszins. Ruwweg is het 
achterblijvende effect in de bekostiging GPL ongeveer op 0,2% te ramen. 
 
Werkgeverslasten 
De werkgeverslasten gaan fors omhoog. Dat komt vooral door de stijging van de 
eindejaarsuitkering. We hanteren de definitie van de werkgeverslasten als een percentage 
van het salaris dat maandelijks wordt betaald. Dan is het duidelijk dat de verhoging van de 
eindejaarsuitkering leidt tot een stijging van de werkgeverslasten. In een andere definitie 
waarin bijv. de vakantie- en eindejaarsuitkering onderdeel vormen van het salaris, zou er dan 
geen sprake zijn van stijging van de werkgeverslasten bovenop de salarislasten.  
Onze keuze voor de definitie van werkgeverslasten waarin de vakantie- en 
eindejaarsuitkering daar deel van uitmaken heeft het voordeel dat daardoor direct de 
loonkosten in beeld komen als het maandsalaris is vastgesteld. Daarom blijven we deze 
definitie ook hanteren, ook in onze instrumenten. 
 
De ontwikkeling van de werkgeverslasten volgt het bovenstaande schema en geeft dan de 
volgende effecten voor het schooljaar 07-08: 
Doorwerking oude maatregelen  0,02% 
Eindejaarsuitkering 2007   1,68% 
Dag van de leraar    0,36% 
Eindejaarsuitkering 2008   0,53% 
Beperking verlof   -0,05% 
ILC incl. BAPO   -0,15% 
Totaal:      2,39% 
 
De relatief snelle stijging in 07-08 betreft dus vrijwel uitsluitend een betere beloning die ook 
tot een navenante stijging van de GPL heeft geleid. 
 
De ontwikkeling vanaf 2004 is in onderstaande grafiek weergegeven: 
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Indexering loonkosten 04-05 05-06 06-07 07-08 
WG-lasten 46,25% 47,17% 47,93% 50,32% 

 
Bij de berekening van de werkgeverslasten en de indexering van de GPL is het effect van 
wijziging van premies per 1 januari 2008 nog niet meegenomen. De inschatting is dat dit 
effect zeer beperkt zal zijn. Voor zover er sprake van zal zijn, wordt dit effect meegenomen in 
de bepaling van de GPL voor 08-09 in april 2008 en dan ook verrekend met de (kleine) 
correctie in de GPL van 07-08.  
Voor het schooljaar 07-08 gaan we dus uit van een stijging van de werkgeverslasten met 
2,39% naar 50,32%. In de instrumenten in de Toolbox zullen we als percentage WG-lasten 
50,3% opnemen als de weergave van de gemiddelde werkgeverslasten voor 07-08. 
 
Budget Personeelsbeleid 
In de WPO en de WEC is opgenomen: “Bij het vaststellen van de bekostiging wordt in ieder 
geval rekening gehouden met de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde 
personeelslasten van leraren ..”. Vorig jaar werd de verhoging van de bedragen van het 
budget Personeelsbeleid dan ook - zoals het hoort - met de index van de GPL verhoogd.  
Zoals hierboven is vastgesteld, gaat het voor 07-08 om een verhoging van 4,67% van 06-07 
naar 07-08. ‘Het rekening houden met ..’ wordt echter dit jaar heel beperkt ingevuld. De 
doorwerking van de index van de GPL vindt nu maar ten dele plaats. In plaats van 4,67% 
worden de bedragen nu met 2,47% verhoogd. Het argument daarbij is dat het beschikbare 
budget daartoe noodzaakt.  
 
In heldere taal betekent dit gewoon dat er een stevige bezuiniging plaatsvindt op het budget 
Personeelsbeleid. Het is duidelijk dat de minister geld bijeenschraapt voor de uitvoering van 
de plannen van Rinnooy Kan en nu dus een korting doorvoert op het budget 
Personeelsbeleid. Straks krijgen we dus zogenaamd extra middelen in het kader van die 
plannen om daarmee zinvol personeelsbeleid te effectueren, …. die mede gefinancierd zijn 
door nu minder budget voor datzelfde doel toe te kennen!! 
Een duidelijker voorbeeld van ‘een sigaar uit eigen doos’ is moeilijk te vinden. Of, gelet op 
het feit dat het roken momenteel in een kwade reuk staat, kan er ook gesproken worden van 
‘een fles wijn uit eigen kelder’. 



ABC 

Bekostiging personeel PO 07-08 nov 2007.doc   5 

De nadere uitwerking van de plannen Rinnooy Kan moet wel heel gunstig uitpakken voor het 
PO wil het mogelijk zijn te vergeten dat deze bezuiniging nu plaatsvindt!  
 
De € 4600,- uit het Convenant schoolleiding is nu een integraal onderdeel van het budget 
Personeelsbeleid en zal dan ook de volgende keer met de index verhoogd worden. Tenzij 
alsnog een andere, betere oplossing voor deze toekenning wordt gevonden. Wellicht in de 
vorm van een verhoging van de directietoeslag.  
 
Het ministerie vindt het aparte betaalritme van het budget B&M, waarbij 70% al uitbetaald 
wordt in de eerste vijf maanden van het schooljaar, wel makkelijk. Het levert wat meer ruimte 
in de liquiditeit voor de scholen. Nu een achterafbetaling vanaf 1 augustus 2007 moet 
plaatsvinden waarin ook de eindejaarsuitkering is opgenomen, zorgt dit betaalritme er mede 
voor dat er voldoende geld bij het bestuur is om die betalingen uit de Rijksbekostiging te 
financieren. Voor het grootste deel zorgt de verhoging van de OBD-bekostiging dat de 
‘betaalruimte’ voldoende is. In de toelichting bij de nieuwe Regeling wordt daar nog kort op 
ingegaan. Overigens is er door ons wel op gewezen dat geld dat tijdelijk uit het budget B&M 
is gebruikt voor de invoering van de lumpsum (vangnet lumpsum, implementatie lumpsum), 
nu weer aan dit budget toegevoegd kan worden. 
 
De zwartescholentoeslag voor de scholen die daar recht op hebben, zal voor 07-08 nog 
worden toegepast op basis van de leerlingtelling van 1 okt. 2006. Voor de jaren daarna kan 
er van worden uitgegaan dat het met 2/3e resp. 1/3e wordt afgebouwd.  
 
Onderwijsbegeleiding 
De verhoging van de toekenning voor de schoolbegeleiding wordt (gelukkig) buiten de 
korting op het budget Personeelsbeleid gehouden. Die verhoging gaat in principe met de 
GPL-index omhoog, terwijl ook het effect van de verdere verhoging in verband met BTW het 
volle beslag krijgt. Van de verhoging van de BTW van 19 naar 20% is vooralsnog geen 
sprake, zodat dit buiten beschouwing blijft. 
Vanaf 1 januari 2008 gaat de bijdrage voor de schoolbegeleiding, inclusief de 19% BTW die 
van toepassing is bij uitbesteding, volledig naar de schoolbesturen waarbij het bedrag niet 
geoormerkt is. De verhoging is dus het gevolg van twee zaken: 
a. de indexering met de GPL-index 
b. de volledige betaling per 1 januari 2008 voor schoolbegeleiding met volledige BTW-

toekenning aan het schoolbestuur. 
Vervolgens is het geheel omgerekend naar de verhoging die dan effectief is voor het gehele 
schooljaar 07-08. 
 
Om dit echt inzichtelijk te maken voor degene die daar behoefte aan heeft, volgt de volgende 
rekenexercitie: 
Het bedrag per leerling in 06-07 was € 19,73. Dit bedrag per leerling ging ook naar de 
schoolbegeleiding. Daarin was reeds de helft van de BTW (9,5%) opgenomen. Het 
oorspronkelijke bedrag zonder BTW was dus: € 19,73 : 1,095 = € 18,02 
Dit bedrag per leerling gaat per 1 januari 2008 verdubbeld naar het schoolbestuur met een 
opslag van 19% BTW. Dit betekent dus: (2 x € 18,02) x 1,19 = € 42,88. 
De toekenning in 2007 moet nog geïndexeerd worden met de index van 2007 van 5,33%. 
Daardoor wordt € 19,73 gedurende de laatste vijf maanden van 2007 dus opgehoogd naar  
€ 19,73 x 1,0533 = € 20,78. 
Vanaf 1 januari wordt de toekenning € 42,88 plus de indexverhoging van 4,32% zoals die 
voor 2008 geldt. Dit wordt dus € 42,88 x 1,0432 = € 44,73. 
Voor het gehele schooljaar 07-08 wordt de toekenning dan: 
5/12 x € 20,78 + 7/12 x € 44,73 = € 34,75. 
Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag per leerling dat voor het budget 
Personeelsbeleid voor 07-08 is vastgesteld en dat is berekend door daar eerst de bijdrage 
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van de schoolbegeleiding van af te halen en dat vervolgens te verhogen met de index van 
2,47%. ([€ 285,54 - € 19,73] x 1,0247 = € 272,38). 
Het bedrag per leerling is vervolgens: € 272,38 + € 34,75 = € 307,13. 
 
Vanaf 1 augustus 2008 gaat het bedrag per leerling voor de schoolbegeleiding dus omhoog 
naar € 44,73 en is dan een integraal onderdeel van het bedrag per leerling in het budget 
Personeelsbeleid dat uiteraard weer de (hopelijk weer volle!) index volgt van de GPL die in 
eerste instantie in april 2008 wordt vastgesteld. 
 
Het voorgaande is veel gereken omtrent de verhoging van de bijdrage voor 
schoolbegeleiding, maar wellicht voorkomt dat ook tal van vragen of het wel klopt. 
 
Integratie geldstromen op kalenderjaarbasis 
In de bespreking is ook kort aan de orde geweest wanneer de geldstromen (personele 
bekostiging, budget Personeelsbeleid, budget B&M en budget Londo) geïntegreerd gaan 
worden en ook op basis van kalenderjaar gaan plaatsvinden in plaats van schooljaar zoals, 
behalve voor het budget Londo, nu nog het geval is.  
Het departement wil daarover afzonderlijk overleg voeren en wees er alvast op dat de 
kalenderjaarbekostiging ook betekent dat dan het effect van daling van het aantal leerlingen 
sneller doorwerkt en ook de bestaande groeiregeling in feite ter discussie staat. Dergelijke 
effecten zijn er inderdaad, maar die zijn wel te ondervangen. 
Uit de reactie bleek wel dat het ministerie nog niet overtuigd is van de voordelen van de 
kalenderjaarbekostiging. Op dat punt lijkt enige aandrang vanuit het veld nuttig en nodig. 
 
 
Bé Keizer  
 


