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De bezuiniging houdt in dat de vaststelling of er sprake is van groei niet meer 
plaatsvindt per school, maar op het niveau van het bestuur. Dat bespaart een 
structureel bedrag van € 46 miljoen euro. Deze ingreep betreft alleen het 
basisonderwijs en geen andere sectoren. De gevolgen zullen ingrijpend zijn en vergen 
van schoolorganisaties die met krimp of groei te maken hebben groot 
aanpassingsvermogen. De Tweede Kamer heeft deze bezuiniging zonder meer 
geaccepteerd. 
 
De benadering dat overschot en tekort meer met elkaar in evenwicht gebracht moeten 
worden, lijkt logisch. Ervaring wat dit in de praktijk betekent, ontbreekt. 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 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. 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 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 bijvoorbeeld 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. 
 
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 een der scholen zich voordoet.  
 
Het voorgaande betekent dat in plaats van de maatwerkregeling 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. 
 
Administratieve lasten 
Indien de verwachting dat het persoonsgebonden nummer bij invoering van de aanpassing al 
volledig in gebruik is, onjuist blijkt te zijn (en er lijken redenen aanwezig om daar serieus 
rekening mee te houden) dan is het duidelijk dat deze wijziging een zeer aanzienlijke 
verzwaring van de administratieve last met zich brengt omdat ieder bestuur dan moet zorgen 
dat op de eerste van elke maand bij alle scholen in principe een deugdelijke leerlingentelling 
moet hebben plaatsgevonden. Nu volstaat de telling van alleen de betreffende school die 
groeit per de eerste van in principe alleen die maand waarin die groei leidt tot toekenning van 
aanvullende formatie.  
Voor een bestuur met bijvoorbeeld zo’n 30 scholen, waarvan er vier in aanmerking komen 
voor de huidige groeiregeling, betekent het vier extra tellingen. In de nieuwe situatie betekent 
het dat elke school vanaf augustus tot en met in elk geval april (en mogelijk ook nog mei en 
juni) elke maand een telling moet vastleggen om na te gaan of de nieuwe groeiregeling 
toegepast kan worden. Dat betekent dus in principe in dit geval 30 maal 8 plus mogelijk nog 
30 maal 2, is in totaal 300 tellingen aan de orde zijn. 
Tegen deze achtergrond lijkt het toch wel zeer gewenst dat de nieuwe groeiregeling niet 
eerder wordt ingevoerd dan nadat het persoonsgebonden nummer volledig en probleemloos 
in gebruik is. 
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