
 
 
 
Aan de staatssecretaris van OCW, 
mevrouw S. A. M. Dijksma, 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
 

 
 

 
 
 
Utrecht, 1 juli 2009 
 
Betreft: tijdige informatie over personele bekostiging PO 
Kenmerk:UB.2009.033/SW/MZ 
 
Geachte mevrouw Dijksma, 
 
Hierbij willen we u attenderen op het probleem dat noodzakelijke informatie over de 
bekostiging van het primair onderwijs niet tijdig beschikbaar komt.  
Voor een verantwoord  financieel management, dat wil zeggen het optimaal inzetten van de 
beschikbare middelen en een zorgvuldig proces met betrokkenheid van schoolleiders en 
medezeggenschapsraden, is tijdige en correcte informatie een voorwaarde.  
Omdat de informatie over de bekostiging tijdig beschikbaar moet zijn, is in het verleden door 
OCW de stelregel gehanteerd dat de informatie over de bekostiging voor een schooljaar op 1 
januari daaraan voorafgaand bekend moest zijn gemaakt. 
 
Pas in juni 2009 zijn de definitieve cijfers voor 2008-2009 bekend gemaakt. Toen werd ook  
duidelijk dat de personele bekostiging over 2008-2009 met 1% te laag is vastgesteld.  
Voor schooljaar 2009 – 2010 is in april jl. alleen nog maar het signaal gegeven dat de 
bekostiging naar verwachting met ongeveer 0,3% verlaagd zal worden ten opzichte van het op 
dat moment geldende niveau van 2008-2009 (dat dus 1% te laag bleek vastgesteld).  
 
Een bestuur dat zich baseert op deze signalen van uw departement, zal een begroting maken 
met als uitgangspunt dat de bekostiging voor 09-10 en de jaren daarna ongeveer 1,3% lager 
dan de werkelijke bekostiging zal zijn. Dit percentage lijkt gering, maar gelet op de 
macrocijfers die hier gelden gaat het om bedragen in de orde van grootte van een kleine 100 
miljoen. Dat betekent structureel zo’n 1.600 fulltime arbeidsplaatsen voor leerkrachten. 
 
Dan hebben we het nog niet gehad over de onbekendheid van de bekostiging van de 
schaalinkorting per 1 januari 2010, noch over een compensatie voor de voorgenomen 
verhogingen van de pensioenpremies, noch over de gevolgen van een nieuwe sector-CAO per  
1 augustus 2009.  
 
Dit is wellicht een verklaring voor het voorzichtige uitgavenpatroon in het primair onderwijs. 
Het overgrote deel van de bekostiging in het onderwijs  betreft de personele bekostiging. Met 
de lumpsumfinanciering moeten de werkgevers in het onderwijs er scherp op letten dat de 
raming van de baten en lasten op verantwoorde wijze wordt gemaakt. Er moet niet te veel 
worden uitgegeven enerzijds en anderzijds moet worden voorkomen dat er teveel apart wordt 
gezet voor mogelijke risico’s.  
 
 
 
 



 
 
 
We willen er bij u op aandringen dat op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid verschaft 
wordt over de bekostiging voor het komende schooljaar 2009-2010 en ervoor te zorgen dat 
die informatie over de bekostiging in de toekomst op een aanmerkelijk eerder tijdstip in het 
jaar bekend wordt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Simone Walvisch 
Bestuurslid PO-Raad 
 


