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Aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap van de  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

 
 
 
 
Datum Kenmerk 

dinsdag 6 oktober 2009 RV.AK/391865 
 
 
Onderwerp:  

Bezuiniging op bestuur en management primair onderwijs 

 
 
 
 
Geachte leden, 
 
VOS/ABB vraagt uw aandacht voor de vergaand negatieve gevolgen van het schrappen van het 
budget voor bestuur en management (B&M) in de lumpsumfinanciering van het primair 
onderwijs. Deze bezuiniging van in totaal ruim 90 miljoen euro zal linksom dan wel rechtsom de 
kwaliteit van het primair onderwijs aantasten. Het bestuurlijk verzelfstandigde of nog te 
verzelfstandigen openbaar primair onderwijs wordt extra zwaar getroffen, doordat de financiële 
afspraken daarover met de gemeenten zijn afgestemd op het budget B&M. 
 
Zoals bij u bekend, maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat met ingang van 1 augustus 
2010 het budget B&M wordt geschrapt. Dit budget is echter een vast onderdeel binnen de totale 
lumpsumbekostiging van het primair onderwijs.  
Van bestuur en management worden beleidskracht, sturend vermogen en doelmatigheid 
verwacht. Met name door de lumpsumbekostiging zijn deze eisen alleen maar sterker 
geworden. Invulling van deze deugden is feitelijk alleen nog mogelijk middels een 
samenwerking op beleidsterreinen die daarvoor in aanmerking komen. Voorbeelden zijn 
personeelsbeleid, uitvoering van de arbo-wetgeving, risicobeheersing, begroten, verantwoorden 
et cetera.  
Veel schoolbesturen hebben dan ook bovenschoolse activiteiten georganiseerd, die worden 
uitgevoerd door een bovenschools stafbureau. Hierdoor worden schooldirecteuren, ondanks de 
grote en aangemoedigde professionaliseringsslag, zoveel mogelijk ingezet waar ze voor zijn: 
namelijk zorgen voor goed onderwijs op de school. 
 
Met de aangekondigde bezuiniging van in totaal ruim 90 miljoen euro wordt circa € 2800,- per 
school (brinnummer) en € 41,50 per leerling bij de besturen weggehaald. Voor een bestuur met 
circa 1000 leerlingen is dit een inkomstendaling van € 70.000 tot € 80.000 per jaar. De 
resterende vergoeding voor administratie, beheer en bestuur (ABB) bedraagt bij een 
schoolbestuur van deze omvang circa € 100.000. De bezuiniging is dus een afname van de 
inkomsten van circa 40 procent van het betreffende budget! 
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Omdat deze twee budgetten veelal al niet toereikend zijn voor veel schoolbesturen om de 
bovenschoolse activiteiten uit te voeren – hetgeen onomstotelijk blijkt uit onderzoek – zullen 
veel schoolbesturen genoodzaakt zijn geld bij de scholen weg te halen! Het alternatief zou zijn 
dat de bovenschoolse processen weer worden uitgevoerd door de directie en leerkrachten van 
de school. Dit zou leiden tot een hogere werkdruk. Het primaire onderwijsproces wordt linksom 
dan wel rechtsom getroffen! 
 
Voor het openbaar basisonderwijs is er een extra negatieve dimensie. Veel openbare 
schoolbesturen zijn in de afgelopen periode bestuurlijk verzelfstandigd, waarbij gebruik is 
gemaakt van de zogenoemde bruidsschatregeling. Deze regeling stelt gemeenten in staat om  
–buiten toepassing van de overschrijdingsregeling – extra geld toe te kennen aan 
schoolbesturen, dat uitsluitend bestemd is voor kosten die verband houden met ABB. 
Tijdens de overgang zijn vaak financiële afspraken gemaakt tussen het schoolbestuur, de 
gemeente en veelal ook de medezeggenschapsraad over het overnemen van bijvoorbeeld 
gemeentelijk personeel. Deze lasten zijn vervolgens vervlochten in de bovenschoolse begroting, 
waarvan het budget B&M altijd een onderdeel is. Hierdoor kunnen recent verzelfstandigde 
besturen, maar ook de al iets langer verzelfstandigde besturen, in grote problemen komen wat 
betreft de financiering van de ABB-kosten. De regeling kan maar eenmalig worden toegepast, 
dus ook al zouden gemeenten iets willen doen, dan is dit wettelijk niet mogelijk, behoudens 
toepassing van doorbetaling aan het bijzonder onderwijs. 
 
VOS/ABB hoopt dat het bovenstaande u ervan overtuigt dat de bezuiniging op het budget B&M 
onaanvaardbare gevolgen zal hebben voor het primair onderwijs. Verbetering van de kwaliteit 
van het primair onderwijs staat hoog op de agenda van het kabinet. Deze bezuiniging is daar op 
geen enkele wijze mee te rijmen. 
 
Met vriendelijke groet 
Vereniging VOS/ABB 
 
 
 
 
 
R.C. van der Veen,  
algemeen secretaris  
rvanderveen@vosabb.nl 
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