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Geachte dames en heren, 
 
Op woensdag 13 juni 2007 spreekt u met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, mevrouw Dijksma, over de voortgangsrapportage invoering lumpsumbekostiging in 
het Primair Onderwijs. Dit naar aanleiding van haar brief van 13 april 2007 over dit onderwerp.  
Een specifiek onderdeel van deze brief, paragraaf 8, betreft de materiële instandhouding. Op 13 
oktober 2005 en 2 maart 2006 hebben 6 van de 7 in het briefhoofd vermelde organisaties u een 
brief gestuurd met het verzoek om de exploitatievergoeding in het Primair Onderwijs in 
overeenstemming te brengen met de redelijke behoefte. Dat de AVS nu ook wordt genoemd, heeft 
alles te maken met de vorming van een sectororganisatie in het Primair Onderwijs. 
 
Op het punt van de materiële instandhouding spelen twee zaken: 

1. Prijscompensatie en verdere verhoging van de vergoeding 
2. Betrekken vermogenspositie bij vaststellen budgethoogte 
 

Ad. 1 Prijscompensatie en verdere verhoging. 
Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot afschaffing van de wettelijk verplichte jaarlijkse 
prijscompensatie sprak u een grote terughoudendheid uit om hierin mee te gaan en zelfs de wens 
om ook in het Voortgezet Onderwijs deze verplichte jaarlijkse prijscompensatie weer in te voeren. 
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij zeer sterk hechten aan deze verplichte jaarlijkse 
prijscompensatie. Zeker in de vaak nog kleinschalige wereld van het Primair Onderwijs is de 
feitelijke keuzevrijheid maar beperkt, zonder te moeten snijden in het personeelsbestand en 
daarmee in de kwaliteit van het onderwijs. 
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Daarnaast hechten wij zeer sterk aan de vijfjaarlijkse evaluatie van de toereikendheid van het 
budget voor de materiële instandhouding en de vertaling daarvan in de programma’s van eisen. De 
evaluaties die vorig jaar zijn uitgevoerd en bij u bekend zijn (kamerstuk 30246 nr. 7) maken duidelijk 
dat er forse tekorten zijn in de materiële exploitatie. Een van de oorzaken van deze tekorten is het 
gegeven dat de extra (huisvestings)ruimte als gevolg van de onderwijskundige vernieuwingen heeft 
geleid tot grotere schoolgebouwen en dus tot hogere exploitatielasten. Destijds is afgesproken dat 
deze hogere lasten verwerkt zouden worden in de programma’s van eisen bij de vijfjaarlijkse 
evaluatie. Tot op heden is dat niet gebeurd.  
 
Ad 2. Betrekken vermogenspositie bij vaststellen budgethoogte. 
Het heeft ons bijzonder verrast dat de staatssecretaris het voornemen heeft om de 
vermogenspositie van de schoolbesturen te betrekken bij de beoordeling van de toereikendheid van 
de materiële instandhouding. Schoolbesturen zijn nog maar nauwelijks gewend aan de lumpsum en 
moeten hun eerste jaarverslag nog indienen. Veel scholen zullen een voorzichtige start gemaakt 
hebben met de lumpsum. Er is, in tegenstelling tot de andere sectoren, geen reeks van gegevens 
beschikbaar. In het Voortgezet Onderwijs zijn met betrekking tot reservevorming pas onlangs 
signaleringsgrenzen vastgesteld, tien jaar na de invoering van de lumpsum bekostiging. Dit 
betekent dat de staatssecretaris op basis van een - veel te vroege - momentopname belangrijke 
conclusies wil trekken, zonder dat bekend is welke normen daarbij gehanteerd gaan worden.  
Wij willen hier dan ook met kracht tegen protesteren. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om de inhoud van deze brief te betrekken bij uw overleg met de 
staatssecretaris en te bewerkstelligen dat nu op zo kort mogelijke termijn het budget Materiële 
Instandhouding op het noodzakelijke, hogere niveau wordt gebracht. 
 
Wij zijn desgewenst natuurlijk graag bereid om u een nadere toelichting te geven. 
 
Namens de in het briefhoofd genoemde organisaties, 
 
met vriendelijke groet, 
 
 
Wim Bos 
 
 
 
 
Postbus 907  
2270 AX  Voorburg 


