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Budget personeelsbeleid 
 
Het budget personeelsbeleid (budget PB) wordt formeel in de regelgeving aangeduid als het 
budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Als onderdeel van dit budget wordt daaraan 
toegekend de ‘verhoging bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid ten behoeve van 
bestuur en management’, beter bekend als het budget B&M. We besteden apart aandacht 
aan dit budget, ook omdat de besteding meestal geheel anders is als het budget PB. 
 
Het budget PB wordt sinds de toekenning ervan in 2001 met name ingezet voor 
personeelsbeleid waarbij voortgeborduurd werd op de specifieke toekenningen die daarvoor 
golden. Ook zijn sinds die tijd er specifieke ophogingen aan toegevoegd, waardoor er op veel 
plaatsen behoefte is aan meer inzicht in de ontwikkeling van dit budget. Daarom staan we er 
wat uitvoeriger bij stil. 
 
In eerste instantie werd dit budget omschreven als het schoolbudget voor Ontwikkeling en 
Ondersteuning, maar gelet op de doelstelling van het budget en op de komst van een 
lumpsumbudget per school, is de naam veranderd.  
In eerste instantie was dit budget niet meer dan een bundeling van bestaande aparte 
geoormerkte budgetten. Maar met name na de voorjaarsnota 2001, met extra aandacht voor 
het onderwijs, is het budget nog voor de invoering per 1 augustus 2001 substantieel 
uitgebreid. Het budget werd globaal verdubbeld en 'indicatief onderbouwd'. 
Dit artikel gaat nader in op de inkomstenkant van het Budget voor Personeelsbeleid voor het 
primair onderwijs.  
 
Opbouw, vaststelling en omvang Budget voor Personeelsbeleid  
Per 1 augustus 2001 zijn zes budgetten in het Budget voor Personeelsbeleid ondergebracht. 
Dit zijn : 
a. het bestaande nascholingsbudget 
b. het bestaande budget IPB1  
c. de uitbreiding van het IPB budget per 1 augustus 2001  
d. de extra middelen voor bestuur en management van ruim 12 miljoen euro (een oude 

belofte uit het regeerakkoord 1997 die hiermee werd ingelost) 
e. het lineaire deel van het MOA-budget2 

( waarin tevens de extra MOA-middelen die sinds 1 december 2000 werden toegekend) 
f. alleen voor scholen met een percentage allochtone leerlingen van 50% (norm voor 

speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) of 70 % (norm voor 
basisscholen): een extra toeslag gebaseerd op het aantal leerlingen van de school en het 
aantal allochtone leerlingen van de school  

De bestedingsmogelijkheden van het budget zijn breed en de oorspronkelijke oormerking per 
budget is vervallen. Men spreekt van uitgaven voor personeelsbeleid en personele uitgaven 
in brede zin. Daarmee zijn de oorspronkelijke doelstellingen van de afzonderlijke budgetten 
niet verdwenen, maar onderdeel geworden van de brede bestedingsmogelijkheden van het 
nieuwe Budget voor Personeelsbeleid. 
 
De vaststelling van het Budget voor Personeelsbeleid gebeurt per school, waarbij gelet wordt 
op de schoolsoort en het aantal leerlingen. Ook de gewichtsleerlingen en cumi-leerlingen 
tellen mee. Per schoolsoort zit er nog een nuancering in voor kleine scholen, mede om 
ervoor te zorgen dat geen school er op achteruit gaat. 
 

                                                 
1 IPB staat voor Integraal personeelsbeleid 
2 MOA was indertijd de aanduiding voor Budget voor Management, Ondersteuning, Arbeidsmarktbeleid en 
arbeidsomstandigehden. 
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Verdubbeling met de voorjaarsnota 2001 
Voorjaar 2001 kwam het rapport van de werkgroep Van Rijn gereed. Deze werkgroep moest 
in opdracht van het kabinet nagaan hoe het werken bij de overheid aantrekkelijker kon 
worden gemaakt, met het oog op de krappe arbeidsmarkt. 
 
Op basis van de aanbevelingen van de commissie van Rijn en de prioriteitsstelling van de 
sector onderwijs werd bij de voorjaarsnota een aanzienlijke hoeveelheid middelen 
beschikbaar gesteld. Die budgettaire ruimte is aangegrepen om de arbeidsvoorwaarden en 
het personeelsbeleid op scholen te verbeteren. Naast de verbetering in de primaire 
arbeidsvoorwaarden leidde dit ook tot verhoging van het Budget voor Personeelsbeleid. Voor 
het primair onderwijs betekende dit  globaal een verdubbeling van het budget dat 
aanvankelijk zou worden toegekend.  
 
Volgens het ministerie van OCW  kunnen onder meer de volgende doelen worden 
nagestreefd: 
• verbetering van het loopbaanperspectief van onderwijspersoneel via 
- functiedifferentiatie binnen de leraarsfuncties  

o.a. de introductie van een leraarsfunctie met een hoger maximumsalaris in het 
primair onderwijs naast de bestaande normfuncties van leraar; 

- functiedifferentiatie binnen de onderwijsondersteunende functies; 
- extra inzet van onderwijsondersteunend personeel; 
- beloningsdifferentiatie  

o.a. ruimte voor honorering van zowel betaalde als onbetaalde relevante ervaring bij 
de salarisvaststelling in geval van (her)indiensttreding en ruimte voor honorering van 
het functioneren van personeel met loopbaanonderbreking op basis van beoordeling. 

• intensievere scholing en begeleiding van zij-instromers en leraren in opleiding (LIO); 
• betaald LIO-schap; 
• beter combineren van arbeid en zorg;  

o.a. de introductie van een vorm van betaald ouderschapsverlof. 
 
De verhoging van het Budget Personeelsbeleid is uiteraard van harte welkom geheten. 
Enerzijds stelt OCW dat de budgetten breed inzetbaar zijn en dat er vrijheid van besteding is, 
maar tegelijkertijd heeft de minister wel afspraken gemaakt die in feite de besteding voor een 
belangrijk deel vastleggen.  
 
Toekenning bedragen per 1 augustus 2001 
In onderstaande tabel met de bedragen per schoolsoort is tevens de uitsplitsing opgenomen 
van de afzonderlijke componenten in het Budget voor Personeelsbeleid. De weergave van 
deze componenten is uitsluitend bedoeld om enig inzicht te verschaffen aan besturen en 
scholen in de omvang van de bedragen op basis van de 'oude' regelingen wanneer er van 
ongewijzigd beleid sprake zou zijn geweest.  
 
Tabel 1  Bedragen per afzonderlijke component basisschool en sbo (in euro's) 
component ll bao gew ll bao ll sbo cumi-ll sbo 
kleinescholentoeslag 3355,70 - 23,14 x ll 

(tenm. 0)
 

nascholing lineair 15,21 15,21 35,12 12,36
IPB 7,87 7,87 15,51 5,65
MOA-lineair 24,74 24,74 33,55 0,00
bestuur en management 4,12 4,12 10,31 1,60
zwartescholentoeslag* 79,80 98,98 144,65 165,63
voorjaarsnota 57,44 57,44 115,11 21,39
eenmalig 2001-2002 10,91 - 10,91 -
Totaal 120,29 109,38 220,51 41,00
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* De 'zwartescholentoeslag' wordt alleen toegekend voor basisscholen met 70% of meer 
leerlingen met een extra gewicht van 0,9 op 1 oktober 2001. Scholen voor sbo ontvangen de 
'zwartescholentoeslag' alleen als er 50% of meer cumi-leerlingen zijn. Vanwege deze 
condities zijn de hierbij behorende bedragen niet opgeteld bij het totaal. 
 
Bijstelling per 1 augustus 2002  
Het beleid gericht op deregulering en autonomievergroting op korte termijn betekende tevens 
dat er per 1 augustus 2002 enkele veranderingen plaats vonden. De bedragen zijn bijgesteld 
in verband met de hogere kosten die samenhangen met de toename van de personele 
lasten (ongeveer 4,5%), en daarnaast zijn enkele aanpassingen doorgevoerd op andere 
gronden. Dat betreft het wegvallen van de eenmalige toekenning voor het schooljaar 01-02, 
de verhoging van het bedrag voor IPB (ongeveer 10 euro), en de omzetting van de fre's van 
het schoolprofielbudget van fre's in geld.  
 
Schoolprofielbudget  
Met ingang van 1 augustus 2002 zijn ook de middelen van het schoolprofielbudget 
toegevoegd aan het budget personeelsbeleid door middel van een verhoging van het bedrag 
per leerling.  
Voor speciale scholen voor basisonderwijs maakt het schoolprofielbudget onderdeel uit van 
de basisformatie en de formatie voor speciale doeleinden. Om die reden is voor deze 
scholen een vermindering van de basisformatie en van de formatie voor speciale doeleinden 
met 0,29 fre per leerling, respectievelijk cumi-leerling aangebracht. De basisformatie werd 
daarom 8,81 fre per leerling en de cumi-formatie 7,81 fre per leerling. 
 
Bedrijfsgezondheidszorg  
De vergoeding voor bedrijfsgezondheidszorg die jaarlijks als afzonderlijke subsidie aan 
scholen wordt toegekend, is met ingang van 1 januari 2003 toegevoegd aan het budget voor 
materiële instandhouding.  
 
Bijstelling per 1 augustus 2003  
De bedragen zijn bijgesteld in verband met de hogere kosten die samenhangen met de 
toename van de personele lasten (ongeveer 5,95%), en daarnaast zijn enkele aanpassingen 
doorgevoerd op andere gronden. Dat betreft de verhoging van het bedrag voor IPB (landelijk 
€ 9 miljoen) en de toekenning van een scholingsbijdrage voor degenen die met spaarverlof 
gaan en daarbinnen scholingsactiviteiten gaan uitvoeren (landelijk € 2 miljoen). De verhoging 
voor deze beide onderdelen bedraagt rond de 9 euro per leerling. 
De sector CAO onderwijs heeft bovendien geleidt tot een verhoging met een vast bedrag per 
school die onder de WPO valt, die ongeveer overeenkomt met de kosten van 4 uur 
aanstelling van een functionaris in schaal 4. 
 
Bijstelling per 1 augustus 2004  
De bedragen zijn bijgesteld in verband met de wijziging van de personele lasten (ongeveer 
0,1% negatief), en daarnaast zijn enkele aanpassingen doorgevoerd op andere gronden. Dat 
betreft de verhoging van het bedrag voor IPB (landelijk nog enkele miljoenen), maar vooral 
een wijziging in de wijze van bekostiging van een aantal vormen van verlof. 
Op 16 mei 2002 is met de decentrale overlegpartners (werkgevers en werknemers in het 
primair onderwijs) een convenant gesloten over decentralisatie van verlofregelingen van 
hoofdstuk I-C van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC. 
De aanspraken op een aantal gronden voor verlof maken met ingang van 1 augustus 2003 
deel uit van de decentrale CAO PO in hoofdstuk G. Dat betreft o.a. het Kort buitengewoon 
verlof (imperatief, facultatief of i.v.m. nascholing), het lang buitengewoon verlof  (persoonlijk 
belang, algemeen belang, overwegend algemeen belang en voor politieke functies) en het 
calamiteitenverlof. Het onbetaald en betaald ouderschapsverlof en het spaar- en 
compensatieverlof maken al met ingang van 1 augustus 2002 deel uit van de CAO-PO. 
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In het convenant is tevens de afspraak gemaakt dat het budget dat gemoeid is met de 
bekostiging van vervanging van personeel dat deze vormen van verlof geniet, niet eerder 
dan per 1 augustus 2004 zou worden toegevoegd aan het budget voor personeelsbeleid.  
In totaal ging het om een budget van 58 miljoen euro. Het opslagpercentage voor het 
vervangingsfonds in de bekostiging aan de scholen is in augustus 2004 gelijktijdig 
verminderd met 1,65%. Het bevoegd gezag bleef echter verplicht premie af te dragen voor 
de eerder genoemde verlofsituaties en moest 1,65% van de totale premie uit het budget voor 
personeelsbeleid gaan betalen. 
Het budget van 58 miljoen is eenmalig vastgesteld en wordt slechts verhoogd met de 
algemene prijsindexatie. Dit budget correspondeerde met een premieheffing van 1,40%. Het 
verschil van 0,25% is ten laste van de werkgevers in het PO gebracht. 
De opslag voor deze vervanging is nu toegevoegd aan het budget voor personeelsbeleid en 
de werkgever is nu zelf rechtstreeks verantwoordelijk voor de betaling van de premie voor 
deze vervanging aan het vervangingsfonds. In principe leidt deze wijziging niet tot meer- of 
minderkosten voor de werkgever, tenzij de kosten voor deze vervanging landelijk ook gaan 
veranderen. Een ruimer verlofbeleid zal leiden tot hogere landelijke kosten en daardoor tot 
een hogere premie, en omgekeerd. 
De bedragen per leerling van het budget personeelsbeleid zijn fors gestegen (het verschil 
bedraagt 14,77%), maar de verwachting is dat door de premiebetaling voor de vervanging 
voor verlof, anders dan ziekteverlof, dat extra bedrag snel weer is uitgegeven.  
(Tegen het eind van het schooljaar 04-05 is het opslagpercentage voor het vervangingsfonds 
nog verhoogd (Gele Katern 2005, nr. 10, pg. 20). De financiële positie van het fonds maakte 
dat noodzakelijk en daarom werd de opslag voor de maanden juni en juli verhoogd van 5,1 
naar 8,0%. De premie van het vervangingsfonds werd navenant verhoogd.) 
 
Bijstelling per 1 augustus 2005  
Pas heel laat werden de bedragen voor het schooljaar 2005-2006 bekend gemaakt namelijk 
tijdens het lopende schooljaar eind september. De reden was mede een 
bezuinigingsmaatregel: de bedragen voor het budget Personeelsbeleid bleven gelijk aan die 
van het voorafgaande jaar. Voor de regeling budget personeelsbeleid geldt in principe dat de 
bedragen jaarlijks geïndexeerd worden conform de ontwikkeling van de personeelslasten. 
Dat is nu achterwege gebleven. 
 
Ongetwijfeld hangt het tekort aan middelen samen met de problematiek van het 
vervangingsfonds en participatiefonds. De tekorten die zijn ontstaan door de toekenning van 
een te lage opslag en daarmee ook een te lage premievaststelling (of omgekeerd), moesten 
weggewerkt worden door tijdelijke forse verhogingen van opslag èn premie, terwijl de opslag 
en premie voor 2005-2006 voor dat jaar voor beide fondsen samen globaal is verhoogd van 
8,60% naar 11,45%, dus bijna 3 procentpunten.  
Doordat de opslag in gelijke mate is verhoogd als de premie (of omgekeerd), heeft dit voor 
het onderwijsveld geen budgettaire gevolgen. Maar als de betaling in feite voor een deel 
volgt uit het niet indexeren van het budget personeelsbeleid, wordt de financiële 
problematiek van het vervangingsfonds en participatiefonds in feite voor een deel verhaald 
op het onderwijsveld.  
 
In november 2005 verscheen vervolgens een publicatie waarin werd aangegeven dat de 
bedragen toch werden verhoogd. Dat hing samen met de totstandkoming van de sector CAO 
2005-2007. 
In verband met de meerkosten die voortvloeien uit deze CAO, zijn de bedragen aangepast. 
Deze aanpassing betreft een verhoging van de bedragen met 3,7 %. Een verhoging die 
grotendeels incidenteel is doordat de afrekening van de ZKOO regeling die per 1 januari 
2006 wordt stopgezet, via dit budget wordt afgerekend. Het deel van de verhoging dat 
verband houdt met deze afrekening van de ZKOO over 2005 (2,7%-punt) is niet structureel. 
Volgend jaar gaat het budget dus in principe weer 2,7% naar beneden alvorens de 
indexering van toepassing is. 
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Een andere zaak met betrekking tot het budget personeelsbeleid betreft een eerdere 
aankondiging dat de toekenning van gelden in het kader van het Convenant Beloning 
schoolleider PO vanaf het schooljaar 2005-2006 in het budget personeels- en 
arbeidsmarktbeleid zou worden opgenomen. 
Het ministerie heeft later erkend dat deze afspraak ten onrechte niet is nagekomen en zal 
daarom de regeling omtrent de toekenning van de Convenantsgelden van 2004-2005 
verlengen met de vermelding van het van toepassing zijnde bedrag van € 4.600. Later werd 
besloten om dit bedrag ook onder lumpsum afzonderlijk toe te kennen in het schooljaar 
2006-2007. 
 
Bijstelling per 1 augustus 2006  
Vanaf 1 augustus 2006 geldt de lumpsumbekostiging maar dit heeft materieel niet veel 
gevolgen gehad voor de regeling personeelsbeleid. Die blijft voorlopig als afzonderlijke 
regeling bestaan, zij het dat de bepalingen in de wet zijn gewijzigd met de wetswijziging 
lumpsum.  
 
In de eerste plaats is de indexering naar de ontwikkeling van de personeelslasten erin 
opgenomen. De bepaling van de bedragen is nu een onderdeel van de Regeling bekostiging 
personeel PO 2006-2007 die in april 2006 is verschenen, en in juli 2006 is aangepast. 
De bedragen voor 2006-2007 zijn als gevolg van de indexering met 1,6% verhoogd voor de 
basisschool, met 1,44% voor de SBO en met 1,74 voor het (V)SO. Maar voor de toepassing 
van deze verhoging zijn de bedragen eerst verlaagd in verband met de eenmalige extra 
toekenning in 05-06 in verband met het stoppen van de ZKOO regeling. 
Daarnaast zijn een aantal bedragen afzonderlijk nog extra verhoogd als gevolg van enkele 
maatregelen: 
a. Sector CAO 2005-2007: extra ondersteunend personeel voor basisonderwijs 
b. Convenant professionalisering en begeleiding onderwijzend personeel, waarin ook de 

budgetten voor LIO-ers, zij-instromers en ‘Opleiden in school’ zijn verwerkt 
c. Middelen voor de schoolbegeleiding 
d. Middelen voor het overblijven op scholen voor speciaal basisonderwijs. 
 
Ad a.: Extra ondersteunend personeel basisonderwijs.  
In de sector CAO is de afspraak vastgelegd dat het om een toekenning van 4 uur 
ondersteunend personeel schaal 4 zou gaan. Een eerdere (analoge) maatregel in het 
verleden geeft aan dat het in actuele prijzen voor 4 uur schaal 4 gaat om een bedrag per 
school basisonderwijs van € 3.868,48. De verwachting was dan ook dat dit bedrag 
verdubbeld zou worden.  
Het is dan ook opvallend dat de verhoging die het ministerie doorvoert € 3.433,12 bedraagt. 
Deze berekening is volgens het ministerie gebaseerd op de afspraak die op dit punt is 
gemaakt dat er 25 mln. euro voor beschikbaar is gesteld.  
In totaal gaat het dus om een bedrag van € 7.301,60 voor de aanstelling van globaal 1 dag 
(0,2 fte) per week van een schaal 4 functionaris. 
 
Ad b.: Convenant professionalisering 
De bedragen per leerling zijn verhoogd met € 27,51 voor de basisschool, met € 41,27 per 
leerling SBO en met € 82,53 per leerling (V)SO. De verschillen in de hoogte van de 
bedragen hangen samen met de systematiek van de toekenning. Die is (van oudsher) 
gekoppeld aan het aantal formatieplaatsen. De sectoren waar de formatietoewijzing per 
leerling hoger zijn, krijgen daarom ook een gunstiger bedrag per leerling waar het gaat om 
professionalisering van het personeel. 
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Ad c.: Middelen voor de schoolbegeleiding 
Dit leidt tot een verhoging van het bedrag per leerling van € 19,73 voor zowel de 
basisschool, de SBO als de school voor (V)SO. Het betreft hier de helft van het bedrag dat 
nu overgedragen wordt, inclusief BTW. Ook dit bedrag viel lager uit dan verwacht.  
Volgens het ministerie moest het bedrag berekend worden conform oorspronkelijke 
afspraken uit 1996.  
 
Ad d.: Middelen voor het overblijven op SBO’s 
Al enige tijd geleden is de afspraak gemaakt en vastgelegd in de Tweede Kamer dat de 
SBO’s extra middelen zouden krijgen voor de tussenschoolse opvang. De redenering 
daarachter is dat de aard van de leerlingen vereist dat adequaat pedagogisch en didactisch 
toezicht noodzakelijk is en daarom extra personele inzet vergt. Daarom ontvangen de SBO’s 
een extra bedrag per leerling van € 29,43 en een vast bedrag per school van € 3.000,-. 
Eenzelfde redenering gaat niet op voor het (V)SO omdat in de toewijzing van formatie al 
extra toekenning daarvoor is verwerkt. 
 
De toekenning van de Convenantsmiddelen voor schoolleiding basisschool voor scholen met 
y < 195 leerlingen heeft afzonderlijk plaatsgevonden op basis van een subsidiebeschikking 
die in juli 2006 werd toegestuurd. Het betrof € 4.600 per basisschool. 
 
De toekenning van het Budget versterking bestuur en management is met de invoering van 
de lumpsum in de Regeling personele bekostiging PO 06-07 opgenomen als een verhoging 
van het budget personeelsbeleid en wordt als zodanig per school berekend en op hele euro’s 
afgerond. Met het oog op de herkenbaarheid is het afzonderlijk behandeld. De toekenning is 
ook nog afzonderlijk, in andere termijnen dan het budget personeelsbeleid. 
 
Bijstelling per 1 augustus 2007  
De bedragen voor het Budget personeelsbeleid zijn per 1 juli 2008 definitief vastgesteld (zie 
website Cfi d.d. 1 juli 2008). Ze zijn allemaal met 2,67% verhoogd, aanmerkelijk minder dan 
de verhoging van 4,87% die voor alle andere lumpsumbedragen gold. De reden is dat het 
beschikbare budget geen verdere verhoging toeliet mede vanwege het Actieplan LeerKracht 
waarvoor geld nodig was. De eerdere verhogingen (van 0,63% in april 2007 en van 2,47% in 
november 2007) zijn bijgesteld als gevolg van de premiewijzigingen per 1 januari 2008. 
De bepaling van de bedragen is een onderdeel van de Regeling bekostiging personeel PO 
2007-2008. Enkele opmerkingen bij onderdelen van het budget zijn nog op hun plaats. 
 
Convenant Beloning schoolleider 
In de eerste plaats betreft dat het bedrag van het Convenant schoolleiding kleine scholen 
(minder dan 195 leerlingen, zonder 3%). Het departement heeft besloten dit bedrag onder te 
brengen in het budget personeelsbeleid. Het gaat om het bedrag van € 4609 dat nu wordt 
toegekend. 
 
Schoolbegeleiding 
Het tweede punt betreft de gang van zaken met het bedrag voor de schoolbegeleiding. Die is 
per 1 januari 2008 volledig naar de scholen/besturen gegaan inclusief een verhoging in 
verband met de BTW die betaald moet worden. Deze bedragen zijn wèl verhoogd conform 
de algemene verhogingen die op grond van de sector CAO zijn vastgesteld.  
Voor het schooljaar 07-08 betekent het dat het bedrag dat voor schoolbegeleiding 
beschikbaar is bestaat uit het bedrag van de periode augustus t/m december plus het bedrag 
dat beschikbaar is voor de periode van januari t/m juli 2008.  
Dit leidt tot het bedrag van € 34,83 per leerling dat nu opgenomen is in het totale bedrag per 
leerling. Dit bedrag wordt per 1 augustus 2008 hoger omdat het lagere bedrag voor 2007 op 
het niveau van 2008 is gebracht. 
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BSO 
Het derde punt betreft de incidentele middelen voor de Buitenschoolse Opvang (BSO). Die 
toekenning heeft in het schooljaar 06-07 plaats gevonden ter voorbereiding op de wettelijke 
verplichting per 1 augustus 2007 met de vermelding dat het ging om een eenmalige 
toekenning. Die toekenning is dus nu niet meer aan de orde. 
 
Medezeggenschap 
De WMO is vervangen door de WMS maar dat heeft niet geleid tot verandering van de 
adviesrechten. Het gaat om een adviesrecht dat in principe bij de GMR (en bij het ontbreken 
daarvan bij de MR) is gelegd omtrent de bestemming van de middelen die door het Rijk 
worden toegekend en de omtrent de criteria van de verdeling die daarbij worden toegepast.  
 
Zwartescholentoeslag 
Mede in verband met de herijking van de gewichtenregeling dienen scholen, die in 
aanmerking komen voor de zwartescholentoeslag voor scholen die op 1 oktober 2001 
werden bezocht door 70% of meer 0.9 leerlingen resp. 50% of meer cumi-leerlingen in het 
SBO c.q. (V)SO, er rekening mee te houden dat deze regeling na het schooljaar 2007-2008 
wordt afgebouwd. De vrijvallende middelen blijven beschikbaar voor het 
onderwijsachterstandenbeleid, met name voor de toekenning aan de zogenaamde 
Impulsgebieden. Er komt een overgangsregeling waarbij het eerstvolgende schooljaar (08-
09) nog 2/3e wordt toegekend en het jaar daarna nog 1/3e.  
 
Algemeen 
Voor de bekostiging voor het schooljaar 2007-2008 geldt dat de bepaling van het aantal 
leerlingen plaats vindt op de gebruikelijke manier op basis van de teldatum 1 oktober 2006. 
Aandacht wordt gevraagd op dit punt voor de bepaling van de 'zwartescholentoeslag' omdat 
hierbij het criterium van het percentage van het aantal 0,9 leerlingen resp. cumi-leerlingen 
gebaseerd moet worden op de ijkdatum 1 oktober 2001. Voor de berekening van de omvang 
van het bedrag dat wordt toegekend moet wel weer worden uitgegaan van het aantal 
leerlingen op de gebruikelijke teldatum 1 oktober 2006.  
 
De toekenning van het Budget versterking bestuur en management is een verhoging van het 
budget personeelsbeleid en wordt als zodanig per school berekend en op hele euro’s 
afgerond. Met het oog op de herkenbaarheid is het afzonderlijk behandeld. De toekenning is 
ook nog afzonderlijk, in andere termijnen dan het budget personeelsbeleid. 
 
Omvang van het budget personeelsbeleid voor basisscholen per 1 augustus 2007  
Het budget personeelsbeleid voor basisscholen bestaat uit:  
A= het aantal leerlingen vermenigvuldigd met   €    307,74;  
B= het schoolgewicht, vermenigvuldigd met   €    244,66.  
Kleine basisscholen (minder dan 145 leerlingen) tellen daar bij op:  
C= de uitkomst van de formule: € 4.706,85 - € 32,46 X het aantal leerlingen;  
Basisscholen waarvan 70% of meer leerlingen die de school op de ijkdatum 1 oktober 2001 
bezochten met de factor 0,9 bijdragen aan het schoolgewicht voegen daar nog aan toe  
D= het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met  €    111,51, plus  
het schoolgewicht vermenigvuldigd met    €    138,30.  
E= vast bedrag per school     € 7.523,71. 
F= Convenant schoolleiding (scholen met aantal ll < 195) € 4.609,00. 
 
Omvang van het budget personeelsbeleid voor speciale scholen voor basisonderwijs 
per 1 augustus 2007  
Het budget personeelsbeleid voor speciale scholen voor basisonderwijs bestaat uit:  
A= het aantal leerlingen vermenigvuldigd met   €      507,30;  
B= het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met  €      148,49.  
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Speciale scholen voor basisonderwijs die op de ijkdatum 1 oktober 2001 worden bezocht 
door 50% of meer cumi-leerlingen voegen daar nog aan toe  
C= het totaal aantal leerlingen vermenigvuldigd met  €      201,80, plus  
het aantal cumi-leerlingen, vermenigvuldigd met   €      231,07.  
D= vast bedrag per school     € 10.597,52. 
 
Omvang van het budget personeelsbeleid voor (V)SO 1 augustus 2007  
A = bedrag per leerling  
B = bedrag per cumi-leerling 
C = bedrag per ambulant begeleidde leerling 
D = extra bedragen per leerling, cumi-leerling en AB-leerling mits ≥ 50% cumi-leerlingen 
 

 
NB: Het aantal residentiële plaatsen wordt niet langer als leerling geteld, maar het feitelijk 
aantal residentiële leerlingen. 
 
Betaalritme en verantwoording 
Het budget personeelsbeleid wordt in maandelijkse termijnen van gelijke omvang 
beschikbaar gesteld. De verantwoording onder lumpsum vergt geen afzonderlijke 
verantwoording van het budget personeelsbeleid. 
 
Bijstelling per 1 augustus 2008  
In april 2008 is de nieuwe regeling bekostiging personeel PO voor het schooljaar 08-09 
verschenen met aangepaste bedragen. De verhoging t.o.v. de bedragen voor 07-08 is 1,4%. 
Tegelijkertijd is gemeld dat de bedragen van 07-08 nog worden bijgesteld in verband met de 
ontwikkelingen van de premies. Deze verhoging moet nog bij Voorjaarsnota definitief worden 
bijgesteld.  
Dat betekent dat bovenstaande bedragen dus ook nog worden bijgesteld en bovendien zal 
de verhoging van 1,4% dan nog verder verhoogd worden i.v.m. uitwerking van het 
Convenant Actieplan LeerKracht.  
Om die reden wordt er nu vanaf gezien om de bedragen voor 08-09 al te publiceren.  
In augustus 2008 komen de nieuwe bedragen die voor het schooljaar 08-09 echt gaan 
gelden en die zullen dan opgenomen worden. 
 

   Bedragen  D   
 SO VSO amb beg cumi ≥ 50% cumi   
 A A C B Db cumi-ll amb-ll 
DO 946,09 946,09 163,17 116,33 360,80 386,28 83,72
SH 700,52 795,01 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
ESM 684,77 0,00 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
LG 820,09 914,57 163,17 116,33 360,80 386,28 83,72
LZs 684,77 779,27 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
ZMLK 684,77 700,52 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
LZp 700,52 779,27 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
ZMOK 700,52 779,27 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
PI 700,52 779,27 163,17 116,33 212,24 386,28 83,72
MG (DO-ZMLK) 1.354,46 1.354,46 163,17 116,33 594,25 386,28 83,72
MG (DO-BLND) 1.799,66 1.799,66 163,17 116,33 816,69 386,28 83,72
MG (SH-ZMLK) 898,85 914,57 163,17 116,33 360,80 386,28 83,72
MG (LG-ZMLK) 1.018,41 1.034,15 163,17 116,33 509,37 386,28 83,72


