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Besluit tot vaststelling bedragen programma’s 
van eisen 

Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 

– 37878, houdende de vaststelling van programma’s van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal 

onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de bekostiging voor de materiële instandhouding van 

het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2007 

(Regeling vaststelling programma’s van eisen PO -en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding 

samenwerkingsverband 2007)

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

Gelet op artikel 113, eerste lid, artikel 115 en artikel 118, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs en 

artikel 111, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

B E S L U I T:

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.  WPO: de Wet op het primair onderwijs;

b.  WEC: de Wet op de expertisecentra;

c.  basisschool: basisschool genoemd in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs; 

d.  speciale school voor basisonderwijs: speciale school voor basisonderwijs genoemd in artikel 1 van de  

 Wet op het primair onderwijs; 

e.  school voor (voortgezet) speciaal onderwijs: school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal  

 onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs niet zijnde een instelling genoemd in  

 artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

Artikel 2. Vaststelling programma’s van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs 

De programma’s van eisen voor de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs worden met 

ingang van het jaar 2007 vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3. Vaststelling programma’s van eisen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

De programma’s van eisen voor de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs worden met ingang van het 

jaar 2007 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 4. Vaststelling van de bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband 

samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur

De bekostiging voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de 

inrichting van de zorgstructuur voor het jaar 2007 wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 bij deze 

regeling.  

Artikel 5.  Intrekking regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

a.  Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs 2002;

b.  Regeling vaststelling programma’s van eisen (v)so en svo 2002;
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c.  Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2003;

d.  Regeling vaststelling programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het 

 jaar 2003;

e.  Regeling vaststelling bedragen en programma’s van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004;

f.  Regeling vaststelling bedragen en programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor  

 het jaar 2004;

g.  Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het 

 jaar 2005; 

h.  Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en pro voor het 

 jaar 2006.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 7. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging 

materiële instandhouding samenwerkingsverband 2007

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Maria J.A. van der Hoeven
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Voorwoord 

De scholen voor het primair onderwijs ontvangen naast de vergoeding voor personele kosten een vergoeding 

voor de materiële instandhouding (mi-vergoeding). De mi-vergoeding is een kalenderjaarvergoeding, 

uitgedrukt in een lumpsumbedrag en wordt gebaseerd op het aantal leerlingen en het daaruit afgeleide 

aantal groepen. 

De mi-vergoeding is normatief onderbouwd met programma’s van eisen (pve’s). In deze pve’s staat 

aangegeven op welke uitgaven van een gemiddelde school de materiële vergoedingen zijn gebaseerd. 

Daarmee wordt aangegeven voor welke doelen de bekostiging gegeven wordt en voor welk bedrag 

verondersteld wordt dat bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd. De bedragen kunnen gezien worden 

als een kengetal, waaraan een school de eigen uitgaven kan spiegelen. 

De pve’s worden iedere vijf jaar vastgesteld. Aangezien in het jaar 2007 een nieuwe periode van vijf 

jaar ingaat, zijn de programma’s van eisen opnieuw vastgesteld. De pve’s vormen de onderbouwing van 

de rijksvergoeding voor de materiële instandhouding van de scholen in het primair onderwijs. Door de 

inwerkingtreding van artikel I onderdelen A, E en F van de Wet van 30 januari 2003* is nu ook de bekostiging 

voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de 

zorgstructuur opgenomen. 

 

De mi-vergoeding wordt jaarlijks aangepast om de prijsveranderingen op te vangen. Daarbij is de prijsmutatie 

netto-materiële overheidsconsumptie volgens de Macro Economische Verkenning het uitgangspunt. 

* hierin staat de wijziging van de Wet op het primair onderwijs onder meer in verband met de vereenvoudiging van de voorschriften verband 

houdend met Weer Samen Naar School met ingang van 1 augustus 2006. 
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1. Structuur pve’s

Het bekostigingsstelsel voor het (voortgezet) speciaal onderwijs is opgebouwd uit een verzameling van pve’s. 

Ieder pve omvat een inhoudelijke omschrijving van een van rijkswege verantwoord geachte voorziening en het 

bedrag dat hiervoor noodzakelijk is. De structuur van het bekostigingsstelsel met een overzicht van de pve’s 

vindt u hieronder. Daaruit blijkt een onderscheid naar groepsafhankelijke pve’s, leerlingafhankelijke pve’s en 

aanvullende pve’s.

 

 

1. Middelen 

 a. Medezeggenschap 

 b. Bijdragen voor activiteiten 

  van ouders in verband met de  

  medezeggenschap 

 c. WA-verzekering 

 d. Culturele vorming 

 e. Overige uitgaven 

 f. Dienstreizen 

 g. Schoolzwemmen 

 h. Onderhoud, vervanging en  

  vernieuwing onderwijspakket 

 i. Onderhoud, vervanging en  

  aanpassing  meubilair 

2. Administratie, beheer en bestuur 

 a. Administratie

 b. Onderhoudsbeheer 

 c. Beheer en bestuur 

1. Onderhoud 

 a. Gebouw

 b. Tuin 

 c. Schoonmaak 

2. Energie- en waterverbruik 

 a. Elektriciteitsverbruik 

 b. Verwarming 

 c. Waterverbruik 

3. Publiekrechtelijke heffingen 

 a. Zuiveringslasten 

 b. Waterschapslasten 

 c. Rioolrecht 

 d. d. Reinigingsrecht 

C. Aanvullende programma’s van eisen 

1. Brancardliften

2. Schoolbaden

A. Groepsafhankelijke programma’s van eisen   B. Leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding
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2. Prijsbijstelling

2.  Prijsbijstelling 

De bedragen van de pve’s voor het jaar 2007 zijn aangepast op basis van: 

•  de werkelijke prijsontwikkeling 2005 

•  de geactualiseerde prijsontwikkeling 2006 

•  de verwachte prijsontwikkeling 2007 

Dit resulteert in een bijstelling van de afzonderlijke vergoedingsbedragen voor het jaar 2006 met 1,56 % 

om op het prijsniveau voor het bekostigingsjaar 2007 te komen. Door de gehanteerde methodiek komt de 

bijstelling niet altijd overeen met de inflatie van het desbetreffende jaar. 

Door afrondingen kunnen verschillen ontstaan in de totaalbedragen. Bij de bepaling van de hoogte van de 

vergoedingen van de afzonderlijke groepsafhankelijke pve’s wordt gerekend met vier decimalen. Daarna vindt 

afronding plaats in twee decimalen. 

De totaalbedragen genoemd in de overzichten Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke pve’s en 

Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke pve’s zijn maatgevend voor de bekostiging. 

Alle bedragen zijn inclusief 19% BTW, tenzij er in het desbetreffende pve een ander percentage wordt 

genoemd.  
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3. Overige vergoedingen 

3.1. Vergoeding dienstreizen leerkrachten voor autistische leerlingen 

De regionale expertise centra (rec’s) ontvangen de bijzondere bekostiging voor de opvang en begeleiding van 

leerlingen met autisme verbonden aan de scholen voor (v)so*. De rec’s ontvangen ook de vergoeding voor de 

dienstreizen van leerkrachten voor de begeleiding van autistische leerlingen. Het vergoedingsbedrag bedraagt 

voor het gehele jaar 2007 € 933,88 per toegekende fte. De vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid 

van de periode waarover deze bijzondere bekostiging is toegekend en naar rato van het aantal fte’s waarop 

deze bekostiging is gebaseerd of een gedeelte daarvan. 

*zie artikel 36 van de regeling aanpassing bekostiging personeel primair onderwijs 2006-2007, staatsblad nr. 135 van 14 juli 2006.

3.2. Overgangsregeling t.b.v. leerlinggebonden financiering 

Door de harmonisatie van de bedragen van de mi-vergoeding voor de scholen in cluster 4 kunnen er 

herverdeeleffecten op schoolniveau optreden. De LZ- en PI-scholen waarbij de harmonisatie zou leiden tot 

een achteruitgang in de mi-vergoeding, ontvangen een aanvullende bekostiging. De wijze van vaststelling 

van deze aanvullende bekostiging en de desbetreffende vergoedingsbedragen zijn gepubliceerd in de 

Aanvullende regeling invoering LGF*. Voor het bekostigingsjaar 2005 zijn de in deze regeling gepubliceerde 

vergoedings¬bedragen met 2,46% verhoogd en rekenkundig afgerond. Voor 2006 vond er een verhoging van 

3,35% plaats. Voor 2007 vindt er een verhoging van 1,56% plaats. 

* Aanvullende regeling invoering LGF van 29 oktober 2003 van Uitleg OCenW-Regelingen, nr.25/28, van 26 november 2003.

3.3. Vergoeding dienstreizen ambulante begeleiding 

De vergoeding dienstreizen ambulante begeleiding is vanaf 2007 weer onderdeel van de pve’s voor de scholen 

voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. De vergoeding wordt berekend op basis van 

het aantal teruggeplaatste leerlingen op 1 oktober 2006. Deze maatregel is aangekondigd in de toelichting van 

de Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen.

3.4. Arbeidstoeleiding Cluster 4, ZMLK en LZ-cluster 3

De vergoeding voor de materiële instandhouding van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal 

onderwijs is in 2006 opgehoogd tot het niveau in het praktijkonderwijs. Deze ophoging is ingegaan per 1 

augustus 2006 zodat in de vergoedingsbedragen voor 2006 slechts 5/12 van het budget op jaarbasis is 

opgenomen. In de nieuwe bedragen is het bedrag nu op jaarbasis vastgesteld. 

Deze ophoging had alleen gevolgen voor de onderwijssoorten ZMLK, LZ-cluster 3 en de onderwijssoorten die 

gezamenlijk cluster 4 vormen. In 2007 is hier ook de onderwijssoort meervoudig gehandicapt LG + ZMLK 

bijgekomen. Voor de overige onderwijssoorten geldt dat de bestaande vso-bekostiging al hoger is dan de 

bekostiging van het voortgezet onderwijs. 

Met deze wijziging is invulling gegeven aan de motie van 8 februari 2005 van het Tweede Kamerlid Aasted-

Madsen c.s. (Kamerstukken II 2004/05, 21860, nr. 81). 
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4. Uitgangspunten, definities en begrippen 

De vergoeding wordt per kalenderjaar berekend. Voor de berekening ervan wordt gebruik gemaakt van 

formules die zijn gebaseerd op het aantal leerlingen en het aantal groepen leerlingen. Het aantal leerlingen 

volgt uit het telformulier. Het aantal groepen leerlingen wordt langs normatieve weg vastgesteld. De 

groepsdeler van de onderwijssoort in relatie tot het aantal leerlingen (factor N) is daartoe bepalend. Voor een 

beperkt aantal voorzieningen kan een aanvullende pve dan wel een aanvullende vergoeding van toepassing 

zijn, in welk geval een andere indicator dan het aantal leerlingen of het aantal groepen leerlingen geldt. 

4.1. Algemene vergoedingsformule 

               Y= Ya + Yb + Yc

waarbij : 

 Y = rijksvergoeding per school per jaar 

 Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen 

 Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen 

 Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen 

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yc geldt een formule waarin gerekend wordt met een vast bedrag per 

school, een vast bedrag per schooltype en een bedrag per variabele indicator (leerling of vierkante meter).  

4.2. Aantal leerlingen ( L) 

Het aantal leerlingen wordt bepaald volgens artikel 128 van de Wet op de expertisecentra: 

het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande jaar, dan wel, indien het 

zesde lid van de betreffende artikel van toepassing is, het aantal leerlingen op 16 

januari van het jaar waarvoor de vergoeding wordt verstrekt.  

4.3. Aantal groepen leerlingen ( G) 

Het aantal groepen leerlingen wordt bepaald volgens artikel 14 van het besluit bekostiging WEC:

1. het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen wordt voor het jaar waarvoor de mi- 

 vergoeding voor de instandhouding strekt, berekend door het aantal leerlingen van de desbetreffende  

 school en van een of meer daaraan verbonden afdelingen, op 1 oktober van het voorafgaande jaar,  

 dan wel indien de groeiregeling van toepassing is, het aantal leerlingen van de desbetreffende   

 school en afdelingen op 16 januari van dat jaar, te delen door de voor het desbetreffende onderwijs  

 geldende factor N van de onderstaande tabel. 
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2.  het normatief bepaalde aantal te huisvesten groepen leerlingen, bedoeld in het eerste lid,  wordt voor  

 het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, onderscheidenlijk het onderwijs aan een  

 afdeling, afzonderlijk berekend en de uitkomst van de afzonderlijke berekeningen wordt naar boven  

 afgerond op een geheel getal. 

3 Voor scholen, waaraan bekostiging als bedoeld in artikel 117, zevende lid, van de wet is toegekend,  

 wordt het aantal leerlingen op basis waarvan die bekostiging is toegekend, voor de toepassing van dit  

 artikel aangemerkt als leerlingen.

4.  Voor scholen die, op grond van artikel 76a van de Wet op de expertisecentra, leerlingen 

 hebben ingeschreven die toelaatbaar zijn verklaard tot een andere onderwijssoort binnen het REC,  

 geldt dat een verbreed toegelaten leerling meetelt als leerling van de kernschool voor de bepaling van  

 het aantal groepen. 

onderwijssoort    Omschrijving   factor N voor SO   factor N voor VSO 

a. DO     dove kinderen    6    6 

b. SH     slechthorende kinderen  12    7 

c. ESM     kinderen met ernstige 

    spraak¬moeilijkheden 

    die niet tevens behoren 

    tot de onder a of b 

    bedoelde kinderen  12    7 

f. LG     Lichamelijk 

    gehandicapte kinderen  12    7 

h1. LZ     langdurig zieke kinderen 

    met een lichamelijke 

    handicap   13    7 

h2. LZ     langdurig zieke 

    kinderen anders dan 

    met een lichamelijke 

    handicap   12    7 

j. ZMLK     zeer moeilijk 

    lerende kinderen   12    7 

k. ZMOK    zeer moeilijk 

    opvoedbare kinderen  12    7 

m. PI     kinderen in scholen 

    verbonden aan 

    pedologische instituten  12    7 

n. MG     meervoudig 

    gehandicapte kinderen 

    met de combinatie:   

    DO + ZMLK    3   3

    SH + ZMLK     7   7

    LG + ZMLK     7   7

    DO + BLIND    2   2
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4.4. Mi-vergoeding MG-scholen 

De mi-vergoeding voor de MG-scholen DO+ZMLK, SH+ZMLK en DO+BLIND is gebaseerd op de eerste en 

tweede handicap van de leerlingen van de desbetreffende onderwijssoort. 

1.  Voor de groepsafhankelijke vergoeding wordt daarbij uitgegaan van 60% van de vergoeding berekend  

 op grond van de eerste handicap gesommeerd met 40% van de vergoeding berekend op grond van  

 de tweede handicap. 

2.  Voor de leerlingafhankelijke vergoeding wordt daarbij uitgegaan van 100% van de vergoeding   

 berekend op grond van de eerste handicap gesommeerd met 65% van de vergoeding berekend op  

 grond van de tweede handicap. Het vaste bedrag per school wordt slechts eenmaal toegekend. 

De desbetreffende vergoedingsbedragen zijn aldus berekend en in de tabellen opgenomen. Deze 

berekeningswijze wijkt af van die van de vergoeding van de materiële instandhouding van de MG-scholen 

LG+ZMLK, voorheen MG-tyltyl.   

 

4.5. LZ-scholen en cluster 4 

Door een aanpassing van artikel 14 van het besluit bekostiging WEC is een onderscheid gemaakt in het 

onderwijs aan langdurig zieke kinderen, nl. 

1.  onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, en  

2.  onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap. 

Het onderwijs aan langdurig zieke kinderen, anders dan met een lichamelijke handicap, is toegevoegd aan 

de onderwijssoorten zeer moeilijk opvoedbare kinderen en pedologische instituten binnen cluster 4. De 

(geharmoniseerde) vergoedingsbedragen vermeld op de regels cluster 4 in de tabellen gelden voor deze 

onderwijssoorten. Voor het onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap gelden de 

vergoedingsbedragen vermeld op de regels LZ in de tabellen. 
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Bedragen pve’s voor scholen voor (voortgezet) 
speciaal onderwijs voor het jaar 2007.  

I. Totale mi-vergoeding

De totale mi-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt 

uitgedrukt in de formule: 

 Y = Ya + Yb + Yc 

waarbij 

• Y = rijksvergoeding per school per jaar 

• Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen 

• Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen 

• Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen 

Voor elk van de symbolen Ya, Yb en Yc geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag 

per school en een bedrag per variabele indicator (leerling of vierkante meter). Bovendien wordt in Ya nog 

gerekend met vaste bedragen per schooltype en per groep. 

Hieronder volgen de totale vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van de programma’s van eisen, 

de aanvullende programma’s van eisen en overige vergoedingsbedragen. 

A. Groepsafhankelijke pve’s 

De in artikel 112 van de Wet op de expertisecentra genoemde pve’s

a.  onderhoud, 

b.  energie- en waterverbruik, 

c.  publiekrechtelijke heffingen (met uitzondering van de onroerende zaakbelasting) worden gerekend tot  

 de groepsafhankelijke programma’s van eisen. De kosten hiervan hangen samen met de   

 instandhouding en het gebruik van het gebouw (en de tuin) van de school. 

Ya = vergoedingsbedragen groepsafhankelijke pve’s

 
A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke pve’s  

a. Dove kinderen

b.  Slechthorende kinderen

c.  Kinderen met ernstige spraak 

 moeilijkheden

f.  Lichamelijk gehandicapte   

 kinderen

h.  1e Langdurig zieke kinderen  

 met lichamelijke handicap

h. 2e langdurig zieke kinderen  

 anders dan met lichamelijke  

 handicap

j.  Zeer moeilijk lerende kinderen

k. Zeer moeilijk opvoedbare   

 kinderen

m.  Kinderen in scholen verbonden  

 aan pedologisch instituut

    

€ 15.474,13  

€   7.272,80 

€   7.339,19

€  13.339,93 

€   7.790,94  

€   6.130,92  

€   7.196,17 

€   6.130,92  

€   6.130,92

€ 2.910,06 

€ 2.881,46 

€ 2.927,78  

€ 6.761,16  

€ 4.190,18  

€ 3.996,44 

€ 3.825,71

€ 3.996,44 

€ 3.996,44

€ 3.625,75 

€ 4.681,56 

€ 4.756,82 

€ 6.457,47 

€ 5.290,50

€ 4.651,52 

€ 4.660,44

€ 4.651,52 

€ 4.651,52

€ 4.481,53

€ 4.701,06 

nvt 

€ 5.660,22 

€ 5.095,71

€ 5.941,11

€ 5.165,07 

€ 5.941,11 

€ 5.941,11

€ 3.574,31 

€ 3.590,28 

nvt

€ 4.981,72 

€ 4.202,82 

€ 3.317,25 

€ 4.465,59 

€ 3.317,25 

€ 3.317,25

vast

Onderwijssoort per school SO-schooltype VSO-schooltype

per groep vast per groep
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B. Leerlingafhankelijke pve’s

De in artikel 112 van de Wet op de expertisecentra genoemde pve’s 

a. middelen, 

b. administratie, beheer en bestuur, worden gerekend tot de leerlingafhankelijke pve’s. De kosten   

 hiervan zijn leerlinggebonden en zijn niet toe te rekenen aan de instandhouding en het gebruik 

 van het schoolgebouw. 

De vergoeding bestaat uit een vast bedrag per school, een vast bedrag per schooltype en een bedrag 

per leerling. 

Yb = vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke pve’s

B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen     

a. Dove kinderen

b.  Slechthorende kinderen

c.  Kinderen met ernstige spraak 

 moeilijkheden

f.  Lichamelijk gehandicapte   

 kinderen

h.  1e Langdurig zieke kinderen  

 met lichamelijke handicap

h. 2e langdurig zieke kinderen  

 anders dan met lichamelijke  

 handicap

j.  Zeer moeilijk lerende kinderen

k. Zeer moeilijk opvoedbare   

 kinderen

m.  Kinderen in scholen verbonden  

 aan pedologisch instituut

    

€   5.963,00 

€   5.202,00 

€   4.447,00 

€ 11.364,00  

€   3.477,00 

€   3.249,00 

€   5.401,00

€   3.249,00 

€   3.249,00

€   936,07

€   798,58  

€   663,69

€   769,70 

€   530,71

€   525,88

€   540,21 

€   525,88 

€   525,88

€  6.399,00

€  5.838,00 

nvt 

€ 12.385,00

€  6.864,00

€  6.844,00

€  6.412,00 

€  6.844,00  

€  6.844,00

€  1.038,31 

€    987,80  

nvt

€    865,51 

€    947,99  

€    717,29 

€    838,60 

€    717,29

€    717,29 

vast

n.  meervoudig gehandicapte   

 kinderen met de combinatie:

Onderwijssoort per school SO-schooltype VSO-schooltype

per groep vast per groep

€ 10.073,88 Alle onderwijssoorten

 a + j (doof en zmlk)

Doof en blind

b + j (sh en zmlk)

f + j (lg en zmlk) 

€   9.473,65  

€   9.838,95  

€   8.712,65  

€   3.526,00

€  1.287,21 

€  1.544,52  

€  1.149,72  

€     832,78

€  10.566,80 

€  10.558,35  

€  10.005,80 

€   3.766,00

€  1.583,40 

€  1.713,21 

€  1.532,89 

€  1.034,98

n.  meervoudig gehandicapte

 kinderen met de combinatie: 

a + j (doof en zmlk)

Doof en blind

b + j (sh en zmlk)

f + j (lg en zmlk)

€ 12.162,94

€ 15.474,13

€ 7.242,15

€ 11.156,74

€ 3.276,32

€ 2.910,06

€ 3.259,16

€ 2.882,64

€ 4.754,94

€ 4.481,53

€ 4.886,66

€ 5.049,96

€ 3.930,82 

€ 3.574,31 

€ 3.940,40 

€ 5.049,14
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C. Aanvullende pve’s

1. Brancardliften

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor brancardliften, waarin vergoedingscomponenten

zijn opgenomen voor installatieonderhoud en elektriciteitsverbruik. 

De vergoeding per brancardlift bedraagt € 5.572,20. 

2. Schoolbaden

Dit betreft een aanvullende vergoeding voor ruimten voor watergewenning of bewegings-

therapie (hydrotherapie) in gebruik bij en door scholen. 

De genormeerde vergoeding is afhankelijk van het soort bad en het bedrag per kubieke meter waterinhoud. 

Uitsluitend de volgende onderwijssoorten komen in aanmerking voor een vergoeding voor schoolbaden: 

 onderwijssoort    soort schoolbad   normatieve waterinhoud 

 LG, LG+ZMLK    hydrotherapiebad  85 m³ 

 ZMLK, DO+ZMLK, SH+ZMLK  watergewenningsbad  19 m³ 

Voor deze schoolbaden is een bedrag voor de materiële instandhouding vastgesteld dat is gebaseerd op de 

volgende pve’s: gebouwonderhoud, tuinonderhoud, schoonmaakonderhoud, elektriciteitsverbruik, verwarming, 

waterverbruik, publiekrechtelijke heffingen, vervanging onderwijsleerpakket, alsmede administratie, beheer 

en bestuur. Alle scholen, met of zonder schoolbad, ontvangen een genormeerde vergoeding voor het 

schoolzwemmen die opgenomen is in het leerlingafhankelijke pve. De vergoeding voor het schoolbad is 

afgestemd op de vergoeding voor het schoolzwemmen. 

 Vergoedingsbedragen 

 soort bad    bedrag per bad   bedrag per m³ waterinhoud 

 hydrotherapiebad   € 8.654,05   € 251,95 

 watergewenningsbad   € 18.711,74   € 146,45 

 toeslag beweegbare bodem  € 907,55   €   68,62 

 

 

3. Vergoeding dienstreizen leerkrachten voor ambulante begeleiding van teruggeplaatste leerlingen.

Dit is een aanvullende vergoeding voor dienstreizen voor de ambulante begeleiding van leerlingen, die in het 

direct voorafgaande schooljaar waren toegelaten tot een school, (geen instelling als bedoeld in artikel 1 van 

de Wet op de expertisecentra, en die zonder dat voor hen nog een leerlinggebonden budget beschikbaar is, 

zijn teruggeplaatst naar een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs (bo), of  een 

school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een opleiding, genoemd in artikel 7.2.2., 

eerste lid onder a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (vo).
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Het bedrag per teruggeplaatste leerling is gesplitst naar onderwijssoort en schooltype waarnaar 

is teruggeplaatst.

  onderwijssoort     bo   vo

 a. Dove kinderen     € 1.178,09   € 539,13 

 b. Slechthorende kinderen    €    359,41   € 179,71 

 c.  Kinderen met ernstige spraak 

  moeilijkheden     €    359,41   € 179,71 

 f.  Lichamelijk gehandicapte 

  kinderen      €    451,26   € 451,25 

 h.  1e Langdurig zieke kinderen met 

  lichamelijke handicap    €    351,44   € 235,24 

 h.  2e langdurig zieke kinderen anders dan 

  met lichamelijke handicap    €    432,47   € 240,81 

 j.  Zeer moeilijk lerende kinderen   €    175,72   € 115,80 

 k. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen   €    432,47   € 240,81 

 m.  Kinderen in scholen verbonden aan 

  pedologisch instituut    €    432,47   € 240,81 

 n.  meervoudig gehandicapte kinderen 

  met de combinatie:

  a + j (doof en zmlk)    €    351,44   € 235,24 

  Doof en blind     €    351,44   € 235,24 

  b + j (sh en zmlk)    €    351,44   € 235,24 

  f + j (lg en zmlk)     €    351,44   € 235,24 

II. Overige vergoedingsbedragen

 

Vergoeding dienstreizen leerkrachten voor autistische leerlingen 

De regionale expertise centra’s (rec’s) ontvangen de bijzondere bekostiging voor de opvang en begeleiding van 

leerlingen met autisme verbonden aan de scholen voor (v)so*, 

De rec’s ontvangen ook de vergoeding voor de dienstreizen van leerkrachten voor de begeleiding van 

autistische leerlingen. Het vergoedingsbedrag bedraagt voor heel 2007 € 933,88 per toegekende fte. De 

vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover deze bijzondere bekostiging is 

toegekend en naar rato van het aantal fte’s waarop deze bekostiging is gebaseerd of een gedeelte daarvan. 

*zie artikel 36 van de regeling aanpassing bekostiging personeel primair onderwijs 2006-2007, staatsblad nr. 135 van 14 juli 2006.
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Onderbouwing groepsafhankelijke pve’s

1. Pve onderhoud

a. Gebouwonderhoud 

Onder het gebouwonderhoud vallen de bouwkundige, installatietechnische en schilderwerkzaamheden die 

min of meer frequent voorkomen. Onder het herstelonderhoud vallen die activiteiten die gericht zijn op het 

partieel herstellen van beschadigde gebouwdelen en/of het vervangen van kleine vitale installatieonderdelen 

en controles. Daarnaast wordt afhankelijk van de onderwijssoort een toeslag gebouwonderhoud verstrekt voor 

LG/MG, een schuifdeur en stoellift. 

  Vergoedingsbedragen gebouwonderhoud 

  onderwijssoort   vast bedrag   Bedrag * A 

  DO    € 2.074   € 10,01

  SH    € 1.506   € 10,01

  ESM    € 1.506   € 10,01

  LG    € 4.314   €  9,54

  LZ    € 1.548   €  9,65

  ZMLK    € 1.574   €  9,65

  Cluster 4   € 1.514   €  9,64

  MG    € 3.028   €  9,54

  

  A = genormeerd aantal m² bruto vloeroppervlakte 
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Specificatie gebouwonderhoud 
Omschrijving       cyclus  vast bedrag  bedrag * A 
bouwkundig onderhoud   
herstelonderhoud 
herstelwerkzaamheden 
onderhoud binnenzonwering     1   
vervangen vulling poederblusser     10   
vervangen poederblusse      20  
prikborden       20 
vloerbedekking (DO, SH, ESM)      20 
vloerbedekking(LZ, ZMLK, cluster4)    20
vloerbedekking (LG, MG)      20
vervangen brandslang      20
vervangen kapstokken      25
vervangen verplaatsbare wanden     40
vervangen binnenzonwering     40
vervangen sanitair kranen      40 
vervangen waterleiding/riolering     40
vervangen brandslang haspel     40
zandbak
     subtotaal (DO, SH, ESM)  €   553,61 €  5,57
     subtotaal (cluster 4, ZMLK)  €   550,78 €  5,22
     subtotaal (LG, MG)  €   550,78 €  5,11
schilderwerk   
buitenkozijnen, puien      6 
boeiboord       6
goot        6
buitenberging wand      6
binz. buitenkozijnen      6
binz. buitenkozijnen      12
kozijnen, ramen en deuren     15
wanden plafonds       15
radiatoren leidingen      20
wanden/plafonds        20 
     subtotaal     €   274,22 €  2,46 
werktuigbouwkundige installaties   
herstel radiatoren/kranen/leidingen 
onderhoud CV-installatie       1
onderhoud ventilatie systeem     1
onderhoud warmwater voorziening     1 
onderhoud ventilatie systeem     5
vervangen CV-pomp, expansievat     10
vervangen CV-installatie ketel     20
vervangen CV regelapparatuur     20
vervangen ventilatoren      20
vervangen warmwater voorziening     20
vervangen ventilatie systeem leidingen    20
     subtotaal     €   551,30 €  0,75 
elektrotechnische installaties   
onderhoud alarminstallatie      1 
vervangen alarminstallatie      12
armaturen vervangen      25
vervangen groepenbord      40 
     subtotaal      €   126,91 €  0,60 
technische en functieverbeterende 
aanpassingen  
gebouw toegankelijk maken voor gehandicapten
• invalidentoilet aanbrengen 
• verwijderen van drempels
• verbreding van deurkozijnen 
     subtotaal     €  0,09
extra bedrag per m2                     €  0,54 
     TOTAAL (DO, SH, ESM)   € 1.506,04 € 10,01
     TOTAAL (cluster 4, ZMLK)  € 1.503,21 €  9,65

     TOTAAL (LG, MG)   € 1.503,21 €  9,54
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Toeslagen gebouwonderhoud voor LG/MG, schuifdeur en stoellift 

  onderwijssoort    SO (uitgezonderd LOM en MLK) en VSO 

     LG/MG   schuifdeur  stoellift   totaal 

 DO     €    0,00  €    568,00  €   0,00  €    568,00 

 SH     €    0,00  €       0,00  €   0,00   €       0,00  

 ESM     €    0,00   €       0,00   €   0,00  €       0,00  

 LG     € 160,00  € 2.581,00  € 70,00   € 2.811,00 

 LZ     €    0,00   €       0,00  € 45,00   €     45,00 

 ZMLK     €    0,00   €      62,00 €   9,00   €     71,00 

 Cluster 4    €    0,00  €       0,00  € 11,00   €     11,00 

 MG     € 160,00  € 1.365,00  €   0,00   € 1.525,00 

 

b. Tuinonderhoud 

Onder het tuinonderhoud vallen de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het instandhouden van de 

groenvoorziening van alle niet verharde of bebouwde delen van het schoolterrein. Het onderhoud aan de 

zandbak valt hier niet onder. Dat is ondergebracht in het pve gebouwonderhoud. De vergoedingsnorm is 

gebaseerd op een onderhoudsintensiteit waarbij de tuin niet wordt verwaarloosd, op een onderhoudsarme 

beplanting en op het instandhouden van een gazon dat spaarzaam (12 x per jaar) gemaaid wordt. De 

vergoeding voor het (V)SO is op nul gesteld, omdat ervan uit gegaan wordt dat de conciërge de tuin 

onderhoudt.  

c. Schoonmaakonderhoud 

Deze pve regelt een vergoeding voor schoonmaakonderhoud dat is gebaseerd op de verschillende 

schoonmaakhandelingen, de frequenties waarmee deze moeten worden uitgevoerd en de contractuurprijs. 

De vergoeding is vastgesteld aan de hand van de samenstelling van het schoonmaakpersoneel en de normatief 

benodigde schoonmaaktijd in uren per vierkante meter bruto vloeroppervlakte per jaar (de normatieve 

schoonmaaktijd is vastgesteld op 0,751, deze norm is verwerkt in het bedrag per vierkante meter). 

Sinds 2002 is structureel 20 miljoen euro (prijspeil 2002) extra toegevoegd aan het budget voor 

schoonmaakonderhoud voor het primair onderwijs. Het is aan de schoolbesturen om te bepalen welke 

werkzaamheden in het kader van schoonmaken prioriteit hebben. 

Voor meer informatie over het schoonmaken van schoolgebouwen zie:  www/minocw.nl/schoonmaak/. 

Vergoedingsbedragen schoonmaakonderhoud  

    Onderwijssoort  Bedrag *A

   DO   € 14,57

   SH   € 14,09

   ESM   € 15,00

   LG   € 14,80

   LZ   € 20,44

   ZMLK   € 15,89

   Cluster 4  € 15,84

   MG    € 20,59
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2. Pve energie- en waterverbruik 

a. Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik wordt hoofdzakelijk bepaald door: 

• de verlichting tijdens de schooluren en schoonmaakwerkzaamheden, het avondgebruik en voor een  

 beperkte beveiligingsverlichting; 

• de pompen ten behoeve van de CV en eventueel voor boiler- en tapwatercircuits; 

• de normatief in het schoolgebouw aanwezig geachte stroomverbruikende apparatuur, inclusief   

 schoonmaakapparatuur; 

• de mechanische ventilatoren. 

Het genormeerd jaarlijkse elektriciteitsverbruik in kWh per school is vastgesteld op een basisverbruik en een 

variabel verbruik op basis van het aantal vierkante meter bruto vloeroppervlakte. 

Uitgangspunt voor de vergoeding is een landelijk gemiddeld bedrag voor vastrecht en een landelijk gemiddelde 

prijs per kWh. In de vergoeding is rekening gehouden met de zogenaamde “ecotax”. 

Deze regulerende energiebelasting is bedoeld ter stimulering van efficiënt energiegebruik. 

Vergoedingsbedragen elektriciteitsverbruik 

  onderwijssoort   vast bedrag  bedrag * A 

  DO    € 277,95 € 2,43

  SH    € 253,66 € 2,36

  ESM    € 237,81 € 2,00

  LG    € 256,37 € 2,03

  LZ    € 240,08 € 2,00

  ZMLK    € 245,96 € 1,99

  Cluster 4   € 246,23 € 1,99

  MG    € 269,80 € 2,00

 

b. Verwarming 

Deze pve regelt een vergoeding voor het gasverbruik voor het verwarmen van het schoolgebouw en voor het 

verwarmen van water. Het jaarlijkse gasverbruik voor het verwarmen van een schoolgebouw is afhankelijk van 

de volgende factoren: 

• de binnentemperatuur van het gebouw tijdens en buiten de schooluren (tijdens de

 schooluren een gemiddelde binnentemperatuur van 20 graden en buiten schooluren van 10 graden); 

• de ketel- en regelinstallatie en optimaliseringapparatuur; 

• de isolatiekwaliteit (dak-, vloer-, spouwmuur- en leidingisolatie); 

• het verloop van de buitentemperatuur. 

Uitgangspunt voor de vergoeding is het landelijk gemiddelde bedrag voor vastrecht en een landelijk 

gemiddelde prijs per kubieke meter gas, zoals deze gelden voor de kleinverbruikers. In de vergoeding is 

rekening gehouden met de zogenaamde “ecotax”. Deze regulerende energiebelasting is bedoeld ter stimulering 

van efficiënt energiegebruik. 
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Vergoedingsbedragen verwarming 

  onderwijssoort   vast bedrag  bedrag * A 

  LG, LZ    € 28,02  € 5,79

  Cluster 4   € 28,02  € 5,42

  MG *    € 28,02  € 6,07

  Overige    € 28,02  € 5,29

 

c. Waterverbruik 

Deze pve regelt een vergoeding voor waterverbruik bij het handen wassen, 

toilet doorspoelen en schoonmaken. 

Het genormeerde jaarlijkse waterverbruik is afhankelijk van de onderwijssoort. 

Uitgangspunt voor de vergoeding is een landelijk gemiddeld bedrag voor vast recht en een 

landelijk gemiddelde prijs per kubieke meter water. Het BTW-tarief is 6%. 

Vergoedingsbedragen waterverbruik 

  onderwijssoort   vast bedrag  bedrag * A 

  DO, SH, ESM,   € 36,59  € 0,54

  LG, LZ, ZMLK, MG  € 36,59  € 0,94

  Cluster 4   € 36,59  € 0,64
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3. Pve publiekrechtelijke heffingen 

Deze pve regelt een vergoeding voor zuiveringslasten, waterschapslasten, rioolrecht en reinigingsrecht (Voor 

de bekostiging van de onroerende zaakbelasting zijn de gemeenten verantwoordelijk). 

De zuiveringslast is een verontreinigingsheffing oppervlaktewater, met als uitgangspunt dat de vervuiler 

betaalt. Het gaat dan voornamelijk om het lozen van huishoudelijk afvalwater (toilet, douche, gootsteen, 

e.d.). De vergoeding is gebaseerd op het gemiddeld aantal vervuilingeenheden op basis van het genormeerd 

waterverbruik per jaar. 

De waterschapslast wordt geheven door een waterschap belast met de zorg van één of meer 

waterstaatkundige taken in het desbetreffende gebied. De vergoeding is gebaseerd op een aanslag voor de 

gebouwde en ongebouwde eigendommen. 

Het rioolrecht wordt gevorderd door de lokale overheid voor de aansluiting op en het gebruik maken van het 

riool. De vergoeding is gebaseerd op een vast bedrag per schoolgebouw. 

Het reinigingsrecht wordt geheven door de lokale overheid voor het op gezette tijden ophalen van huisvuil 

(gemiddeld 13 vuilniszakken per week). 

Vergoedingsbedragen publiekrechtelijke heffingen 

  onderwijssoort  vast bedrag bedrag * A

  alle onderwijssoorten € 333,54 € 1,93
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4. Samenvatting vergoedingsbedragen groepsafhankelijke pve’s

 

 Onderwijssoort    Vergoedingsformule *)    

      SO, VSO en  SOVSO    

 DO  Y=  € 2.750,10 + € 34,76 × A

 SH  Y=  € 2.157,81 + € 34,21 × A

 ESM  Y=  € 2.141,96 + € 34,76 × A

 LG  Y=  € 4.968,52 + € 35,03 × A

 LZ  Y=  € 2.186,23 + € 40,75 × A

 ZMLK  Y=  € 2.218,11 + € 35,69 × A

 Cluster 4 Y=  € 2.158,59 + € 35,47 × A

 MG  Y=  € 3.695,95 + € 41,06 × A

 A     =     genormeerd aantal m2 brutovloeroppervlakte      
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5. Transformatie naar vergoeding voor groepsafhankelijke pve’s

 

In de specificatie van de groepsafhankelijke pve’s wordt gebruik gemaakt van een vergoedingsformule die is 

gebaseerd op het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte van een school. Tussen het aantal groepen 

leerlingen en het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte bestaat een relatie. Deze relatie is uitgedrukt 

in een genormeerde bruto vloeroppervlakte afhankelijk van de onderwijssoort en schooltype. 

Genormeerde bruto vloeroppervlakte (A) in vierkante meters in relatie tot het aantal groepen leerlingen 

 Onderwijssoort vast  SO     VSO  

    per school vast  per groep Vast  per groep

 DO  € 366,06 €   83,72 € 104,31 € 128,93 € 102,83

 SH  € 149,52 €   84,23 € 136,85 € 137,42 € 104,95

 ESM  € 149,52 €   84,23 € 136,85 € 137,42 € 104,95

 LG  € 238,99 € 193,02 € 184,35 € 161,59 € 142,22

 LZ  € 137,53 € 102,82 € 129,82 € 125,04 € 103,13

 ZMLK  € 139,49 € 107,20 € 130,59 € 144,73 € 125,13

 Cluster 4 € 112,00 € 112,68 € 131,15 € 167,51 €   93,53

 MG  € 181,69 €  70,20  € 141,86 € 122,98 € 122,96
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Onderbouwing leerlingafhankelijke pve’s

1. Pve middelen 

a. Medezeggenschap 

Deze pve regelt een vergoeding voor de activiteiten in het kader van de Wet medezeggenschap onderwijs. 

Er is geen uitsplitsing van de kosten van deze activiteiten, omdat de werkelijke kosten samenhangen met de 

aard van de activiteiten en de betrokkenheid van de leden van de medezeggenschapsraad.  

Bij de andere pve’s is rekening gehouden met de invloed van de kosten die worden veroorzaakt door 

avondgebruik van vergaderruimte en dergelijke door de medezeggenschapsraad. 

Vergoedingsformule: 

 L = aantal leerlingen

  Y = € 82,82 + L x € 0,86  

 

b. Bijdragen aan ouders in het kader van de medezeggenschap 

Deze pve regelt een vergoeding voor de activiteiten van ouders in het kader van de medezeggenschap. Ook 

hier geldt dat de werkelijke kosten samenhangen met de aard van de activiteiten en de betrokkenheid van de 

medezeggenschapsraadleden. Daarom wordt uitgegaan van een genormeerd bedrag per school en per leerling. 

Bij de andere pve’s is rekening gehouden met de invloed van kosten die worden veroorzaakt 

door avondgebruik van vergaderruimte en dergelijke door de ouders die zitting hebben in de 

medezeggenschapsraad. 

Vergoedingsformule:

 L = aantal leerlingen

  Y = € 81,82 + L x € 0,55

 

c. WA-verzekering 

Deze pve regelt een vergoeding voor het afsluiten van een WA-verzekering waarbij het risico van wettelijke 

aansprakelijkheid wordt gedekt van: 

a.  het schoolbestuur, het onderwijzend personeel, de leden van de oudervereniging 

b.  de medezeggenschapsraad als zodanig 

c.  de ouders van de leerlingen voor zover zij werkzaamheden verrichten op of ten behoeve van 

 de school 

Vergoedingsformule: 

 L = aantal leerlingen

  Y = € 43,59 + L x € 0,21
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d. Culturele vorming 

Deze pve regelt een vergoeding voor het betrekken van culturele aspecten in de opvoedkundige taak van de 

school. Hierbij kunt u  onder meer denken aan: 

• het binnen de school halen van poppenspel, toneel, film en muziek 

• het bezoeken van musea, bibliotheek, schoolconcerten, films en toneel 

Vergoedingsformule:

 Y = € 52,78 + L x bedrag per leerling

  Onderwijssoort   Bedrag per leerling

  LG    € 30,15

  MG    € 15,41

  Overige onderwijssoorten  €  4,74

 

 L = aantal leerlingen

 

e. Overige uitgaven 

Deze pve regelt een vergoeding voor de overige uitgaven waarvoor een school zich geplaatst ziet, zoals voor 

telefoon, porti, bijdrage in de kosten van schooltelevisie, advertentiekosten werving personeel, reiskosten 

sollicitanten, abonnementen tijdschriften, kosten ouderavond, kosten schoolkrant, sportdag, Cito-eindtoets en 

bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). 

Vergoedingsformule:

 Y = € 1.088,43 + L x bedrag per leerling

 

  

  onderwijssoort    bedrag per leerling 

      SO    VSO 

  alle onderwijssoorten   € 44,28    € 71,17 

L = aantal leerlingen  

f. Dienstreizen 

Deze pve regelt een vergoeding voor de dienstreizen van het onderwijzend personeel voor bezoek aan (zieke) 

leerlingen thuis, congressen en dergelijke. Deze dienstreizen zijn niet bedoeld voor ambulante begeleiding. 

Daarvoor geldt een aparte vergoeding, zie bij “overige vergoedingen”. 

Vergoedingsformule:

 Y = L x bedrag per leerling

  onderwijssoort    bedrag per leerling 

      SO    VSO 

  Cluster 4    € 52,72   € 62,29

  ZMLK     € 19,17   € 24,77

  SH, ESM, LG    € 52,72   € 62,29

  LZ, MG     € 52,72   € 62,29

  DO     € 55,91   € 71,87
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g. Schoolzwemmen 

Deze pve regelt een vergoeding voor het behalen van het diploma A en B voor leerlingen van de 

onderwijssoort ZMOK; voor leerlingen van de overige onderwijssoorten is de vergoeding, naast het zo 

mogelijk behalen van de diploma’s A en B, tevens afgestemd op het schoolzwemmen als onderdeel van het 

bewegingsonderwijs. 

Vergoedingsformule:

 Y = L x bedrag per leerling 

   Onderwijssoort   Bedrag per SO- leerling

  Cluster 4  € 50,57

  DO,SH,ESM,LZ,MG € 60,29

  LG,MG*ZMLK   € 60,29

 *     waarbij één van de handicaps LG is

Voor het vervoer van de leerlingen naar het zwembad wordt afhankelijk van de categorie leerlingen een 

vergoeding verstrekt per leerling:  

  onderwijssoort    Bedrag per SO- leerling

  Cluster 4  €  26,78

  DO,SH,ESM,LZ,  €  31,94

  ZMLK   €  31,94

  MG*   €  59,66

  LG   € 142,45

 *     waarbij één van de handicaps LG is

 

h. Onderhoud, vervanging en vernieuwing onderwijsleerpakket  

Deze pve regelt een vergoeding voor de aanschaf van leermethodes en andere inrichtingsartikelen van 

de school, waarvoor gedurende een aantal jaren gereserveerd moet worden. De afschrijvingstermijn van 

de leermethodes taal en rekenen/wiskunde is gebaseerd op acht jaar, de andere leermethodes op negen 

jaar en voor de overige onderdelen op gemiddeld twaalf jaar. Bij de bepaling van de hoogte van het 

vergoedingsbedrag is rekening gehouden met jaarlijkse en meerjaarlijkse kosten. U moet de vergoeding voor 

de meerjaarlijkse kosten reserveren. 

De vergoedingsbedragen zijn gebaseerd op inschakeling van Best Deal van het Nederlands Inkoopcentrum 

(NIC). Daarbij is het uitgangspunt dat u door planmatige uitvoering van het beheer, de behoefte aan nieuwe 

materialen aan het begin van het kalenderjaar aan Best Deal bekend maakt.  

Sinds 1 januari 1995 is deze pve structureel verhoogd met een vergoeding voor informatie en 

communicatietechnologie (ict), de zogenaamde Comenius-vergoeding. 

Met ingang van 1 januari 2000 is als gevolg van het beleidsstuk ‘Onderwijs on line’ een extra structurele 

vergoeding voor ict opgenomen. Deze vergoeding is bedoeld als bijdrage in de kosten voor aanschaf van hard-

en software, het onderhoud en beheer van die voorzieningen, scholing van personeel op het gebied van ict 

en de coördinatie van ict-activiteiten, aanleg van extra stopcontacten, kabelgoten, grotere groepenkasten en 

dergelijke, alsmede de kosten voor telefoon, elektriciteitsverbruik en abonnementen die voortvloeien uit het 

ict-gebruik. 
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Sinds 1 januari 2001 is een structurele vergoeding voor abonnementskosten voor het feitelijk gebruik van 

Kennisnet toegevoegd aan het bedrag per leerling. Sinds 1 januari 2002 is structureel 20 miljoen euro 

(prijspeil 2002) toegevoegd aan het budget voor de meerjaarlijkse kosten. Sinds 1 januari 2004 is de 

vergoeding voor abonnementskosten voor het feitelijk gebruik van Kennisnet verhoogd en is een vast bedrag 

per school toegevoegd om de scholen in staat te stellen zelf voor een aansluiting bij een internetprovider 

te zorgen. 

Vergoedingsformule: 

 Y = € 2.268,38 + vast bedrag per schooltype + bedrag per leerling x aantal leerlingen 

Onderwijssoort   vast bedrag per schooltype   bedrag per leerling 

   SO   VSO    SO-leerling   VSO-leerling 

DO    € 5.030,00 €   5.633,00  € 572,18  € 744,85

SH    € 4.240,00 €   5.061,00  € 476,02  € 702,84

ESM    € 3.456,00 €   4.510,00  € 349,35  € 483,22

LG    € 9.551,00 € 11.939,00  € 229,50  € 484,75

LZ    € 2.573,00 €   6.201,00  € 247,37  € 707,20

ZMLK    € 4.550,00 €   5.845,00  € 286,19  € 651,03

Cluster 4   € 2.493,00 €   6.173,00  € 260,57  € 468,11

MG    € 2.825,00 €   3.628,00  € 407,13  € 659,12

 

i. Onderhoud, vervanging en aanpassing meubilair 

Deze pve regelt een vergoeding voor de vervanging en aanschaf van het schoolmeubilair. Voor het berekenen 

van de jaarlijkse vergoedingsbedragen is de levensduur van de desbetreffende artikelen van belang. Op deze 

vervangingsmomenten wordt het materiaal geacht technisch versleten te zijn en is vervanging noodzakelijk. 

Uitgangspunt voor de vergoeding van het schoolmeubilair is een afschrijvingstermijn van:  

• gemiddeld 20 jaar voor een leerlingenset; 

• gemiddeld 10 jaar voor een docentenset; 

• gemiddeld 15 jaar voor het buitenspeelmateriaal; 

• gemiddeld 40 jaar voor de inrichting van de nevenruimten, zoals directeurskamer, teamruimte,   

 handvaardigheid, kopieerruimte en overige inrichting. 

De vergoedingsbedragen zijn gebaseerd op inschakeling van Best Deal van het Nederlands Inkoopcentrum 

(NIC). Daarbij is het uitgangspunt dat u door planmatige uitvoering van het beheer de behoefte aan nieuwe 

materialen aan het begin van het kalenderjaar aan het NIC bekend maakt. In de vergoedingsbedragen is ook 

het bedrag opgenomen voor het plegen van onderhoud aan het meubilair, waardoor de levensduur van het 

meubilair kan worden verlengd.  

Sinds 1 januari 2002 is het budget voor meubilair structureel verhoogd met 2 miljoen euro (prijspeil 2002) 

voor reservering en aanschaf van arbostoelen voor docenten, die voldoen aan de norm NEN 1812. Tevens is 

daardoor de afschrijvingstermijn gewijzigd van twintig jaar in tien jaar. 

Voor de afmetingen van tafels en stoelen van de leerlingenset kunt u een Nederlandse norm hanteren. 

Deze norm (NEN 3531) geeft functionele eisen voor de afmetingen en de uitvoering van tafels en stoelen 

voor leerlingen, waarbij rekening is gehouden met productietechnische, onderwijskundige en ergonomische 

aspecten. 

Vergoedingsformule:  

 Y = € 435,87 + vast bedrag per schooltype + bedrag per leerling x aantal leerlingen 
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 Onderwijssoort  vast bedrag per schooltype  bedrag per leerling 

   SO   VSO   SO   VSO 

 DO   €    764,00 € 651,00 € 40,20  €   42,27

 SH   €    794,00 € 637,00 € 32,73  €   41,56

 ESM   €    823,00 € 600,00 € 25,48  €   28,85

 LG   € 1.579,00 € 268,00 € 62,84  €   70,56

 LZ   €    733,00 € 534,00 € 23,38  €   27,92

 ZMLK   €    706,00 € 431,00 € 33,46  €   26,39

 Cluster 4  €    622,00 € 510,00 € 24,30  €   36,43

 MG *)   €    495,00 -  € 81,37  € 105,94
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2. Pve administratie, beheer en bestuur 

De kosten van administratie, beheer, bestuur en accountantscontrole zijn in één programma van eisen 

opgenomen, aangezien ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

a. Administratie 

Deze pve regelt een vergoeding voor de uitvoering van het normatieve takenpakket van de administratie. 

Dit takenpakket omvat de personeelsadministratie, de salarisadministratie, de bestuurs- en 

schooladministratie, de vergoedingenadministratie en de financiële administratie. 

Met ingang van 2002 is structureel 9 miljoen euro (prijspeil 2002) toegevoegd aan het budget voor de 

administratie. Deze verhoging is vertaald naar het bedrag per leerling. 

Vergoedingsformule: 

 Y = € 3.359,53 + bedrag per leerling x aantal leerlingen 

  onderwijssoort   bedrag per leerling 

     SO  VSO

  DO    €   92,96 €   69,62

  SH    €   67,21 €   72,06

  ESM    €   67,21 €   72,06

  LG    €  113,97 € 106,80

  LZ    €   39,57 €   42,41

  ZMLK    €   32,06 €   32,61

  Cluster 4   €   35,71 €   44,31

  MG    €   75,49 €   84,89

 

b.  Onderhoudsbeheer

Deze pve regelt een vergoeding voor het opstellen en het jaarlijks activeren van een onderhoudsplanning voor 

de noodzakelijke vervangingen op korte en lange termijn van het programma van eisen onderhoud (gebouw-, 

tuin- en schoonmaak¬onderhoud). 

Vergoedingsformule: 

 Y = vast bedrag per schooltype + bedrag per leerling x aantal leerlingen     

 onderwijssoort   vast bedrag per schooltype  bedrag per leerling 

    SO   VSO   SO   VSO 

 DO    € 169,00 € 115,00 € 18,61  € 18,83

 SH    € 168,00 € 140,00 € 13,69  € 18,18

 ESM    € 168,00 € 140,00 € 12,72  € 17,46

 LG    € 234,00 € 178,00 € 18,54  € 24,83

 LZ    € 171,00 € 129,00 € 11,46  € 17,30

 ZMLK    € 145,00 € 136,00 € 13,12  € 12,93

 Cluster 4   € 134,00 € 161,00 € 11,25  € 15,28

 MG    € 206,00 € 138,00 € 21,47  € 21,20
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c. Beheer en bestuur 

Deze pve regelt een vergoeding voor het uitvoeren van het normatieve takenpakket voor bestuur en beheer. 

Dit takenpakket betreft de bestuursorganisatie, de interne en externe bestuurscontacten, de planning van het 

onderwijs, het materieel beheer en beleid, de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid en 

het financieel beheer en beleid. 

Voor het afgeven van de verklaring die vereist is als bekostigingsvoorwaarde bij de jaarlijkse verantwoording 

door het schoolbestuur is een vergoeding voor de accountantscontrole ad € 1.155,97 in het bedrag per 

school opgenomen. 

Vergoedingsformule:

 Y = € 2.659,66 + L x € 13,34 

Het bedrag per leerling is als volgt opgebouwd:

  

contributie besturenorganisaties   €   6,71

contributie geschillencommissie   €   0,36

Bezwarencommissie functiewaardering  €   0,26

toeslag i.v.m. verzelfstandiging CASO  €   2,00

Management     €   3,48

kosten klachtencommissie    €   0,53

      € 13,34

Het bedrag per school is als volgt opgebouwd:

  

Bestuurskosten     €    566,69

Deskundigenadvies            €    501,24

AK-ondersteuning                     €    189,97

bestuurscursus         €    245,79

Accountantskosten    € 1.155,97

      € 2.659,66

    

  

 


