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Compensatie gewichtenregeling voor 2007-2008 
 
Er geldt een nieuwe gewichtenbepaling voor het basisonderwijs. In plaats van de (vier) oude 
gewichten zijn er nu twee nieuwe - namelijk 0,3 en 1,2 – die gekoppeld zijn aan het 
opleidingsniveau van de ouders. De bepaling van deze gewichten gebeurt niet in één keer, 
maar is uitgesmeerd over een periode van vier jaar, zodat naast de onderinstroom elk jaar 
van de vierjarigen nog één jaargang leerlingen opnieuw moet worden gewogen.  
Door deze fasering heeft een school een heel jaar de tijd om de nieuwe gewichten van die 
betreffende jaargang opnieuw vast te stellen. 
 
Nieuwe criteria moeilijker dan oude criteria? 
Van diverse kanten is gesteld dat de nieuwe criteria zo lastig zijn, omdat de gevraagde 
informatie omtrent het opleidingsniveau zo moeilijk is te achterhalen bij de allochtone ouders, 
mede door de vaak gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Bovendien geeft een 
buitenlands diploma dat wordt overlegd, niet de gewenste duidelijkheid over het met 
Nederlandse diploma’s vergelijkbare opleidingsniveau. Voor de beoordeling van deze 
kanttekeningen bij de nieuwe criteria is het echter wel zaak te kijken wat nu echt nieuwe 
aspecten zijn in vergelijking met de ‘oude’ criteria. Dan blijkt toch al snel dat de nieuwe 
criteria in feite eenvoudiger zijn en minder informatie vergen dan de ‘oude’. Om dat duidelijk 
te maken is in bijlage I een beschouwing gewijd aan de ‘oude’ criteria voor de 
gewichtsbepaling en aan de nieuwe. Zoals daaruit blijkt vergen de ‘oude’ criteria meer en 
complexere informatie die achterhaald moet worden, dan de nieuwe.  
 
Daarom lijkt het erop dat de kritiek op de nieuwe criteria vooral samenhangt met de op veel 
plaatsen geconstateerde tijdnood die in de maand september geuit werd, omdat pas na de 
zomervakantie daadwerkelijk begonnen werd met de toepassing van de nieuwe criteria voor 
de 5-jarigen. De voorlichting over de nieuwe criteria is al veel eerder gestart en veelvuldig is 
ook door ons aandacht gevraagd voor de tijdige start met de toepassing van de nieuwe 
criteria.  
Wellicht is de ervaring van september j.l. een goede aanwijzing dit schooljaar tijdig te starten 
met de vaststelling van het gewicht van de 4- en 7-jarigen met het oog op de telling van 1 
oktober 2007. 
 
Drempel in de gewichtenregeling 
De gegevens van de telling van 1 oktober 2006 hebben aangegeven dat de omvang van het 
totale schoolgewicht aanzienlijk lager is uitgevallen dan de aanvankelijke raming. De 
afspraak was gemaakt dat het budget dat daardoor vrij kwam, beschikbaar zou blijven voor 
het onderwijsachterstandenbeleid en met name de gewichtenregeling. Daardoor was het 
mogelijk de drempel in de regeling verder te verlagen dan aanvankelijk was voorzien. In het 
Besluit bekostiging WPO is opgenomen dat de drempel van 9% in vier jaar gaat naar 6,4%, 
dus jaarlijks 0,65% naar beneden. Het blijkt nu mogelijk om de drempel van 8,35% voor 
2007-2008 te verlagen tot 8,00%. 
Ook met deze lagere drempel is er nog sprake van een aanzienlijke daling van het totaal aan 
schoolgewichten zoals uit onderstaande tabel blijkt. 
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Overzichten bij drempel van 8,00% 
Telgegevens       

    1-10-2005 1-10-2006 Verschil 
Zonder gewicht   1.199.798 1.227.975 28.177 

Gewicht 0,25   158.543 116.976 -41.567 

Gewicht 0,3   0 39.085 39.085 

Gewicht 0,4   1.061 971 -90 

Gewicht 0,7   2.916 2.150 -766 

Gewicht 0,9   186.770 137.458 -49.312 

Gewicht 1,2   0 23.578 23.578 

Totaal aantal leerlingen  1.549.088 1.548.193 -895 

Totaal gewicht    210.194 194.869 -15.326 

Schoolgewicht    123.162 115.794 -7.368 

Vestigingen met schoolgewicht 2.594 2.697 103 
 
Compensatieregeling 
Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, daalt het schoolgewicht en dat correspondeert met 
zo’n 370 fte wat de personele bekostiging betreft, terwijl ook in het kader van de regeling 
Personeels- en arbeidsmarktbeleid zo’n � 1.750.000 minder wordt uitgegeven. Doordat er 
ook minder groepen worden berekend in de groepsafhankelijke bekostiging valt in dat kader 
nog eens zo’n � 70 per schoolgewicht vrij. Al met al ruim 21 mln. die ingezet kunnen worden 
voor de compensatieregeling. 
 
Zoals eerder afgesproken wordt voor de compensatieregeling gekeken naar het effect op 
bestuursniveau. Plussen en minnen binnen een bestuur kunnen immers door een bestuur 
zelf worden ondervangen en het gaat dus om het totale effect bij een bestuur.  
Een bestuur heeft recht op compensatie bij de gewichtenregeling onder twee voorwaarden. 
Als de som van de schoolgewichten van de telmomenten 01-10-2005 en 01-10-2006 is 
afgenomen en tot maximaal het verschil tussen die twee sommen.  
én 
Als het gemiddelde leerlingengewicht is afgenomen, waarbij de vergoeding maximaal het 
verschil van de gemiddelde leerlingengewichten van 01-10-2005 en 01-10-2006 is 
vermenigvuldigd met het aantal leerlingen van 01-10-2006. 
 
In formules uitgewerkt: 
A = de som van de schoolgewichten per 01-10-2005 
B = de som van de leerlingenaantallen per 01-10-2005 
C = de som van de schoolgewichten per 01-10-2006 
D = de som van de leerlingenaantallen per 01-10-2006 
 
Er is recht op compensatie als C kleiner is dan A en C / D kleiner is dan A / B 
De compensatie is de laagste waarde van A - C en (A / B – C / D) x D 
 
Dat betekent dat er compensatie wordt gegeven zodat het bestuur ofwel hetzelfde 
gemiddelde leerlingengewicht krijgt van het schooljaar 2006-2007, ofwel hetzelfde totaal van 
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schoolgewichten. Er wordt dus geen compensatie gegeven die ertoe leidt dat een van deze 
twee hoger uitpakt dan het schooljaar 2006-2007. 
 
Voor wat betreft de prijs van de compensatie: in de prijs worden de personele effecten van 
het schoolgewicht, de doorwerking in de materiële kosten en de effecten op het budget 
personeel- en arbeidsmarktbeleid meegenomen en de prijscompensatie wordt toegepast.  
Het personele effect van het schoolgewicht bedraagt: 0,0503 fte x � 51.066,62 = � 2.568,65. 
Het effect op het budget Personeelsbeleid bedraagt � 238,30. 
Het effect op de MI bedraagt ongeveer � 70,-. 
Het totale effect geeft dus een compensatiebedrag per schoolgewicht van rond de � 2.875,- 
waarbij dan nog de indexering naar het niveau van 07-08 komt. 
 
De definitieve prijs wordt in de regeling personele bekostiging 2007-2008 bekend gemaakt, 
die omstreeks maart 2007 zal verschijnen. 
 
De effecten van de regeling voor 2007-2008 
De middelen die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de compensatieregeling zijn 
voldoende voor 100% compensatie binnen de gestelde voorwaarden. Het resultaat is dat het 
totaal van schoolgewichten landelijk bezien voor het schooljaar 2007-2008 na de toepassing 
van de compensatieregeling ten minste even hoog wordt als de realisatie in 2006-2007. Bij 
onverkorte toepassing van de oude regeling zou dit totaal aanmerkelijk lager zijn.  
Bij een toerekening naar groepen van gemeenten blijkt dat alleen de vier grote gemeenten 
(G4) er in het totaal op achteruit gaan, en wel 1,5 miljoen. Bij deze achteruitgang is de inzet 
van 2 miljoen voor taalpilots in de G4 en de 0,5 miljoen voor de opvang van 
(onwaarschijnlijke) personele noodgevallen niet meegerekend. Conclusie is dat de 
compensatieregeling de beleidseffecten van de nieuwe gewichtenregeling in de scholen van 
de G4 tezamen compenseert en daarbij een groot deel van de autonome effecten 
compenseert.  
 
Zwartescholentoeslag 
In het budget Personeelsbeleid is t/m het schooljaar 2006-2007 sprake van de zogenaamde 
zwartescholentoeslag. Het betreft hierbij een budget van in totaal zo’n 15 mln. euro dat aan 
een betrekkelijk gering aantal scholen wordt toegekend. De stopzetting die al eerder was 
aangekondigd, betekent daarom voor betreffende besturen een veelal forse aderlating. 
Afgesproken is dat ook voor deze situatie een overgangsregeling wordt getroffen. 
Aanvankelijk was verondersteld dat een deel van de 15 mln. nodig zou zijn voor de 
compensatieregeling van de gewichtenwijziging. Dat is nu niet meer het geval. Daardoor is 
het nu mogelijk de overgangsregeling voor de stopzetting van de zwartescholentoeslag te 
verbeteren.  
Aanvankelijk werd gedacht aan een afbouw van het toegekende budget in het schooljaar 
2006-2007 naar 2/3 van dat budget in 2007-2008 en 1/3 van dat budget in 2008-2009. In 
januari 2007 vindt nader overleg plaats of een geleidelijker afbouw van bijv. 3/4e resp. 2/4e 
resp. 1/4e wellicht ook mogelijk is. 
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Samenwerkingsverband WSNS 
De regeling schoolmaatschappelijk werk die geldt voor samenwerkingsverbanden WSNS, is 
gebaseerd op het totale schoolgewicht van de basisscholen in het samenwerkingsverband. 
Deze regeling ondergaat dus ook effect van de vermindering van het totale aantal 
schoolgewichten omdat de huidige regeling in principe ook na het schooljaar 2006-2007 
wordt gecontinueerd. Het is echter de bedoeling dat het budget dat er nu voor beschikbaar 
is, ook beschikbaar blijft en een verlaging van het totale aantal schoolgewichten zal in 
dezelfde mate leiden tot een verhoging van het bedrag per schoolgewicht. Op die wijze blijft 
dus de toekenning in principe gelijk.  
 
Huisvesting 
De modelverordening voor de huisvestingsvoorzieningen tenslotte heeft ook te maken met 
de doorwerking van de gewichtenregeling. Voor de bepaling van het aantal groepen 
waarvoor (tijdelijke) huisvesting geboden dient te worden, is het schoolgewicht ook een 
factor. De daling van het aantal schoolgewichten werkt voor 50% door in de factor waarmee 
het aantal te huisvesten groepen wordt berekend. De compensatieregeling zorgt nu in feite 
voor extra budget voor de personele bekostiging zodat de beschikbare formatie globaal 
aanwezig blijft, maar de daarbij behorende huisvesting kent niet zo’n compensatieregeling. 
Landelijk gaat het om zo’n 370 formatieplaatsen die voor iets minder dan de helft 
doorwerken in de lokaalbehoefte. Enige aanpassing in de formule waarmee de 
lokaalbehoefte wordt berekend, lijkt daarom op zijn plaats.  
De regeling moet toch al worden aangepast omdat daarin nog uitgegaan wordt van een 
drempel van 8,35% die nu dus op 8,00% moet worden gesteld. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Het is duidelijk dat de compensatieregeling een uitstekende compensatie biedt. Het 
perspectief is ook dat het budget het toelaat om ook de volgende jaren een vergelijkbare 
compensatie te bieden.  
Tegelijkertijd brengt dat wel een probleem met zich: straks is er een overgangsregeling nodig 
voor het beëindigen van de compensatieregeling!  
Of anders gezegd: de toekenning van de gewichtenregeling loopt zo hard terug dat de 
toekenning te snel terugloopt. Dat biedt weliswaar de mogelijkheid om de drempel verder te 
verlagen (met name voordelig voor de streken waar het gewicht van 0,3 overheerst), het 
opleidingscriterium te koppelen aan alleen de moeder of de gewichten zelf weer te wijzigen, 
maar het vraagt misschien nog meer om een andere grondslag van de gewichtenregeling. 
Deze discussie zal nu ook spoedig starten, zodat tijdig nieuwe beleidsopties ontwikkeld zijn 
voor een onderwijsachterstandenbeleid met een goede en stevige grondslag. 
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Bijlage: Nieuwe criteria moeilijker dan oude criteria? 
 
De regelgeving over de gewichtsbepaling is gewijzigd. De ‘oude’ gewichtsbepaling in artikel 
27 van het Besluit bekostiging WPO luidde met betrekking tot de bepaling van het gewicht 
0,25 resp. 0,9 als volgt: 
 
Schoolgewicht basisscholen oud: 
Voor elke leerling die volgens onderstaande tabel in een categorie kan worden ingedeeld, wordt bij de 
toelating tot een basisschool het bij die categorie behorende gewicht vastgesteld, met dien verstande 
dat een leerling slechts bij één categorie wordt ingedeeld.  

Leerling categorie gewicht

a. Leerling van wie beide ouders of verzorgers een schoolopleiding hebben genoten tot of 
tot en met het niveau eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs.  
Indien het betreft een leerling uit een eenoudergezin, geldt deze opleidingseis ten 
aanzien van de desbetreffende ouder of verzorger. 

0,25

d. Leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die tevens voldoet aan een van 
de volgende voorwaarden: 

1. de vader of verzorger heeft een schoolopleiding genoten tot of tot en met het 
niveau eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs, 

2. de moeder of verzorgster heeft een schoolopleiding genoten tot het niveau 
eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs, of 

3. de meest verdienende ouder of verzorger oefent een beroep uit in loondienst, 
waarin hij lichamelijke of handarbeid verricht, of geniet geen inkomsten uit 
tegenwoordige arbeid: 

0,9

Met het hebben genoten van een schoolopleiding tot of tot en met het niveau eindexamen 
voorbereidend beroepsonderwijs wordt gelijkgesteld het hebben doorlopen van ten hoogste de eerste 
twee leerjaren van een andere vorm van voortgezet onderwijs. 
 
De nieuwe gewichtsbepaling in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO luidt met 
betrekking tot de bepaling van het gewicht 0,3 resp. 1,2 als volgt: 
 
Schoolgewicht basisscholen nieuw: 
Voor elke leerling die volgens onderstaande tabel in een categorie kan worden ingedeeld, wordt bij de 
toelating tot een basisschool het bij die categorie behorende gewicht vastgesteld, met dien verstande 
dat een leerling slechts bij één categorie wordt ingedeeld.  

Leerling categorie gewicht

a. Leerling van wie beide ouders of verzorgers een schoolopleiding hebben gevolgd op 
maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs voor zover het 
betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.  
Indien het betreft een leerling uit een eenoudergezin, geldt deze opleidingseis ten 
aanzien van de desbetreffende ouder of verzorger. 

0,3

b. Leerling van wie een ouder of verzorger een schoolopleiding heeft gevolgd op maximaal 
het niveau basisonderwijs, en van wie de andere ouder of verzorger een schoolopleiding 
heeft gevolgd op maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend 
beroepsonderwijs voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de 
kaderberoepsgerichte leerweg. Indien het betreft een leerling uit een eenoudergezin, 

 1,2
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Leerling categorie gewicht

geldt dat de ouder of verzorger een schoolopleiding heeft gevolgd op maximaal het 
niveau basisonderwijs.  

 
Met het hebben genoten van een schoolopleiding op maximaal het niveau praktijkonderwijs of 
voorbereidend beroepsonderwijs voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de 
kaderberoepsgerichte leerweg wordt gelijkgesteld het hebben doorlopen van ten hoogste de eerste 
twee leerjaren van een andere vorm van voortgezet onderwijs. 
 
Nieuwe omschrijving in verband met VMBO 
Een wijziging die in feite los staat van de gewichtenregeling, is de omschrijving van het 
opleidingsniveau van de eerste fase VO die samenhangt met de naamsverandering die 
voortvloeit uit de komst van het VMBO in plaats van het VBO. Daarom is nu nader 
gespecificeerd dat het moet gaan om praktijkonderwijs, de beroepsgerichte leerweg of de 
kaderberoepsgerichte leerweg. Kennis omtrent deze opleidingsvormen mag aanwezig 
worden verondersteld bij de basisschool die leerlingen moet adviseren omtrent de 
vervolgopleiding. 
Veelal wordt gewerkt met de aanduiding ‘laag opgeleide autochtone ouders’ in verband met 
het gewicht 0,25 en met de aanduiding ‘laag opgeleide allochtone ouders’ in verband met het 
gewicht 0,9. 
 
Op de keper beschouwd is er, afgezien van het nieuwe VMBO-jargon, geen wijziging in de 
omschrijving voor het nieuwe gewicht 0,3 ten opzichte van de omschrijving voor het oude 
gewicht 0,25.  
Het verschil beperkt zich dus in feite in de omschrijving voor 0,9 resp. 1,2. 
 
Nieuwe criteria voor 1,2 t.o.v. 0,9 
De oude criteria verwijzen naar de volgende gegevens: 
a. een niet-Nederlandse culturele achtergrond 
b. opleidingsniveau vader/verzorger 
c. opleidingsniveau moeder/verzorgster 
d. de meest verdienende ouder of verzorger oefent een beroep uit in loondienst, waarin hij 

lichamelijke of handarbeid verricht, of geniet geen inkomsten uit tegenwoordige arbeid 
 
De nieuwe criteria beperken zich tot gegevens van uitsluitend het opleidingsniveau: 
a. opleidingsniveau vader/verzorger 
b. opleidingsniveau moeder/verzorgster 
 
oude criteria: 
Wanneer we de oude criteria nader bezien, dan is vereist om te weten of er sprake is van 
een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Daarvoor is het noodzakelijk de definitie hiervan 
te raadplegen die opgenomen is in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO: 
leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling:  

a. die behoort tot de Molukse bevolkingsgroep,  
b. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Griekenland, Italië, het 
voormalige Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije,  
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c. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname, de Nederlandse 
Antillen of Aruba,  
d. van wie ten minste een van de ouders of voogden als vreemdeling rechtmatig verblijf heeft op 
grond van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 van de Vreemdelingenwet 2000,  
e. van wie ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig 
land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië;   

De hier gevraagde informatie is redelijk complex. Deze informatie en de kennis daaromtrent 
is dus niet meer noodzakelijk voor de gewichtsbepaling1.  
 
Bij de oude criteria moet het, naast het criterium van allochtone etnische achtergrond, gaan 
om het voldoen aan één van de voorwaarden: 
- het opleidingsniveau van de vader is tot of tot en met niveau ‘laag VMBO’ 
- het opleidingsniveau van de moeder is tot het niveau ‘laag VMBO’ 
- criteria beroepsuitoefening  
De eerste twee sporen in hoge mate met het gegeven dat ook nodig is voor het gewicht 0,25. 
Het criterium omtrent de beroepsuitoefening is bepaald niet eenvoudig. 
Het moet gaan om loondienst, waarbij sprake is van lichamelijke arbeid of handarbeid dan 
wel, er is geen sprake van inkomsten uit tegenwoordige arbeid.  
Dat laatste betekent dat er sprake is van een uitkering. 
Het begrip lichamelijke arbeid is indertijd nader uitgewerkt in het opsommen van tal van 
beroepen waarbij daarvan sprake is. Tegelijkertijd is duidelijk dat de omschrijving niet 
eenvoudig is te interpreteren en ruimte geeft voor tal van verschillende interpretaties. 
Bedoeld werd in feite dat het betrekking heeft op redelijk zware lichamelijke arbeid en 
ongeschoold werk. 
Dat zelfde geldt ook voor het begrip handarbeid. 
 
Het is dus zeker niet teveel gezegd om de criteria van het gewicht 0,9 aan te duiden als al 
met al zeer complexe en lastig te interpreteren criteria.  
 
nieuwe criteria 
Voor de toepassing van de nieuwe criteria vervallen zowel de etnische achtergrond als de 
beroepsuitoefening. Daarmee zijn in feite twee complexe zaken niet meer van toepassing. 
Wat resteert is het opleidingsniveau van zowel de vader als de moeder.  
In de oude situatie kon met het opleidingsniveau van een van de ouders worden volstaan als 
die maar lager was dan het gestelde criterium. Nu moet die van beide gevraagd worden, 
hetgeen echter ook al nodig was in verband met de gewichtsbepaling van 0,25 resp. 0,30. 
In plaats van het opleidingsniveau ‘laag VMBO’ is nu ook het opleidingsniveau 
basisonderwijs van belang2.  
Dat laatste is inderdaad compleet nieuw en moet dus in kaart worden gebracht. Het is 
daarom met name de kwestie of dit nieuwe criterium een lastige en complexe vraagstelling 
is, die moeilijk is te beantwoorden. Dat lijkt toch nauwelijks het geval te kunnen zijn. Er hoeft 
hierbij niet gevraagd te worden naar het behaald hebben van een diploma, maar slechts of 
maximaal het niveau basisschool is behaald door één van de ouders. De goed leesbare 

                                                      
1 Voor de bepaling van de toekenning van de bekostiging voor NOAT (Nederlands Onderwijs aan AndersTaligen) 

is ditzelfde criterium wel van belang, zij het dat het daarbij in financiële zin slechts om een gering bedrag gaat. 
2 Daarmee gelijkgesteld is (V)SO-zmlk. 
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folder ‘Nieuwe gewichtenregeling basisonderwijs’ (maart 2006, Cfi) geeft daar op pagina 6 
nog bij aan dat gebruik gemaakt kan worden van de volgende vuistregel: Ouders die na hun 
dertiende levensjaar onderwijs hebben gevolgd, hebben méér dan maximaal basisonderwijs 
gehad.  
Is dat laatste het geval dan dient - evenals het geval is voor de bepaling van het gewicht 0,25 
resp. 0,3 - nagegaan te worden of dat niveau meer is dan ‘laag VMBO’ of niet. Ook is nog 
een stappenschema toegevoegd die op eenvoudige wijze leidt tot de gewichtsbepaling 1,2 of 
0,3 of 0.  
 
Moeilijker? 
Het voorgaande geeft aan dat de criteria voor de gewichtsbepaling aanmerkelijk minder 
complex zijn geworden. Het is dus eenvoudiger in plaats van lastiger geworden. 
Het enige is dat de gewichtsbepaling tot de wijziging van de regeling kon volstaan met de 
ouderverklaring van de leerling als die voor het eerst ingeschreven moest worden. Nu is dat 
ook het geval, maar moet er elk jaar ook van een jaargang leerlingen in voorkomende 
gevallen een nieuwe ouderverklaring gevraagd worden. Niet als de leerling al niet voor het 
gewicht 0,25 in aanmerking kwam. Wel als het gaat om een 0,9 leerling.  
Het is extra werk, onmiskenbaar, maar het lijkt toch niet echt een probleem om in de periode 
van een geheel schooljaar een gesprek te hebben met de ouders van de 0,9 leerlingen van 
één bepaalde jaargang om hun opleidingsniveau te achterhalen. Dat zal niet altijd eenvoudig 
zijn, zeker als er sprake is van niet-Nederlandse diploma’s. Maar ook daarbij is hulp 
beschikbaar bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering waarvan de contactgegevens ook 
in de brochure over de nieuwe gewichtenregeling (op pagina 6) zijn opgenomen. 
Uiteindelijk gaat het om het verkrijgen van een ouderverklaring die in overleg wordt ingevuld, 
maar waarvoor de ouder tekent. 
Zonder goede kennisneming van de brochure is het voorstelbaar dat men soms met de 
vraag komt of het gevolgd hebben van een korte beroepscursus betekent dat dan sprake zou 
zijn van MBO-niveau.  
Uitgaande van de vereiste kwalificatie van een schoolleider mag men toch veronderstellen 
dat die, ook als die niet zelf de gesprekken (allemaal) voert, in staat is (de juiste instructie te 
geven om) ervoor te zorgen dat de betreffende ouderverklaring verkregen kan worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


