
Gewichtenregeling: stand van zaken 
 
Door senior beleidsmedewerker Bé Keizer, VOS/ABB 
VOS/ABB krijgt veel vragen over de gewichtenregeling, de 
bekostiging daarvan en de compensatieregeling. Dit artikel is een 
uiteenzetting van wat nu bekend is. Een aantal zaken wordt pas 
medio december definitief vastgesteld.  
 
De nieuwe gewichtenregeling wordt gefaseerd in vier jaar doorgevoerd 
en de tweede telling volgens de nieuwe systematiek is op 1 oktober 2007 
geweest. Leerlingen die op 1 oktober 2006 de leeftijd van 4 
respectievelijk 5 jaar hadden, zijn op 1 oktober 2007 inmiddels 5 
respectievelijk 6 jaar en waren dus in principe al volgens de nieuwe 
systematiek gewogen. In de loop van het schooljaar 2006-2007 zijn ook 
weer onderinstromers de school binnengekomen. Die zijn bij die 
aanmelding meteen ook van het nieuwe leerlinggewicht voorzien. Voor 1 
oktober 2007 betrof het extra werk dus met name de leerlingen die dan 7 
jaar waren. 
 
Uit controles door het ministerie van OCW was gebleken dat er nogal 
wat fouten in de gewichtsbepaling zaten. Daarom is medio september 
nadere informatie verstrekt om dat te voorkomen en zo goed mogelijk op 
te lossen. Die nadere informatie is te vinden op de website van CFI met 
zelfs een quizje: ‘Test uw kennis omtrent de gewichtenregeling’. Mocht 
dit leiden tot de conclusie dat u gewichten per 1 oktober 2006 hebt 
toegekend die niet juist zijn geweest en geeft u deze correcties door aan 
CFI, dan kan dit (uiteraard) alsnog gevolgen hebben voor de bekostiging 
voor 2007-2008. Het ministerie voert op dit punt controles uit en zal dat 
ook blijven doen. 
 
Nog niet duidelijk is de drempel die de komende jaren gaat gelden en de 
overgangsregeling. Toch is daar wel het nodige over te melden. 
 
Drempel 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de drempel in deze 
kabinetsperiode naar 3% zal gaan. In een publicatie (de kleurenfolder 
met de weergave van het regeerakkoord) is dit wat de bedragen betreft 
al duidelijk geraamd. In 2008 is daarvoor 10 miljoen euro beschikbaar, in 
2009 stijgt het naar 30 miljoen, in 2010 naar 60 miljoen en in 2011 naar 
65 miljoen. Omgezet in arbeidsplaatsen betekent dit globaal 190, 575, 
1150 respectievelijk 1250 fte’s.  
 
Uit de getallen blijkt wel dat de daling van de drempel met name aan het 



einde van de kabinetsrit echt geld gaat kosten. Omdat de bedragen per 
kalenderjaar worden gegeven, is eerst omrekening naar schooljaar 
nodig. Dat leidt tot het volgende schema: 
 
Budget drempel naar schooljaar 
 

schooljaren  08-09  09-10  10-11  11-12 
In miljoenen 

euro’s 22 48 63 65 
 
Tegelijkertijd zal het benodigde budget voor de gewichtenregeling door 
de strengere normen dalen, maar ook door de autonome daling als 
gevolg van de relatieve stijging van het opleidingsniveau van de ouders. 
Die autonome daling zou ook aan de orde zijn geweest als de nieuwe 
gewichtenregeling niet was ingevoerd. Wel is in de Tweede Kamer 
afgesproken dat de benodigde budgetten die geraamd waren op basis 
van de doorrekening met de oude gewichtenregeling, beschikbaar 
zouden blijven voor de gewichtenregeling.  
 
Het lopende schooljaar is daar al toepassing aan gegeven. Voorzien was 
een daling van de drempel van 9 naar 8,35 procent, maar het 
vrijvallende budget was groter dan verwacht en voldoende om de 
drempel verder te verlagen naar 8,00%. Tegelijkertijd was er ook 
voldoende ruimte om een compensatieregeling te maken die voor 100% 
compensatie gaf. Door de systematiek dat de compensatie berekend 
werd op bestuursniveau bleek veelvuldig zelfs een compensatie mogelijk 
die ruim uitsteeg boven de som van de achteruitgang van elke school 
afzonderlijk bij dat specifieke bestuur! 
 
Als gevolg van de autonome daling mag dus verwacht worden dat de 
drempel in elk geval verder zal dalen dan de aanvankelijk geraamde 
7,70% voor 2008-2009. Ook het departement maakt nu de inschatting 
dat de drempel het komende schooljaar 2008-2009 in elk geval 
maximaal 7,0% kan zijn. Dat effect zal ook de verdere jaren voortgaan, 
zodat de autonome daling wellicht al in staat is de drempel te verlagen 
van de huidige 8,0% naar in elk geval 7,0% voor 2008-2009. Voor de 
jaren daarna wordt door ons voorzichtig geraamd dat 6,2% in 2009-2010 
zeker mogelijk is en zonder meer 6,0% in 2010-2011. De inschatting is 
dat de verlaging relatief meer scholen in beeld brengt, waardoor de 
omvang van het effect geleidelijk afneemt. En in deze benadering is er 
ook nog steeds compensatie voor de achteruitgang. 
 



De daling kan dus voor een groot deel al gerealiseerd worden zonder dat 
er extra budget beschikbaar komt. Als het budget van de compensatie 
ook nog ingezet wordt voor verdere drempelverlaging, kan de 6,0% nog 
een stevig stuk verder omlaag. De doelstelling van 3% is dus niet zo’n 
ongelooflijk zware opgave. 
 
Probleemcumulatiegebieden 
Wel speelt nu al een andere discussie over de drempelverlaging. 
Namelijk of die van toepassing moet zijn voor alle scholen. Berekeningen 
tonen namelijk aan dat een lage drempel ervoor zorgt dat heel veel 
scholen meer (zo’n 1500) in aanmerking komen voor een klein beetje.  
Tegelijkertijd is geconstateerd dat er tal van scholen zijn die in gebieden 
liggen met veel achterstandsproblematiek, de zogenoemde 
probleemcumulatiegebieden (PCG). Het gaat dan enerzijds om gebieden 
met veel allochtone bewoners, maar ook om gebieden met veel werkloze 
en weinig verdienende ouders. Door een doordachte keuze te maken 
van de criteria die een gebied tot een PCG maken, is het mogelijk 
scholen die in een dergelijk gebied liggen met behulp van deze criteria 
een extra toekenning te geven. Het departement denkt daarbij aan een 
afzonderlijke toekenning van een betreffende school, waarbij per gewicht 
een bedrag wordt toegekend, zonder dat de gewichten eerst verminderd 
worden met de drempelwaarde.  
 
Voorbeeld: 
 
School A heeft op 1 oktober 2008 in totaal 223 leerlingen waarvan: 
  
18 met het gewicht 0,25 
  7 met het gewicht 0,9  
34 met het gewicht 0,3 
18 met het gewicht 1,2 
 
Het totale gewicht is dan: 42,60 
 
Het schoolgewicht is: 42,60 – (6,2% van 223) = 28,774 afgerond: 29. 
 
Voor het totale gewicht ontvangt de school in het PCG dan het bedrag 
van 42,60 x het dan vastgestelde bedrag. Over de omvang van het 
bedrag is momenteel nog niets concreets te melden. Dat hangt af van de 
doorrekening die pas plaats kan vinden na de teldatum 1 oktober 2008. 
Ook de orde van grootte is momenteel nog niet in te vullen. 
 



Uitgaande van de combinatie probleemcumulatiegebied en totaalgewicht 
wordt ook voorkomen dat een school die toevallig in zo’n wijk ligt zonder 
meer mee zou delen in de toekenning van extra middelen, zoals 
bijvoorbeeld gebeurde in het voortgezet onderwijs met het Barleus 
Gymnasium in Amsterdam. 
 
De kern van de gedachtegang is dat alleen drempelverlaging leidt tot 
een zeer groot aantal scholen dat in aanmerking komt voor extra 
formatieve middelen, terwijl het dan bij een groot deel gaat om zulke 
geringe extra’s dat het weinig effect meer kan hebben. Tegelijkertijd 
wordt geconstateerd dat er gebieden zijn, in de steden maar ook op het 
platteland, waar evident sprake is van een relatieve achterstand die 
substantieel is. Daarom wordt dus gedacht aan een combinatie van 
gewicht en PCG, waardoor de extra middelen beter op de juiste plaats 
komen. Nadere informatie over de probleemcumulatiegebieden kunt u 
vinden op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): 
www.scp.nl\onderzoek\cumulatiegebieden  
 
Effect pas voor 2009-2010 
Voor alle duidelijkheid, de discussie hierover is gaande, er moet nog 
overleg over plaatsvinden en de Tweede Kamer wil uiteraard ook nog 
zijn zegje erover doen. Het betekent in elk geval dat de drempel van 3% 
niet echt meer aan de orde is. Je zou kunnen zeggen dat de toekenning 
nu meer gaat plaatsvinden waar dat ook echt nodig is. Het is duidelijk dat 
deze discussie nog wel enige tijd voort zal woeden. 
 
In elk geval zal het nog geen effect hebben voor de toekenning voor het 
schooljaar 2008-2009. Maar de telling van 1 oktober 2008 voor het 
schooljaar 2009-2010 zal volgens de bedoeling al wel te maken krijgen 
met een gewijzigde gewichtenregeling. Het is de bedoeling dat de 
bijgestelde gewichtenregeling daarna niet meer aan verandering 
onderhevig zal zijn. Tegen die tijd moet ook nog bezien worden of de 
compensatieregeling dan nog aan de orde zal zijn. In elk geval zal 
daarbij het effect van de PCG-toekenning betrokken worden. 
 
Het betekent voor het schooljaar 2008-2009 dat de huidige benadering 
blijft gelden op basis van de telling van 1 oktober 2007. Ook de 
compensatieregeling blijft dan van kracht, zij het dat de huidige 100%-
benadering ervan dan wordt verlaagd. 
 
Compensatieregeling 
De compensatieregeling voor 2007-2008 is nu toegekend. De 
betreffende beschikkingen werden in mei jongstleden uitgebracht. Dat is 



erg laat in het schooljaar, terwijl het om nogal forse bedragen kan gaan. 
Gelukkig kon al veel eerder de (betrouwbare) berekening worden 
gemaakt met het instrument van VOS/ABB. Maar voor noodzakelijke 
beslissingen omtrent rddf-plaatsing of ontslag is dit eigenlijk een veel te 
late bekendmaking. 
 
Daarom is het dringend gewenst dat de compensatieregeling voor 2008-
2009 aanzienlijk eerder gereed komt. Daarbij zal het gaan om 
compensatie in vergelijking met het schoolgewicht van de datum 1 
oktober 2005 voor het schooljaar 2006-2007. 
 
De nieuwe benadering waarbij mogelijk ook het effect van PCG 
meespeelt, is voor het komende schooljaar dus nog niet effectief. 
De omvang van de compensatieregeling was voor 2007-2008 op 100% 
gesteld. Dat zal in elk geval lager worden. Ook op dat punt is er nog 
geen duidelijkheid, maar het zal waarschijnlijk ergens tussen de 50 en 
80% liggen. Het compensatiebedrag waarmee gerekend wordt (de 
huidige � 2.898,85) zal de index van de GPL volgen, maar wel met dit 
percentage worden bijgesteld.  
 
Dit zijn factoren die niet bevorderlijk zijn voor spoedige duidelijkheid over 
de nieuwe compensatieregeling. Ook moet eerst alles nog doorgerekend 
worden op basis van de telgegevens van 1 oktober 2007. Gelukkig is er 
één zekerheid: lumpsumbetaling vindt vooraf plaats en dat betekent ook 
dat het effect van de gewijzigde gewichtenregeling in december al 
duidelijk moet zijn. Want voor de bekostiging van de groepsafhankelijke 
bekostiging (Londo) is het nodig de omvang van de toegekende formatie 
– dus ook van de gewichtenregeling – te kennen.  
 
Het percentage van de compensatie zal dan hopelijk spoedig ingevuld 
worden. Zodra dat mogelijk is zullen we het instrument voor de 
berekening van de compensatie op bestuursniveau dan weer 
beschikbaar stellen in de Toolbox op www.vosabb.nl.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 



 


