
De globale opbouw van het Budget Personeelsbeleid basisschool 
 
Uit de gedetailleerde weergave van de ontwikkeling van het Budget Personeelsbeleid blijkt 
wel dat het budget Personeelsbeleid uit veel afzonderlijke componenten bestaat die in de 
loop van de tijd de nodige wijzigingen, toevoegingen en verminderingen hebben ondergaan. 
Het is duidelijk dat daardoor het zicht op hetgeen wordt toegekend voor de diverse 
onderdelen danig wordt belemmerd.  
 
In principe is dat een uitstekende zaak. Voor het maken van beleid dient niet primair de 
toekenning op onderdelen leidend te zijn voor de besteding, integendeel. Eerst de visie, dan 
de eigen beleidsplannen en vervolgens de feitelijke besteding op basis van de eigen 
prioriteiten daarbij. Dan maakt het weinig uit welk potje het geld komt: er zijn geen schotten 
meer en het gaat om de totale begroting van de organisatie in een meerjarig perspectief. 
 
Tegelijkertijd wordt nog regelmatig gevraagd naar de opbouw van het budget 
Personeelsbeleid. Als dan wordt gereageerd in bovenstaande zin dat het primair om de 
eigen keuzen gaat, wordt daar tegenover vaak gesteld dat men dat ook doet maar voor het 
interne overleg, bijv. wat gaat naar de school en wat bovenschools, het toch zinvol vindt om 
enig houvast te hebben omtrent de opbouw van het budget. Het is dan meer bedoeld als een 
achtergrondgegeven zonder dat het bepalend is in de beleidskeuzen. 
 
Met het oog op het overleg over het onderwijsbeleid op centraal niveau is het natuurlijk wel 
zaak dat er knowhow en geheugen is over alle toekenningen en de afwegingen daarbij. 
Daarom is het in principe wel mogelijk na te gaan hoe de opbouw van het budget 
Personeelsbeleid nu bij benadering is. Bij benadering omdat de onderbouwing van de 
toekenningen niet altijd nauwkeurig werd gespecificeerd en de indexeringen van de 
bedragen wel eens verschillend kan zijn. 
 
Ook is het van belang er rekening mee te houden dat enkele componenten in de toekenning 
specifiek gelden voor bepaalde scholen. Dat betreft voor de basisschool de component 
kleinescholentoeslag en de component zwartescholentoeslag.  
Deze beide componenten zijn zo specifiek en tegelijkertijd wel herkenbaar in de toewijzing 
waardoor het mogelijk is deze buiten beschouwing te laten. 
 
De overige componenten die in de loop van de tijd zijn toegekend betreffen de volgende: 
a. Nascholing. Dit betreft de afzonderlijke toekenning voor nascholing die kort voor 2001 

nog geoormerkt werd toegekend. 
b. IPB. De implementatie van het integraal personeelsbeleid is op basis van 

convenantsafspraken gepaard gegaan met meerjaarlijkse toekenningen van bijdragen. 
De toekenning werd gevolgd door onderzoek naar de resultaten ervan. Een van de 
doelen was het tot stand brengen van een professioneler personeelsbeleid. Dat doel is 
deels geslaagd en is nu meer ondergebracht in de CAO PO afspraken, bijv. de POP-
gesprekken rondom de bekwaamheidseisen en het onderhoud ervan van de Wet BIO. 

c. MOA-lineair: Dit werd toegekend voor management, ondersteuning, arbeidsmarktbeleid 
en arbeidsomstandigheden (ARBO).  

d. Management (en Bestuur). Dit betreft een kleine toevoeging bedoeld voor het 
management en staat los van het budget Bestuur en Management dat later is gekomen. 

e. Voorjaarsnota 2001. Op grond van een interdepartementaal onderzoek werd 
geconstateerd dat de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt van het onderwijs danig te 
wensen overliet. Daarom werd besloten tot een forse meerjarige impuls om daar 
verbetering in aan te brengen. Het budget werd met name toegekend voor 
functiedifferentiatie, beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof, zij-instromers en 
herintreders, LIO-ers en voor ondersteunende functies.  

f. Schoolprofielbudget. Dit budget bestond al langer en was in feite in de loop van de tijd 
ook opgebouwd uit afzonderlijke onderdelen. Doel van dit budget, ook wel aangeduid als 



budget PKI stond voor personeelsbeleid, kwaliteit en innovatie. Primair ging het om 
personeelsbeleid. 

g. 4 uur S4 ondersteuning. Doel was evident de mogelijkheid te bieden om de betreffende 
ondersteuning te verkrijgen. Deze toekenning bestond uit een vast bedrag per school en 
beoogde de mogelijkheid te geven van een stukje conciërge of administratieve kracht. 

h. I-C verlof eigen rekening. Het betreft hier de decentralisatie van de verlofregelingen uit 
het voormalige hoofdstuk I-C van het rechtspositiebesluit. Dit geld ging nu niet meer naar 
het Vervangingsfonds, maar naar de besturen die vervolgens wel een premie voor deze 
decentrale verlofregelingen moest betalen die ongeveer overeenkwam met de 
toekenning in dit budget. 

i. Extra 4 uur S4 ondersteuning. Bedoeld ter uitbreiding van de ondersteuning onder g.  
j. Convenant professionalisering. Naast extra middelen werden bestaande subsidiestromen 

samengevoegd: de budgetten voor LIO-ers, zij-instromers en ‘Opleiden in school’. 
k. Schoolbegeleiding. De overgang van aanbod- naar vraagfinanciering van de OBD is in 

twee fasen uitgevoerd. Het budget is daarbij verhoogd om de kosten van BTW bij 
aankoop op de markt te kunnen betalen.  

l. Convenant beloning schoolleiding. De toekenning beoogde de mogelijkheid te bieden tot 
verbetering van de positie van de schoolleider in het bijzonder op de kleine school 
(minder dan 195 leerlingen op de teldatum). Die verbetering kan en kon vorm krijgen 
door een betere salariëring van de directeur, door aanstelling van een administratieve 
kracht, conciërge of secretariële ondersteuning. 

 
Het is niet erg zinvol de afzonderlijke componenten allemaal apart te houden, met name 
omdat diverse in feite dezelfde doelstelling beogen. Daarom volgt hierna een clustering van 
deze afzonderlijke componenten tot meer samenhangende onderdelen. 
Deze clustering is als volgt: 
 
1. Nascholing: hierin wordt samengevoegd hetgeen als nascholing werd toegekend plus de 

middelen van het Convenant professionalisering. 
2. Personeelsbeleid: Dit omvat de toekenning voor IPB, het overgrote deel van de MOA-

middelen, de middelen van de voorjaarsnota 2001 en het schoolprofielbudget. 
3. Ondersteuning management: Hiertoe worden gerekend de toekenningen voor 

Management, iets van het budget MOA, de uren voor betaalde ondersteuning S4 en het 
Convenant schoolleiding. 

4. Decentraal verlof: Dit betreft de middelen voor de kosten van het decentraal verlof, zoals 
de premie aan het Vervangingsfonds en de betaling van vervanging voor 
ouderschapsverlof en enkele vormen van buitengewoon verlof die niet meer 
gedeclareerd kunnen worden bij het fonds. 

5. Onderwijsbegeleiding: Het gaat hier om de middelen die nu rechtstreeks naar de 
schoolbesturen gaan. 

 
In de toekenning is over het algemeen sprake van een bedrag per leerling, maar soms ook 
van een vast bedrag per school. Dat laatste maakt het lastig om de toekenning weer te 
geven in de vorm van een percentage. Daarom zijn de vaste bedragen omgerekend in een 
bedrag per leerling, daarbij uitgaande van een gemiddelde school. 
Ook is er sprake van een bedrag per gewichtsleerling. Die is hierbij ook buiten beschouwing 
gelaten. 
 
Het bedrag van iedere afzonderlijke component is elk jaar afzonderlijk geïndexeerd vanaf het 
moment dat de component deel uitmaakte van het budget Personeelsbeleid. De clustering 
geeft dan vervolgens het onderstaande overzicht met de stand van zaken op basis van de 
bedragen zoals die in de Regeling bekostiging personeel PO 07-08 in juli 2008 zijn 
gepubliceerd.  
De bedragen zijn in ronde cijfers weergegeven. 
 



     Bedrag per leerling Percentage 
Nascholing     €   47    13 
Personeelsbeleid    € 180    49,5 
Ondersteuning management   €   61    17 
Decentraal verlof    €   40    11   
Onderwijsbegeleiding    €   35      9,5 
Totaal      € 363  100 
 
Het bedrag per leerling is zo’n € 55 per leerling hoger dan in de regeling is aangegeven. Dat 
komt door de omrekening van de vaste bedragen in een bedrag per leerling. Voor de 
gemiddelde basisschool gaat het dan dus om een bedrag van ongeveer € 12.500 voor 
ondersteuning management. 
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