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Lumpsum PO kan van start! 
 
Het voorjaar van 2002 is gebruikt om te verkennen onder welke condities de invoering 
van lumpsumbekostiging in het PO mogelijk is. Inmiddels is die verkenning gereed en 
hebben de onderwijsorganisaties en het ministerie zich er op hoofdlijnen over uit 
gesproken. De volgende fase is gericht op het opnemen van dit beleidsvoornemen in 
het regeerakkoord en de komende begroting. In dit artikel een overzicht van deze 
ontwikkeling. 
 
 
1 Inleiding 
 
Zo’n tien jaar geleden werden hoofdlijnen geformuleerd over de besturingsfilosofie in het 
onderwijs in het zogenaamde Schevenings Beraad. Eén van de zaken daarbij was de wijze 
van bekostiging. Geconcludeerd werd dat deregulering en vergroting autonomie gediend zijn 
met een globale vorm van financiering die optimale vrijheid moest laten aan het 
onderwijsveld, binnen de kaders van verantwoording van besteding van publieke middelen 
aan de gemeenschap en aan de direct betrokkenen. Concreet leidde dit tot het streven naar 
lumpsumbekostiging per 1 augustus 1996 voor het VO en werd voor het PO als streefdatum 
1 augustus 1998 genoemd. Inmiddels is de lumpsumbekostiging in het VO sinds die tijd van 
kracht en uit evaluatie blijkt dat men dit over het algemeen als een positieve ontwikkeling 
waardeert. De gewenste grotere beleidsvrijheid wordt in toenemende mate gerealiseerd, en 
momenteel wordt overlegd over een verdergaande technische vereenvoudiging van de 
systematiek van de lumpsumbekostiging. 
De plannen in het PO bleven steken in de sfeer van voornemens, met name door de 
kleinschaligheid binnen deze sector en de politieke wens om voor de beslissing over de 
invoering in het PO eerst de invoering in het VO te evalueren. Dat laatste is in positieve zin 
inmiddels achter de rug, maar het probleem van de kleinschaligheid - weliswaar wat 
verminderd - is nog steeds in belangrijke mate aanwezig.  
Voor de VOS/ABB is dit reden geweest om in het najaar van 2000 deze zaak opnieuw aan 
de orde te stellen en tegelijkertijd te komen met een concrete aanpak op hoofdlijnen. Die 
aanpak hield in dat lumpsumbekostiging voor de grotere besturen in het PO op korte termijn 
ingevoerd moest worden, terwijl de kleine(re) schoolbesturen een langere tijd zouden krijgen 
om zich daarop voor te bereiden, en de eerstkomende tijd nog in de declaratiebekostiging 
zouden blijven. Deze benadering, de duale aanpak, leidde ertoe dat de bewindslieden zich 
na enige tijd ook uit gingen spreken over de bekostiging en zich voorstander betoonden van 
lumpsum voor het PO. 
 
De volgende fase hield in dat een werkgroep van besturen- en personeelsorganisaties 
samen met het departement een verkenning uitvoerden over de invoering van lumpsum in 
het PO1, ondersteund door onderzoeksbureaus. Voorjaar 2002 leidde dit tot een rapportage 
over deze verkenning. Die rapportage is voorgelegd aan het zogenoemde strategisch 
regieoverleg, een platform waar de toppen van de onderwijsorganisaties en het departement 
bijeenkomen, voor een uitspraak op hoofdlijnen. Inmiddels heeft dit strategisch regieoverleg 
zich voor lumpsumbekostiging PO uitgesproken en in een tweede sessie ook over de wijze 
van invoering ervan. 

                           
1 Lumpsum in het PO heeft betrekking op de scholen die onder de WPO vallen (basisscholen en speciale basisscholen), onder 
de WEC vallen (scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs) en de praktijkscholen met declaratiebekostiging die onder de 
WVO vallen. De verkenning heeft zich voornamelijk op de WPO geconcentreerd vanuit de overweging dat na de wettelijke 
invoering van de REC’s per cluster de schaal dusdanig wordt dat lumpsumbekostiging zonder problemen kan worden 
ingevoerd en naar verwachting warm onthaald zal worden. De positie van de praktijkscholen onder de WVO zal in het beleid 
eerst duidelijker gestalte moeten krijgen, lumpsumbekostiging in een relatie met een school voor VO lijkt ook los van wat er 
in het PO gebeurt, de enige realistische optie voor deze scholen. 
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Hierna zullen we eerst nader ingaan op de afwegingen waarom lumpsum bepleit wordt, en 
vervolgens wordt nader ingegaan op de verkenning die heeft plaats gevonden. Apart wordt 
aandacht besteed aan de lastige perikelen rond de invoering van lumpsum en de weg die 
gekozen is. 
 
 
2 Waarom lumpsumbekostiging 
 
Schoolbesturen hebben beleidsruimte nodig. Ruimte om leerlingen onderwijs op maat te 
bieden, om in te spelen op lokale verschillen en om een passend en tijdig antwoord te 
hebben op de snel veranderende maatschappelijke verhoudingen. Daarvoor is nodig dat de 
beleidsvrijheid van schoolbesturen toeneemt en dat centrale regels ruimer en globaler 
worden. Hierbij gaat het niet om onderwijskundig beleid alleen, maar om een integrale 
beleidsaanpak waarin met name ook personeels- en financieel beleid een onlosmakelijk 
geheel vormen. Doelstellingen van een organisatie worden het best bereikt als het niet 
verkokerd, maar in onderlinge samenhang wordt uitgewerkt.  
Lumpsum houdt voor het PO in dat: 
- er sprake is van een vooraf genormeerde vergoeding  

• gebaseerd op kenmerken van een school,  
• waarbij de normering de kostenposten betreft die in principe voor alle scholen en 

besturen gelden, 
- de besteding is een zaak is van het bestuur en het bestuur / de school bekostigen zelf de 

activiteiten die plaats vinden zonder dat er sprake is van enige vorm van declaratie,  
- er geen bestedingsvoorschriften zijn, noch is er sprake van oormerking, 
- verantwoording plaats vindt door een financieel jaarverslag voor de toets van 

rechtmatigheid en doelmatigheid. 
Lumpsumfinanciering is op deze wijze een maatregel om de beleidsvrijheid op het financiële 
terrein te vergroten, de bedrijfsvoering van de scholen te vereenvoudigen en de 
bestuurbaarheid van de sector te verbeteren. 
 
Op dit moment kent het PO een bekostiging voor de materiële instandhouding (Londo) die 
reeds de kenmerken heeft van lumpsum, een personele bekostiging gebaseerd op declaratie 
achteraf van het toegekende formatiebudget, en sinds kort een  klein budget in geld dat 
geoormerkt is voor personeelsbeleid2. Het overgrote deel van het totale budget bestaat uit de 
declaratie van de personele kosten (ongeveer 80%), gevolgd door de bekostiging van de 
materiële instandhouding (ongeveer 14%) en vervolgens het Budget voor Personeelsbeleid 
(rond de 6%), dat enige ruimte geeft voor een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid.  
De declaratie van de personele kosten brengt met zich mee dat er tal van regels nodig zijn 
die aangeven welke kosten gedeclareerd mogen worden. De combinatie van declaratie en 
het Budget voor Personeelsbeleid maakt het nog complexer doordat apart bijgehouden moet 
worden welke personele kosten ten laste van declaratie en welke personele kosten voor 
eigen rekening van het bestuur komen. Te verwachten is dat bij verdere decentralisatie van 
het arbeidsvoorwaardenbeleid, het Budget voor Personeelsbeleid in omvang nog zal 
toenemen. Dat leidt tot steeds meer regels om onbedoeld gebruik van het declaratiebudget 
te vermijden3. Bijvoorbeeld om te zorgen dat personeel met periodieken ten laste van het 
                           
2 Dit budget wordt formeel omschreven als het schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning, en wordt veelal 
aangeduid als Budget O&O. Een wetswijziging is in voorbereiding om dit budget een formele grondslag in de wet te geven, 
waarbij het de bedoeling is te komen tot een nieuwe naam: het schoolbudget voor personeelsbeleid. Om de 
verantwoordelijkheid van het bestuur voor dit budget duidelijk te maken lijkt de aanduiding schoolbudget minder gelukkig. 
Een goede naam voor dit budget is daarom: Budget voor Personeelsbeleid. De oormerking is voor personeelsbeleid, waarvan 
een niet onaanzienlijk deel besteed moet worden aan landelijk vastgelegde doelen zoals ouderschapsverlof en toekenning 
extra periodieken voor herintreders. 
3 Voor de ‘liefhebber’ betekent dit calculeren met fre’s en geld om na te gaan wat het goedkoopste is. Over de besteding 
waarin ook dit soort afwegingen aan de orde komen, is sinds kort de brochure “Budget Personeelsbeleid voor het PO” uit.  
Deze brochure is aan alle scholen en besturen in het PO-veld toegestuurd in het kader van het project SPS, waarin VOS/ABB 
samen met andere (besturen)organisaties samenwerkt. 
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Budget voor Personeelsbeleid, bij overgang naar een andere werkgever niet volledig ten 
laste van het declaratiebudget komen. De administratie, de verantwoording en de controle op 
verschuivingen tussen het Budget voor Personeelsbeleid en het declaratiebudget zullen dan 
verder in complexiteit toenemen. 
 
Schoolbesturen willen een op maat gesneden arbeidsvoorwaardenpakket kunnen bieden, 
dat recht doet aan de situatie waarin zij verkeren en rekening houdt met toekomstige 
ontwikkelingen. Om zo’n meer op maat gesneden pakket aan arbeidsvoorwaarden te kunnen 
leveren is verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming noodzakelijk. En die 
verdergaande decentralisatie is niet goed denkbaar zonder de afschaffing van de 
gedetailleerde declaratieregels en vervanging ervan door lumpsumbekostiging.  
Om tot een werkelijke modernisering van de arbeidsvoorwaarden en van de bedrijfsvoering 
te komen kan het RPBO in zijn huidige vorm en opzet op termijn niet gehandhaafd blijven. 
Het RPBO regelt immers niet alleen gedetailleerd de arbeidsvoorwaardelijke verhouding 
tussen werkgever en werknemer, maar kent ook tal van bepalingen gericht op de beheersing 
van de uitgaven die, in verband met het declaratiestelsel, voor rekening komen van het Rijk. 
Bij handhaving van het declaratiestelsel kan OCenW in verband met de beheersing van de 
rijksbegroting niet van deze bepalingen afzien en zullen die centraal vastgestelde bepalingen 
een voortdurende rem zijn op de modernisering en decentralisatie van de 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Daarmee is de introductie van lumpsumfinanciering een belangrijke voorwaarde geworden 
om tot moderne aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te komen, die noodzakelijk zijn om de 
reputatie van het beroep van leraar en de reputatie van de sector te verbeteren. Dat betekent 
niet dat er tot de introductie van lumpsumfinanciering geen stappen gezet kunnen worden op 
weg naar eigentijdse arbeidsvoorwaarden. Het betekent dat lumpsumfinanciering nodig is 
om uiteindelijk te komen tot een evenwichtig en flexibel systeem van bekostiging en 
arbeidsvoorwaarden. Het betekent ook dat met het oog op de naderende komst van de 
lumpsum, de werkgevers en werknemers de verantwoordelijkheid nemen om tijdig tot 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken komen ter vervanging van het RPBO in zijn huidige vorm. 
Meer beleidsvrijheid voor de schoolbesturen, betekent ook dat op de werkvloer, door 
onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en door schoolleiders, meer eigen 
initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Dat levert niet alleen een aanpak op die is 
toegesneden op de lokale situatie, maar het stimuleert ook oplossingsgericht denken, het 
verrijkt het beroep van leraar, werkt motiverend en verbetert zo de kwaliteit. 
 
Ook de ‘initiatiefrijke scholen’ vinden deze ontwikkeling belangrijk. Zij willen een pilot starten 
om te komen tot competentieprofielen, één functiegebouw voor alle personeel, inzet van 
middelen gericht op kwaliteitsverbetering en een betere van afstemming personele en 
materiële budgetten. De ‘initiatiefrijke scholen’ willen daarom een vorm van 
lumpsumbekostiging, geen scheiding tussen de verschillende budgetten, geen 
bestedingsbeperkingen en geen declaratie achteraf.  
Uit contacten met bestuurders en schoolleiders en met besturenorganisaties en 
vakorganisaties blijkt dat de doelen van de ‘initiatiefrijke scholen’ de doelen van een groot 
aantal schoolbesturen zijn. Een wetsvoorstel is in de maak dat het mogelijk moet maken dat 
zo’n 30 schoolbesturen met ingang van 1 augustus 2003 alvast op een ‘lumpsum’-achtige 
manier aan het werk kunnen. Zij worden dan de voorlopers voor de rest en hun ervaringen 
zijn van groot belang voor de overige besturen en scholen in het PO. 
 
 
3 De verkenning 
 
De verkenning heeft als vertrekpunt hetgeen door de bewindslieden als beleidsvoornemen is 
kenbaar gemaakt. Zo staat in de beleidsagenda bij de rijksbegroting 2002 dat er over enkele 
jaren een begin wordt gemaakt met de invoering van lumpsumbekostiging. In de notitie 
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“Kwaliteit aan de basis” wordt uitgegaan van invoering per 1 augustus 2004, voor 
schoolbesturen die daar qua beleidsvoerend en risicodragend vermogen aan toe zijn.  
 
Ter voorbereiding op de besluitvorming over lumpsumfinanciering in het primair onderwijs, 
zijn de mogelijkheden en de risico’s verkend. De verkenning heeft langs drie sporen 
plaatsgevonden: 
• Is er een geschikt verdeelmodel, waarbij de schoolbesturen een lumpsum krijgen die 

declaratiebekostiging voldoende benadert (beperkte herverdeling)? Hoe verhoudt dit 
model zich tot de financiële stuurinstrumenten die in het huidige stelsel worden 
gehanteerd (oormerken, schotten, specifieke regelingen)? 

• Welk beleidsvoerend en risicodragend vermogen is nodig bij de schoolbesturen? Welke 
maatregelen zijn nodig om voor dit vermogen te zorgen en welke invoeringsstrategie 
hoort daarbij? 

• Zijn verdeelmodel en invoeringsstrategie uitvoerbaar en controleerbaar? 
 
Voor het eerste spoor is een onderzoek uitgevoerd naar de herverdeeleffecten door IVA en 
Center applied research. De consequenties voor de huidige financiële stuurinstrumenten zijn 
intern door het departement onderzocht.  
Twijnstra Gudde heeft met IVA onderzocht welk beleidsvoerend en risicodragend vermogen 
van de besturen en scholen nodig is, en welke voorwaarden daarbij van essentieel belang 
zijn. Ook is beperkt gekeken naar een passende invoeringsstrategie, en is een ruwe 
becijfering gemaakt van de globale financiële gevolgen voor de benodigde bestuurs- en 
managementondersteuning. 
Cƒi heeft naar de uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid gekeken. 
De besturen- en personeelsorganisaties hebben de verkenning actief begeleid. 
 
In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het doel van lumpsum, voorzover dat 
uitgangspunten oplevert bij de keuze van de te onderzoeken modellen en 
invoeringsstrategie. Vervolgens worden de resultaten van de verschillende onderzoeken kort 
weergegeven.  
 
3.1 Doel lumpsumfinanciering PO 
Lumpsumfinanciering is niet een te isoleren maatregel of een streven dat op zichzelf staat. 
Het is een maatregel die de schoolbesturen meer bestedingsvrijheid geeft. Daar ligt een visie 
aan ten grondslag, namelijk dat schoolbesturen met een grotere beleidsvrijheid en met 
voldoende beleidsvoerend vermogen beter toegerust zijn om in onze dynamische en 
heterogene samenleving goed onderwijs te geven.  
Lumpsum heeft als maatregel alleen zin, als de vrijheid om keuzes te maken ook werkelijk 
toeneemt (bijvoorbeeld geen schotten tussen budgetten, geen oormerken, minder regels) en 
als die vrijheid niet weer wordt weggenomen bijvoorbeeld door gedetailleerde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Meer ruimte voor eigen beleid komt alleen bij de scholen 
terecht, als alle partijen (overheid, werkgevers, vakorganisaties) de verantwoordelijkheid 
nemen om die ruimte daar neer te leggen. 
 
Bij een transparant lumpsumstelsel weten onderwijsinstellingen vooraf op basis van een 
algemeen bekende formule hoeveel budget er in euro's beschikbaar is. De schoolbesturen 
bepalen zelf hoe zij het geld besteden, om te komen tot kwalitatief hoogwaardig en passend 
onderwijs aan alle leerlingen. Over de besteding van de middelen en de bereikte doelen 
leggen de besturen verantwoording af aan de directe omgeving en aan de overheid.  
 
Lumpsum stelt schoolbesturen in staat met geld te sturen op kwaliteitsverbetering. Lumpsum 
heeft alleen zin als het de schoolbesturen in staat stelt een integraal personeelsbeleid te 
voeren. Als de schoolbesturen bij werving goed kunnen inspelen op de arbeidsmarkt.  Als ze 
rekening kunnen houden met prestatieverschillen, gedifferentieerde beloning en 
teambeloning kunnen invoeren, en kunnen uitgaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van 



 
Voortgang invoering lumpsum PO, aflevering 1, medio 2002      5 

personeel en die mogelijkheden via opleidingsplannen kunnen afstemmen op de 
organisatiedoelstellingen in onderwijskundige zin.  
De beperkingen op het verschuiven van formatieruimte tussen scholen en op het te gelde 
maken van niet gebruikte formatieruimte worden als belemmerend en onrechtvaardig 
ervaren. 
 
Kwaliteitsverbetering komt niet vanzelf tot stand en ook niet door lumpsumfinanciering alleen 
maar als zodanig in te voeren. Daarom wordt naast de invoering van lumpsum in het primair 
onderwijs gewerkt aan bijvoorbeeld flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden, 
decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid en integrale kwaliteitszorg (plannen, 
uitvoeren, meten, verbeteren).  
De keuzevrijheid zou ook minder gunstige mogelijkheden kunnen bieden en kan ook leiden 
tot een minder gewenste aanpak, zoals commerciële activiteiten die ten koste gaan van 
publieke taken. Daarom is versterking van de verantwoording nodig, zowel naar de centrale 
overheid, als naar de lokale omgeving. Om daartoe te komen, wordt gewerkt aan de 
verbetering van de verantwoording (onder andere financieel jaarverslag), het toezicht door 
de Inspectie en de modernisering van de medezeggenschap. 
 
Lumpsumfinanciering vergroot de keuzevrijheid van schoolbesturen. Dat betekent een 
uitbreiding van taken en daar hoort bij dat de besturen dan ook zelf de financiële en 
bestuurlijke risico’s dragen die samenhangen met de gevolgen van die keuzes. 
Beleidsbeslissingen hebben vaak meerjarige financiële consequenties, die goed ingeschat 
moeten worden. Daarvoor is een versterking nodig van de deskundigheid en vaardigheid op 
het terrein van het financieel en personeelsmanagement.  
 
3.2 Onderzoeksresultaten 
Verdeling van het budget 
Voor de verdeling van beschikbare begrotingsgeld over de schoolbesturen is een aantal 
modellen doorgerekend. De meest relevante zijn: 
a. Een stelsel waarbij het budget alleen bepaald wordt op basis van het aantal leerlingen en 

het schoolgewicht. Dit is het meest transparante verdeelmodel. Schoolbesturen kunnen 
op basis van demografische gegevens meerjarenramingen maken. In dit model gaat 14% 
van de schoolbesturen er meer dan 5% op achteruitgaat (voor een totaal bedrag van 
38,4 miljoen euro per jaar). 

b. Een stelsel waarbij alle rekenregels die nu gelden, ook worden gebruikt om de lumpsum 
per schoolbestuur te berekenen. Dit stelsel houdt bijvoorbeeld rekening met de schaal 
(kleine scholen toeslag, directietoeslag), groei en krimp en de verhouding tussen 
onderbouw en bovenbouw. De toename van rekenregels maakt het stelsel minder 
transparant. In dit model gaan 8% van de schoolbesturen gaat er meer dan 5% op 
achteruitgaat (voor een totaal bedrag van 12,7 miljoen euro per jaar). 

c. Net als bij b worden weer alle rekenregels die nu gelden gebruikt om de lumpsum te 
berekenen, maar nu wordt ook rekening gehouden met de leeftijd van het personeel 
(aantallen met een onderscheid van 10 jaar verschil in leeftijd, 20-30 jaar enzovoorts). De 
transparantie neemt verder af, wel is op voorhand het budget bekend, want er wordt niet 
achteraf afgerekend op basis van de werkelijke kosten. 
7% van de schoolbesturen gaat er meer dan 5% op achteruitgaat (voor een totaal bedrag 
van 5,9 miljoen euro per jaar). 

De grootste herverdeeleffecten doen zich voor bij de kleine schoolbesturen. Naarmate het 
aantal scholen resp. het aantal leerlingen van een schoolbestuur toeneemt, worden de 
herverdeeleffecten kleiner. 
 
Financiële sturing 
De bekostiging wordt gebruikt om te sturen, bijvoorbeeld door schoolbesturen meer of 
minder gedetailleerd, te verplichten geld aan bepaalde doelen te besteden. De verschillende 
financiële stuurinstrumenten zijn in kaart gebracht. Met het overgrote deel van deze 
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instrumenten is relatief weinig geld gemoeid. Gezien de doelstelling van lumpsumfinanciering 
(bestedingsvrijheid) is het zaak zo veel mogelijk bestedingsbeperkingen op te heffen. Per 
instrument zal hier gekozen moeten worden of het geld geoormerkt blijft of niet. Een aantal 
belangrijke beperkingen die nu gelden: 
• budget voor personele doeleinden mag nu niet aan materiële zaken besteed worden; 
• formatieve middelen voor de klassenverkleining in de onderbouw mogen niet in de 

bovenbouw besteed worden; 
• schoolbesturen zijn gebonden aan procedures als zij formatieve middelen willen 

verschuiven tussen scholen, doordat de bekostiging op schoolniveau plaatsvindt en niet 
op bestuursniveau. 

Het ligt voor de hand deze bestedingsbeperkingen op te heffen. In plaats hiervan ontstaat 
bestedingsvrijheid voor de schoolbesturen. Waarover verantwoording moet worden afgelegd, 
zowel aan de overheid, aan de onderwijsgebruikers en andere direct betrokkenen. 
 
Wel kan het zinvol zijn om in de rekenregels voor de lumpsum rekening te houden met een 
aantal specifieke omstandigheden. Die kunnen gebaseerd zijn  op kenmerken van leerlingen, 
zoals mate van  achterstand en benodigde extra zorg, als kenmerken van een school, zoals 
(zeer) kleine scholen of groeischolen. Hiervoor kunnen binnen de lumpsum (dus zonder 
oormerking) extra middelen worden toegekend om schoolbesturen in staat te stellen 
voldoende zorg aan hun leerlingen te bieden. 
 
Beleidsvoerend vermogen van scholen 
Uit het onderzoek naar de mate waarin beleidsvoerend vermogen is ontwikkeld (gebaseerd 
op nadere bewerking van onderzoek naar nascholing en taakbeleid dat eerder heeft plaats 
gevonden), komt als indicatie naar voren dat circa 6 % van de schoolbesturen beleidsrijk 
genoemd kan worden, ca 51 % beleidsarm, terwijl ca. 43 % in een overgangsstadium 
verkeert. 
Om lumpsumfinanciering in te voeren zijn er dus maatregelen nodig om het strategisch 
denken en handelen van scholenbesturen aanmerkelijk te vergroten en maatregelen gericht 
op de operationele uitvoering. Er zullen instrumenten nodig zijn gericht op planning, 
beheersing en organisatie- en procesontwikkeling. De ‘initiatiefrijke scholen’ willen op korte 
termijn instrumenten ontwikkelen en testen. Er zullen cursussen ontwikkeld worden en het 
kan nodig zijn een expertisecentrum in te richten. Het bestuurlijk apparaat van de scholen 
moet versterkt worden. Er is meer tijd nodig voor management. Alleen dan kunnen 
schoolbesturen professioneel invulling geven aan eigen beleid en flexibele 
arbeidsvoorwaarden. Dat dit wel een aanzienlijk investering vergt is duidelijk, maar daar 
staat tegenover dat de PO-sector aantrekkelijker wordt voor talentvolle toekomstige 
werknemers, die de kwaliteit in huis hebben om onderwijs en zorg op maat te bieden. 
 
Zowel voor het opvangen van de herverdeeleffecten als voor de opbouw van bestuurlijke 
expertise geldt dat een grotere schaal voordelig is. De schoolbesturen, ondersteund door 
besturenorganisaties, hebben tijd nodig om te zoeken naar grotere verbanden om risico's af 
te dekken, zonder de bestuurlijke zelfstandigheid te verliezen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht 
over de oprichting van coöperatieve verenigingen. Met name de kleine ‘initiatiefrijke scholen’ 
willen de mogelijkheden van risicodekking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid 
onderzoeken. 
Ook kan gewerkt worden aan onderlinge waarborgfondsen om risico's van met name de 
kleine schoolbesturen op te vangen, ook vergelijkbaar met het huidige Noodfonds dat bij de 
invoering van het formatiebudgetsysteem (FBS) is opgericht. In dat verband is het nuttig ook 
het (verplichte karakter van het) participatiefonds en het vervangingsfonds te heroverwegen.  
Het initiëren en oprichtingen van samenwerkingsverbanden zoals coöperatieve verenigingen 
en onderling waarborgfondsen, is een verantwoordelijkheid van het veld. Zo is een actieve 
rol van besturenorganisaties en de vakorganisaties noodzakelijk om tot voldoende 
risicodragend en besturend vermogen te komen, ook bij de kleine besturen. 
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Invoeringsstrategieën 
In haar onderzoek komt Twijnstra Gudde tot twee voor de hand liggende 
invoeringsstrategieën: 
• Duale invoering, waarbij een schoolbestuur binnen een bepaalde periode op lumpsum 

overgaat. Het is duidelijk dat dan sprake zal zijn van een groep die de voorhoede vormt 
en van een groep die de hekkesluiters zullen zijn. Verschil in tempo is evident: het snelle 
deel werkt al met lumpsum, terwijl het langzame deel nog met declaratie werkt. 

• Lumpsum wordt gefaseerd ingevoerd. In een aantal jaren doorlopen alle schoolbesturen 
een aantal stappen om uiteindelijk bij een transparant lumpsumstelsel uit te komen. In 
principe zijn er dan geen voorlopers en achterblijvers maar gaat de gehele groep in 
hetzelfde tempo. 

Bij de beoordeling van de invoeringsmogelijkheden is door Twijnstra Gudde een aantal 
uitgangspunten gehanteerd die het beste met trefwoorden zijn aan te geven: 
 
• transparante bekostiging, 
• beheersbare rijksbegroting, 
• acceptabele herverdeeleffecten, 
• gelijke werking van beleidsmaatregelen voor allen,  
 

• fraudebestendigheid en controleerbaarheid,  
• voldoende voorbereidingstijd, 
• rekening houden met verschillen in bestuurskracht,  
• rekening houden met kwetsbaarheid en afbreukrisico 

Aan de invoeringsstrategie is door Twijnstra Gudde weliswaar aandacht besteed, maar het is 
wat aan de oppervlakte gebleven. De niet eenvoudige opgave om zowel het ‘snelle’ als het 
‘langzame’ schoolbestuur naar lumpsum te brengen, bleek ook in de begeleidingsgroep geen 
eenvoudige opgave. Gedetailleerde uitwerkingen van meerdere varianten per 
hoofdbenadering, duaal of gefaseerd, passeerden de revue. In de eerste fase van de 
verkenning bleef het bij het schematisch weergeven van een aantal voor- en nadelen van de 
diverse varianten. 
 
Welke invoeringsstrategie ook wordt gekozen, het is van belang ruim vóór de 
invoeringsdatum de wet- en regelgeving klaar te hebben. De wetgeving beschrijft bij 
voorkeur direct de gewenste eindsituatie. Vanuit deze eindsituatie kan aan het 
invoeringstraject (duaal of gefaseerd) nader vorm gegeven worden. Dit geeft op voorhand 
duidelijkheid aan het veld over de uiteindelijk vorm van bekostiging en voorkomt een 
aaneenschakeling van wetswijzigingen. 
Ook omwille van de duidelijkheid vooraf, ontvangen schoolbesturen ruim vóór de invoering 
een berekening van het lumpsumbudget zoals dat gedurende de verschillende stappen zou 
zijn.  
 
Ambtelijke vrees bij Cfi 
Starten met lumpsum per 1 augustus 2004 in welke vorm dan ook, acht Cƒi zeer 
problematisch, onder meer door samenloop met de invoering van het Onderwijsnummer.  
 
 
4 Strategisch regieoverleg 
 
In het strategisch regieoverleg van 25 april zijn de resultaten van de verkenning 
lumpsumfinanciering  in het primair onderwijs besproken. Veruit het belangrijkste resultaat 
was dat door allen geconstateerd werd dat de invoering van lumpsumfinanciering wenselijk 
en mogelijk was. Nadrukkelijk werd daarbij wel aangetekend dat dit alleen realiseerbaar is 
wanneer voldoende geïnvesteerd wordt in de professionalisering van management en 
bestuur.  
Echter over de wijze waarop lumpsumbekostiging ingevoerd zou moeten worden, leek het 
erop dat er een groot verschil was. Enerzijds leefde sterk de vrees van een tweedeling 
binnen één onderwijssoort, anderzijds leefde de vrees dat de kleine schoolbesturen de maat 
zouden zijn voor de grotere schoolbesturen en als een blok beton de voortgang zouden 
vertragen. 
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Besloten werd de ‘verkenners’ te vragen de invoeringsstrategieën vanuit een 
oplossingsgerichte benadering verder te onderzoeken. Deze groep, waarin alle partijen van 
het strategisch overleg vertegenwoordigd zijn, is het gelukt met een voorstel te komen 
waarin een ieder zich kon vinden. Dat voorstel bleek in het strategisch regieoverleg ook de 
benodigde instemming te verkrijgen, zodat er nu een voorstel ligt van het onderwijsveld en 
het departement. 
 
 
5 Invoeringsstrategie lumpsumfinanciering 
 
De invalshoek die bij de ‘verkenners’ tot een gemeenschappelijke benadering heeft geleid, 
was om niet primair te kijken naar de verschillen die geconstateerd kunnen worden tussen 
de duale variant en de gefaseerde variant, maar om rekening te houden bij invoering met de 
verschillen in mogelijkheden die de verschillende besturen hebben. Daarbij is het 
bestaansrecht van een bestuur met alleen een kleine school het uitgangspunt geweest. 
Dat heeft de begeleidingsgroep er toe gebracht een voorstel voor een invoeringstraject te 
ontwikkelen, waarin de probleemoplossende elementen van duale en gefaseerde invoering 
gecombineerd worden en waarin een variatie in de autonomie realiseerbaar is. 
 
Het voorstel, dat nu ook door het strategische regieoverleg is overgenomen, bevat de 
volgende punten: 
1. Om tot een werkelijke modernisering van de arbeidsvoorwaarden te komen kan het 

RPBO in zijn huidige vorm en opzet op termijn niet gehandhaafd blijven. Het RPBO regelt 
immers niet alleen de arbeidsvoorwaardelijke verhouding tussen werkgever en 
werknemer, maar kent ook tal van bepalingen gericht op de beheersing van de 
rijksbegroting, in verband met het declaratiestelsel. Bij handhaving van het 
declaratiestelsel kan OCenW in verband met de beheersing van de rijksbegroting niet 
van deze bepalingen afzien en zullen die bepalingen een voortdurende rem zijn op de 
modernisering en decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden.  
Daarom is het voorstel, voor alle schoolbesturen gelijktijdig te stoppen met de declaratie 
van de personeelskosten. 
Om de schoolbesturen tijdig te kunnen informeren over de consequenties van deze 
eerste stap, zal de wet en regelgeving uiterlijk een jaar voor de invoeringsdatum klaar 
moeten zijn.  

 
2. Bij afschaffing van de declaratie ontvangen de schoolbesturen vooraf een budget in geld, 

dat gebaseerd is op de huidige rekenregels (inclusief de kleinescholentoeslag), waarbij 
als aanvulling op de huidige rekenregels ook rekening wordt gehouden met andere 
schoolkenmerken (bijvoorbeeld de leeftijd van de personeelsleden). Hiermee worden de 
financiële gevolgen voor met name de kleine schoolbesturen  geminimaliseerd. Schotten 
en oormerken verdwijnen zoveel mogelijk. De bekostiging vindt plaats op bestuursniveau, 
de onderbouwing van het bedrag vindt plaats op schoolniveau. De schoolbesturen  die 
dat willen kunnen gebruik maken van de beleidsvrijheid die ontstaat door de afschaffing 
van de declaratieregels. Schoolbesturen die daar wat beleidsvoerend vermogen betreft 
niet aan toe zijn, kunnen hun beleid continueren, omdat de omvang van de bekostiging 
zo dicht mogelijk bij het declaratiebedrag blijft. 

 
3. Voor de optredende herverdeeleffecten, die voor de meeste schoolbesturen van beperkte 

omvang zullen zijn, wordt voor een periode van bijvoorbeeld 3 jaar een 
overgangsregeling getroffen. Verrekeningen in het kader van de overgangsregeling 
vinden voor aanvang van het budgetjaar plaats en kunnen bijvoorbeeld gebaseerd 
worden op een vergelijking van het berekende lumpsumbudget met het declaratiebudget 
in een van tevoren vastgesteld normjaar. Er wordt op bestuursniveau verrekend. Omdat 
bij kleine schoolbesturen de herverdeeleffecten groter kunnen zijn, wordt hier specifieke 
aandacht aan geschonken. 
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De verkenning heeft voldoende bouwstenen opgeleverd om voor deze eerste drie stappen 
de politieke besluitvorming voor te bereiden (overleg met het ministerie van financiën, 
bespreking in het kabinet etc). Na besluitvorming  kan de invoering in gang worden gezet 
(informeren schoolbesturen, wet- en regelgeving, uitvoering Cƒi). 
 
Uitvoering van de eerste drie stappen leidt tot een bekostiging met onder andere een 
leeftijdscorrectie in de bekostiging. Er is echter behoefte aan een eenvoudiger 
berekeningsmodel, waardoor het makkelijker wordt meerjarenramingen op te stellen. Die 
vereenvoudiging leidt tot extra risico’s voor met name de kleinere besturen. Daarom heeft de 
begeleidingsgroep gezocht naar een aantal vervolgstappen, die voor het grootste deel van 
het veld voorzien in een eenvoudiger berekening en toch de kleinere besturen beschermt 
tegen de extra risico’s. Wél moeten de kleine schoolbesturen de kans krijgen om ook voor 
een eenvoudiger berekening in aanmerking te komen. Zij kunnen immers de risico’s 
hanteerbaar hebben gemaakt bijvoorbeeld door onderlinge waarborgconstructies 
(coöperatieve vereniging). 
 
De consequenties van deze vervolgstappen zijn nog niet in alle opzichten verkend. 
Geconcludeerd kan worden dat na de eerste drie stappen vervolgstappen nodig zijn, die 
leiden tot een eenvoudiger berekening, met voldoende waarborgen voor  de positie van de 
kleine schoolbesturen. Het ministerie zal onderzoeken of de hierna weergegeven 
vervolgstappen voldoen aan de randvoorwaarden (uitvoerbaar, financieel en administratief 
beheersbaar) en dus een geschikt middel zijn om het beoogde te bereiken. Uiterlijk dit najaar 
worden de resultaten aan het strategisch regieoverleg voorgelegd.   
 
4. Na een aantal jaren (bijvoorbeeld 3) ontvangen de schoolbesturen boven een bepaalde 

omvang4 een bekostiging op basis van de huidige rekenregels (wellicht iets 
vereenvoudigd, maar wel incl. de kleinescholentoeslag), zonder aanvullende rekenregels 
op basis van schoolkenmerken zoals leeftijd van het personeel. Dat maakt de berekening 
van het budget eenvoudiger, waardoor bijvoorbeeld gemakkelijker kan worden geraamd. 
De schoolbesturen beneden de nog vast te stellen omvang, kunnen er voor kiezen deze 
stap te maken, maar zij kunnen ook gebruik blijven maken van bekostiging op basis van 
de huidige rekenregels ( dit is inclusief de kleinescholentoeslag),  mede gebaseerd op 
aanvullende rekenregels (bijvoorbeeld de leeftijd van het personeel). Deze keuzevrijheid 
brengt de mogelijkheid van calculerend gedrag met zich mee. De verkenning levert de 
indicatie dat het financieel effect van het calculerend gedrag maximaal zo’n 18 miljoen 
euro kan bedragen, als alle schoolbesturen keuzevrijheid zouden krijgen (zie bijlage 2). 
Er wordt nog een indicatieve schatting gemaakt van het financiële effect als, zoals 
voorgesteld, alleen de schoolbesturen beneden een bepaalde omvang deze 
keuzevrijheid krijgen. Ook bij deze stap kan voor de herverdeeleffecten opnieuw een 
overgangsregeling worden getroffen. 

 
5. Schoolbesturen die door onvoorziene omstandigheden, of door gebrek aan 

sturingsmogelijkheden, of om andere redenen buiten hun schuld in de problemen komen 
kunnen een beroep doen op een Noodfonds, dat vanuit het veld wordt georganiseerd als 
een onderlinge waarborg. 

 
6. Het kan overwogen worden schoolbesturen beneden een bepaalde omvang, die 

beslissen over te stappen naar een eenvoudiger budgetberekening, of grotere 
schoolbesturen die de stap eerder maken dan voorgeschreven, te belonen door extra 
middelen te geven voor managementversterking. Ook de kleinere schoolbesturen die hun 
beleidsvoerend vermogen willen vergroten door het vormen van 

                           
4 De indicator en de grens voor de omvang zullen bij de voorbereiding van de invoering nader vastgesteld moeten worden, te 
denken valt aan bijvoorbeeld 40 fte of 500 leerlingen. 
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samenwerkingsverbanden (waaronder coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen 
etc) kunnen hiertoe financieel gestimuleerd worden door de overheid, als zij de stap naar 
een eenvoudiger berekening van de lumpsum willen zetten.  

 
Er wordt naar gestreefd een start te maken met de invoering van lumpsumfinanciering per 1 
augustus 2004. Voorwaarde voor brede invoering is wel dat de schoolbesturen tijdig op de 
hoogte zijn van de nieuwe bekostigingregeling. Een jaar voor de afschaffing van de 
declaratie bij alle schoolbesturen (dus per 1 augustus 2003), zullen wet en regelgeving klaar 
moeten zijn. Dat geldt dan in principe ook voor de CAO PO die per 1 augustus 2004 moet 
ingaan en die tevens het einde van het RPBO betekent. 
 
Er kan een moment afgesproken worden (bijvoorbeeld zes jaar na de start), waarop de 
positie van de kleinere schoolbesturen binnen het bekostigingsstelsel wordt geëvalueerd, om 
te beoordelen of een aparte berekeningsmethode voor kleinere schoolbesturen nog langer 
nodig is. 
 
Om de schoolbesturen met veel beleidsvoerend en risicodragend vermogen snel van start te 
laten gaan, kan gebruik gemaakt worden van een pilot constructie, waarbij een beperkt 
aantal besturen (ongeveer 30) eerder start met lumpsum. Er zal worden onderzocht in 
hoeverre het huidige wetsvoorstel waarin de basis voor deze pilot wordt gelegd hiervoor 
voldoende ruimte biedt. 
 
Om lumpsumfinanciering op een verantwoorde wijze te introduceren, zal fors geïnvesteerd 
moeten worden in een structurele verbetering van de bestuurs- en 
managementondersteuning op het terrein van het financiëel en personeelsbeleid.  
 
De ‘verkenners’ zijn van mening dat op deze wijze de voordelen van duale en gefaseerde 
invoering zo gecombineerd zijn, dat op één moment de verantwoordelijkheid voor het 
financiële en personele beleid bij de schoolbesturen belegd kan worden, terwijl toch recht 
wordt gedaan aan de verschillen tussen de schoolbesturen in risicodragend en 
beleidsvoerend vermogen.  
Dit is onder meer bereikt door waarborgen in te bouwen die het voortbestaan van kleine 
schoolbesturen en de mogelijkheid tot oprichting van nieuwe kleine scholen ook in de 
toekomst garanderen. 
Door voor de grotere schoolbesturen een aantal mijlpalen te plaatsen waarop wordt 
overgegaan op een eenvoudiger budgetberekening, kan vooraf duidelijk gemaakt worden 
waar de schoolbesturen aan toe zijn. Hierdoor kunnen de schoolbesturen goed anticiperen. 
Verder beperken de mijlpalen en een heldere grens tussen grote en kleinere schoolbesturen 
het calculerend gedrag. 
Doordat de schoolbesturen kunnen kiezen in welke mate zij gebruik maken van de 
toegenomen beleidsvrijheid om zich te profileren en om maatwerk te bieden en doordat er 
keuzemogelijkheden zijn ingebouwd in het invoeringstraject (met name voor de kleinere 
schoolbesturen) biedt de invoering variatie in de autonomie. 
 
 
 
6 Conclusie 
 
De invoering van lumpsumbekostiging blijkt, zowel op basis van een zorgvuldige verkenning 
als op basis van het aanwezig zijn van een voldoende draagvlak, reëel mogelijk te zijn. De 
vormgeving geeft ruimte voor ook een klein schoolbestuur om de risico’s te kunnen 
ondervangen, en geeft een bestuur met nog weinig bestuurskracht ook de mogelijkheid om 
het bestaande beleid voorzichtig en geleidelijk bij te stellen. Voor de overige besturen komt 
er spoedig zicht op een transparant bekostigingssysteem, zonder een oneigenlijke 
vermenging van bekostigingsvoorschriften en rechtspositieregelingen. Ruimte ontstaat om 
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de arbeidsvoorwaarden zelf vorm te geven binnen de wettelijke voorschriften en de kaders 
van de CAO voor het PO. De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten (niet 
gehinderd door de wetten van het monopoliegeld - het formatiebudgetsysteem - , noch de 
rechtspositieregels die eigenlijk bekostigingsregels zijn), met optimale gebruikmaking van de 
kennis en knowhow van bedrijfsvoering die gebruikelijk zijn buiten de pedagogische 
provincie van het PO. De grootste sector in het onderwijs volgt dan als laatste de sectoren 
die al met lumpsum te maken hebben. En dat werd tijd ook. 
Het enige wat nu nog nodig is, is opname van het voorstel in het regeerakkoord mèt de 
benodigde middelen voor de noodzakelijke bestuurs- en managementondersteuning, plus 
een overgangsbudget.  
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB. 


