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Gebrek aan voortgang bij invoering lumpsum 
In het begin van dit jaar leek het erop dat de invoering van de lumpsumbekostiging 
per 1 augustus 2005 nog goed op schema lag. Een stuurgroep werd ingesteld om te 
zorgen voor een samenhangende aanpak, een wetsvoorstel moest mogelijkheden 
bieden om met pilots alvast met geld te werken in plaats van fre’s, en de organisaties 
hadden in februari een plan van aanpak klaar voor het flankerend beleid. In de loop 
van het voorjaar is er echter zand in de machine gekomen. In dit artikel een overzicht 
van de gang van zaken, plus een vooruitblik naar de toekomst. 
 
1 Inleiding 
We ervaren het als een groot probleem dat de voortgang van het proces op 
meerdere punten vertraging ondervindt. De bereidheid in het veld van het PO om zo 
spoedig mogelijk over te gaan op lumpsumbekostiging is over het algemeen groot. 
Dat blijkt uit de verkenning die vorig jaar is gehouden, uit de belangstelling voor de 
pilot lumpsum en uit de belangstelling voor scholing op het terrein van het financieel 
management die onder andere door onze organisatie wordt georganiseerd. 
Bovendien blijken de herverdeeleffecten binnen redelijke marges te liggen, zodat dit 
geen barrières oplevert.  
Vertraging werd so wie so veroorzaakt door de lange duur van de demissionaire 
status van het kabinet Balkenende I. Zodra er weer een kabinet was gevormd, 
hebben we als VOS/ABB namens een groot aantal organisaties een brief gestuurd 
aan de minister om aan te dringen op voortgang en voldoende middelen. 
Tegelijkertijd merkten we in het overleg dat het er op leek alsof men op het 
departement nu pas begon na te denken over de gevolgen van invoering van 
lumpsum. Allerlei problemen worden gemeld die naar onze mening bij een normale 
bedrijfsvoering allang hadden moeten worden onderkend en opgelost. Doordat die 
problemen nu pas boven tafel komen is een tijdnood ontstaan die invoering per 1 
augustus 2005 buitengewoon lastig maakt. Tegelijkertijd betekent dit wel dat na de 
optie van invoering per 1 augustus 2004, gevolgd door de stellige bewering dat 
invoering per 1 augustus 2005 zou plaats vinden, nu het bericht is dat de invoering 
per 1 augustus 2006 is gepland. Waarschijnlijk kunt u zich ook voorstellen dat dit in 
het veld het effect kan oproepen dat men achterover gaat leunen in afwachting van 
het bericht te zijner tijd, wellicht 1 augustus 2008, dat alles nu echt gereed is. Zulke 
signalen bereiken ons bijvoorbeeld doordat afspraken omtrent deelname aan 
cursussen financieel management nu worden uitgesteld. 
Zo’n afwachtende houding zou naar onze mening buitengewoon slecht zijn en we 
willen bepleiten dat nu de garantie gegeven wordt dat er geen verdere vertraging 
gaat optreden.  
Van scholen wordt gevraagd om zich in te stellen op inhoudelijke veranderingen. Het 
is toch echt niet teveel gevraagd aan de leiding van een departement om een 
principebesluit uit 1993 (Schevenings Beraad) zo’n tien jaar later zonder al te grote 
problemen uitvoerbaar te laten zijn!  
 
2 Oorzaken vertraging 
Er zijn een aantal concrete oorzaken die nu leiden tot vertraging. De voornaamste 
zijn: 

a. het (veronderstelde) ontbreken van financiële gegevens  
b. de keuze van de uitgangspunten voor de lumpsumbekostiging 
c. onduidelijkheid over de financiële randvoorwaarden 
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d. verschil van mening over de aanpak van het flankerend beleid, waaronder de 
ruimte voor de pilots 

e. inperking beleidsvrijheid bevoegd gezag 
Het zijn vooral de eerste twee oorzaken die nu hebben geleid tot de keuze van de 
minister te streven naar 1 augustus 2006 als moment van invoering. Daarbij heeft ze 
de keuze open gelaten aan de Tweede Kamer om toch aan 1 augustus 2005 vast te 
houden, maar de bewoordingen in de brief van 11 juni 2003 (Kamerstuk 28600 VIII, 
nr.132) over deze materie zijn zo dreigend dat dit perspectief wel is verdwenen. 
Die brief van 11 juni 2003 ging eigenlijk over de behandeling van het wetsvoorstel 
dat enerzijds het budget voor personeelsbeleid formaliseert (daar is iedereen het 
mee eens) en anderzijds de nodige ruimte moet bieden om van de reguliere 
bekostigingsregels af te wijken ten behoeve van de pilots lumpsum1. Er wordt echter 
een uitvoerig en complex exposé gegeven over de uitgangspunten voor de nieuwe 
lumpsumbekostiging2.  
De onderwijscommissie heeft zich wel voorstander betoond van de invoering van 
lumpsumbekostiging in het primair onderwijs, maar wordt nu in feite voor het eerst 
sinds de verkiezingen van 2002 met de concrete plannen daaromtrent 
geconfronteerd. En bovendien met plannen waarin naar voren komt dat er diverse 
problemen en keuzemogelijkheden zijn. 
Vandaar dat de commissie de nodige tijd wenst te nemen om zich in de materie te 
verdiepen en het veld daarover te raadplegen. Op 3 september zijn tal van 
organisaties uitgenodigd om in een rondetafelgesprek de opvattingen weer te geven. 
We zullen nu eerst nader ingaan op de eerder genoemde redenen van vertraging. 
 
2.1 Financiële gegevens 
Kort voor de zomervakantie werd in het overleg door het ministerie medegedeeld dat 
het voor een zorgvuldige invoering van de lumpsumbekostiging PO noodzakelijk is 
dat de datum van invoering een jaar wordt vertraagd. Voor de invoering en de 
daarmee gepaard gaande overgangsregeling is het noodzakelijk te beschikken over 
een nauwkeurig inzicht in de precieze inkomsten en uitgaven van een schoolbestuur. 
Voor zover dat om bekostiging met geld gaat is dit wel bekend, maar voor de 
bekostiging via de declaratie van formatierekeneenheden van het 
formatiebudgetsysteem ligt dat aanzienlijk ingewikkelder. Het declaratiesysteem zet 
ons andermaal op achterstand.  
Aan de hand van landelijke gegevens uit het verleden is in het overleg goed na te 
gaan hoe de nieuwe bekostigingsformule voor lumpsumbekostiging er uit zou 
moeten zien. Daar zit niet het probleem. Maar om na te gaan of een bestuur er op 
vooruit gaat of op achteruit, moet per bestuur worden vastgesteld wat de exacte 
omvang is van de totale bekostiging van een bestuur in het oude systeem en in het 
nieuwe systeem. De omvang van de voor- of achteruitgang is namelijk bepalend voor 
de overgangsregeling die zal gaan gelden. Omdat het de bedoeling is dat de 
bekostiging van de materiele instandhouding en van het budget personeelsbeleid in 

                                                 
1 Het wetgevingstraject betreft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van enkele onderwijswetten 
i.v.m. verruiming bestedingsvrijheid voor scholen primair en voortgezet onderwijs’ (Tweede Kamer 2002-2003, 
nr. 28762). Dit wetsvoorstel omvat de wettelijke grondslag voor het budget voor personeelsbeleid, en de 
grondslag om de bekostigingsregels met het oog op de pilots lumpsum aan te kunnen passen. De behandeling 
van het wetsvoorstel is inmiddels zover gevorderd dat plenaire behandeling in de Tweede Kamer naar 
verwachting in september zal worden afgerond. Dan moet nog de behandeling in de Eerste Kamer plaats vinden, 
zodat de pilots lumpsum pas op zijn vroegst per 1 augustus 2004 kunnen starten. 
2 De VOS/ABB heeft een reactie op die brief van 11 juni gestuurd aan de onderwijscommissie. 
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feite ongewijzigd door gaat (dat is al een vorm van lumpsumbekostiging), gaat het 
met name om het budget dat samenhangt met de declaratie van de fre’s. 
 
De gedachte was eerder dat het schooljaar 2003/2004 als ijkjaar zou dienen waarin 
de declaratie van de fre’s een helder beeld zou geven van het budget in geld dat 
door elk afzonderlijk schoolbestuur zou worden gedeclareerd. Omdat de declaratie 
via de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) per kalenderjaar plaats vindt, 
betekende dit dat zo snel mogelijk na 1 januari 2005 de omvang van de declaratie 
zou worden vastgesteld. Door te zorgen voor extra voortgang moet het dan mogelijk 
zijn begin 2005 precies te kunnen vaststellen wat de omvang van de bekostiging 
volgens het lumpsumsysteem wordt, wat het verschil is met de oude systematiek en 
wat zo nodig als overgangsbudget zal gaan gelden. 
 
Het is duidelijk dat enerzijds de omvang van het aantal fre’s waarover een bestuur 
kan beschikken bekend moet zijn, en anderzijds het bedrag in geld dat op basis van 
die fre’s gedeclareerd kan worden. De declaratie in geld loopt voor zo goed als alle 
schoolbesturen via de salariskosten die door het CASO-systeem worden berekend 
en verwerkt. Het gaat dus simpelweg om de vaststelling van het aantal fre’s in 
combinatie met het bedrag wat volgens de regels gedeclareerd kan worden. En daar 
doet het probleem zich nu voor.  
 
De kennis van zaken met het declaratiesysteem is in de laatste jaren aanzienlijk 
toegenomen. Dat leidt ertoe dat veel schoolbesturen weten dat verzilvering in feite 
kapitaalverlies is en dat de fre’s het beste allemaal ingezet kunnen worden. Om dat 
binnen het systeem optimaal te kunnen doen, is het vaak verstandig om in eerste 
instantie meer fre’s te declareren dan er beschikbaar zijn. Pas bij de verwerking in de 
AVR vindt dan de verrekening plaats van het aantal fre’s dat teveel gedeclareerd is. 
De personeelslasten die dan niet meer gedeclareerd kunnen worden, worden ten 
laste gebracht van de eigen middelen van het bevoegd gezag. Dat kan bijvoorbeeld 
uit het budget Personeelsbeleid. Het vergt enige kennis van zaken om op deze wijze 
te declareren en daarbij het optimale rendement uit de fre’s te halen, maar deze 
kennis van zaken is de laatste jaren flink toegenomen. 
Achteraf wordt dus het aantal fre’s en de declaratie ervan gecorrigeerd per 
schoolbestuur. Met het oog op de invoering van lumpsum was de gedachte dat dit 
proces wel bespoedigd kon worden zodat in het najaar 2004 al wel kon worden 
vastgesteld hoeveel fre’s per bestuur in werkelijkheid gedeclareerd konden worden. 
De fre’s die in eerste instantie teveel zouden worden gedeclareerd zouden dan in het 
CASO-systeem gecorrigeerd moeten worden en dan waren alle benodigde gegevens 
bekend per bestuur: het aantal fre’s dat gedeclareerd mocht worden en de omvang 
van het bedrag dat daarmee overeen kwam. Helaas, deze correctie in het aantal fre’s 
dat gedeclareerd wordt is achteraf echter niet mogelijk in het CASO-systeem! 
En het CASO-systeem is een dusdanig complex en groot systeem dat een dergelijke 
correctie er niet zo maar even in aangebracht kan worden. Voor een aanpassing van 
dat systeem waardoor die correctie wel mogelijk zou zijn, moet tijdig een wijziging in 
de computerprogramma’s worden aangebracht en dat vergt zowel voorbereiding als 
doorvoertijd. Met andere woorden: het ijkjaar 2003/2004 is geen haalbare kaart meer 
want het is niet meer mogelijk deze aanpassing tijdig door te voeren. Het eerste 
ijkjaar dat in aanmerking komt is daardoor het schooljaar 2004/2005 waardoor de 
gegevens pas in het najaar van 2005 beschikbaar zijn. De invoering van 
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lumpsumbekostiging is daardoor pas per 1 augustus 2006 mogelijk. Aldus de 
redenering van het departement. 
 
Het voorgaande maakt duidelijk dat voor een exacte vaststelling van het personele 
budget dat gedeclareerd kan worden, voor de bijna 8000 scholen in het primair 
onderwijs, het gebruik van het CASO-systeem onontkoombaar is. Aan de andere 
kant zou enige extrapolatie van beschikbare gegevens en een zo nauwkeurig 
mogelijke raming van de te verwachten uitgaven kunnen leiden tot een voorlopige 
vaststelling van het bedrag dat gedeclareerd mag worden en daarmee van het 
overgangsbudget. Op een wat later tijdstip zou dan de definitieve vaststelling plaats 
vinden en de exacte afrekening. Maar deze benadering is afhankelijk van de 
opstelling van het departement. Als die aangeeft dat dit een begaanbare weg is met 
relatief kleine correcties, dan zou de datum van 1 augustus 2005 alsnog door kunnen 
gaan. Het signaal van het departement is echter dat, mede gelet op andere 
ingrijpende operaties, dit tot teveel risico’s leidt. Bovendien wordt gesteld dat het 
nodig is dat het bestaande automatische systeem aangepast moet worden om 
volstrekt verantwoord te kunnen functioneren. En daarmee wordt in feite deze weg 
geblokkeerd. De omvang van de risico’s is naar onze inschatting relatief gering, maar 
als het departement het tegendeel beweert, zijn wij niet in staat die bewering te 
ontzenuwen. 
 
Helaas zijn we niet in staat om afdoende te bewijzen dat invoering per 1 augustus 
2005 nog mogelijk is. Wel is onze opvatting dat wanneer rekening gehouden wordt 
met de mogelijkheid van enige overschrijding van het beschikbare budget er heel 
goed gewerkt zou kunnen worden met een voorlopige vaststelling van de budgetten 
en een definitieve vaststelling achteraf. Maar we begrijpen heel goed dat de zin: 
‘Deze optie acht ik echter zeer kwetsbaar gelet op de financiële risico’s die scholen 
hiermee lopen, de zeer grote uitvoeringslasten voor zowel scholen als ministerie en 
de procesrisico’s die aan zo’n aanpak verbonden zijn.’, gevolgd door verwijzing naar 
concrete uitglijers in het verleden de kamerleden wel op het been moeten zetten om 
als datum maar 1 augustus 2006 aan te houden. 
 
We zullen ons, zij het met grote tegenzin, daarom neer moeten leggen bij de 
conclusie dat een zorgvuldige invoering niet eerder kan dan per 1 augustus 2006. 
Het maakt tegelijkertijd wel duidelijk dat het ondernemerschap dat met 
lumpsumbekostiging gevraagd wordt van het onderwijsveld, op het departement niet 
aanwezig is. Het tijdig in kaart brengen van alle stappen die gezet moeten worden 
voor de overgang naar lumpsum is kennelijk te laat gestart. Kortzichtigheid en 
beleidsarm opereren wordt hopelijk niet het kenmerk van het nieuwe kabinet 
Balkenende. In elk geval zijn het de vele regeltjes uit Zoetermeer die het nu hebben 
gewonnen van het beleid gericht op deregulering en autonomievergroting. 
 
2.2 Uitgangspunten voor de lumpsumbekostiging 
In het overleg is aan de orde geweest welke uitgangspunten gekozen dienen te 
worden voor het vaststellen van de bekostiging en de daaruit af te leiden formules. 
Omdat in de wetgeving deze uitgangspunten verankerd moeten worden is spoed 
geboden bij het kiezen van deze ankerpunten. In de brief aan de Tweede Kamer van 
11 juni 2003 wordt deze problematiek uitvoerig uiteengezet en mede in relatie 
gebracht met de snelheid van invoering van lumpsumbekostiging. In de discussie 
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erover is de keuze wel aangeduid als een keuze tussen de fre of de fte als 
prijsdrager.  
 
In de huidige systematiek is de formatietoewijzing oorspronkelijk wel gebaseerd op 
toekenning in een normering in formatieplaatsen, maar vervolgens zijn deze 
formatieplaatsen omgezet in fre’s waarbij iedere functie genormeerd is op een aantal 
fre’s. Een formatieplaats groepsleerkracht basisschool komt bijvoorbeeld overeen 
met 179 fre’s.De toekenning vindt daarom nu plaats in een aantal fre’s per leerling, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in het aantal toe te kennen fre’s voor een 
onderbouw- en een bovenbouwleerling, terwijl het effect van de gewichten van 
leerlingen ook leidt tot een bepaald aantal fre’s per ‘gewichtsleerling’ (ook wel 
schoolgewicht genoemd). In de systematiek van de lumpsumbekostiging is het 
mogelijk om de toekenning weer te baseren op de normering in formatieplaatsen, en 
dan de prijs per formatieplaats vast te stellen. De bekostiging wordt dan de 
berekening van het aantal formatieplaatsen per functiecategorie, vermenigvuldigd 
met de gemiddelde personeelslast (GPL) van die betreffende functie. In de GPL zijn 
alle personele kosten verwerkt, bijvoorbeeld ook de premies die de werkgever moet 
betalen. Algemene salarismaatregelen, inclusief premiewijzigingen, worden 
regelmatig verwerkt zodat de GPL de actuele waarde behoudt. Ook specifieke 
maatregelen die uitwerking hebben op één of meer specifieke functies kunnen 
eenvoudig omgerekend worden in de GPL. Deze systematiek van bekostiging is in 
1996 ook toegepast voor het voortgezet onderwijs. 
Het is echter ook mogelijk om voort te gaan op de weg van toekenning in fre’s, door 
de fre te vervangen door de waarde in geld die daarvoor staat. In dat bedrag zijn ook 
alle personeelslasten verdisconteerd. Door de waarde van de fre te indexeren wordt 
die waarde ook actueel gehouden. 
 
Beide mogelijkheden hebben echter ook elk een nadeel: 
a. De benadering met de normering in formatieplaatsen per functie met de daaraan 

gekoppelde GPL, is gebaseerd op een bepaalde normering omtrent de 
functiesamenstelling van een school. Die normering gaat ongetwijfeld een zekere 
sturing geven aan de invulling van de budgettaire ruimte. Dat werkt belemmerend 
op gewenste functiedifferentiatie, maar leidt er op termijn toch wel toe dat de 
normering hoe langer hoe minder overeenstemt met de feitelijke 
functiesamenstelling. Dat probleem is nu al zichtbaar in het voortgezet onderwijs. 
De normering is daar in 1996 gebaseerd op de schaal 10 en schaal 12 functies 
die toentertijd van toepassing waren, terwijl nu in toenemende mate sprake is van 
een mix van schaal 10, 11 en 12 functies. Op die wijze wordt een genormeerde 
bekostiging in stand gehouden die hoe langer hoe minder met de werkelijkheid 
overeenstemt. Nu de wens bestaat in het voortgezet onderwijs om tot een verdere 
vereenvoudiging te komen, is die ‘oude’ normering daarbij een lastig te nemen 
hobbel. 

b. De benadering waarbij de fre omgezet wordt in de erbij horende geldswaarde 
biedt op zich een eenvoudige oplossing. De toekenning gaat dan bestaan uit een 
bedrag per leerling plus een vast bedrag per school, met een verschillend bedrag 
voor de onderbouw-, de bovenbouw- en de gewichtsleerling. Zo’n eenvoudige 
methodiek biedt ook naar de toekomst goede mogelijkheden om tot verdere 
vereenvoudiging te komen, terwijl ook integratie met de bekostigingsregeling voor 
het budget personeelsbeleid en de Londo-bekostiging eenvoudig mogelijk lijkt. 
Een probleem is echter de indexering van de waarde die nu aan de fre gekoppeld 
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is. Voor algemene salarismaatregelen is dat minder een probleem, dat is toch 
meestal een procentuele verhoging, maar voor gerichte maatregelen is dat 
lastiger. Een inkorting van de schaal voor bijvoorbeeld een adjunct-directeur is 
eenvoudig door te rekenen in het effect op de GPL voor die functie, maar 
aanzienlijk complexer naar een verhoging in de fre-waarde. Voor een exacte 
berekening zou het nodig zijn om toch weer uit te gaan van de genormeerde 
samenstelling van het functiebestand, plus de omrekening ervan naar fre’s van 
elke afzonderlijke functie. De fre-waarden van de afzonderlijke functies zijn aan 
elkaar gekoppeld zodat de wijze waarop die koppeling tot stand is gebracht ook in 
stand zou moeten worden gehouden. In feite zou op die wijze ook in de toekomst 
nog steeds het fre-model een rol moeten blijven spelen.  

 
De bezwaren tegen elk van de beide benaderingen wordt door het departement en 
de organisaties verschillend gewogen. De organisaties zijn zonder uitzondering 
voorstander van de keuze voor het bedrag per leerling door de waarde van de fre in 
geld om te zetten. Dat is de eenvoudigste systematiek, het meest flexibel en 
voorkomt de sturing die uitgaat van het genormeerde formatieplaatsenmodel. De 
problematiek van de indexering wordt onderkend, maar de organisaties tillen daar 
niet zwaar aan. Hun constatering is dat dergelijke verbeteringen in de salaire 
arbeidsvoorwaarden toch altijd voornamelijk gebaseerd zijn op het beschikbare 
budget. Een gerichte maatregel laat zich altijd wel in redelijke mate kwantificeren in 
een macrobedrag, dat vervolgens eenvoudig versleuteld kan worden in de bedragen 
per leerling. Op de korte termijn geeft het ook het voordeel dat de verandering van 
bekostigingssysteem op deze wijze heel inzichtelijk is en de verschillen ook goed laat 
zien. 
Het departement heeft meer voorkeur voor de benadering van het genormeerde 
formatieplaatsensysteem. Dat geeft betere mogelijkheden de kosten van gewenste 
veranderingen nauwkeurig te ramen, en daardoor een hardere onderbouwing te 
geven aan voorstellen die dan gemakkelijker in het overleg met het departement van 
Financiën instemming verkrijgen. De ongewenste sturing van het genormeerde 
systeem wordt onderkend, evenals de situatie die op termijn ontstaat dat de 
normering een hoog virtueel karakter krijgt, maar de wens een duidelijke 
onderbouwing te hebben bij de berekeningen voor de begroting geeft daarbij de 
doorslag. Dat de berekening en de werkelijkheid dan minder met elkaar 
overeenstemmen, speelt daarbij een ondergeschikte rol. 
In de brief van 11 juni 2003 is op het laatste moment nog toegevoegd dat door het 
uitstel naar 1 augustus 2006 ook de mogelijkheid ontstaat om beide opvattingen te 
integreren door enerzijds te werken met een bedrag per leerling, en anderzijds de 
indexering te koppelen aan een transparante onderbouwing van de personele 
bekostiging.  
We hebben als VOS/ABB vanaf het begin aangedrongen op de systematiek van het 
bedrag per leerling en zullen dat ook blijven doen. Dat levert de meest eenvoudige 
wijze op om het budget te berekenen. Het heeft ook het voordeel dat de aansluiting 
van de oude fre-systematiek met de lumpsumsystematiek aanzienlijk herkenbaarder 
zal zijn voor het veld. Deze transparantere systematiek biedt ook op langere termijn 
betere mogelijkheden om te komen tot verdergaande vereenvoudiging. Uiteraard is 
een goede afspraak over de indexering ervan noodzakelijk. 
De systematiek van de normering in fte’s per functiecategorie leidt na verloop van tijd 
tot een virtueel bouwwerk dat met de dagelijkse praktijk hoe langer hoe minder te 
maken heeft. Dat blijkt nu reeds in de systematiek van het VO. Bovendien vereist het 
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dat in principe elke functie die in de normering een rol speelt in de formules moet 
worden verwerkt met elk de eigen specifieke GPL. Voor het basisonderwijs betekent 
het dat in principe alle directiefuncties aan bod moeten kunnen komen, terwijl in het 
speciaal onderwijs ook de OOP-functies allemaal aan de orde kunnen zijn. De 
bekostigingsformules worden op die wijze buitengewoon complex en ook het aantal 
verschillende GPL’s zal de inzichtelijkheid niet bevorderen. Allen door het aantal 
normfuncties drastisch te beperken kan de complexiteit worden teruggebracht, maar 
dan komt het systeem in principe weer in de buurt van het bedrag per leerling. 
 
Inmiddels is het overleg over dat transparante systeem al gaande en zullen we daar 
verderop nog op terugkomen. 
 
2.3 Financiële randvoorwaarden 
De toename van autonomie, deregulering en rekenschap vergt een aanzienlijke 
investering in het beleidsvoerend vermogen van scholen en besturen. In dat kader is 
in de enveloppebrief van najaar 2002 aangekondigd dat daarvoor de komende jaren 
geld beschikbaar zou komen: 

2004 20 miljoen euro 
2005 43 miljoen euro 
2006 75 miljoen euro, structureel 

Onzerzijds bestaat de indruk dat bij de bepaling van het bedrag van 75 mln. euro de 
brief van Twijnstra Gudde, voorjaar 2002) ‘Globale verkenning meerkosten ABB bij 
invoering lumpsum’ (kenmerk 281944/PGR/XTE) een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Daarin is echter aangegeven door Twijnstra Gudde dat ‘nader onderzoek onzes 
inziens vereist is’. We willen aandringen op dit nadere onderzoek omdat naar onze 
mening het bedrag van � 75 mln. te laag is. Nadere analyse en berekening heeft ons 
geleerd dat de normering voor dat bedrag uitgaat van de omvang van de formatie 
zoals die toentertijd (1995) werd toegekend. Inmiddels is die formatietoewijzing 
verhoogd en zou volgens de gehanteerde systematiek ook sprake moeten zijn van 
een hoger bedrag voor de bestuurs- en managementondersteuning. Deze redenering 
hebben we inmiddels schriftelijk bevestigd gekregen van Twijnstra Gudde (zie brief 
VOS/ABB aan Twijnstra Gudde d.d. 26 mei 2003 en reactie d.d. 3 juni 2003). Onze 
berekening komt dan uit op een bedrag van zo’n � 100 mln. in prijzen van 2003. 
 
Daarnaast is aangekondigd dat de stimuleringsregeling Bestuurlijke 
Krachtenbundeling per 
1 augustus 2004 zou worden beëindigd. Beëindiging zou voor veel besturen 
betekenen dat de invoering van lumpsumbekostiging moet plaats vinden met de 
middelen waarover ze thans beschikken. Immers de stimuleringsregeling heeft effect 
voor een deel van alle besturen (globaal de helft), zodat dat budget niet verdeeld 
wordt over alle besturen. Het gevolg zou zijn dat veel besturen met de middelen 
waarover ze thans reeds beschikken de implementatie van lumpsum zouden moeten 
realiseren. Dat is geen realistische benadering. 
Het lijkt ons daarom noodzakelijk dat het budget dat met deze regeling samenhangt, 
structureel zo’n � 35 mln., toegevoegd wordt aan het benodigde budget voor de 
invoering van de lumpsumbekostiging.  
 
Het derde punt betreffende de randvoorwaarden is een verbetering van de 
bekostiging van de materiële instandhouding dan wel een verdere verbetering van de 
bekostiging van de ondersteunende formatie. De versterking van de administratieve 
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organisatie is bovendien niet alleen nodig met het oog op lumpsumbekostiging, maar 
ook met het oog op de verplichte invoering van het financiële jaarverslag dat voor 
2005 gepland staat. Het basisonderwijs kent, in tegenstelling tot de andere 
onderwijssectoren, geen normering voor toekenning van administratieve 
ondersteuning. Voor een verantwoorde bedrijfsvoering in het primair onderwijs is het 
noodzakelijk dat de benodigde deskundigheid beschikbaar komt. Dat vergt extra 
middelen. 
In de circulaire van mei 2003 (GK 21 mei ‘03) over de impuls ondersteuning 
basisonderwijs (4 uur schaal 4 functie) wordt gemeld dat het hier gaat om ‘een eerste 
stap in het beschikbaar stellen van structurele ruimte voor ondersteunende functies 
in het basisonderwijs’. We bepleiten dat de eerstvolgende stap van tenminste 
dezelfde omvang reeds wordt gezet per 1 januari 2004. 
 
Een vierde knelpunt betreft de verbetering van de materiële bekostiging. Per 1 
januari 2002 zijn weliswaar enkele verbeteringen doorgevoerd, maar de constatering 
van de toenmalige staatssecretaris was toen al dat de verbeteringen eigenlijk door 
verdergaande stappen gevolgd dienden te worden. Alleen op die wijze kan 
voorkomen worden dat tekorten in die sfeer (schoonmaak, energie, ARBO, ICT, 
ABB) gedekt zouden gaan worden met personele middelen. Ook het ontbreken van 
ondersteunend personeel is hierbij een punt. 
 
2.4 Flankerend beleid implementatie lumpsumbekostiging 
Er ligt een Plan van Aanpak voor flankerend beleid dat wordt gedragen door alle 
vakorganisaties, de AVS en de besturenorganisaties met uitzondering van de 
Besturenraad en de VBKO. Deze beide laatste organisaties zeggen zich hierbij te 
laten leiden door de besturingsfilosofie dat in het onderwijs de bekostiging 
vraaggestuurd dient te zijn, en dat dit dus tevens dient te gelden voor de 
ondersteuning die de organisaties geven. Zij bepleiten daarom dat alle beschikbare 
middelen voor de implementatie van de lumpsumbekostiging naar de 
scholen/besturen dienen te gaan.  
De overige organisaties zijn in principe ook voorstander van vraaggestuurde 
ondersteuning, maar realiseren zich tegelijkertijd dat het niet zinnig is dat elke 
organisatie zelf het wiel moet gaan uitvinden en dat de implementatie niet bevorderd 
wordt wanneer elke organisatie daarvoor een eigen traject ontwikkeld. Daarom wordt 
in het Plan van Aanpak voorgesteld om gemeenschappelijk een aantal 
basismaterialen te ontwikkelen die voor een ieder beschikbaar komen en actief 
worden verspreid. Daarbij wordt gedacht aan instrumenten in brede zin rondom 
financieel management, en aan basisdocumenten waarin de diverse aspecten van 
lumpsumbekostiging nader uiteen worden gezet. Dat voorkomt ook een oeverloze 
spraakverwarring in het veld en een gevoel van ‘door de bomen het bos niet meer 
zien’.  
De meerderheid van de organisaties ziet daarbij een duidelijke rol weggelegd voor 
samenwerking en heeft bij het Plan van Aanpak een begroting ingediend om de 
komende jaren de implementatie te kunnen realiseren. Op onderdelen gaat het 
daarbij om investeringen die de mogelijkheden van de organisaties, afzonderlijk en 
gezamenlijk, te boven gaan zodat extra middelen worden gevraagd aan het Rijk om 
de implementatie in goede banen te leiden. 
Door het verschil van opvatting tussen de organisaties geeft het departement tot op 
heden geen uitsluitsel over de budgettaire ruimte die beschikbaar wordt gesteld. Op 
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zich onderkent ook het departement de noodzaak van een gezamenlijke aanpak en 
is de bereidheid aanwezig daarvoor middelen ter beschikking te stellen. 
 
Het laat zich aanzien dat het verschil in benadering niet op korte termijn overbrugd 
kan worden. Tegelijkertijd participeren de beide organisaties, die zeggen geen 
subsidie van de overheid te willen, nog steeds wel volop in andere projecten die 
mede door het ministerie worden gesubsidieerd zoals Q-primair, IPB en dergelijke. 
Ook wanneer het gesprek bijvoorbeeld komt op het terrein van de ontwikkeling van 
managementinformatiesystemen wordt niet ontkend dat de totstandkoming daarvan 
niet gerealiseerd kan worden vanuit afzonderlijke organisaties zonder subsidie. 
Daarom blijven we proberen om tot een vergelijk te komen, maar verwachten niet op 
korte termijn een resultaat.  
Intussen dringt de tijd en wordt er al een groot beroep gedaan op de organisaties om 
daadwerkelijk inhoud te gaan geven aan het flankerend beleid. Dat betreft onder 
andere ook de begeleiding van de pilots. We blijven er daarom ook bij het 
departement op aandringen om het Plan van aanpak inhoudelijk te beoordelen en 
een besluit te nemen omtrent aanpak, uitvoering en financiering van het flankerend 
beleid.  
 
Hoe eerder daarover een besluit wordt genomen, hoe eerder het mogelijk is om 
werkzaamheden aan te pakken gericht op de invoering van lumpsumbekostiging in 
het PO. 
 
2.5 Beleidsvrijheid 
2.5.1 Bestuur en management 
In het overleg is ook uitvoerig stilgestaan bij de relatie tussen het bevoegd gezag, het 
eventueel aanwezige bovenschools management, de schoolleiding en de direct 
betrokkenen bij de school. Kernpunt daarbij is het creëren van de optimale ruimte 
voor het primaire proces op de werkvloer. Van de kant van de minister wordt sterk 
gehecht aan de autonomie van de school als zodanig en de vrees geventileerd dat 
het niet denkbeeldig is dat die autonomie wordt ingeperkt door managementlagen 
boven de school. In dat kader valt wel de term ‘kleine zoetermeertjes’. Nu heeft 
niemand behoefte aan de totstandkoming van bureaucratische tussenlagen in het 
onderwijsveld die de optimale ruimte voor de school als zodanig inperken en ook nog 
een deel van de schaarse middelen opsouperen. 
Maar tegelijkertijd moet wel worden onderkend dat het een illusie is dat elke 
afzonderlijke school volstrekt autonoom in staat is de kwaliteit te leveren die gewenst 
wordt. Daarvoor worden er te hoge eisen gesteld aan het management van de 
scholen en is de schaal waarop (samen) gewerkt wordt een belangrijke factor. De 
deskundigheid en ervaring die vereist is om een organisatie aan te sturen op het 
terrein van onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel management en 
facilitair beleid, met alle beheersaspecten die daarbij een rol spelen vraagt een 
professionele aanpak die uitstijgt boven de mogelijkheden van de individuele school. 
Dat is ook de ontwikkeling die de laatste jaren sterk zichtbaar is in het primair 
onderwijs: de ontwikkeling van een bovenschools management met een stevig 
mandaat van het bestuur, die dienstverlenend de school bijstaat juist om die optimale 
ruimte te creëren op de werkvloer voor het primaire proces. Die ontwikkeling moet de 
ruimte krijgen en is niet gediend met nadere regels vanuit Den Haag. Het beleid dient 
gericht te blijven op deregulering. 
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Afspraken over de relatie tussen bestuur en management is primair een zaak tussen 
bestuur en dat management zelf. Als daarbij sprake is van (wijziging van) de 
instelling van een bovenschoolse directiestructuur of reorganisatie is het tevens een 
onderwerp van overleg met de bonden op decentraal niveau, maar dat is al geregeld 
in de CAO PO.  
 
Een ander punt dat hierbij tevens aan de orde is, betreft de transparantheid van de 
(financiële) informatie over de bekostiging. Ook in het CAO-overleg tussen de 
bonden en de minister wordt stevig neergezet dat die informatie toch vooral voor 
iedereen beschikbaar moet zijn.  
Over de transparantie kunnen we kort zijn: we geven al sinds jaar en dag aan alle 
scholen die bij ons zijn aangesloten de mogelijkheid om zelf hun personele en 
materiële middelen in een meerjaarlijks perspectief te berekenen, zowel wat de 
inkomsten als de uitgaven betreft. Die programma’s zijn op onze website niet alleen 
toegankelijk voor de directie van de school, maar voor iedere geïnteresseerde. 
 
2.5.2 Medezeggenschap 
De versterking van de rol van de ouders in het primair onderwijs is op meerdere 
plaatsen aan de orde. Ook met het oog op lumpsum. Naar onze mening is 
versterking van die rol het best gediend wanneer de medezeggenschap van ouders 
en personeel uit elkaar wordt gehaald. De positie van de ouders kan dan met name 
versterkt worden door het recht van voordracht van kandidaten in het bestuur. Voor 
het openbaar onderwijs is dat bij verzelfstandiging al geregeld in artikel 48, lid 2, 
onderdeel b (ten minste een derde gedeelte, doch geen meerderheid, wordt 
benoemd op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn 
ingeschreven op de betrokken school of scholen). 
 
Alhoewel we voorstander zijn van de invoering van de WOR, ook in het primair 
onderwijs, accepteren we de politieke realiteit dat voorlopig de WMO voor het PO 
blijft gelden. Maar we willen langzamerhand wel aandringen op enige spoed met 
betrekking tot de WMO. De laatste evaluatie ligt al weer ver achter ons en heeft niet 
geleid tot enige aanpassing tot nu toe.  
Betrokkenheid van ouders bij financiële beslissingen op het niveau van de school lijkt 
ons zinvol. Voor de bedrijfsvoering van de totale organisatie is het zeer gewenst dat 
een bestuur met meerdere scholen verplicht is in die situatie over een GMR te 
beschikken. Verdeling van middelen over de scholen in een lumpsumsituatie wordt 
haast niet werkbaar als er geen platform is van medezeggenschap waarmee 
overlegd kan worden. Naar onze mening zou met name de personeelsgeleding van 
de GMR daarbij een stevige rol moeten verkrijgen. 
 
3. Pilots lumpsum 
De start van de pilots lumpsum ligt in feite al in de periode van minister Hermans die 
‘initiatiefrijke scholen’ opriep zich aan te melden voor allerlei soort nieuwe 
ontwikkelingen, met de toezegging dat daarbij ook enige ruimte zou worden gegeven 
om af te wijken van regelgeving die gewenste ontwikkelingen inperkte. Een aantal 
scholen/besturen die zich in dat kader hebben aangemeld, deden dat om meer 
beleidsruimte te kunnen krijgen in het kader van financieel management. Nadat de 
oriëntatie op lumpsum duidelijker werd, gingen deze scholen verder in het kader van 
pilots lumpsum en dit leidde ook tot de indiening in januari 2003 van een 
wetsvoorstel dat de verruiming moest bieden van de bestedingsvrijheid die voor deze 
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pilots gewenst werd. In het voorjaar werden ook de besturenorganisaties betrokken 
bij de werving en selectie van de besturen die wilden deelnemen aan de pilots, 
waarbij bleek dat de belangstelling veel groter was dan de beschikbare ruimte3. In 
totaal zou ruimte gegeven worden aan 35 schoolbesturen met 700 scholen om aan 
de pilots deel te nemen, alhoewel een motie in de Tweede Kamer werd aangenomen 
die opriep tot ruimte voor elk bestuur dat wilde deelnemen. 
In de loop van het voorjaar 2003 werden de deelnemers uitgenodigd op het 
departement om een duidelijker beeld te krijgen van de wensen van de deelnemers. 
Die bleken divers maar veel besturen wilden graag alvast werken met geld in plaats 
van met fre’s. Spoedig daarna meldde het ministerie dat het naar hun mening niet 
mogelijk was dat alle 700 scholen alvast met geld bekostigd zouden worden in plaats 
van met fre’s. De bezwaren waren dat deelname van 700 scholen niet meer het 
karakter had van een pilot, maar meer het karakter had van een gefaseerde 
invoering. Bovendien was het niet te doen voor Cfi om de bekostiging voor de 
deelnemende scholen automatisch te berekenen en dat betekende dat het handwerk 
zou worden. Cfi raamde dat dit zo’n 20 fte aan personeel zou kosten, waarover men 
niet de beschikking had. Daarom werd voorgesteld om op veel kleinere schaal de 
mogelijkheid te geven om alvast met geld te werken, zo’n 40 scholen wat dan neer 
zou komen op een groot bestuur, een middelgroot bestuur en enkele eenpitters.  
In reactie daarop heeft de VOS/ABB een notitie opgesteld waarin werd aangetoond 
dat wanneer gewerkt met de gegevens die de besturen voor hun scholen zelf konden 
leveren (met accountantsverklaring) die inzet van 20 fte’s aan personeel bij Cfi 
helemaal niet nodig was. Ieder bestuur is immers goed in staat om vast te stellen 
hoeveel geld verkregen is voor de gedeclareerde fre’s zodat het een eenvoudige 
zaak is per bestuur te berekenen wat de waarde per fre is geweest, en deze waarde 
te indexeren. Op basis van die waarde kan dan vervolgens de bekostiging met geld 
in de daaropvolgende jaren worden toegekend. 
Het wetsvoorstel dat afwijking van de reguliere bekostiging mogelijk moest maken is 
niet meer voor de zomervakantie door de Tweede Kamer afgehandeld. Ook bleek het 
nog onvoldoende duidelijk welke concrete doelen met de pilots zouden worden 
uitgewerkt. Dat is, samen met het uitstel van de invoering naar 2006, de reden dat 
het schooljaar 2003/2004 nu wordt gezien als het voorbereidingsjaar voor de pilots 
om diverse thema’s en onderwerpen nader uit te werken die in de pilots zullen 
worden beproefd. Voorbereidend werk daarvoor is al gestart door werkgroepen 
waarin diverse deelnemers al langere tijd participeerden. De begeleiding van de 
pilots door de besturenorganisaties en het departement moet daarbij ook nog nader 
in kaart worden gebracht. 
Voor de besturen en scholen die zich al enkele jaren geleden hebben aangemeld als 
initiatiefrijke scholen is de gang van zaken behoorlijk frustrerend. Nog steeds moeten 
ze afwachten wanneer er daadwerkelijk gestart gaat worden, en bovendien is niet 
duidelijk wie nu daadwerkelijk met geld in plaats van met fre’s gaat sturen. Ook hier 
blijkt weer dat de voorbereidingen van het departement ernstig tekort hebben 
geschoten. 
 
Naar onze mening is het nuttig en nodig dat er pilots plaatsvinden ter voorbereiding 
van een operatie waarbij zo’n 7 miljard euro wordt herverdeeld, en met een andere 
wijze van financiële aansturing dan tot nu toe gebruikelijk in het PO. Maar dan moet 
het wel gaan om een aantal pilots waaraan conclusies zijn te verbinden en moet de 
                                                 
3 Een overzicht van de deelnemers aan de pilots, en andere informatie over de voortgang van de pilots is te 
vinden op de website onder Bekostiging, lumpsum als ‘Achtergrondinformatie lumpsum PO (2)’. 
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uitkomst niet al te zeer afhankelijk worden van toevallige omstandigheden. Wanneer 
gesproken wordt over een serieuze pilot ligt het in de rede te denken aan pilots 
waarbij heel kleine schoolbesturen betrokken zijn (in elke geval enkele eenpitters), 
daarnaast een aantal schoolbesturen met meerdere scholen (schoolbesturen met 
een variatie van bijvoorbeeld 5, 10 en 15 scholen), met daarenboven tenminste twee 
grotere schoolbesturen met elk tenminste 25 scholen.  
Met dergelijke pilots, die met geld werken in plaats van met fre’s, kunnen leerzame 
ervaringen opgedaan worden. Al met al is er dan al gauw sprake van zo’n kleine 100 
scholen als een noodzakelijk minimum voor relevante pilotervaringen.  
Het aantal van 40 scholen dat in de brief wordt genoemd leidt tot pilots met een groot 
afbreukrisico, zelfs zodanig dat een dergelijke opzet van de pilots naar onze mening 
ontraden moet worden. 
 
De bezwaren die naar voren worden gebracht tegen een groter aantal scholen dan 
veertig snijden naar onze mening geen hout. Door uit te gaan van de benodigde 
basisgegevens omtrent het budget die de besturen zelf kunnen leveren, voorzien van 
een accountantsverklaring, vervalt het bezwaar van calculerend gedrag terwijl 
herverdeeleffecten wel gecorrigeerd kunnen worden. Gegevenslevering van de 
besturen zelf betekent tegelijkertijd dat dit zo goed als geen extra belasting geeft 
voor het departement. In de notitie aan het departement hebben we een dergelijke 
werkwijze al nader aangegeven. 
 
4. Vooruitblik 
Hoe betreurenswaardig de vertraging ook is, het is wel realiteit dat de invoering van 
de lumpsum nu per 1 augustus 2006 zal gaan plaats vinden. De Tweede Kamer wil 
een rondetafelgesprek met de diverse organisaties waarbij afzonderlijk wordt 
gesproken met de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Dat gesprek is 
gepland voor 3 september 2003, waarbij de verwachting is dat spoedig daarna, 
tijdens de behandeling van het wetsvoorstel omtrent grotere bestedingsvrijheid (zie 
voetnoot 1), de hoofdlijnen van de concretisering van de lumpsumbekostiging 
worden vastgesteld. De brief van 11 juni geeft daarbij een duidelijke tijdsplanning aan 
en het is nu niet meer te verwachten dat er nog onverwachte vertragende factoren 
boven tafel zullen komen.  
In de brief wordt een voorstel gedaan om het tempo in de invoering erin te houden. 
Daarvoor wordt gekozen voor een aantal stappen die alvast enige voorbereiding 
mogelijk maken (optie van gefaseerde invoering) en die lijn ondersteunen we. 
 
4.1 Proefdraaien met rekenmodel per 1 augustus 2004 
Met name het ontwikkelen van een rekenmodel voor de scholen zodat zij alvast met 
een ‘virtueel lumpsumbudget’ kunnen schaduwdraaien, lijkt ons een goede zaak. 
Daarvoor is het wel nodig dat tijdig overeenstemming wordt bereikt in het overleg 
omtrent de uitwerking van de uitgangspunten voor de nieuwe bekostigingsregels. 
De passage in de brief over het ontwikkelen van een nieuwe systematiek waarin 
beide uitgangspunten (duidelijke transparante onderbouwing enerzijds en anderzijds 
zonder een sturende normativiteit) worden uitgewerkt spreekt op zich aan. Op dit 
moment is dat echter een optie die nog wel verzilverd moet worden. Maar recent 
overleg erover geeft goede hoop dat dat wel gaat lukken.  
Het lijkt erop dat onnodig ingewikkeld is gedaan over de verschillen die er tussen 
beide systemen zou bestaan. Voor ons is het vertrekpunt geweest de omzetting van 
de fre in een geldsbedrag, maar uiteraard wel met een goede onderbouwing van de 
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indexering van dat geldbedrag. Het ministerie koos voor het systeem van 
formatieplaatsen t.b.v. een goede onderbouwing van de begrotingsramingen. Zonder 
veel problemen lijkt het nu mogelijk overeenstemming te bereiken over een sterk 
vereenvoudigd formatieplaatsenmodel, waarbij gebruik wordt gemaakt van slechts 
een heel beperkt aantal functies.  
 
Zo geldt voor de basisschool alleen de functie van groepsleerkracht, de leraar schaal 
A, en voor de sbo de schaal B functie. De hogere kosten voor de schoolleiding 
worden in een aparte opslag per school verwerkt, met een beperkte variatie naar 
schoolgrootte. Op die wijze kan het bedrag per leerling geïndexeerd worden aan de 
schaal A resp. schaal B functie.  
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat het om een ingewikkelder operatie 
door de complexe regelingen. Er wordt gedacht aan enerzijds een sterke 
vereenvoudiging van het huidige - veel te complexe – systeem, en anderzijds de 
omrekening van de minutenwals via fre’s per leerling, naar een geldsbedrag per 
leerling. In die benadering vindt eerst een omzetting van de minutenwals plaats in 
fre’s per leerling voor enerzijds formatie OP (eens schaal B functie), en anderzijds 
formatie OOP. Voor het OP geldt een aantal fre’s per leerling dat varieert naar 
schoolsoort, plus een toekenning voor leerlingen tot 8 jaar en indien van toepassing, 
een extra toekenning voor leerlingen met een cumi-achtergrond. Gepoogd wordt om 
voor het OOP ook uit te komen tot slechts één OOP-functie voor de indexering. 
Toegevoegd wordt ook hier een opslag voor de schoolleiding per school, met variatie 
naar schoolgrootte. 
 
Het rekening houden met de gemiddelde leeftijd van een school betekent voor alle 
situaties dat het bedrag per leerling gesplitst wordt in een vast bedrag plus een 
bedrag vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van die school. Elke 
school heeft daardoor in principe een eigen vast bedrag per leerling, gekoppeld aan 
de gemiddelde leeftijd. Op die wijze werkt het effect van de leeftijd dus duidelijk door 
in de bekostiging. 
 
4.2 Vereenvoudiging in huidige systeem 
We stemmen ook nadrukkelijk in met het weghalen van de schotten tussen de 
personele en materiële bekostiging. Nu mag geld voor de personele bekostiging 
(verzilverde fre’s, budget personeelsbeleid) uitsluitend aan personele uitgaven 
worden bestemd, en niet aan materiele uitgaven. Het geld van de materiële 
bekostiging kent niet die beperking en kan overal al voor aangewend worden. Het 
ware ons liever als die schotten reeds eerder weggehaald zouden kunnen worden 
dan per 1 augustus 2005, maar we hebben er begrip als wetswijziging terzake niet 
eerder zou kunnen.  
Voor een vereenvoudiging van de afrekening is echter een dergelijke wetswijziging 
niet noodzakelijk. Daarom bepleiten we dat de reeds vaak door ons geuite wens om 
de afrekening niet per school vast te stellen, maar op bestuursniveau, zo spoedig 
mogelijk - bij voorkeur per 1 januari 2004 - wordt gerealiseerd. Een dergelijke 
vereenvoudiging draagt ook aanzienlijk bij aan het voorkomen van een verrekening 
achteraf in verband met teveel verbruikte fre’s. Omdat de plussen en minnen per 
school op bestuursniveau momenteel niet met elkaar verrekend mogen worden, is 
het van belang te voorkomen dat er op een school fre’s niet besteed gaan worden. 
Daarom is het verstandig om meer personeel op fre-declaratie (code 1 in CASO-
jargon) te zetten dan feitelijk beschikbaar is in relatie tot het aantal fre’s van het 
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beschikbare fre-budget. Achteraf wordt dan gekeken hoeveel er per school teveel is 
gedeclareerd en kan het teveel gedeclareerde met de eigen middelen van het budget 
personeelsbeleid worden rechtgetrokken. Op die wijze wordt voorkomen dat fre’s niet 
worden ingezet terwijl er wel personeel uit het budget personeelsbeleid wordt 
betaald. Het leidt ook tot aanzienlijke administratieve vereenvoudiging doordat 
mutaties in de personele aanstellingen, bedoeld om niet-besteding van fre’s bij een 
bepaalde school te voorkomen, dan achterwege kan blijven. 
 
4.3 Flankerend beleid 
Er is een gesprek gepland op 26 augustus 2003 tussen een vertegenwoordiging van 
de organisaties en het departement waarbij het de bedoeling is om de basis te 
leggen voor een gemeenschappelijke aanpak van de organisaties bij de 
ondersteuning. Het departement wil pogen in dat gesprek te komen tot een 
‘startpakket’ dat voor alle scholen en schoolbesturen de basale elementen bevat om 
met lumpsumbekostiging te kunnen werken. De kans is groot dat het hierbij zal gaan 
om een wat uitgeklede versie van het ingediende Plan van aanpak. Toch nemen we 
deel aan dat gesprek om verdere vertraging te voorkomen en met de hoop dat het 
lukt om een aantal belangrijke activiteiten op korte termijn van de grond te krijgen. 
Ook zullen we daarbij de begeleiding van de pilots aan de orde stellen. 
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB 
 
 
NB.: Voor verdere achtergrondinformatie en voor de stukken waarvan in dit artikel 
sprake is, wordt verwezen naar onze website, onder PO, Bekostiging, Lumpsum. 
 
 
 


