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Lumpsum PO in de steigers 
 
 
1 Voorgeschiedenis 
Het is al weer tien jaar geleden dat in principe besloten werd om te komen tot 
lumpsumbekostiging in het primair en voortgezet onderwijs. Dat was een logisch 
vervolg nadat het wetenschappelijk onderwijs in 1984, de hogescholen in 1986 en de 
instellingen in de beroeps- en volwasseneneducatie  rond de jaren 1991 tot 1993 al 
voor waren gegaan. Het voortgezet onderwijs stapte in 1996 over op lumpsum en in 
1998 zou het primair onderwijs volgen. De kleinschaligheid in het PO op 
bestuursniveau en uitvoeringsproblemen bij de invoering in het VO waren echter 
reden voor de politiek om die invoering uit te stellen. Een nadere beslissing zou 
worden genomen op basis van de evaluatie van de lumpsum in het VO in 2002.  
 
Met name bij de grotere besturen in het PO gaf dat de nodige frustratie omdat een 
bedrijfsmatige wijze van werken onder het formatiebudgetsysteem met fre’s niet 
mogelijk is. Dat leverde de nodige druk op in de richting van minister Hermans, die in 
2001 aangaf te streven naar invoering in 2004. Een verkenning naar de invoering 
van lumpsum leidde in 2002 tot in principe het groene licht bij de organisaties en het 
departement. De turbulente ontwikkelingen in de politiek met de langdurige 
demissionaire status van het kabinet Balkenende I zorgde voor de nodige vertraging 
waardoor de brief van december 2002 van minister Van der Hoeven met het 
voornemen per 1 augustus 2005 tot invoering over te gaan, niet door de Tweede 
Kamer behandeld werd. Na het aantreden van het nieuwe kabinet Balkenende II 
werd juni 2003 een voortgangsbrief gestuurd waarin ook werd aangegeven dat de 
voorbereiding ernstige vertraging had opgelopen waardoor een zorgvuldige invoering 
pas mogelijk was per 1 augustus 2006. De Tweede Kamer heeft vervolgens in 
september 2003 besloten dat gestreefd wordt naar invoering per 1 augustus 2006. 
 
Voortgang 
De vraag die hierbij natuurlijk meteen naar voren komt, is de echte datum van 
invoering. Immers eerst was het 2004, toen werd het 2005 en nu dan 2006, volgend 
jaar wellicht 2007, enzovoorts? Gelukkig is dat niet meer te verwachten. De planning 
van de invoering van de lumpsumbekostiging ligt nu vast en het is uiterst 
onwaarschijnlijk dat de datum van 1 augustus 2006 niet zal worden gehaald. 
Wel moet er nog heel wat gebeuren en hierna zullen we een overzicht geven van de 
belangrijkste zaken die de komende tijd aan de orde komen. 
 
2 Wetgevingstraject 
Momenteel wordt op het departement hard gewerkt aan een wetsontwerp waarin de 
fundamenten van de lumpsumbekostiging worden gelegd. Na de gang naar de Raad 
van State is te verwachten dat het wetsvoorstel voorjaar 2004 naar de Tweede 
Kamer zal gaan. De behandeling zal dan rond de zomervakantie plaatsvinden en in 
het najaar worden afgerond.  
De behandeling van het wetsvoorstel lumpsum in de Eerste Kamer is voorzien in het 
begin van 2005 waarna publicatie in het Staatsblad nog voor 1 augustus 2005 
verwacht wordt. 
Bij de behandeling in de Tweede Kamer zal de rapportage over de ervaringen van de 
pilotscholen met lumpsum worden betrokken. Maar de pilots heben geen belangrijke 
rol voor het al dan niet doorgaan van de lumpsum. De functie is veeleer die van 
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kwartiermakers en verkenners zodat de invoering voor de grote groep volgers 
eenvoudiger zal verlopen. 
Behalve de wetgeving als zodanig moet ook de onderliggende regelgeving tijdig 
worden bijgesteld. Dat betreft met name de formatiebesluiten en de 
bekostigingsbesluiten. In de formatiebesluiten moet de toekenning van fre’s 
vervangen worden door de toekenning vooraf van het budget in geld dat voor de 
personele uitgaven bedoeld is. In de bekostigingsbesluiten moet met name de 
normering van de materiele bekostiging en de betalingen worden geregeld.  
Ook wordt de regeling van de arbeidsvoorwaarden wezenlijk anders. Het 
Rechtspositiebesluit WPO/WEC wordt vervangen door het Kaderbesluit PO waarin 
alleen nog maar enkele belangrijke hoofdzaken van de rechtspositie worden 
vastgelegd. De overige zaken die de arbeidsvoorwaarden betreffen worden geregeld 
in de CAO die de sociale partners afsluiten. Eindelijk gaan dan de werkgevers in het 
primair onderwijs zelf onderhandelen met de vakbonden over deze zaken, in plaats 
van het ministerie. 
Belangrijk is ook dat de schotten in de bekostiging en de oormerking zoveel mogelijk 
verdwijnen. Alleen oormerking die echt nodig is zal overeind blijven, bijvoorbeeld die 
voor WSNS. Op weg naar lumpsum zijn ondertussen al enkele schotten geslecht. Zo 
is de oormerking van de formatie onderbouw niet meer van toepassing. En per 1 
augustus 2004 zal de mogelijkheid aanwezig zijn om geld voor personele doeleinden 
ook voor materiele doeleinden te kunnen inzetten. Het omgekeerde was al lang het 
geval. 
 
3 Budget invoering lumpsum 
In de begroting 2004 is voor de invoering van de lumpsumbekostiging een extra 
budget voor bestuur en management (B&M) opgenomen dat begint in 2004 en 
oploopt naar 2006 tot het structurele bedrag van 75 miljoen euro. Het gaat gepaard 
met een extra budget voor de kleine scholen c.q. kleine schoolbesturen om de 
lumpsum ook voor deze categorie scholen en besturen reëel mogelijk te maken. De 
toekenning van dat budget begint ook in 2004 en bedraagt in 2007 structureel 25 
miljoen euro. Tegelijkertijd wordt wel de stimuleringsregeling bestuurlijke 
krachtenbundeling (BKB) per 1 augustus 2004 stopgezet.  
Het budgettaire beeld van dit geheel ziet er als volgt uit: 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Bestuurlijke krachtenbundeling 36,2 21,9 0 0 0 
Versterking B&M 0 20 43 75 75 
B&M kleine scholen/besturen 0 12 16 21 25 
Totaal 36,2 53,9 59,0 96,0 100,0 

 
Het budget dat samenhangt met de bestuurlijke krachtenbundeling loopt tot 1 
augustus 2004 en bedraagt in dat jaar omgerekend op jaarbasis zo’n 37,5 mln. Het 
lijkt dat het budget dat in 2004 beschikbaar komt in het kader van lumpsum en vanaf 
1 augustus 2004 wordt ingezet ruim voldoende is om de beëindiging van de BKB-
regeling op te vangen. De 32 mln. is op jaarbasis immers bijna 77 mln. Zo simpel is 
het echter niet.  
In de eerste plaats geldt de BKB-regeling alleen voor die besturen die aan de 
voorwaarden voldoen. Daarmee worden zo’n 6.000 van de 8.000 scholen in het PO 
bereikt. De regeling in het kader van de invoering lumpsum is bedoeld voor alle 
besturen en scholen.  
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In de tweede plaats kan het budget van 32 mln. dat voor de invoering van 
lumpsumbekostiging beschikbaar is niet gezien worden als een bedrag voor 5 
maanden en dus op jaarbasis 77 mln. Uit het overzicht blijkt immers dat in 2005 in 
totaal slechts 59 mln. beschikbaar is. De lumpsumregeling zal dus niet voldoende zijn 
in veel gevallen om het effect van het wegvallen van de regeling BKB te 
ondervangen. 
In de derde plaats is een deel van de middelen voor de invoering lumpsum nodig 
voor de begeleiding van de pilotscholen lumpsum en het flankerend beleid van de 
organisaties. Dat zal een relatief gering bedrag zijn, maar moet wel in mindering 
worden gebracht op het beschikbare budget.  
Het is de bedoeling dat het effect van het wegvallen van de BKB-regeling zo goed 
mogelijk wordt opgevangen door het geld dat voor de invoering van de lumpsum 
beschikbaar is. Dat zal niet in alle gevallen lukken, met name niet in de jaren 
schooljaren 2004-2005 en 2005-2006. Het overleg is gaande om die periode zo goed 
mogelijk te overbruggen, waarbij alvast gekeken wordt naar het niveau van 
bekostiging in 2006. 
 
Het extra budget voor de kleine scholen/besturen van � 25 mln. is de verzilvering van 
de politieke wens om de kleinschaligheid op bestuursniveau niet onder druk te willen 
zetten als gevolg van de invoering van de lumpsum. De toedeling ervan is nog niet 
nader ingevuld. Het kan door een regeling voor kleine scholen - maar dan komt een 
(gering) deel ervan in een aantal gevallen ook bij grote besturen terecht met een of 
meer kleine scholen - of door een regeling voor kleine besturen. Dat laatste heeft 
echter het grote nadeel dat dan een premie op bestuurlijke kleinschaligheid wordt 
gezet. Het overleg erover geeft aan dat het wenselijk is aan te sluiten bij de 
gebruikelijke wijze van bekostiging zoals die bijvoorbeeld ook voor het budget voor 
personeelsbeleid wordt gehanteerd. Daarbij is het mogelijk een extra budget toe te 
kennen aan de kleine school. 
 
4 Ontwikkeling bekostigingsformule personeel 
De huidige toekenning van het formatiebudget in fre’s per schooljaar moet worden 
vervangen door een toekenning in geld. De overige bekostiging, die voor de 
materiele exploitatie per kalenderjaar en het budget voor personeelsbeleid per 
schooljaar, is al in geld en het is niet de bedoeling dat die per 1 augustus 2006 
wijziging zullen ondergaan. De reguliere bekostiging zal dan dus uit drie geldstromen 
bestaan, waarbij de verschillen in regeling naar kalenderjaar en schooljaar zullen 
blijven bestaan. De kans dat in de periode daarna wordt gekeken naar een integratie 
van die drie afzonderlijke geldstromen ligt voor de hand. Met name het budget voor 
personeelsbeleid laat zich eenvoudig inpassen in de personele bekostiging in geld. 
Even leek het erop dat de formule voor de bekostiging van de personele middelen 
zou leiden tot een diepgaand verschil tussen het departement en de organisaties. In 
de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 11 juni 2003 werd het verschil in 
zienswijze breed uitgemeten en leek het te gaan om een principiële kwestie. Heel 
kort daarna bleek het zonder al te veel problemen goed mogelijk om te komen tot 
een eenvoudige formule. Een formule zonder een onderliggende normering in de 
opbouw van de formatie op een school, maar wel met de mogelijkheid de nodige 
indexering van salarisontwikkelingen eenvoudig vast te leggen. 
Bij de opstelling van de formules gaat het om twee zaken. De hoeveelheid formatie, 
uitgedrukt in fulltime eenheden enerzijds, en de prijs per fulltime eenheid anderzijds. 
Daarbij is er doelbewust voor gekozen om de prijs afhankelijk te laten zijn van de 
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leeftijd van het personeel. Op die wijze wordt ook bij kleine scholen rekening 
gehouden met de afwijking in het salaris van jong resp. oud personeel.  
De hoeveelheid maal de prijs levert het budget per school op waarover het bestuur 
kan beschikken.   
 
Omrekening bestaande formule basisonderwijs 
De formule voor de omvang van de hoeveelheid formatie voor de basisschool is 
inmiddels zo goed als rond.  Daarbij kan goed aangesloten worden bij de lineaire 
formatieregeling zoals die in 2000 tot stand is gekomen. De toekenning per leerling in 
fre’s is eenvoudig om te rekenen tot een omvang in fulltime eenheden door de 
aantallen fre’s per leerling te delen door 179 fre’s, het equivalent van een fulltime 
eenheid groepsleerkracht in fre’s. 
De oude lineaire formule luidt: 
F = A x 10,66 + B x 7,42 + C x 7,32 + D 
waarbij: 
F = de totale lineaire formatie in fre's, d.w.z. de som van de groepsformatie, de 
taakrealisatie, de formatie BOA en de kleinescholentoeslag 
A = aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar op de teldatum 
B = aantal leerlingen van 8 jaar en ouder op de teldatum 
C = aantal 'gewichtsleerlingen' of 'schoolgewicht'  
D = kleinescholentoeslag in fre's, voor scholen met minder dan 145 leerlingen ((A + 
B) < 145) en berekend volgens de formule  D = 385 - (A + B) x 2,67 
 
En deze formule wordt na deling door 179 met rekenkundige afronding met vier 
cijfers achter de komma: 
F = A x 0,0596 + B x 0,0415 + C x 0,0409 + D 
waarbij: 
F = de totale lineaire formatie in fulltime eenheden, d.w.z. de som van de 
groepsformatie, de taakrealisatie, de formatie BOA en de kleinescholentoeslag 
De factoren A, B en C blijven zoals hierboven aangegeven 
D = kleinescholentoeslag in fulltime eenheden, voor scholen met minder dan 145 
leerlingen ((A + B) < 145) en berekend volgens de formule  
D = 2,1508 - (A + B) x 0,0149 
 
In deze formule moet nu nog de prijs per fulltime eenheid worden opgenomen en dan 
is het budget in geld bekend dat per school wordt berekend voor de bekostiging van 
de personele formatie. 
 
Formule sbo 
Voor de speciale school voor basisonderwijs is de formule in fte’s op analoge wijze te 
herleiden, maar nu door te delen door 195 fre’s, zijnde het aantal fre’s dat 
overeenkomt met de fulltime eenheid groepsleerkracht speciale basisschool. 
Uiteraard blijft daarbij de systematiek gelden van de gedeeltelijke bekostiging door 
het Rijk en de aanvullende bekostiging van het samenwerkingsverband WSNS.  
De kengetallen die daarbij gehanteerd worden zijn: 
 

Kengetallen per leerling sbo Oud (fre’s) Nieuw (fte’s) 
Basisformatie 8,81 0,0452 
Zorgformatie  12,6 0,0646 
Formatie BOA (cumi-formatie)  7,81 0,0401 
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Hogere inschaling directie 
Naast de lineaire toewijzing is er in de oude systematiek ook sprake van toekenning 
van extra fre’s in verband met de hogere inschaling van directieleden t.o.v. 
leerkrachten. Die extra fre’s worden omgezet in een extra bedrag, waarbij de 
normering van de oude systematiek in die zin wordt gevolgd dat als de normering 
van de directieomvang uitgaat van één formatieplaats, een bepaald bedrag één keer 
wordt toegekend, en als de normering van de directie uitgaat van twee 
formatieplaatsen tweemaal dat bedrag wordt toegekend. De vaststelling van de 
bedragen gebeurt zo dat de herverdeeleffecten zo gering mogelijk zijn. 
 
Bepaling prijs per fte met leeftijdscorrectie 
Voor de bepaling van de prijs is het noodzakelijk dat zo goed mogelijk wordt 
aangesloten bij de feitelijke personeelskosten. Daarom worden de gegevens van het 
schooljaar 2004-2005 gebruikt om die personeelskosten nauwkeurig vast te stellen. 
Dat ijkjaar is ook belangrijk om na te gaan in welke mate een bestuur met de 
lumpsumbekostiging erop vooruit of achteruit gaat in vergelijking met de 
declaratiebekostiging met fre’s. De omvang van de voor- resp. achteruitgang wordt 
vervolgens zo goed mogelijk ondervangen in een overgangsregeling voor de 
betreffende besturen. 
De wijze waarop de prijs bepaald wordt is dus wel duidelijk, maar de prijs zelf nog 
niet. Die is wel bij benadering bekend. Op basis van globale gegevens uit 
voorgaande jaren is de orde van grootte bekend. Dat maakt het ook mogelijk om 
alvast de gewenste leeftijdscorrectie nader uit te werken. De prijs per fulltime eenheid 
in een basisschool betreft de gemiddelde personeelslast (GPL) van de 
groepsleerkracht van een basisschool. De leeftijdscorrectie komt vervolgens tot stand 
door die GPL te laten bestaan uit een vast bedrag plus een bedrag per leeftijdsjaar. 
Stel bijvoorbeeld dat de GPL een bedrag is van � 45.000 bij een gemiddelde leeftijd 
van precies 40 jaar. Door nu dat bedrag te splitsen in een vast bedrag van � 25.000 
plus een bedrag van � 500 per leeftijdsjaar ontstaat een leeftijdsafhankelijke prijs.  
Bij een gemiddelde leeftijd van 40 jaar ontvangt de school per fulltime eenheid een 
bedrag van  � 25.000 + 40 x � 500 = � 45.000  
Wanneer de gemiddelde leeftijd 35 jaar bedraagt wordt het: � 42.500, en  
bij een gemiddelde leeftijd van 45 jaar wordt het:  � 47.500. 
Uiteraard zijn dit voorbeeldgetallen en worden de echte bedragen vastgesteld op 
basis van de gegevens van het ijkjaar 04-05 waarbij de bedragen zo worden 
gekozen dat de herverdeeleffecten zo klein mogelijk zullen zijn (gelukkig hebben we 
daar computers voor). 
 
Speciaal onderwijs 
Voor het basisonderwijs schiet het goed op. De problemen voor het (voortgezet) 
speciaal onderwijs zijn iets groter. Dat komt vooral omdat de oude formatieregels zo 
complex zijn dat het lastig wordt nu een eenvoudige regeling te treffen. Toch wordt 
dat wel geprobeerd, maar de vele specifieke regelingen in de formatiesleutels maken 
dat geen eenvoudig karwei. Op zich is het niet moeilijk de formules terug te brengen 
naar een toekenning van een vast bedrag plus een bedrag per leerling, maar het 
gaat vooral om de herverdeeleffecten die daarbij ontstaan. Iedere vereenvoudiging 
heeft een herverdeeleffect en die kan in principe bovenop het herverdeeleffect 
komen van de overgang van fre’s naar geld. De kunst is dus om te vereenvoudigen 
en tegelijkertijd binnen aanvaardbare grenzen van herverdeling te blijven. 
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5 Pilots lumpsum 
Zoals was afgesproken zouden een aantal schoolbesturen vooruitlopend op de 
invoering per 1 augustus 2006 alvast inspelen op die toekomstige situatie. Daar is 
een apart wetsvoorstel voor ingediend om afwijking van de bekostigingsregels 
mogelijk te maken, dat naar verwachting nog voor 1 januari 2004 in het Staatsblad 
zal staan. Er is sprake geweest van de deelname van 35 schoolbesturen met 700 
scholen die allemaal alvast volledig met geld bekostigd zouden worden. Inmiddels is 
dat aantal teruggebracht tot zo’n 10 schoolbesturen met ongeveer 100 scholen zodat 
de uitvoering van de pilots reëel mogelijk werd, gelet op het vele werk dat er mee 
samenhangt (ook in de sfeer van de begeleiding). De 10 schoolbesturen met 100 
scholen omvatten enkele grote schoolbesturen, enkele middelgrote schoolbesturen 
en enkele kleine schoolbesturen. Naast de schoolbesturen die daadwerkelijk met 
geld bekostigd gaan worden, zullen de andere 25 schoolbesturen met zo’n 600 
scholen ook aspecten nader uitwerken die verband houden met de invoering van 
lumpsum. Bijvoorbeeld de toedeling van taken en verantwoordelijkheden binnen een 
organisatie met veel of weinig scholen, met een bovenschools management of met 
een directieberaad. Of de mogelijkheden van coöperaties en andere 
samenwerkingsconstructies die de kleine schoolbesturen meer mogelijkheden 
moeten geven. Ook is de interne besluitvorming en de medezeggenschap daarbij 
van het personeel en de ouders een belangrijk onderwerp. Voor deze scholen geldt 
in ieder geval dat de bestaande bekostiging niet langer afgerekend hoeft te worden 
per school, maar afgerekend mag worden op bestuursniveau. Met name door de 
complexe regels van het fre-verbruik en de beperkte verzilveringsmogelijkheden van 
de fre’s is de afrekening op bestuursniveau vaak een duidelijk voordeel, in elk geval 
administratief. 
 
Gestreefd wordt naar een start per 1 januari 2004 zodat daadwerkelijk ervaring is 
opgedaan als de Tweede Kamer het wetsvoorstel invoering lumpsum behandeld. Bij 
de te maken afspraken omtrent de complete bekostiging met geld komen al tal van 
zaken aan de orde die ongetwijfeld ook aan de orde zijn bij de echte invoering. In die 
zin wordt er al van geleerd. De pilotscholen en –besturen die ervaring opdoen met de 
bekostiging met geld zullen daarover rapporteren. Uiteraard worden in dat kader ook 
modellen ontwikkeld en uitgeprobeerd evenals instrumenten, terwijl de 
administratieve organisatie inclusief de planning & controlcyclus aangepast wordt 
aan de vereisten van een financieel management die stuurt met geld. Dat is heel 
beknopt samengevat en gaat voorbij aan de inbedding van die financiële sturing in 
een beleidsvisie gericht op een kwalitatieve verbetering van het onderwijs. Want daar 
doen we het voor. 
 
6 Medezeggenschap 
Zoals hiervoor al even aangestipt, is de medezeggenschap een belangrijk thema bij 
de invoering van lumpsum. Aan de ene kant wordt gestreefd naar openbaarheid van 
financiële gegevens, zoals de begroting, balans en exploitatierekening, anderzijds 
moet duidelijker worden waar de medezeggenschap betrekking op heeft.  
De informatie over de bekostiging door het rijk zal in de toekomst niet alleen naar het 
bestuur gaan maar ook naar de afzonderlijke scholen en naar de 
medezeggenschapsraad. Belangrijker is echter dat goed afgesproken wordt over 
welke zaken de medezeggenschap zich uitstrekt. Buiten de sector van het onderwijs 
heeft geen enkel medezeggenschapsorgaan bijvoorbeeld instemmingsrecht over de 
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begroting. Wel is voor de OR geregeld welke financiële informatie zonder meer 
beschikbaar moet zijn. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft 
momenteel sterke bevoegdheden waar het gaat om de formatie zowel in kwalitatieve 
als kwantitatieve zin, en over het personeelsbeleid. Dat lijkt ook in de toekomst 
belangrijker dan instemmingsrecht te hebben op de omvang van tal van afzonderlijke 
uitgaven. 
Een belangrijk punt betreft ook de positie van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. In de huidige situatie ontbreekt in veel gevallen nog een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, of heeft een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad slechts beperkte bevoegdheden. Dat komt omdat het 
uitgangspunt in de WMO nu nog is dat de medezeggenschap primair bij de 
afzonderlijke school ligt. Door deze vrijblijvende constructie ontbreekt op 
bestuursniveau in voorkomende gevallen de personeelsvertegenwoordiging op 
bestuursniveau. Dat werkt zeer belemmerend op het ontwikkelen van een 
bestuursbreed personeelsbeleid. Met de komst van de lumpsumbekostiging zal dit 
ook frustrerend werken bij de totstandkoming van een begroting op bestuursniveau 
met daarbinnen voorstellen voor de afzonderlijke begrotingen per school. 
Tegelijkertijd is het een vrijwel onmogelijke opgave om de begroting op 
bestuursniveau tot stand te brengen met een medezeggenschapsprocedure die tot 
overleg dwingt per afzonderlijke school. Voor de belangrijke zaken omtrent het 
financiele beleid en het personeelsbeleid is daarom een verplichte GMR voor een 
bestuur met meer dan één school een noodzaak. Het is bovendien wenselijk dat de 
regeling van de medezeggenschap ook op andere punten meer gaat sporen met de 
rechten die de (centrale) ondernemingsraad heeft. Het moet helaas binnen de 
grenzen van de huidige WMO, want dat is het kader van dit kabinet. Wellicht dat de 
pilots ook op deze punten zinvolle bijdragen kunnen leveren om de feitelijke 
medezeggenschap meer body te geven, daarbij rekening houdend met het verschil in 
positie tussen personeelsgeleding en oudergeleding. 
 
7 Financieel jaarverslag 
De ontwikkeling naar meer marktconforme bedrijfsvoering bevordert ook de 
totstandkoming van jaarverslagen van het ‘bedrijf’. Onderdeel van dergelijke 
jaarverslagen is de financiële verantwoording in het financiële jaarverslag. Ook gelet 
op het feit dat het hier gemeenschapsmiddelen betreft, is een goede externe 
verantwoording van de besteding van middelen van groot belang. Daarnaast geeft de 
uniformering van de wijze waarop de financiële verslaggeving plaats vindt veel 
belangrijke informatie over het reilen en zeilen van de onderwijsinstellingen. Zowel 
ten behoeve van het landelijk beleid, als wel om scholen en groepen van scholen 
met elkaar te kunnen vergelijken (benchmarken). Door zinvolle kengetallen te 
ontwikkelen naast de gebruikelijke financiële kengetallen, wordt het beter mogelijk de 
kwaliteit van een instelling te beoordelen en te werken aan kwalitatieve verbetering. 
Momenteel wordt al gewerkt aan de invoering van de financiële jaarverslaggeving. 
Daarbij wordt aangesloten op hetgeen al gebruik is in de andere sectoren en is het 
model voor het VO ook vertrekpunt geweest voor het model voor het PO. Dit jaar is 
met zo’n 70 besturen al een pilot uitgevoerd om te pogen de gegevens uit de eigen 
financiële administratie in te voeren in het zogenaamde elektronisch financieel 
jaarverslag (EFJ) van Cfi. De resultaten en problemen daarbij worden momenteel 
verwerkt en moeten leiden tot een nieuwe versie van het EFJ die nog makkelijker, of 
minder moeilijk zullen sommigen zeggen, de mogelijkheid biedt om in 2004 de 
verslaglegging over het jaar 2003 daarin te verwerken. Deze mogelijkheid zal aan 
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alle besturen in het PO geboden worden. De bedoeling is om ruimschoots ervaring 
op te (laten) doen voordat de verplichting over het verslagjaar 2005 wordt 
vastgelegd. De pilotscholen die met geld werken zijn ook verplicht op deze wijze te 
komen tot het financieel jaarverslag over 2004. 
 
8 Relatie bestuur en management 
De grotere beleidsruimte die met lumpsumbekostiging gegeven wordt roept tevens 
de vraag op hoe die wordt ingevuld en wie daarover de beslissingen neemt. De 
bekostiging vindt plaats aan het bestuur en die beslist over de toedeling ervan binnen 
de totale organisatie. De positie van de medezeggenschap wordt daarbij duidelijk(er) 
ingevuld, maar er zijn met name nog vragen omtrent de relatie bestuur – 
bovenschools management – schooldirectie. 
Op veel plaatsen is in de afgelopen jaren een bestuurs- en 
managementondersteuning ontstaan die een belangrijke taak heeft gekregen in de 
beleidsvoering en de ondersteuning van de scholen. Dit bovenschoolse management 
vervult in toenemende mate een scharnierfunctie in de relatie tussen bestuur en de 
directie van de afzonderlijke scholen.  
Met name van de kant van de schooldirecties wordt aangedrongen op een duidelijker 
positie van de schooldirectie binnen het geheel van de organisatie. Zo wordt wel 
bepleit dat ook voor de directeuren er een geregelde vorm van medezeggenschap 
moet komen over de verdeling van de budgetten, zoals dat voor het personeel met 
de medezeggenschapsraad wel geregeld is. Min of meer ligt er bij de politiek het 
verzoek van deze belangengroep om hun positie ten opzichte van het bestuur en het 
bovenschools management nader te regelen. 
Het is duidelijk dat landelijke centrale regelgeving over de verhouding tussen bestuur 
en directie volstrekt haaks staat op het streven naar deregulering. Dat zal dus ook 
niet gebeuren. Aan de andere kant blijft wel het gerechtvaardigde verlangen bestaan 
naar een duidelijker positie van de directie, bijvoorbeeld in de vorm van een 
directieberaad, bij de vaststelling van de begroting van de gehele organisatie en de 
afzonderlijke schoolbegrotingen. De spelregels van de budgetverdeling en de 
verantwoordelijkheid daarvoor vragen om een goed samenspel tussen bestuur, 
bovenschools management en schooldirectie. Dit geheel vraagt daarom om een 
nadere uitwerking waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarbij is erkenning van 
de primaire verantwoordelijkheid van het bestuur voor die uitwerking een essentiële 
vereiste. 
 
Tegelijkertijd is de uitwerking van een goed systeem van verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden hierbij een lastige klus. De variatie in bestuursvormen en 
uitwerkingen naar bovenschoolse managementvormen is groot, terwijl ook de positie 
van de afzonderlijke schooldirecties zeker in de praktijk sterk kan verschillen.  
Aan de ene kant van het spectrum bestaat het bestuur met één school, de éénpitter. 
In de relatie tussen bestuur en schoolleider is er dan weliswaar geen sprake van de 
complicerende factor van het bovenschools management en is het totale budget dat 
verkregen wordt bedoeld voor die ene school met dat specifieke bestuur. Een 
verdelingsvraagstuk is dan dus niet aanwezig en de begroting is een betrekkelijk 
eenvoudige zaak. Maar voor de éénpitter speelt met de lumpsumbekostiging wel 
sterker de vraag naar het ondervangen van de toegenomen (financiële) risico’s en 
het afdekken ervan. Dat leidt nu al tot het bezien van de mogelijkheid van 
samenwerkingsvormen om die risico’s te ondervangen. Daarbij wordt de federatie 
genoemd, de coöperatie, de franchiseformule, de overkoepelende stichting 
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enzovoorts. Maar bij al deze vormen zal ook de vraag aan de orde komen wat 
gemeenschappelijk gefinancierd wordt en wat afzonderlijk. Dus ook hierbij speelt al 
snel de vraag naar de verdeling van de middelen.  
Een schoolbestuur met meerdere scholen (zo tussen de 2 en 5) kan kiezen voor 
ondersteuning door de gezamenlijke directeuren van de scholen, vaak wel 
aangeduid als het managementteam. Als dat managementteam een sterk mandaat 
van het bestuur heeft gekregen, lijkt het verdelingsvraagstuk vooral een zaak om in 
onderling overleg in het team van directeuren te regelen. De praktijk blijkt 
weerbarstiger met name doordat de kwaliteiten in zo’n team verschillen in niveau en 
in thematiek, terwijl de functieverdeling er voor zorgt dat de ene meer gelijk is dan de 
andere. Met name de professionaliteit van dit bovenschoolse management laat vaak 
te wensen over met alle problemen van dien. Dat maakt het vraagstuk van de 
verdeling er niet eenvoudiger op. 
Een schoolbestuur van middelgrote omvang, zo’n 5 tot 12 scholen, kan niet meer 
goed werken met een managementteam omdat de omvang dan te groot wordt en 
teveel tijd vergt. Vanuit het directieberaad wordt dan vaak een kernteam 
aangewezen. Een variant hierbij is de vorming van clusters van scholen, bijvoorbeeld 
3 à 4 scholen vormen samen een cluster met een clusterdirecteur, waarbij de 
clusterdirecteuren het managementteam vormen naar het bestuur. Meestal zijn dit 
tussenstadia op weg naar een bovenschoolse directie. Ook in zo’n tussenstadium is 
de verdeling een weerbarstig vraagstuk. 
Grotere schoolbesturen, zo’n 12 tot ongeveer 30 scholen, gaan er in toenemende 
mate toe over om te werken met een algemene directie, met een aantal 
staffunctionarissen, waarbij de omvang van de algemene directie afhangt van de 
grootte van de organisatie. Dat biedt de mogelijkheid van een meer professionele 
aanpak van het verdelingsvraagstuk binnen de organisatie. 
De heel grote besturen, boven de 25 à 30 scholen, hebben nog een specifiek 
probleem. Het forum van het directieberaad als adviesorgaan bij de 
beleidsvoorbereiding en – uitvoering inclusief het verdelingsvraagstuk, wordt te 
omvangrijk voor effectieve en efficiënte vergaderingen. Dit maakt het werken met 
vertegenwoordigingen vanuit het totale directiebestand onontkoombaar, met alle 
risico’s van langere lijnen, bureaucratie en dergelijke die daaraan inherent zijn. 
Tegelijkertijd mag verwacht worden dat de professionaliteit van de algemene directie 
zorgt voor een passende uitwerking die evenwichtig is. 
 
Op het niveau van de politiek ligt de vraag op tafel of de grotere beleidsvrijheid wel 
goed wordt toebedeeld en of met name de werkvloer uiteindelijk wel de vruchten zal 
plukken van die toegenomen beleidsruimte. Met name wordt de vrees verwoord dat 
het bovenschools management een nieuw regelstation kan worden, een nieuw 
‘Zoetermeer’ voor de scholen. In die sombere visie wordt het bestuur de gevangene 
van de zelf gecreëerde bureaucratie die eenzijdig van bovenaf het dictaat oplegt aan 
de scholen omtrent de wijze van inrichting van het onderwijs en het beheer van de 
school.  
Tegen zo’n zelf bedacht doembeeld is het moeilijk argumenteren. De weg naar 
deregulering betekent per definitie ook voor de politiek het aanvaarden van enig 
risico vanuit het vertrouwen dat het onderwijsveld op dit gebied autonoom in staat is 
te komen tot een vorm van zelfregulering die externe voorschriften overbodig maakt.  
Voor het onderwijsveld zelf, en in het bijzonder voor de besturenorganisaties, ligt er 
wel de opgave modellen en handreikingen te bieden aan de besturen die maatwerk 
mogelijk maken voor de eigen specifieke situatie. Ondersteuning moet desgewenst 
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beschikbaar zijn om de structuur van de besluitvorming binnen een organisatie goed 
te regelen, met een toedeling van taken en verantwoordelijkheden die zorgt voor een 
goed evenwicht tussen de verschillende niveaus. Het is te hopen dat ook de 
wijzigingen in de medezeggenschapswetgeving daaraan op een verantwoorde wijze 
bijdraagt. De inschatting is dat de rol van de beleidsrijke meerjarenbegroting binnen 
de organisatie als geheel en per school daarbij een wezenlijke rol gaat vervullen. 
 
9 Flankerend beleid 
Het flankerend beleid voor de invoering van de lumpsumbekostiging komt 
onvoldoende van de grond. De voornaamste oorzaak daarvan ligt in de opstelling 
van het ministerie daarbij. Het begint erop te lijken dat het departement in 
toenemende mate het flankerend beleid naar zich toe trekt, waarbij als excuus het 
argument wordt gebruikt dat de organisaties geen eensgezind standpunt hebben. 
Dat laatste is waar, maar dat ontslaat het departement er niet van om bij te dragen 
aan de totstandkoming van een goed flankerend beleid, zonder dat het betekent dat 
het departement zelf de hoofdrol naar zich toetrekt.  
Namens alle besturen- en vakorganisaties, met uitzondering van de Besturenraad 
PCO en de VBKO, is een op hoofdlijnen uitgewerkt plan van aanpak voor het 
flankerend beleid bij het departement op tafel gelegd. Dat ligt er al sinds februari 
2003, met het verzoek om middelen ter beschikking te stellen die het mogelijk maken 
om gemeenschappelijke modellen, handreikingen, instrumenten, 
achtergrondinformatie enzovoorts, te ontwikkelen zodat tijdig de ondersteuning 
beschikbaar is. De beide besturenorganisaties die zich afzijdig houden menen dat 
volstaan kan worden met het beschikbaar stellen van middelen aan de 
scholen/besturen en dat die zich maar moeten wenden tot de organisaties waarvan 
zij menen dat die hen adequaat kunnen ondersteunen. 
Sindsdien wordt er weinig voortgang gemaakt en wat geleidelijk wel tot stand komt is 
een regie vanuit het departement omtrent de wijze waarop het flankerend beleid 
gestalte moet worden gegeven. De begeleiding en ondersteuning van de pilots 
wordt, mede door de toegenomen politieke aandacht vanuit de Kamer, in 
toenemende mate gestuurd vanuit het departement. De opzet van het flankerend 
beleid gaat in een richting waarbij de inhoud vooral door het departement nader 
wordt bepaald en waarin de rol van de organisaties wordt teruggedrongen tot 
leveranciers van conceptproducten die mede door het departement worden 
beoordeeld. 
Het effect is op een aantal plaatsen nu al te zien: in plaats van het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke producten is elke organisatie inmiddels zelf aan de slag met het 
ontwikkelen van eigen producten die straks allemaal over de scholen worden 
uitgestort. 
Die mag dan in z’n eentje uit gaan zoeken of de planning- en controlcyclus van de 
ene organisatie net zo goed is als die van de andere. Het beeld dat opdoemt is dat 
van een markt waarover producten zonder Kema-keur worden uitgestort. 
Want dat was vooral de strekking van het gemeenschappelijke plan van aanpak: 
laten we gezamenlijk producten aanbieden die rekening houden met de diversiteit in 
het onderwijs, maar waarvan elke organisatie de kwaliteit van dat product kan 
garanderen.  
Het flankerend beleid lijkt nu te verworden tot een grabbelton waarin elk bestuur en 
elke school zelf mag merken of het iets gekocht heeft waar men wat aan heeft, of 
niet. Het is dan eerlijker en juister om te stellen dat er geen flankerend beleid is. Of 
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het flankerend beleid dat na vallen en opstaan overeind blijft, komt zo traag van de 
grond dat het vooral ná de invoering van de lumpsumbekostiging beschikbaar is. 
 
Naar onze mening moet er nu op korte termijn een projectgroep komen, waarin de 
organisaties vertegenwoordigd zijn plus een vertegenwoordiger van het departement, 
die een procesmanager aantrekt om de plannen en activiteiten goed op elkaar af te 
stemmen en te zorgen voor de productie van instrumenten (in brede zin), modellen 
en handreikingen, informatiemateriaal, managementgames, management-informatie-
systemen (MIS), en dergelijke. Die  hulpmiddelen moeten bovendien afgestemd 
worden op de verschillende doelgroepen, zoals bestuur, (bovenschools) 
management, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (rekening houdend 
met de afzonderlijke geledingen), onderwijzend en onderwijsondersteunend 
personeel en ouders. 
Daarnaast zullen er scholingen, trainingen, conferenties, congressen en dergelijke 
georganiseerd moeten worden om de implementatie op gang te brengen. Besturen 
en scholen die maatwerk willen kunnen dat bekostigen uit de extra middelen die ze 
vanaf 1 augustus 2004 zullen ontvangen.  
 
Deskundigheid en ervaring 
Het is al op veel plaatsen naar voren gebracht en ook uit onderzoek gebleken: de 
deskundigheid en ervaring voor beleidsrijk management en bestuur is in het primair 
onderwijs maar heel beperkt aanwezig. Het neemt slechts langzaam toe en met de 
komst van lumpsumbekostiging neemt de behoefte aan deskundigheid en ervaring 
met betrekking tot tal van nieuwe aspecten op het terrein van het financiële 
management juist alleen maar sterker toe. 
Daarbij gaat het enerzijds om de behoefte aan een goede en transparante financiële 
administratie en verantwoording, inclusief de planning- en controlcyclus die daarbij 
hoort, en anderzijds om het besturen en managen op hoofdlijnen waarbij het 
beleidsrijk sturen met geld centraal staat.  
De vereisten die nodig zijn zullen in de praktijk vooral naar voren komen bij de 
uitwerking van de vraag welke doelen men zich stelt, de missie die de organisatie 
uitdraagt, en de concrete vertaling ervan in het maken van een meerjarenbegroting 
en de verantwoording die voortkomt uit resp. getoetst wordt aan die missie. 
Kortom, je moet als organisatie weten wat je wilt, en vervolgens ook hoe je dat 
realiseert. Dat daar cursussen, trainingen, maatwerk, ondersteuning en dergelijke 
voor is te vinden hoeft geen nadere uitleg.  
Iets leren is de essentie van onderwijs. 
 
10 Samenhang met andere ontwikkelingen 
Behalve de komst van lumpsumbekostiging zijn er nog andere ontwikkelingen die er 
aan komen. Met het oog op de samenhang worden ze hier kort aangestipt. De 
benadering bij deze overige ontwikkelingen is dat de invoering van lumpsum prioriteit 
heeft. Dat betekent dat in de planning de overige ontwikkelingen zo geplaatst worden 
dat het de voortgang van de invoering van lumpsum niet gaat belemmeren.  
De overige ontwikkelingen betreffen: 
 
Invoering onderwijsnummer 
Iedere leerling verkrijgt een specifiek onderwijsnummer. Met dat nummer wordt de 
administratieve verwerking (op termijn) eenvoudiger en is het beter mogelijk de 
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onderwijsloopbaan te volgen. De invoering vindt momenteel in het voortgezet 
onderwijs plaats en daarna is het primair onderwijsnummer aan de beurt.  
In de planning worden daar meerdere jaren voor uitgetrokken en wordt in de loop van 
2004 begonnen met de nadere voorlichting en informatie erover. 
 
Onderhoud buitenkant 
Het ministerie wil de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de scholen dat 
momenteel nog belegd is bij de lokale overheid (de ‘buitenkant’), overhevelen naar 
de schoolbesturen. De stand van zaken daarbij is dat eerst nader onderzoek zal 
plaats vinden naar de gevolgen van de overheveling om dit op een zorgvuldige 
manier te kunnen doen. In principe zijn de besturenorganisaties wel voorstander van 
die overheveling, maar willen ze duidelijke garanties om te voorkomen dat de 
besturen straks met de tekorten komen te zitten. Daarom moeten er goede afspraken 
gemaakt worden over de overdrachten van budgetten, met aanvullende afspraken 
over achterstallig onderhoud, monumentale panden enzovoorts. De inschatting is dat 
de voorbereiding en het overleg nog wel de nodige tijd zullen vergen. Afhankelijk van 
de voorwaarden waaronder de overdracht zal plaatsvinden moet het precieze tijdstip 
vervolgens worden vastgesteld. De nodige wetswijzigingen moeten ook nog 
helemaal worden klaargemaakt.  
 
Onderwijsbegeleidingsdiensten 
Volgens de planning gaat de financiering door het Rijk naar de gemeenten gefaseerd 
naar de scholen. Het gaat om een bedrag van � 55 mln. dat nu naar de gemeenten 
gaat, waarvan 25% per 1 augustus 2005, 25% per 1 augustus 2006 en 50% per 1 
januari 2008 overgedragen wordt naar de bekostiging per school. In een brief aan de 
Tweede Kamer van 31 oktober 2003 (29200 VIII, nr. 18) zijn de nadere plannen en 
de financiële gevolgen voor de OBD’s nader uiteengezet en de afspraken die 
gemaakt zijn met de VNG, Edventure en de besturenorganisaties. Ook hierbij geldt 
dat na goedkeuring door de Kamer van het beleid op hoofdlijnen het gehele 
wettelijke traject nog moet plaatsvinden.  
 
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid plus kleutertoets 
Het beleid op dit terrein is dynamisch in beweging zodat het beter is eerst maar eens 
af te wachten wat de beleidslijn nu precies gaat worden. Voordat de stofwolken zijn 
opgetrokken zijn we waarschijnlijk minstens een jaar verder.  
De bezuiniging in de meerjarenbegroting is ingeboekt zodat daar waarschijnlijk niet 
aan te ontkomen valt, maar de aanvankelijke ingangsdatum van 1 augustus 2004 is 
al verschoven naar 1 augustus 2005. De rol die dan nog voor de lokale overheid 
overblijft is nog niet duidelijk, evenmin als de (financiële) gevolgen die de 
afzonderlijke gemeenten gaan verbinden aan het sterk beperken, zo niet schrappen 
van hun inbreng.  
De politieke druk om de kleutertoets niet door te laten gaan is groot en kan tot gevolg 
hebben dat de gewichtenregeling qua uitgangspunten in principe blijft bestaan, maar 
wel met de nodige (ingrijpende) aanpassingen. Ook hierbij geldt natuurlijk dat de 
aanpassing van de gewichtenregeling niet samen kan vallen met de invoering van de 
lumpsumregeling per 1 augustus 2006. Aan de andere kant loopt de periode van het 
onderwijsachterstandenbeleid wel af per diezelfde datum. Wijziging van de criteria 
voor de bepaling van de gewichten had in principe al veel eerder moeten plaats 
vinden, zeker binnen een periode van 10 jaar na het van kracht worden ervan in 
1985. Dat dit niet is gebeurd heeft vooral te maken met de grote herverdeeleffecten. 
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Daarom wordt de wijziging van de gewichtsbepaling nog een heel moeilijke operatie 
als er geen extra geld bij komt. 
In een brief aan de Tweede Kamer van 31 oktober 2003 (27020, nr. 35) wordt een 
schets gegeven van het beleid dat de minister voorstaat. De reactie van de VNG 
(brief van 29 oktober aan de onderwijscommissie, kenm.: SEZ/2003004133) staat op 
belangrijke punten haaks op die beleidsaanpak. De opvatting van een meerderheid 
in de Tweede Kamer botst ook met op belangrijke punten met het beleid dat de 
minister voorstaat.  
Vandaar dat het beleid met betrekking tot het onderwijsachterstandenbeleid, de 
verantwoordelijkheid van gemeente resp. schoolbestuur op dit terrein, de 
gewichtenregeling, de kleutertoets en de meerwaarde van een school die via die 
toetsen zou kunnen worden bepaald, nog wel even in beroering blijft. 
 
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds en Participatiefonds 
De huidige vervangingsregeling is al een poos onderwerp van nadere studie om tot 
een andere regeling te komen. Veel verder is het nog niet gekomen. De plannen in 
het voortgezet onderwijs zijn, wat het ministerie betreft, nu meer gericht op het laten 
vervallen van de verplichte aansluiting. Het effect ervan is simpel uit te tekenen. 
Schoolbesturen die voordeliger eigenrisicodrager kunnen zijn, zullen die stap maken 
waardoor de resterende besturen een hogere premie moeten gaan betalen. Dat heeft 
dan weer tot gevolg dat meer besturen uittreden enzovoorts, totdat een evenwicht is 
bereikt.  
Wanneer de plannen voor het voortgezet onderwijs doorgezet worden, dan zal dat 
waarschijnlijk op termijn ook doorwerking hebben naar het primair onderwijs. De 
gedachten daarover voor het primair onderwijs zijn echter niet zo radicaal als die 
voor het voortgezet onderwijs. Men dekt meer aan het dragen van een 
gemeenschappelijk basisrisico, een bandbreedte waarin meer het eigen risico geldt 
en een afhechten van grote risico’s. De discussie hierover plus de nadere uitwerking 
zal naar verwachting pas enige tijd na de invoering van de lumpsum opnieuw aan de 
orde komen. 
 
 
Nadere info: 
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