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Lumpsum PO loopt als een trein 
 
Vanaf het begin van dit jaar is er flink aangepakt om lumpsumbekostiging in het PO per 1 
augustus 2006 mogelijk te maken. Op een rij gezet geeft het een indrukwekkend overzicht. 
In dit artikel een poging tot een systematische beschrijving. 
 
Bespreking Tweede Kamer 
Op 12 februari 2004 heeft de Tweede Kamer de uitwerkingsnotitie over de invoering van 
lumpsum PO behandeld. De goede afstemming in de voorbereiding van de notitie met het 
onderwijsveld voorkwam dat nog tal van zaken aan de orde kwamen. Op diverse punten was 
de discussie een herhaling van de eerdere bespreking in september 2003. Het resultaat was 
dat de minister formeel het groene licht kreeg om door te gaan met de voorbereiding van een 
wetsvoorstel en met de start van het implementatiebeleid.  
 
Van de kant van de oppositie werd er op gewezen dat recente ontwikkelingen als de 
bezuinigingen op het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, het OALT, en de ID-banen 
een negatieve inkleuring geven van de invoering van lumpsum. Alhoewel het er als zodanig 
los van staat zorgt het samenvallen in de tijd toch voor een koppeling. De minister volstond 
met te wijzen naar het regeerakkoord en nadere, afzonderlijke besprekingen over deze 
onderwerpen. 
 
Op het departement is ondertussen hard gewerkt om het wetsvoorstel lumpsum tijdig gereed 
te krijgen voor toezending aan de Raad van State. De verwachting is dat het voorstel 
spoedig na het zomerreces naar de Kamer zal worden gestuurd. Wie kennis heeft genomen 
van de Uitwerkingsnotitie zal weinig verrassends tegen komen in dat wetsvoorstel.  
Wel is nieuw dat het bovenschools management voor de regeling van de rechtspositie 
conform het overig personeel niet aan een school verbonden hoeft te zijn zoals nu wel het 
geval is. Dat voorkomt een vertekend beeld van de uitgaven van een school en 
administratieve rompslomp. 
 
Medezeggenschap 
Het onderwerp dat het meest uitgesproken naar voren kwam in de bespreking van de Kamer 
had ook los van de invoering van lumpsum aan de orde kunnen komen en betrof de 
medezeggenschap. De teneur van de bijdragen was dat de uitwerking op dit punt nogal 
terughoudend was en bepleit werd verdergaande stappen op dit terrein te zetten. 
Tegelijkertijd bleek opnieuw dat de opvattingen over de medezeggenschap en de invulling 
daarvan nogal verdeeld zijn in de politiek. De minister constateerde dat ook de organisaties 
nogal tegengestelde opvattingen hadden en dat daarom in het wetsvoorstel lumpsum alleen 
die aanpassingen zullen worden opgenomen die in dat kader noodzakelijk zijn. De 
verdergaande discussie wordt met het veld gevoerd en zal medio 2004 leiden tot een 
richtinggevende notitie over de medezeggenschap PO. De discussie kan dan aan de hand 
van die notitie verder worden gevoerd en uitkomsten van die bespreking kunnen dan nader 
worden verwerkt.  
 
Het is zeer de vraag of die nadere discussie inderdaad tot nadere concrete voorstellen op 
korte termijn zal leiden. Met het oog op het uitbrengen van die notitie is een advies 
uitgebracht door een zogenaamde expertgroep medezeggenschap. Bespreking van het 
advies in het overleg heeft duidelijk gemaakt dat de verschillen van mening daardoor niet zijn 
overbrugd.  
Zoals voor het advies ook al duidelijk was, zijn diverse organisaties voorstander van een 
medezeggenschap die uitgaat van gezamenlijke medezeggenschap van ouders en 
personeel. Daartegenover staat de mening van andere organisaties dat er geen reden is om 
voor een deel van het onderwijs een andere benadering te kiezen dan elders in de 
maatschappij gebruikelijk is. Voor die aparte benadering is naar hun mening nog minder 
reden nu het de bedoeling is dat er een algemene Wet medezeggenschap werknemers (ter 
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vervanging van de Wet op de ondernemingsraden) komt. Die nieuwe wet zou meer 
flexibiliteit kennen zodat de sociale partners zelf een nadere invulling kunnen geven aan de 
regeling van de medezeggenschap. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Raad van 
State, zodat de tekst ervan nog niet verspreid kan worden. 
Ondertussen heeft de minister aan de Kamer laten weten dat zij van plan is na het 
zomerreces met de toegezegde richtinggevende notitie voor het PO te komen.  
 
Het is een goede zaak dat deze discussie nu los staat van de invoering van de lumpsum als 
zodanig zodat dit niet tot vertraging hoeft te leiden. Daarbij blijft het een opvallende zaak dat 
deze discussie nu zo pregnant gevoerd wordt, terwijl het bij de invoering van de lumpsum in 
het VO totaal geen thema was. 
 
Concrete voorstellen 
De voorstellen die nu alvast in het wetsvoorstel lumpsum zullen worden opgenomen zijn 
(anders dan wellicht verwacht op grond van het voorgaande) behoorlijk ingrijpend. De 
bevoegdheden worden aanzienlijk uitgebreid. Naast een uitbreiding van de financiële 
informatie die verstrekt moet worden, krijgt het personeel meer medezeggenschap over de 
meerjarenbegroting en de verdeling van de middelen terwijl de complete structuur van de 
besluitvorming voorgelegd moet worden.  
De concrete voorstellen zijn: 
- Elk schoolbestuur met meer dan één school is straks verplicht een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad in het leven te roepen. 
- Het bestuur is verplicht de MR of de GMR volledig te informeren over de inkomsten en 

uitgaven en de vermogenspositie, inclusief de opbouw van de reserves.  
- De (G)MR adviseert straks over de voorgenomen bestuursbesluiten ten aanzien van:  

a) het meerjarig financieel beleid, waaronder de bestemming van de middelen; 
b) de criteria voor de verdeling van de middelen over de scholen aan de ene kant en 

bovenschoolse voorzieningen aan de andere kant; 
c) de criteria voor de verschuiving van middelen tussen afzonderlijke scholen; 
d) het managementstatuut, waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. 

 
Aanpalende wetgeving 
Tegelijkertijd zijn twee wetten inmiddels in het Staatsblad geplaatst die beide een duidelijke 
samenhang hebben met de invoering van lumpsum in het primair onderwijs. De eerste 
betreft de Wet van 10 juni 2004 (Stb. 2004, 271) in verband met de decentralisatie van 
arbeidsvoorwaarden. Deze wet maakt het mogelijk om delen van het huidige 
rechtspositiebesluit WPO/WEC gefaseerd over te dragen aan de sociale partners ter 
verwerking in de CAO PO. Zo is Titel 3 van dat besluit met de verlofregelingen per 1 
augustus 2004 volledig aan de sociale partners overgedragen.  
In het onderhandelaarsakkoord over de verlenging van de CAO PO 2002-2004 voor het 
schooljaar 2004-2005 is vermeld dat hard gewerkt wordt aan de verdere overdracht van 
arbeidsvoorwaarden, waarbij het de bedoeling is dat de secundaire arbeidsvoorwaarden per 
1 augustus 2006 alle zijn gedecentraliseerd en een beknopte regeling van enkele 
hoofdzaken van de primaire arbeidsvoorwaarden resteert. 
 
Daarnaast betreft het de Wet van 6 juli 2004 (Stb. 2004, 354) in verband met het invoeren 
van het jaarverslag en een nieuwe regeling van informatievoorziening voor het PO. Daarmee 
is de grondslag gelegd voor het leveren van een jaarverslag conform de algemeen 
gebruikelijke voorschriften op dit terrein, waarbij een belangrijk onderdeel bestaat uit de 
financiële jaarrekening. De verplichting tot het leveren van dit jaarverslag gaat voor het eerst 
gelden over het kalenderjaar 2005, dat dan in het voorjaar van 2006 moet worden 
vastgesteld. Dat lijkt nog even te duren, maar er wordt nu al gewerkt met pilots elektronisch 
financieel jaarverslag (EFJ) waarvoor Cfi een softwareprogramma beschikbaar stelt.  
Tijdige deelname is zeer gewenst omdat de financiële administratie nu ook aan andere eisen 
moet voldoen. In plaats van alleen bij te houden ‘wat er in komt en er uit gaat’, moet nu met 
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het baten/lasten stelsel gewerkt worden, waarbij de afschrijvingen toegerekend moeten 
worden aan de betreffende jaren en de inventaris naar waarde op de balans moet worden 
geboekt. De overgang van het oude naar het nieuwe systeem vergt een startbalans die aan 
de vereisten voldoet. Het is aan te bevelen dat schoolbesturen de administratieve inrichting 
tijdig aanpassen en de startbalans 1 januari 2005 zo spoedig mogelijk gereed komt.  
In het kader van flankerend beleid invoering lumpsum - waarover straks meer - wordt 
daaraan bijgedragen door het inzetten van zogenaamde ambassadeurs die ondersteuning 
kunnen bieden bij het maken van jaarverslag en –rekening plus de startbalans, door 
adviezen over de aanpak en naast de ondersteuning die Cfi op dit punt biedt. 
 
Nieuwe formules voor de bekostiging 
De nieuwe formules voor de lumpsumbekostiging zijn inmiddels bekend. Dat is gebeurd met 
de publicatie van het Bureau lumpsum primair onderwijs die op brede schaal is verspreid, 
gevolgd door een publicatie die desgewenst gedownload kan worden, die de omzetting van 
de formules van het formatiebudget in fre’s naar formules in geld stap voor stap uiteenzet, 
zowel voor het basisonderwijs als voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Toepassing van 
de formules was eenvoudig mogelijk doordat Cfi spreadsheets beschikbaar stelde waarmee 
berekeningen simpel mogelijk waren. Op deze wijze kan iedere school en ieder bestuur 
alvast nagaan wat de lumpsumbekostiging bij benadering gaat betekenen. Bij benadering, 
want de precieze bedragen moeten nog worden vastgesteld op basis van de exacte 
gegevens over het schooljaar 2004-2005 dat daarom als het meetjaar wordt aangeduid. Voor 
de verwerking van de gegevens, ook ten behoeve van de overgangsregeling om de 
herverdeeleffecten te ondervangen, wordt de medewerking van het veld gevraagd om die 
gegevens tijdig te leveren. Over het meetjaar is een (uitvoerige) publicatie in het Gele Katern 
2004, nummer 8a verschenen waarin gepoogd is alle aspecten helder uiteen te zetten. Ook 
is te verwachten dat er publicaties komen waarin uiteen wordt gezet op welke wijze men het 
verstandigst de fre’s in dat meetjaar kan declareren. 
 
Met de invoering van lumpsum is ook de constatering dat de structurele ondersteuning van 
bestuur en management aanzienlijk versterkt moet worden aan de orde. Die ondersteuning 
wordt nu gefaseerd met middelen mogelijk gemaakt. De regeling versterking bestuur en 
management is in het Gele Katern 2004, nummer 8a gepubliceerd voor het schooljaar 2004-
2005 en het beschikbare budget zal de komende jaren nog toenemen tot het structurele 
bedrag van 100 mln. euro per jaar. 
 
Flankerend beleid 
De invoering van lumpsum zal gepaard gaan met tal van activiteiten gericht op 
ondersteuning aan het veld om tot een verantwoorde invoering te komen. Dat zullen 
handreikingen zijn zoals de modellen voor managementstatuten, modellen waarin de 
gewijzigde medezeggenschapsregelingen nader zullen zijn uitgewerkt, handreikingen in lijn 
met de code voor goed bestuur en management, nadere uitwerkingen van ondersteuning 
van bestuur en management met daarbij ook kwantificering van de kosten die daarmee 
samenhangen, informatiebijeenkomsten, scholingscursussen, games, instrumenten, 
enzovoorts.  
De onderwijsorganisaties en het ministerie werken hierbij samen en hebben het 
Projectbureau Lumpsum PO in het leven geroepen, voorzien van een projectleider die 
samen met de projectgroep met het flankerend beleid is belast. In de projectgroep zitten een 
beperkt aantal veldorganisaties met een vertegenwoordiger van de minister, die samen met 
de projectleider moeten zorgen voor een goede communicatie met het veld over de invoering 
van de lumpsum.  
Daarvoor zijn diverse werkgroepen in het leven geroepen die aandacht besteden aan: 
- de ontwikkeling van een code voor goed bestuur en management in het onderwijs 
- de concrete uitwerking van de communicatie in de vorm van de website 

www.lumpsumpo.nl, brochures, nieuwsbrieven, conferenties en dergelijke 
- de projecten die door de pilots lumpsum worden uitgevoerd 
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In september zullen op 5 plaatsen in het land conferenties worden gehouden waar tal van 
aspecten van de invoering van lumpsum aan bod zullen komen. De aanmelding voor deze 
conferenties loopt storm! 
 
Pilots lumpsum 
De 34 pilotbesturen zijn hard aan de slag met de pilots lumpsum. De projectplannen zijn nu 
grotendeels goedgekeurd en de uitvoering is ter hand genomen. De ontwikkelingen zullen 
systematisch gemonitord worden en de ervaringen regelmatig gerapporteerd, ook aan de 
Tweede Kamer. In eerste instantie is de aandacht met name uitgegaan naar de 12 besturen 
die daadwerkelijk het formatiebudget in geld in plaats van in fre’s ontvangen. Zij hebben al 
flink wat ervaring opgedaan wat het betekent om met geld in plaats van met fre’s te werken, 
onder andere wat allemaal tot personele kosten gerekend moet worden en het belang van 
voldoende liquide middelen.  
Zoals het zich laat aanzien zullen na de zomervakantie 2004 al overdraagbare producten 
beschikbaar komen die via in elk geval de website van het Projectbureau gratis te verkrijgen 
zijn. Ongetwijfeld zullen op de websites van veldorganisaties deze en ook andere producten 
te vinden zijn. Hopelijk lukt het om de producten op een overzichtelijke wijze toegankelijk te 
maken, zodat geen grabbelton ontstaat van rijp en groen voor elk wat wils. Dat wordt nog 
een stevige uitdaging voor het Projectbureau en de projectgroep. Meer informatie over de 
pilots zal spoedig via de websites te vinden zijn, terwijl ook tal van pilots van plan zijn hun 
ervaringen met de invoering van lumpsum en de uitvoering van de projectaanvraag op hun 
eigen website weer te geven. 
 
Code goed bestuur 
Met de invoering van de lumpsumbekostiging verkrijgt het bestuur een grotere beleidsvrijheid 
dan voorheen. De grotere autonomie en minder regelgeving stellen hogere eisen aan de  
besturen, zowel aan het besturen van de totale organisatie als aan het richting geven aan de 
afzonderlijke instellingen. Het voegt ook een nieuwe dimensie toe aan het ontwikkelen en 
uitvoeren van beleid. Immers, visie en beleid zullen meer dat tot nu toe gebeurde, tot 
uitdrukking komen in de inzet van mensen en middelen. Daardoor zullen de verhoudingen en 
het samenspel tussen de belanghebbenden binnen en buiten de school belangrijker worden.  
Tegen deze achtergrond is besloten om de discussie daarover te stimuleren in het primair 
onderwijs. Een discussie die moet leiden tot het (opnieuw) doordenken van de verhoudingen 
en moet uitmonden in het maken van (nieuwe) afspraken tussen de betrokkenen. 
 
De komst van lumpsum bekostiging is een goed moment voor een herbezinning op de 
bestuurlijke praktijk. Bij deze herbezinning staan het aan elkaar verantwoording afleggen 
over het hoe en waarom van het beleid, de besluiten en de uitvoeringsmaatregelen centraal. 
'Goed bestuur' krijgt zo de betekenis van duidelijke verhoudingen tussen bestuur en 
management, waarbij het management kan bestaan uit bovenschools management, 
directieberaad en schoolleiding. Ook de onderlinge relaties binnen het management dienen 
helder te zijn. Bestuur en management moeten ook gezond tegenspel krijgen van 
belanghebbenden zoals ouders en personeel en zich hier ook iets gelegen aan laten liggen. 
‘Goed bestuur’ betekent dan ook het verkrijgen en behouden van vertrouwen van ouders, de 
gemeenschap, de overheid en de politiek, zowel lokaal als landelijk.  
 
Om de discussie te stimuleren en daar enige richting aan te geven hebben de gezamenlijke 
onderwijsorganisaties afgesproken een Code Goed Bestuur op te stellen. De organisaties 
hebben een voorstel voor deze code opgesteld vanuit hun verantwoordelijk voor 'goed 
bestuur'. 
De dialoog met direct betrokkenen en het aan elkaar verantwoording afleggen, liggen dan 
ook aan de basis van de in dit voorstel neergelegde principes voor goed bestuur. Door deze 
principes te onderschrijven en een code te hanteren, maakt een bestuur naar allen in en 
rond de school of scholen duidelijk dat het de uitgangspunten van 'goed bestuur' serieus 
meent en neemt. 
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In de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs worden basisprincipes vastgelegd die 
een appèl doen op de professionaliteit van bestuurders en managers in het primair 
onderwijs. De principes zeggen iets over de waarden die aan het gedrag en de cultuur ten 
grondslag liggen en de kenmerken van de houding van waaruit betrokkenen handelen, zoals 
wederzijds respect, transparantie, dialoog, gezamenlijkheid en verantwoording. De principes 
nodigen uit om in dialoog met alle belanghebbenden te reflecteren op de bestuurlijke 
inrichting en het handelen van bestuurders, managers en andere betrokkenen.  
De code is uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor bestuurders en managers, maar ook voor 
belanghebbenden binnen en buiten de school zoals leerlingen en hun ouders, personeel 
werkzaam op de school, bestuurders en ambtenaren van de gemeente of bijvoorbeeld 
collega-scholen binnen een bovenschools samenwerkingsverband. 
 
Om overlap te voorkomen worden in deze code geen uitspraken gedaan over onderwerpen 
waarover al wet- en regelgeving bestaat. Dat geldt onder andere voor de medezeggenschap 
en het managementstatuut.  
 
Het primair onderwijs kent een grote diversiteit aan bestuursvormen en bestuurlijke 
organisaties. Er zijn onder andere verschillen in de betrokkenheid van de ouders en de 
relatie tussen bestuur en management. De Code Goed Bestuur doet geen uitspraak over de 
voor- en nadelen van de verschillende bestuursvormen. Wel ligt voor de hand dat 
bestuurders, managers/directeuren, ongeacht de bestuurlijke constructie, enthousiast, 
betrokken en naar eer en geweten hun taken uitvoeren, hun bevoegdheden uitoefenen en 
hun verantwoordelijkheid daarbij nemen.  
 
Om de beschrijving van de principes zo duidelijk mogelijk te houden gelden nog twee 
leesaanwijzingen bij het voorstel. Ten eerste geldt dat de principes die de rol en het 
handelen van het bestuur of bestuurders betreffen, ook van toepassing zijn op het 
(bovenschools) management of (bovenschoolse) managers met bestuurlijke taken. Ten 
tweede geldt dat als er sprake is van een Raad van Toezicht, een aantal principes ook voor 
de Raad van Toezicht gelden. Die zijn daartoe gemarkeerd. Het voorstel voor de code is 
uiteraard te vinden op de website van het projectbureau (en tal van andere websites). 
 
Wel de waarschuwing dat niet verwacht moet worden dat in de principes totaal nieuwe en 
hemelbestormende uitgangspunten zijn geformuleerd. Eerder zal het voor tal van lezers 
gaan om nogal voor de hand liggende zaken en soms open deuren. Maar het is een goede 
zaak dat over wellicht simpele principes toch eens goed gecommuniceerd wordt. Het is een 
ervaring uit de praktijk dat dan veel meer duidelijkheid ontstaat over opvattingen die iemand 
er op na houdt en welke nuances daarbij aan de orde zijn. Communicatie over principes is bij 
een volle agenda meestal niet aan de orde. Het blijkt zeer nuttig als daar doelbewust tijd voor 
wordt ingeruimd. 
 
Samenhang met andere beleidstrajecten 
Behalve hetgeen al gesignaleerd is zullen er nog andere beleidstrajecten aan de orde zijn 
die in de komende tijd ook een rol zullen spelen en waarbij afstemming nodig zal zijn.  
De verplichte aansluiting van besturen bij het Vervangingsfonds en het Participatiefonds 
zal niet voor de invoering van de lumpsum veranderen, maar het is de bedoeling dat dit wel 
per 1 augustus 2007 gaat wijzigen. Daarom zal in de komende periode alvast wel intensief 
overleg worden gevoerd over een andere opzet van de verantwoordelijkheid van de 
vervanging, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de werkgevers in het onderwijs zal 
worden vergroot. De pilots zullen daarop vooruitlopend ook alvast enige ervaring daarmee 
kunnen opdoen. 
Het onderwijsnummer zal worden ingevoerd. De planning is dat het onderwijsnummer in 
het schooljaar 2004/2005 door de scholen ingevoerd gaat worden in de 
leerlingenadministratie. Op 1 oktober 2005 zal dan naast de huidige leerlingentelling voor het 
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eerst ook een telling op basis van de onderwijsnummers gaan plaatsvinden. De bekostiging 
voor het schooljaar 2006/2007  - het eerste jaar met lumpsumfinanciering -  blijft nog 
gebaseerd op de huidige telsystematiek. Het streven is om vanaf 1 augustus 2006 de 
leerlingentelling volledig te baseren op het onderwijsnummer.  
De achterliggende gedachte is een vereenvoudiging van de leerlingenadministratie door 
iedere leerling alvast een sofi-nummer te geven. Op basis daarvan hoeft dan niet elk jaar 
een groot aantal gegevens rondgestuurd te worden, maar kan met dat sofi-nummer worden 
volstaan. De gang van zaken bij de invoering in het VO die momenteel volop gaande is, 
geeft flink wat frustratie bij die scholen. Hopelijk wordt daar de les uit getrokken dat de 
invoering van het onderwijsnummer in het primair onderwijs heel zorgvuldig en grondig moet 
worden voorbereid.  
Het GOA-beleid zou de bezuiniging inhouden van � 100 mln. op het budget dat naar de 
gemeenten gaat per 1 augustus 2005, die dat vrijwel volledig doorsluizen naar de scholen in 
het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan. De weerstand tegen deze 
bezuiniging is groot. Het samenvallen van deze bezuiniging met de invoering van lumpsum 
zal die invoering in een kwaad daglicht plaatsen.  
De bezuiniging in de meerjarenbegroting is ingeboekt zodat het heel lastig zal worden 
daaraan te ontkomen. 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 – als nieuw instrument voor de bepaling van 
onderwijsachterstand in plaats van de gewichtenregeling - niet door te laten gaan is zo 
groot geweest dat die feitelijk van de baan is. In de brief van 9 juli 2004 (Kamerstuk 27.020, 
nr. 39) geeft de minister aan wat haar nieuwe plannen zijn, waarin de gewichtenregeling in 
principe blijft bestaan, maar wel met de nodige (ingrijpende) aanpassingen in de bepaling 
van de gewichten. Ook hierbij geldt dat de aanpassing van de gewichtenregeling moeilijk 
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 is al diverse malen 
eerder overwogen. Dat het niet werd uitgevoerd had vooral te maken met de grote 
herverdeeleffecten. Daarom wordt de wijziging van de gewichtsbepaling nog een heel 
moeilijke operatie als er geen extra geld bij komt. 
De financiering van de onderwijsbegeleiding vindt nu voor een belangrijk deel plaats door 
het Rijk aan de gemeenten. Die geldstroom wordt verlegd en zal per 1 augustus 2005 naar 
de school c.q. het schoolbestuur gaan. Het gaat om een bedrag van het Rijk van � 55 mln. 
dat nu naar de gemeenten gaat. In een overgangsperiode is er dan nog wel sprake van 
gedeeltelijke verplichte besteding bij de onderwijsbegeleidingsdienst waarbij men voor 1 
augustus 2005 was aangesloten. De verplichte besteding is voor het schooljaar 2005-2006 
gesteld op 75%, voor de periode van 1 augustus 2006 tot 1 januari 2008 op 50%. Daarna is 
er geen verplichte besteding meer. De indiening van het wetsvoorstel wordt binnenkort 
verwacht. 
 
Komend jaar 
Voor het onderwijsveld zal de aandacht vooral uitgaan naar het verkrijgen van informatie 
over in principe alle aspecten die samenhangen met de invoering van lumpsum. Dat betreft 
onder andere de nieuwe bekostigingsformules, het doorrekenen van voor- of achteruitgang, 
inzicht in de oude en nieuwe risico’s, alles wat met personele bekostiging samenhangt, het 
financiële jaarverslag, het maken van een exploitatierekening, het maken van een balans, de 
waardering van de inventaris, maar evenzeer de principes voor goed bestuur en 
management, de aanpassingen in de medezeggenschap, de vertaling van beleidsvisie naar 
een meerjarenbegroting, het ontwikkelen dan wel verbeteren van een planning & control 
cyclus, een passend managementstatuut, enzovoorts. 
De aandacht van de politiek zal meer uitgaan naar het wetsvoorstel lumpsum, de garanties 
voor voldoende financiering en draagkracht van kleine scholen en schoolbesturen, het 
samenvallen met andere trajecten zoals met name de eventuele herijking van de 
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gewichtenregeling, de voortgang van de pilots lumpsum, de resultaten van het flankerend 
beleid, en stellig met stip: de medezeggenschap in het primair onderwijs. 
Het belooft een levendig - of moeten we zeggen onrustig - jaar te worden. 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB 
 


