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En nu op stoom blijven 
 
Er is nog ruim een half jaar te gaan. Dan komt de lumpsum in het PO. Alleen de Tweede 
Kamer kan nog een spaak in het wiel steken als zij op 18 januari 2006 van mening is dat de 
voorbereidingen niet op orde zijn. De beslissing op 18 januari zal naar onze verwachting de 
start zijn van de invoering van lumpsum per 1 augustus 2006.  
In elk geval zal het besluit ontleend worden aan de feitelijke gang van zaken.  
Daarom in dit artikel een schets hoe de stand van zaken is. 
 
Autonomievergroting onderwijs zet door 
De lumpsumbekostiging van het PO is geen op zichzelf staande ontwikkeling. Dat is de 
laatste tijd alleen maar duidelijker geworden. Er zijn nu diverse beleidsstukken die in die 
richting wijzen: 
 
• De regeling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel gaat naar de sociale partners. 

Met de invoering van de lumpsumbekostiging in het PO zal het Rechtspositiebesluit al 
ingrijpend worden aangepast doordat veel meer zaken naar de sociale partners gaan. 
Een aantal hoofdzaken van de regeling van arbeidsvoorwaarden blijft nog bij de minister. 
Dat betreft dan zaken als bijvoorbeeld de normjaartaak, enkele uitgangspunten voor het 
functiewaarderingssysteem, het bovenwettelijk deel van de sociale uitkeringen en de 
salarisontwikkelingen. Er ligt echter nu ook de uitspraak dat deze zaken overgedragen 
worden aan de sociale partners in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs is een 
wetsvoorstel daarover al bij de Tweede Kamer ingediend (Tweede Kamer, 30190) en in 
principe zal dezelfde beleidslijn ook voor het PO gaan gelden.  
Recent is de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO met de website: 
www.vosabb.nl/wvpo ) tot stand gekomen, met momenteel als leden de vier besturen- en 
managementorganisaties Bond KBO, VBS, Besturenraad en VOS/ABB.  
De meerwaarde van de krachtenbundeling van deze besturen- en 
managementorganisaties komt voor schoolbesturen tot uiting in de rechtstreekse 
besluitvorming van de individuele werkgevers in het primair onderwijs over het 
CAO−onderhandelingsresultaat. Daartoe heeft ieder schoolbestuur een stem en per 100 
leerlingen een extra stem.  

• De verantwoordelijkheid voor het zorgbeleid gaat naar de schoolbesturen. 
De discussie in de Tweede Kamer over het te voeren zorgbeleid in het PO en VO heeft 
geleid tot de intentie die verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen te leggen. Het moet 
leiden tot een zorgplicht van de besturen waarbij de uitwerking aan het veld zelf wordt 
overgelaten. Dus geen gedetailleerde regelgeving meer hoe die uitwerking vorm gegeven 
moet worden. De wat-vraag wordt in de wet vastgelegd, maar de hoe-vraag wordt als 
primaire verantwoordelijkheid bij het onderwijsveld gelegd. Uiteraard is dit geen zaak die 
morgen geregeld is, de verwachting is meer dat in het volgende regeerakkoord die 
intentie nader uitgewerkt wordt met het oog op wetgeving. Een van de lastigste 
problemen daarbij zal ongetwijfeld de regeling van de bekostiging zijn. Voorlopig blijven 
de samenwerkingsverbanden en de REC’s nog centraal geregeld, maar de wind van 
verandering is soms al zachtjes te voelen. 

• Harmonisatie onderwijswetgeving 
Onder deze noemer is onlangs (7 november 2005, Tweede Kamer 30183 en 29546, nr. 
9) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief heeft zowel betrekking op het 
dossier ‘Governance in het onderwijs’ (30183) als op het dossier “Vermindering 
regeldruk’ (29546). In deze brief komt vooral tot uitdrukking dat de invalshoek voor 
onderwijswetgeving drastisch anders benaderd zal worden. In aansluiting op de 
benadering zoals die voor het zorgbeleid is aangegeven, wordt deze benadering 
verbreed naar de gehele aanpak van de wet- en regelgeving. Het vertrekpunt wordt dan 
vooral dat vastgelegd wordt wat er geregeld moet worden en wie verantwoordelijk 
worden voor de uitvoering – de schoolbesturen – maar zonder voorschriften hoe die 
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schoolbesturen dat dan uit moeten voeren. Daarbij is het nadrukkelijk de intentie dat die 
grotere autonomie van schoolbesturen zoveel mogelijk doorgegeven wordt aan de 
professionals op de werkvloer. 

 
De algemene lijn die nu zichtbaar wordt, is dat de overheid zich beperkt tot het formuleren 
van de doelen die bereikt moeten worden en de bekostiging daarvoor regelt, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij het onderwijsveld wordt gelegd. Een lijn die 
elders, met name in Scandinavië, al in de praktijk is gebracht. 
Het is duidelijk dat de invoering van lumpsumbekostiging, samen met de discussie over de 
besturingsfilosofie in het onderwijs (Governance) en de nadruk op een sterkere 
medezeggenschap en openheid van de financiële gegevens gezien kunnen worden als 
stappen in dat traject. 
In die zin is de invoering van de lumpsumbekostiging al volledig beslist. Het gaat er alleen 
nog om dat die ontwikkeling zo spoedig mogelijk wordt geëffectueerd, met de nodige 
zorgvuldigheid om (echte) brokken te voorkomen. 
 
Met het oog op die zorgvuldigheid heeft de Tweede Kamer besloten dat het groene licht pas 
in januari 2006 wordt gegeven als de invoering verantwoord kan plaats vinden. Daarbij is met 
name gewezen op de volgende punten: 
- de wet- en regelgeving lumpsum dient tijdig gereed te zijn 
- de herverdeeleffecten dienen acceptabel te zijn 
- het perspectief op een verbeterde medezeggenschap dient concreet beschikbaar te zijn 
- de voorbereiding van het veld op lumpsum dient te garanderen dat de invoering in 

financiële zin verantwoord is. 
Nog net voor het Kerstreces heeft de minister een brief naar de Kamer gestuurd (29736, met 
drie bijlagen) waarin op deze zaken nader is ingegaan. 
 
Wet- en regelgeving 
De wet- en regelgeving is op hoofdlijnen klaar. De wet lumpsum is gepubliceerd (Staatsblad 
2005, 423) en inmiddels is het eerste inwerkingtredingsbesluit (Staatsblad 2005, 445) met 
het oog op de formele regeling van het meetjaar 2004-2005 ook gepubliceerd, evenals het 
Tijdelijk Besluit meetjaargegevens (Staatsblad 2005, 474).  
Zodra de Tweede Kamer in januari 2006 het groene licht heeft gegeven voor 1 augustus 
2006 zal de verdere inwerkingtreding van de wet geregeld worden en de  inwerkingtreding 
van die onderdelen die betrekking hebben op de aanpassing van de Wet medezeggenschap 
onderwijs. Er was een kleine oneffenheid ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel 
lumpsum doordat een zin ‘vergeten’ was bij de overgang van Tweede naar Eerste Kamer, 
maar inmiddels is de reparatiewet (Kamerstuk 30239) die ook dit meenam, inmiddels als 
hamerstuk de Eerste Kamer op 15 november jl. gepasseerd. 
Daarnaast is het Besluit van 5 oktober 2005 verschenen (Staatsblad 2005, 553) dat leidt tot 
wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO, het Bekostigingsbesluit WEC en ook regelt dat 
de beide formatiebesluiten WPO en WEC per 1 augustus worden ingetrokken, nu de 
bekostiging van de formatie vanaf die datum volledig geïntegreerd opgenomen wordt in de 
beide Bekostigingsbesluiten. 
In de Bekostigingsbesluiten wordt vastgelegd hoeveel formatie per leerling wordt toegekend. 
De prijs die aan die formatie wordt gekoppeld, wordt bij ministeriële regeling  vastgesteld. 
Het meer permanente deel, de hoeveelheid formatie per leerling, ligt dus zwaarder 
verankerd, terwijl het deel dat veelvuldig aan verandering onderhevig zal zijn bij ministeriële 
regeling wordt vastgesteld. De prijs van een formatieplaats is in principe de landelijke 
Gemiddelde PersoneelsLast (GPL) die onderhevig is aan wijzigingen als gevolg van loon- en 
premiewijzigingen. Om te veelvuldige wijziging te voorkomen is het streven gericht op 
bijstellingen die niet vaker dan twee maal per jaar plaats vinden. 
De toekenning van de middelen voor het onderwijzend personeel is mede afhankelijk van de 
gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) en dit leidt ertoe dat de GPL wordt opgesplitst in een 
vast bedrag en een leeftijdsafhankelijk bedrag dat met de GGL van de school wordt 
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vermenigvuldigd. Op die wijze wordt rekening gehouden met het verschil in inschaling tussen 
een beginnende (jonge) leerkracht en een ervaren (oudere) leerkracht. De leeftijd is dus het 
hulpmiddel dat een indicatie geeft omtrent de inschaling.    
 
De bedragen veranderen dus regelmatig, de hoeveelheid formatie per leerling is een meer 
constant gegeven. Die verandert alleen als gevolg van beleidsbeslissingen waarvoor het 
Bekostigingsbesluit gewijzigd moet worden. 
In de bijlage bij dit artikel zijn de hoeveelheden formatie opgenomen die per categorie 
leerling worden toegekend aan de basisschool, de speciale school voor basisonderwijs en de 
centrale dienst van het samenwerkingsverband. 
 
Herverdeeleffecten 
De gegevens over de herverdeeleffecten zijn ontleend aan de verzamelde data van het 
meetjaar 2004-2005. Over dat schooljaar is precies gekeken wat er gedeclareerd is en 
hoeveel de lumpsum zou zijn als die al van toepassing zou zijn geweest. De data leggen ook 
de grondslag voor de landelijke GPL en voor de overgangsregeling per bestuur. 
 
Een belangwekkend aspect in de vergelijking declaratie versus lumpsum was de vraag of het 
declaratiegedrag ‘vreemde’ kenmerken zou vertonen in het meetjaar. In dat geval zou er 
immers sprake kunnen zijn van calculerend gedrag door besturen waardoor de budgettaire 
neutraliteit van de gehele operatie niet gewaarborgd zou zijn.  Er zou dan een extra correctie 
in de omrekening moeten plaatsvinden.  
Op vier punten is nagegaan of er sprake was van opvallende zaken die reden zouden 
kunnen zijn om te constateren dat het meetjaar niet representatief zou zijn voor een 
‘normaal’ schooljaar. Daarbij is gekeken naar  
- de omvang van de verzilvering, 
- de omvang van het betaalde ouderschapsverlof, 
- de omvang van het gebruik van de BAPO-regeling, 
- de omvang van niet verbruikte formatie (fre’s). 
 
Op geen van deze punten hebben de realisatiegegevens aanleiding gegeven de 
representativiteit ter discussie te stellen. Bestaande trends zijn doorgetrokken en ook voor 
het ministerie van Financiën waren de cijfers geen reden aan de bel te trekken. 
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De herverdeeleffecten zijn in onderstaande grafiek op hoofdlijnen weergegeven. 
 

 
Uiteraard zijn er nog wat uitlopers naar links en naar rechts. Er is zelfs één schoolbestuur dat 
er bijna 25% op vooruitgaat. Maar zoals de grafiek in feite al weergeeft, bewegen veruit de 
meeste herverdeeleffecten zich behoorlijk dicht rond de 0%.  
In vergelijking met de eerdere ramingen omtrent de herverdeeleffecten is het beeld wat 
gunstiger geworden. Nu is er sprake van een herverdeeleffect van + 40 mln. resp. – 40 mln. 
terwijl dat in een eerdere raming nog om 50 mln. ging. Bij de nu feitelijke vaststelling van het 
herverdeeleffect in het meetjaar is een verstorende factor geëlimineerd1. Dit heeft tot dit 
gunstiger resultaat geleid. 
 
De besturen met de grootste herverdeeleffecten zijn, zoals te verwachten was, de besturen 
met één school, de eenpitters. Van de bijna 1500 besturen gaan 33 meer dan 5,0% 
achteruit. Daarvan hebben 27 besturen één school. Er zijn 133 besturen die er meer dan 
5,0% op vooruit gaan, en daarvan zijn er 114 eenpitter. Er is dan ook geen trend aan te 
wijzen van besturen die er het meeste op achteruit of op vooruit gaan. Alleen bij het 
(voortgezet) speciaal onderwijs zijn er soms opvallende herverdeeleffecten, die ongetwijfeld 
ook samenhangen met de vereenvoudigingen in de formatie die heeft plaats gevonden. De 
herverdeeleffecten die nu zijn vastgelegd, houden echter nog geen rekening met de 4,5 mln. 
die beschikbaar is voor de formatieverbetering in het (V)SO die per 1 augustus 2006 wordt 
doorgevoerd. Bij het (V)SO is bovendien opvallend dat bij een aantal besturen soms grote 
aantallen fre’s feitelijk niet zijn gebruikt in het meetjaar.  
 
De herverdeeleffecten zijn vastgesteld op bestuursniveau. Het betekent dat de 
herverdeeleffecten per school sterker zullen variëren. Maar gegeven het feit dat het bestuur 
de middelen toewijst, is het effect op bestuursniveau van aanzienlijk groter belang dan dat 
per school. Een gering herverdeeleffect betekent nog niet dat een bestuur niet of nauwelijks 
tot herverdeling hoeft over te gaan. Zelfs een bestuur zonder een noemenswaard 
herverdeeleffect heeft stellig te maken hebben met scholen die er op vooruit en scholen die 
er op achteruit gaan, maar waarvan het totale effect op bestuursniveau vrijwel nihil is. Die zal 

                                                
1 Bij de bepaling van de herverdeeleffecten is het fre-verbruik bij ouderschaps- en bij onbetaald verlof 
buiten beschouwing gelaten omdat dit verbruik slechts in geringe mate loonkosten met zich brengt. 
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bij de toewijzing van middelen dus ook rekening moeten houden met de situatie per 
afzonderlijke school. 
Tegelijkertijd betekent een relatief gering herverdeeleffect van enkele procenten in de 
concrete praktijk vaak nog heel veel. Een bestuur met een lumpsumtoewijzing voor 
personeel van zo’n � 6 mln. die er 2% op achteruitgaat moet rekening houden met een lager 
budget van ongeveer � 120.000 en dat betekent bij wijze van spreken dat het geld voor de 
twee bovenschoolse managers niet meer beschikbaar is! 
Een bestuur dat er op vooruitgaat heeft duidelijk een gunstig perspectief, maar bij 
achteruitgang is het zaak tijdig maatregelen te nemen om de tering naar de nering te zetten. 
 
Gelukkig gebeurt de overgang niet abrupt. Er is gekozen voor een geleidelijke 
overgangsregeling zodat er voldoende tijd is om tot aanpassingen te komen als er sprake is 
van achteruitgang. Omdat de invoering budgettair neutraal plaatsvindt, betekent dat 
tegelijkertijd dat de besturen die er op vooruitgaan dat ook geleidelijk gaan merken.  
Een bestuur dat er volgens de meetjaargegevens met lumpsum zo’n 4% op vooruitgaat, 
krijgt op de lumpsum van 2006-2007 die 4% gekort om daarmee de besturen te 
compenseren die er op achteruit gaan. 
Aanvankelijk was sprake van een fasering waarbij elk jaar het effect van de 
overgangsregeling met 2% verlaagd zou worden. De korting van 4% zou in 2007-2008 dan 
nog 2%, en het jaar daarna helemaal verdwenen zijn. 
 
Nu de herverdeeleffecten precies bekend zijn is opnieuw naar deze drempelwaardes 
gekeken en is besloten tot andere percentages te komen. In onderstaand schema is dit 
weergegeven. 
 
Schema correcties overgangsregeling 
     jaar 1  jaar2  jaar3   jaar4 
negatieve correcties onder   0,00%  1,10%  2,40%  4,20% 
positieve correcties boven   0,00%  1,00%  2,00%  3,00% 
     
aantal besturen negatief corrigeren  853  587  326  159 
aantal besturen positief corrigeren  638  403  226  121 
aantal besturen niet corrigeren  0  501  939  1211 
 
totaal negatieve correcties    � 40,4 mln. � 19,9 mln. � 9,0 mln. � 3,7 mln. 
totaal positieve correcties   � 40,1 mln.  � 19,9 mln.  � 9,0 mln.  � 3,8 mln. 
saldo      � 0,3 mln.  � 0,0 mln. � 0,0 mln.  -� 0,1 mln. 
 
Een negatieve correctie onder 0,00% houdt in dat een bestuur dat er met de 
lumpsumbekostiging volgens de gegevens van het meetjaar a% op vooruitgaat, een korting 
krijgt van a% op de lumpsumbekostiging in jaar 1 (2006-2007). Het jaar daarna een korting 
van (a-1,10)%, vervolgens een korting van (a-2,40)%, daarna een korting van (a-4,20)% en 
daarna geen korting meer. Natuurlijk is er alleen sprake van een korting zolang de uitkomst 
van de berekende korting nog positief is.  
Voor een positieve correctie geldt het omgekeerde verhaal. Bij een positieve correctie (er is 
sprake van een achteruitgang bij de fictieve lumpsumbekostiging in vergelijking met de 
declaratiebekostiging van het meetjaar) ontvangt een bestuur een opslag van b% in het 
eerste jaar, van (b-1)% in het tweede jaar, van (b-2)% in het derde jaar en (b-3)% in het 
vierde jaar en daarna vindt er geen opslag meer plaats. 
 
Bovenop de overgangsregeling is er nog sprake van een vangnet. Dat is alleen bedoeld voor 
besturen die - in principe uitsluitend als gevolg van de invoering lumpsum – buiten hun 
schuld in ernstige financiële problemen terechtkomen. Een speciale commissie adviseert de 
minister in dergelijke situaties op grond van een nadere financiële analyse omtrent de 
oorzaken van de financiële problematiek. 
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Al met al kan geconcludeerd worden dat de herverdeeleffecten geen belemmering hoeven te 
vormen voor de invoering van de lumpsumbekostiging. De jaarlijkse effecten van 
veranderende leerlingaantallen heeft een effect in de orde van grootte van 100 mln. 
herverdeeleffect en is daarmee dus aanzienlijk omvangrijker.  
Ook is het goed zich te realiseren dat de personele bekostiging in totaal een bedrag omvat 
van zo’n kleine � 8 mld. Het natuurlijk verloop mag zeker op zo’n 4% worden geraamd, 
waardoor met dit natuurlijk verloop alleen al een budget van zo’n � 320 mln. gemoeid is! 
 
Er kunnen diverse oorzaken voor de herverdeeleffecten zijn. Vertrekpunt voor de vaststelling 
daarvan is het gegeven dat in de toekenning van de GPL alle loonkosten in principe op hun 
gemiddelde waarde zijn opgenomen. Dat betekent dus dat wanneer een personeelslid afwijkt 
van dat gemiddelde er in principe een herverdeeleffect ontstaat. Het is daarbij zeker dat er 
geen personeelslid is dat precies aan dat gemiddelde zal voldoen. Want voor tal van kosten 
gelden specifieke bedingingen die nooit tegelijkertijd voor één en dezelfde persoon in 
dezelfde mate van toepassing zullen zijn.  
Een aantal herverdeeleffecten (8) zijn per school te kwantificeren, zoals afwijking van de 
gemiddelde  
- verzilvering, 
- BAPO, 
- directietoeslag, 
- overige werkgeverslasten (met name WAO-premie), 
- salarisgaranties, 
- relatie inschaling en leeftijd, 
- vacatureruimte. 
- De problematiek van de T-1 systematiek voor de berekening met GGL staat in principe 

los van gemiddelde afwijkingen, maar kan wel een oorzaak van de herverdeeleffecten 
zijn. 

Naast deze 8 factoren zijn er nog wel meer oorzaken van herverdeling aan te wijzen zoals 
een afwijkende directiestructuur, een afwijkend functiebouwwerk (bijv. OOP-functies) en 
calculerend declaratiegedrag.  
 
Als bijlage bij de brief van de minister aan de Tweede Kamer is een zogenaamd ‘Technisch 
rapport meetjaar’ gevoegd, waarin uitvoerig op tal van deze aspecten van herverdeling wordt 
ingegaan. Ook hebben alle besturen een brief ontvangen waarin een telefoonnummer is 
opgenomen waar men nadere informatie kan krijgen over de herverdeeleffecten en ook kan 
vragen om een nadere analyse van de herverdeeleffecten. Die analyse wordt op aanvraag in 
korte tijd verstrekt en bevat veel relevante informatie per bestuur met een uitsplitsing per 
school omtrent de bovenstaande 8 aspecten. Het is dan ook zeker aan te raden om een 
dergelijke analyse op te vragen bij deze lumpsumhelplijn: 0800-7272727. 
 
Met de analyse kan meer inzicht verkregen worden in de reden van het herverdeeleffect, 
voor het ondervangen van een dergelijk effect is beleid nodig. Zeker als er sprake is van een 
achteruitgang in de bekostiging. De overgangsregeling zal extra tijd geven om de gevolgen 
op te kunnen vangen, maar in principe zal het niveau van bekostiging afgestemd moeten 
worden op het lagere niveau. De analyse kan leren dat het verschil samenhangt met 
bijvoorbeeld een hoge BAPO-deelname en dan kan het zijn dat door vertrek van 
personeelsleden door bijvoorbeeld pensionering die deelname redelijk snel zal dalen. De 
gegevens van het meetjaar, samen met de analyse van de oorzaken van de 
herverdeeleffecten geeft belangrijke informatie voor het te voeren beleid. De organisaties 
voor bestuur en management kunnen daarbij behulpzaam zijn. 
 
Wet medezeggenschap op scholen 
Een belangrijke belofte aan de Tweede Kamer is door de minister ingelost. Het wetsvoorstel 
voor de verbetering van de medezeggenschap is op 20 december 2005 ingediend 
(Kamerstuk 30414: Wet medezeggenschap op scholen). Over de inhoud van dat 
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wetsvoorstel was al uitvoerig gesproken met zowel het onderwijsveld als met de Tweede 
Kamer, zodat er op dit punt geen obstakels meer zijn.  
 
Aanvankelijk was de medezeggenschap bij de bespreking rond de lumpsumbekostiging bijna 
het meest besproken en controversiële onderwerp. Er werd soms een beeld geschetst van 
volstrekt onbetrouwbare besturen en bovenschools management die alleen nog maar in 
toom gehouden konden worden wanneer de medezeggenschap van het personeel en met 
name de ouders fors versterkt zou worden. Die karikatuur heeft zichzelf niet overleefd toen 
bleek dat door goed overleg tussen de minister en de diverse partijen in het onderwijsveld 
het uitstekend mogelijk was om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare nieuwe 
uitwerking van de medezeggenschap. Uiteraard zal er nog wel de nodige discussie komen 
over de uitwerking in de wet, bijvoorbeeld over de kwestie of de huidige denominatief 
georiënteerde geschillencommissies vervangen kunnen worden door één 
geschillencommissie. Ook over de positie van de ouders is stellig het laatste woord nog niet 
gezegd, maar de strekking zal op instemming kunnen rekenen.  
 
Nu uit de veldrapportage blijkt dat de voorbereiding op lumpsum bij de (G)MR-en 
achterloopt, zal ongetwijfeld weer veel aandacht uitgaan naar de medezeggenschap, maar 
zelfs de personeels- en ouderorganisaties achten dit geen reden om de lumpsum niet in te 
gaan voeren per 1 augustus 2006. Temeer nu de actieve veldbenadering van de (G)MR-en 
goed op gang komt en de medewerking van besturen en (bovenschools) management om te 
zorgen voor het tijdig op niveau brengen van de (G)MR-en over alle aspecten van het 
financieel management zonder meer is toegezegd. Tegelijkertijd is het ook alleszins 
begrijpelijk dat de betrokkenheid van de (G)MR-en pas echt gerealiseerd kan worden als de 
organisatie zelf voldoende zicht heeft gekregen op hetgeen lumpsum in gaat houden. Dat 
houdt in dat een globale kennis aanwezig moet zijn van de nieuwe bekostigingsregels en 
vooral van wat er aan de uitgavenkant – de personele kosten – gaat veranderen. Die 
informatie is in feite nog maar recent op wat bredere schaal beschikbaar. 
 
Voorbereidingen op invoering lumpsum 
In het voorjaar 2005 zijn de organisaties voor bestuur en management in het primair 
onderwijs gestart met de zogenaamde brede veldbenadering. Dit houdt in dat alle besturen 
in het primair onderwijs individueel worden benaderd om na te gaan hoever zij zijn met de 
voorbereiding op de invoering van lumpsumfinanciering. Uit de rapportage over de eerste 
fase bleek dat veel besturen de zaakjes nog niet op orde hadden. In veel van die situaties 
zijn de betreffende besturen daardoor opgeschrikt en ijverig aan de slag gegaan om hun 
achterstand in te halen.  
Uit de rapportage over de tweede fase blijkt dat het gewenste resultaat is bereikt. Het aantal 
besturen dat nu wel in voldoende mate voorbereid is, is fors gestegen. In de tweede fase van 
de veldbenadering is ook met name gekeken naar de tijd die er nog is tot 1 augustus 2006 
en de mogelijkheid voor een bestuur de invoering van lumpsum dan verantwoord te kunnen 
laten plaatsvinden. Dat beeld is zonder meer positief te noemen. Uiteraard moet er rekening 
mee worden gehouden dat de goede bedoelingen van een bestuur nog geen feitelijke 
realiteit zijn. Daarom zal de tweede fase gevolgd worden door een derde fase waarin de 
besturen gevolgd blijven worden bij hun voorbereiding en zelfs een vierde fase die zich 
uitstrekt ook tot na 1 augustus 2006 om die besturen extra te ondersteunen waar de 
voorbereidingen en de invoering van de lumpsum problematisch verloopt. Dat kan 
bijvoorbeeld het geval zijn in het openbaar onderwijs waar een bestuur bezig is met de 
financiële ontvlechting van de onderwijsmiddelen uit de gemeentefinanciën en op weg is 
naar verzelfstandiging. Maar het kan ook gaan om een situatie waar de benodigde gegevens 
niet tijdig zijn achterhaald, een AK niet in staat is tot zinnige managementondersteuning, een 
bestuur het management geen ruimte geeft, plotselinge tekorten blijken te bestaan, 
enzovoorts.   
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Het algemene beeld is echter zonder meer gunstig te noemen. De voorbereiding heeft een 
brede benadering gekend waarbij tijdig aandacht is besteed aan de context waarin de 
invoering van lumpsum geplaatst moet worden. Daarbij is de discussie over het begrip Good 
Governance van wezenlijk belang geweest en uitgemond in de wettelijke verplichting om te 
komen tot een managementstatuut waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
duidelijk toegedeeld moeten zijn. Die discussie gaat door met een nadere uitwerking over het 
onderscheid tussen bestuur en toezicht op het bestuur. Dat onderscheid zal nader ook 
wettelijk worden vastgelegd in toekomstige en aangekondigde wetgeving.  
Wellicht leidt het ook tot een bruikbaar model van bestuur en toezicht op het bestuur in het 
onderwijs waarin het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs wordt overstegen. 
 
De mogelijkheden voor het geven van goede ondersteuning aan individuele besturen door 
de organisaties van bestuur en management blijkt in de praktijk in voldoende mate aanwezig 
te zijn. Daarbij is de aanpak soms wel verschillend, maar ieder bestuur kan tenslotte de 
ondersteuning krijgen die gewenst wordt. Het budget voor Bestuur en Management is hard 
nodig om ervoor te zorgen dat de deskundigheid in huis wordt gehaald dan wel wordt 
ingekocht en dat de algehele voorbereiding op lumpsum in de gehele organisatie handen en 
voeten krijgt. Van wezenlijk belang is daarbij dat de uiteindelijke doelstelling meer 
beleidsruimte op de werkvloer, niet uit het oog wordt verloren. Alleen dan kan lumpsum 
leiden tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het onderwijs.  
 
Als VOS/ABB zullen we de komende periode onze ondersteuning in algemene zin richten op 
deze kwaliteitsverbetering, maar daarnaast onze inzet met name ook richten op de besturen 
die nog steeds problemen hebben met de invoering. Daarvoor zullen we extra aandacht 
geven aan de besturen die in een verzelfstandigingstraject zitten, scholen en besturen van 
het (voortgezet) speciaal onderwijs extra bijstaan, ondersteuning bieden bij het maken van 
meerjarenbegrotingen etcetera.  
Ook zullen we de beschikbare informatie over lumpsum toegankelijker pogen aan te bieden 
door de website op dat punt te gaan updaten. Gecombineerd met het aangeven van een 
soort keurmerk voor de handreikingen, modellen en instrumenten die her en der beschikbaar 
zijn gesteld. 
 
Handreikingen 
Door de pilots lumpsum en ook door anderen zijn handreikingen ontwikkeld ter voorbereiding 
op de komst van lumpsum. Het gaat daarbij om een grote variatie aan hulpmiddelen, 
variërend van rekeninstrumenten tot modellen en beschrijvingen van ‘good practise’.  
De kwaliteit van deze handreikingen is divers. In veel gevallen is hetgeen dat is ontwikkeld 
nogal afgestemd op de eigen organisatie en daardoor maar beperkt bruikbaar. Tegelijkertijd 
zijn er echter ook handreikingen die wel breed inzetbaar zijn en echte meerwaarde hebben. 
Dat maakt het voor degene die op zoek is naar goede en bruikbare handreikingen niet 
eenvoudig. Uit het grote aanbod moeten net die handreikingen gevonden worden die voor 
degene die op zoek is, passend materiaal opleveren.  
Een oplossing voor dit grabbeltoneffect is moeilijk te geven. Het projectbureau is van plan 
het aanbod beter in kaart te brengen. Ook afzonderlijke organisaties van bestuur en 
management overwegen om binnenkort een selectie te maken van wat in hun ogen 
kwalitatief goede producten zijn. 
 
Simulatietool en lumpsumhelplijn 
Met het oog op de voorbereiding van lumpsum, maar ook met het oog op een betere 
informatieverstrekking, heeft Cfi een instrument op een speciale website ter beschikking 
gesteld waarmee het mogelijk is zicht te krijgen op de inkomsten die een school/bestuur kan 
verwachten onder lumpsum: het Simulatietool. De mogelijkheden tot simulatie zijn echter 
beperkt, men kan variëren in leerlingenaantallen en in GGL. Simulatie aan de uitgavenkant, 
het belangrijkste onderdeel van een meerjarenbegroting, is met het tool niet mogelijk. 
Daarvoor dienen andere instrumenten. 



 
Voortgang invoering lumpsum PO, aflevering 6, voorjaar 2006 9 

Wat dat betreft is de aanduiding Simulatietool te ruim. Wat men ziet is uitsluitend de 
berekening van de inkomsten op grond van de gegevens die Cfi van de betreffende 
school/bestuur heeft. Er moeten hierbij wel een paar kanttekeningen geplaatst worden.  
Voor het basisonderwijs (basisschool en SBO) wordt daarbij uitgegaan van  formeel 
vastgestelde data. Over te verwachten ontwikkelingen wordt nog geen nadere informatie 
verstrekt. Zo wordt in de meerjarenberekeningen van het budget Bestuur en Management 
uitgegaan van de bedragen voor 05-06,  hoewel bekend is dat deze bedragen de komende 
jaren nog aanmerkelijk omhoog zullen gaan. De informatie over het (voortgezet) speciaal 
onderwijs bevat helaas nog fouten en is daardoor op onderdelen onjuist.  
In een aantal situaties zijn de gegevens over de normatieve declaratie en de fictieve 
lumpsum nog niet goed verwerkt.  
De lumpsumhulplijn, die met subsidie en ondersteuning van het ministerie in betrekkelijk 
korte tijd is opgezet levert in alle situaties de juiste informatie en geeft daarbij, zoals al eerder 
gemeld, een uitstekende analyse van de herverdeeleffecten die optreden.  
 
Verantwoording 
De invoering van de lumpsum gaat gepaard met een grote aandacht voor de verantwoording 
van de scholen en besturen. Daarbij gaat het niet alleen om het financiële beleid dat 
verantwoord moet worden, maar om een verantwoording die breder gaat. De grotere 
autonomie wordt gekoppeld aan sterkere mechanismen van interne en externe 
verantwoording.  
Bij de interne verantwoording gaat het om aanzienlijke grotere openheid over de financiën, 
maar evenzeer om een grotere transparantie in de bestuurs- en managementverhoudingen, 
en ook in een steviger positie van (de geledingen van) de medezeggenschapsraad. Een 
ontwikkeling waar het onderwijsveld in brede zin mee instemt.  
Daarnaast legt de minister ook een sterk accent op de externe verantwoording, onder andere 
in de laatste brief aan de Tweede Kamer over de invoering lumpsum. De controle van de 
inspectie zou zich mede moeten gaan uitstrekken over elementen van goed bestuur.  
 
Financiële jaarrekening 
De invoering van de financiële jaarrekening valt in belangrijke mate samen met de invoering 
van de lumpsumbekostiging. In de praktijk pakt dat niet altijd even gelukkig uit. De omzetting 
van het kasstelsel naar het baten-lastenstelsel, de introductie van de balans conform de 
voorschriften van het Burgerlijk Wetboek, het al dan niet waarderen van reeds aanwezige 
activa, het verschil tussen reserves en voorzieningen en dan nog eens de confrontatie in het 
openbaar onderwijs met verschillen in de wijze waarop de jaarrekening volgens de gemeente 
en volgens OCenW moet worden vormgegeven, zou de aandacht af kunnen leiden van 
zaken die met name bij de lumpsumbekostiging van groot belang zijn.  
In de jaarrekening gaat veel aandacht uit naar een ingrijpende andere opzet van de 
materiële exploitatie en de eis om kengetallen per school op te leveren. Bij de lumpsum ligt 
het accent veel meer op de beleidsvisie die ontwikkeld moet worden in relatie tot het 
onbekende terrein van de personele kosten.  
 
Wellicht enigszins achteraf, maar het is de vraag of de jaarrekening met alles wat daarbij 
hoort, niet beter als een technische operatie voor de financiële mensen en het AK had 
kunnen worden gepresenteerd.  
Besturen waar al jarenlang geen reden is voor financiële zorg, maken zich nu ongerust en 
besteden veel energie en middelen aan het nauwkeurig krijgen van de activa en het 
raadplegen van accountants en AK’s (die het onderling vaak ook nog niet eens zijn).  
Een verstandig advies is daarom niet teveel energie te stoppen in de meer technische 
opbouw van de jaarrekening. De jaarrekening zelf is inhoudelijk natuurlijk wel van groot 
belang omdat men daarmee inzicht krijgt in de financiële situatie van de organisatie en al 
dan niet bevestigd krijgt of de opgestelde sluitende (meerjaren)begroting gebaseerd op een 
heldere visie met een breed draagvlak correct is geweest. En natuurlijk moet er zicht zijn op 
een verantwoord weerstandsvermogen en een voldoende liquiditeit. 
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GOA-beleid en gewichtenregeling 
De invoering van de lumpsumbekostiging valt voor het GOA-beleid samen met de start van 
een nieuwe beleidsperiode. Dat is niet het geval voor de invoering van de nieuwe 
gewichtenregeling, die start per 1 augustus 2007. De telling ervoor is echter al op 1 oktober 
2006 werpt daarom voor een deel z’n schaduw ervan vooruit. De vaststelling van het nieuwe 
gewicht in het kalenderjaar 2006 tot 1 oktober is dus nu al volop aan de orde voor de vier- en 
vijfjarigen op de basisschool.  
Gelet op deze samenhang is het zinvol om zeker aandacht te besteden aan de nogal 
ingrijpende wijzigingen die op deze beleidsterreinen gaan plaats vinden in de komende 
periode. 
 
GOA-beleid 
De periode van het GOA-beleid loopt van 1 augustus 2002 tot 1 augustus 2006 en dan 
begint een nieuwe periode. De beleidswijzigingen op dit vlak zijn inmiddels grotendeel al 
uitgevoerd. De bezuiniging van 100 miljoen per 1 augustus 2005 is geëffectueerd en gevolgd 
door de inzet van opnieuw 100 miljoen maar dan voor andere doeleinden. Voor het primair 
onderwijs betreft dat de inzet van 60 miljoen voor de basisscholen en van 15 miljoen extra 
voor de schakelklassen. 
De wijze waarop deze gelden worden ingezet is inmiddels duidelijk: de 60 miljoen gaat 
rechtstreeks naar de basisscholen in de vorm van een verhoging van de middelen per 
schoolgewicht. Per eenheid schoolgewicht wordt dan 0,0503 fte toegekend in plaats van 
0,0409 fte.  
Het extra geld voor de schakelklassen gaat wel naar de gemeenten die in principe daarvoor 
in overleg met de betreffende schoolbesturen aparte voorzieningen in het leven kunnen 
roepen. Die aparte voorzieningen zijn dan de schakelklassen die op verschillende wijze vorm 
gegeven kunnen worden. De minister blijft vasthouden aan het herkenbaar apart zetten van 
leerlingen in een schakelklas als criterium. Dat belemmert de mogelijkheid om extra 
aandacht aan één of meer leerlingen te besteden in een reguliere groep, alhoewel daar ook 
goede ervaring mee is opgedaan. De benadering van de minister staat daarmee haaks op de 
kerngedachte omtrent zorgbeleid: de extra zorg gaat naar de leerling toe en niet omgekeerd: 
de leerling wordt apart gezet om extra zorg te ontvangen. De discussie over de uitwerking 
zal ongetwijfeld nog enige tijd doorgaan, zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau, en 
hopelijk ontstaat er meer ruimte voor de gewenste flexibele uitwerking. 
 
De nieuwe gewichtenregeling voor de basisschool 
De bespreking in de Tweede Kamer van de nieuwe gewichtenregeling heeft als resultaat 
gehad dat de voorstellen daarover aanvaard zijn. Uiteraard moet een en ander nog nader 
worden uitgewerkt maar de beslissing is in feite gevallen. 
 
Na de aanvankelijke tegenstand is er nu een duidelijke meerderheid voor de plannen.  
Dat komt met name omdat in de zomervakantie grondig overleg heeft plaats gevonden met 
de besturen- en vakorganisaties en de VNG waarbij de minister goed geluisterd heeft naar 
de bezwaren die ingebracht werden. 
 
Belangrijke punten in de nieuwe regeling zijn: 
- de taaltoets: die is nu geheel uit het voorstel verdwenen. Wel wordt er op dat thema een 

innovatieve lijn gestart waarbij de bestaande ervaringen die er al op brede schaal zijn, 
onder supervisie van WSNS+ worden aangestuurd. Het gaat dan meer om taalbeleid dan 
taaltoetsen. Dat gaat gepaard met onderzoek waarbij ook gekeken wordt naar mogelijke 
(nieuwe) criteria voor toekenning van extra middelen, maar gelet op het tijdpad levert dat 
pas ver in een volgende kabinetsperiode resultaten op. 

- de invoering in één keer: de invoering vindt gefaseerd plaats in een periode van vier jaar 
waardoor de herverdeeleffecten zeer sterk worden gereduceerd. Voor die dan nog 
aanwezige herverdeeleffecten die elk jaar aanwezig zijn, is jaarlijks 8 mln. beschikbaar. 
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Daarmee is de personele problematiek vrijwel volledig ondervangen. Voor echte 
knelpunten die er desondanks nog in individuele gevallen zouden kunnen zijn is nog via 
het Participatiefonds een vangnetje aanwezig.  

- belasting schoolleiders: de gefaseerde invoering betekent ook dat daardoor de 
schoolleiders niet in een keer de gegevens van de ouders van alle 
achterstandsleerlingen opnieuw in kaart hoeven te brengen. Het gaat dan met name om 
de bepaling van het opleidingsniveau maximaal basisschool en dat beperkt zich de 
komende vier jaar telkens tot een jaargang van twee jaar waarvan ongeveer de helft 
anders toch al zou moeten en automatisch gebeurt bij de eerste inschrijving van met 
name de vierjarigen. Die belasting is dus zeer fors gereduceerd. 

 
Over de criteria is een genuanceerd oordeel mogelijk: 
- Het criterium opleidingsniveau in relatie tot niveau basisschool leidt in de praktijk tot 

(vrijwel geheel) dezelfde doelgroep als nu met het begrip etniciteit wordt bereikt en is 
daarom goed te hanteren. Voor de speciale basisschool en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs blijft het criterium etniciteit voorlopig nog bestaan, omdat er geen ander 
criterium aanwezig is dat hetzelfde resultaat voor de achterstandsbepaling oplevert. Op 
dat punt is toegezegd dat de bestaande regeling ongewijzigd blijft zolang er geen goed 
alternatief voor handen is. 

- De drempel gaat van 9 naar 6,4%. Een fikse verlaging maar het effect ervan in de regio 
is maar beperkt merkbaar. Op dat punt is toegezegd dat nader onderzocht wordt hoe het 
percentage gefaseerd verder verlaagd kan worden.  

- De minister zal nog onderzoek doen naar de effecten op de bekostiging van leerlingen uit 
éénoudergezinnen, waarbij het opleidingsniveau van vader/moeder maximaal lbo/vmbo 
is. Deze leerlingen zouden wellicht in aanmerking moeten komen voor het hoogste 
gewicht. 

- Uit gegevens van het PRIMA-onderzoek bleek dat de achterstand geringer was dan 
aanvankelijk verwacht en ook dat die achterstand sneller werd ingelopen dan verwacht. 
Een belangrijk punt was ook dat het opleidingsniveau van de ouders, ook van allochtone 
ouders de afgelopen jaren snel is gestegen. Dat maakte het mogelijk het criterium 
basisschool voor beide ouders wat te nuanceren zodat ook de combinatie 
basisschool/vbo er toe gerekend kon worden. Op dat punt is ook de toezegging gedaan 
(zie pg. 8 van de brief met kamerstuknummer 27020, nr. 50) dat verdere stijging van het 
opleidingsniveau niet leidt tot vermindering van het beschikbare budget maar zal leiden 
tot zodanig aanpassing van criteria dat het budget feitelijk wordt besteed. Dit is een 
belangrijk punt dat expliciet is vastgelegd. 

 
Het enige voorbehoud dat nog wel op zijn plaats is, is dat de berekeningen tot nu toe 
gebaseerd zijn op ramingen ontleend aan de PRIMA-gegevens. Hoe de werkelijkheid uitpakt 
is nog even afwachten.  
 
De conclusie is gerechtvaardigd dat de nieuw voorgestelde criteria meer recht doen aan de 
bestrijding van achterstanden dan de oude. Daarbij is het van belang dat de aanpassing van 
de criteria regelmatig moet plaats vinden. Het gaat immers om een relatieve achterstand die 
maatschappelijk is bepaald. Dan moeten de criteria dus meebewegen met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is nu helaas veel te lang niet gebeurd. Regelmatige 
herijking van de regeling en de criteria is dan ook op zijn plaats. 
 
Voor de scholen is het nu zeer wenselijk dat de nieuwe criteria spoedig worden uitgewerkt 
zodat bij de inschrijving van nieuwe leerlingen, met name de onderinstroom van 4-jarigen, 
die nieuwe criteria gehanteerd kunnen worden. Want de telling van 1 oktober 2006 zal voor 
de vier- en vijf jarigen gebaseerd moeten zijn op die nieuwe criteria zodat de 
formatieberekening met ingang van 1 augustus 2007 gebaseerd kan worden op de nieuwe 
regeling voor deze leeftijdsgroepen.  
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Schipperskinderen en kinderen trekkende bevolking 
Schipperskinderen in een internaat of pleeggezin tellen in de huidige regeling met een extra 
gewicht van 0,4. Kinderen van de overige trekkende bevolking tellen in de huidige 
gewichtenregeling voor 0,7. Onder de nieuwe regeling zouden beide groepen voor een 
belangrijk deel voor 0.3 mee gaan tellen. Dit is mogelijk te weinig vanwege de specifieke 
aspecten die bij deze groep een rol spelen. Daarom wordt er 1 miljoen euro van de 
gewichtengelden afgezonderd en speciaal voor schippers-, circus- en kermiskinderen 
ingezet, waarschijnlijk in de vorm van aanvullende formatie voor bijzondere omstandigheden. 
 
Vervangingsfonds en Participatiefonds 
In de huidige systematiek vindt er automatisch een premieafdracht plaats voor degenen die 
op fre’s worden bekostigd, terwijl het een keuze is om premie te betalen voor degenen die 
met geld zijn aangesteld. Straks vervalt dat verschil want dan is er alleen nog maar sprake 
van geld. Dit probleem is nog niet opgelost, maar naar verwachting zal het Vervangingsfonds 
in overleg met het ministerie spoedig met een oplossing komen. 
 
De toekomst van beide fondsen staat al langer ter discussie en het is de bedoeling dat er per 
1 augustus 2008 ingrijpende aanpassingen gaan plaats vinden waarbij de eigen 
verantwoordelijkheid van de werkgevers in het primair onderwijs ook op deze terreinen 
verder zal worden vergroot. Dat is reeds gebeurd voor de sector van het voortgezet 
onderwijs en stellig zal het primair onderwijs ook die kant op gaan, waarbij natuurlijk wel 
rekening gehouden moet worden met de aanzienlijk kleinere schaal die in het primair 
onderwijs geldt. 
 
Conclusie 
De conclusie van het gehele voorgaande verhaal zal niet verbazen: Hoe eerder het groene 
licht voor de invoering per 1 augustus 2006 wordt gegeven hoe beter. Over de gehele linie 
wordt er al hard gewerkt aan de invoering op schoolniveau en op bovenschools niveau, 
terwijl de ondersteuning op volle toeren draait. 
Het is dan ook zaak de voortgang erin te houden door ervoor te zorgen dat de zaak op 
stoom blijft. 
 
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB 
 
 
Bijlage: Toekenning formatie in geld 
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Bijlage: Toekenning formatie in geld 
 
De algemene maatregel van bestuur waarin de bekostiging nader geregeld wordt, moet 
uiteraard ingrijpend gewijzigd worden. Dat gebeurt in de wijzigings-amvb waarin zowel het 
bekostigingsbesluit WPO als die van de WEC wordt aangepast. Tegelijkertijd wordt het 
Formatiebesluit WPO en het Formatiebesluit WEC afgeschaft omdat de formatieve 
bekostiging nu integraal in de bekostigingsbesluiten is verwerkt. Daartoe is onlangs het 
Besluit van 5 oktober 2005 in het Staatsblad verschenen (Stb. 2005, 553). 
 
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de personele bekostiging die voorheen 
altijd in het Formatiebesluit was opgenomen. Nu is de grondslag van de bekostiging, een op 
vier cijfers achter de komma aangegeven hoeveelheid formatie, per school resp. per leerling 
aangegeven. Die hoeveelheid formatie wordt jaarlijks bij ministeriële regeling omgezet in een 
vast bedrag per leerling en een leeftijdsafhankelijk bedrag per leerling voor de formatie van 
het onderwijzend personeel. Daarbij blijven de bekende categorieën leerlingen, zoals 
onderbouw, bovenbouw schoolgewicht e.d. in stand. In het Bekostigingsbesluit WPO ligt nu 
dus al vast hoeveel formatie per leerling per 1 augustus 2006 wordt toegekend per 
basisschool en per speciale school voor basisonderwijs. Ook de bekostiging per leerling voor 
het samenwerkingsverband WSNS ligt verankerd in het besluit. In het Bekostigingsbesluit 
WEC is op analoge wijze de bekostiging voor de scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs geregeld.  
Onderstaand de overzichten van de toekenning in formatie voor het onderwijs dat onder de 
WPO valt. 
 
a. Formatie basisschool 

 Formatieplaats LA 
Leerling 4 t/m 7 jaar (onderbouwleerling) 0,0596 

Leerling 8 jaar en ouder (bovenbouwleerling)  0,0415 
Schoolgewicht (gewichtsleerling)* 0,0503 

KST (Kleinescholentoeslag):            vast 2,1508 
KST: Aftrek per leerling (minder dan 145) 0,0149 

  
Vloer: Zeerkleinescholentoeslag 2,6927 

  
Groeiregeling 0,0487 

 Formatieplaats LB SBO 
Zorgformatie samenwerkingsverband 0,00237 

* De middelen voor het extra onderwijsachterstandenbeleid dat in het schooljaar 2005-2006 werd toegekend, zijn 
- zoals al was aangekondigd in die circulaire - toegevoegd aan de middelen die voor het schoolgewicht al 
beschikbaar waren. Dat heeft geleid tot de verhoging van 0,0409 fte per leerling naar 0,0503 fte per leerling. 
 
Voor de bepaling van het bedrag per leerling wordt de hoeveelheid formatie vermenigvuldigd 
met het vaste deel van de GPL en met het leeftijdsafhankelijke deel van de GPL, waarbij het 
leeftijdsafhankelijke deel tevens wordt vermenigvuldigd met de GGL. Daarmee is de 
hoeveelheid geld bepalend voor de mogelijkheden van het bestuur, niet de omvang van de 
genormeerde hoeveelheid formatie in het Bekostigingsbesluit. 
 
Directietoeslag is het verschil tussen GPL directie en GPL OP. 
Voor scholen t/m 97 leerlingen:  1 x directietoeslag 
Voor scholen met 98 of meer leerlingen: 2 x directietoeslag 
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b. Formatie speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
 formatieplaats 

Basisformatie per leerling 0,0452 
Zorgformatie per leerling 0,0646 

Achterstandsformatie (cumi-leerling)* 0,0401 
* voor elke cumi-leerling boven de 4 leerlingen 
 
Voor een samenwerkingsverband zonder een SBO (daarvan is er slechts één verband) geldt 
dat de zorgformatie per leerling aan 2% van het aantal leerlingen van elke basisschool in dat 
verband wordt toegekend. Deze zorgformatie wordt bovendien iets opgehoogd in verband 
met de bekostiging van de directietoeslag die anders ook zou plaats vinden. Dit leidt tot een 
toekenning van 0,0654 formatieplaats voor 2% van het aantal leerlingen per basisschool. 
 
De overdrachtsverplichtingen waarvan sprake is voor een samenwerkingsverband gaan uit 
van dezelfde hoeveelheid formatie die moet worden overgedragen als de in de tabel 
opgegeven hoeveelheid basisformatie en zorgformatie. 
 
Voor de bepaling van het bedrag per leerling wordt de hoeveelheid formatie vermenigvuldigd 
met het vaste deel van de GPL en met het leeftijdsafhankelijke deel van de GPL, waarbij het 
leeftijdsafhankelijke deel tevens wordt vermenigvuldigd met de GGL. Daarmee is de 
hoeveelheid geld bepalend voor de mogelijkheden van het bestuur, niet de omvang van de 
genormeerde hoeveelheid formatie in het Bekostigingsbesluit. 
 
Directietoeslag is het verschil tussen GPL directie en GPL OP. 
Voor scholen t/m 99 leerlingen:  1 x directietoeslag 
Voor scholen met 100 of meer leerlingen: 2 x directietoeslag 
 
c. Leerlinggebonden financiering voor basisonderwijs (basisschool en SBO) 
Voor de leerlinggebonden financiering geldt de toekenning van een hoeveelheid formatie 
waarvan een deel moet worden besteed bij de betreffende school voor (V)SO die de 
ambulante begeleiding verzorgt en de bijbehorende bedragen MI. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven welk deel beschikbaar is voor de school voor 
basisonderwijs (basisschool of sbo) en welk deel bij de school voor (V)SO terechtkomt. De 
toekenning wordt geregeld door Cfi na opgave van de inschrijving van de leerling in het 
basisonderwijs. 
 

Indicatie leerling Fte's (S)BAO MI (S)BAO* Fte’s (V)SO MI (V)SO* 
DOVN 0,2179 � 972 0,1846 � 1257 

SH 0,1061 � 869 0,0821 �   463 
ESM 0,1061 � 869 0,0821 �   463 
LG 0,1061 � 870 0,0821 �   514 
LZs 0,1061 � 870 0,0821 �   463 
LZp 0,1061 � 870 0,0821 �   463 

ZMLK 0,1061 � 819 0,0821 �   309 
ZMOK 0,1061 � 870 0,0821 �   463 

PI 0,1061 � 870 0,0821 �   463 
MG 0,2179 � 870 0,0821 �   463 

* prijspeil 2005-2006 
 
d. Samenwerkingsverband WSNS 
Een samenwerkingsverband ontvangt een formatietoekenning van 0,00237 fte voor elke 
leerling basisschool. 
Voor een samenwerkingsverband zonder een SBO (daarvan is er slechts één verband) geldt 
daarenboven dat de zorgformatie per leerling aan 2% van het aantal leerlingen van elke 
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basisschool in dat verband wordt toegekend. Deze zorgformatie wordt bovendien iets 
opgehoogd in verband met de bekostiging van de directietoeslag die anders ook zou plaats 
vinden. Dit leidt tot een toekenning van 0,0654 formatieplaats voor 2% van het aantal 
leerlingen per basisschool. 
 
5. Formatie school voor (voortgezet) onderwijs 
  Fte's OP    Fte's OOP    

Soort (V)SO SO <8 SO >=8 VSO SO <8 SO >=8 VSO 
DOVN 0,2141 0,2117 0,2226 0,1993 0,0531 0,0471 

SH 0,1173 0,1157 0,2000 0,1636 0,0676 0,0663 
ESM 0,1173 0,1157 0,0000 0,1573 0,0613 0,0000 
LG 0,1181 0,1181 0,2019 0,2287 0,2287 0,1962 
LZs 0,1043 0,1021 0,1835 0,2087 0,0775 0,0572 

ZMLK 0,1090 0,1090 0,1252 0,0892 0,0892 0,0717 
LZp 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 

ZMOK 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 
PI 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 

MGA 0,4024 0,4007 0,4004 0,2066 0,1067 0,0603 
DOBLN 0,6027 0,6003 0,6003 0,2309 0,0847 0,0847 

MGB 0,1999 0,1987 0,2030 0,1724 0,0993 0,0831 
MGF 0,1869 0,1869 0,2062 0,2896 0,2896 0,2892 

 
Elke school ontvangt een vaste basisformatie van:   1,1734 fte 
Voor elke cumi-leerling boven de 4 leerlingen is de toekenning:  0,0385 fte  
 
Voor de bepaling van het bedrag per leerling wordt de hoeveelheid formatie vermenigvuldigd 
met het vaste deel van de GPL OP en met het leeftijdsafhankelijke deel van de GPL OP, 
waarbij het leeftijdsafhankelijke deel tevens wordt vermenigvuldigd met de GGL van het OP, 
plus de hoeveelheid formatie vermenigvuldigd met de GPL van het OOP.   
De directietoeslag is het verschil tussen GPL directie en GPL OP. 
Voor de toekenning van het aantal malen directietoeslag wordt rekening gehouden met het 
aantal leerlingen en met de complexiteit van de school. 
Dat leidt tot de volgende tabel: 
 
aantal leerlingen SO of VSO SOVSO MG SO of VSO MG SOVSO 
0 tot 50 1 1 2 2 
50 of meer 2 3 2 3 
 
De toekenning van het deel leerlinggebonden financiering dat verplicht besteed moet worden 
bij een school voor (V)SO is voor het basisonderwijs hiervoor al aangegeven. Voor het VO is 
de toekenning vastgelegd in een bedrag per leerling dat regelmatig wordt geïndexeerd.  
De laatst vastgestelde bedragen zijn: 
 
Bekostigingsbesluit WVO, verplicht herbesteden VSO per 1 augustus 2005. 

Soort VSO Euro’s In fre’s In fte’s MI* 

DOVN 4.491 17 0,0872 506 

SH 2.782 11 0,0564 195 

ESM 0 0 0 0 

LG 4.408 17 0,0872 423 

LZs 2.835 11 0,0564 248 



 
Voortgang invoering lumpsum PO, aflevering 6, voorjaar 2006 16 

LZp 2.835 11 0,0564 248 

ZMLK 2.723 11 0,0564 135 

ZMOK 2.835 11 0,0564 248 

PI 2.835 11 0,0564 248 

MG 2.835 11 0,0564 248 
* betreft vergoeding dienstreizen ambulante begeleiding 
 
Bekostiging ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing (TAB) 
 Fte's OP 
Soort (V)SO SO VSO 
DOVN 0,1892 0,0872 
SH 0,0851 0,0570 
ESM 0,0851 0,0000 
LG 0,0851 0,0872 
LZs 0,0851 0,0570 
LZp 0,0851 0,0570 
ZMLK 0,0851 0,0570 
ZMOK 0,0851 0,0570 
PI 0,0851 0,0570 
MG 0,0851 0,0570 
 
 
Bekostiging preventieve ambulante begeleiding (PAB) 
Voor het schooljaar 2005-2006 is er sprake van een tijdelijke regeling waarin nog fre’s 
worden toegekend per leerling. Aangekondigd is dat deze regeling nog wordt aangepast voor 
2006-2007. 
 
De regeling voor 2005-2006 in fre’s is als volgt: 
PAB Fre's OP incl adv 
oso SO VSO 
DOVN 0 2,3900 
SH 2,2270 0 
ESM 2,2400 0 
LG 10,7750 2,8280 
LZs 0,1020 0 
LZp 0,8180 1,5850 
ZMLK 0,2290 0 
ZMOK 0,8180 1,5850 
PI 0,8180 1,5850 
 
De bekostiging van residentiele plaatsen (incl.crisis- en observatieplaatsen)  
Op grond van de ervaring met deze systematiek komt er een aanpassing. Het streven is per 
1 augustus 2007 niet langer een vast aantal plaatsen toe te kennen. Scholen die het 
onderwijs in een residentiële instelling verzorgen mogen de leerlingen inschrijven wanneer zij 
in de instelling geplaatst zijn. De bekostiging vindt plaats op basis van de telling op 1 oktober 
T-1 en de telling op 16 januari T, waarbij de hoogste van deze twee tellingen geldt. Deze 
wijziging moet nog verwerkt worden in de WEC en het Bekostigingsbesluit WEC. Dat is ook 
de reden dat de huidige regeling met het indienen van een aanvraag voor het vast te stellen 
aantal residentiële plaatsen voor 2006-2007 nog van kracht blijft. 
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De GPL bedragen in het PO 
Recent zijn de GPL bedragen bekend geworden zoals die op basis van het meetjaar zijn 
vastgesteld. Het zijn dus de GPL bedragen op grond van het schooljaar 2004-2005 en die 
hebben dus ook het prijspeil van dat jaar. Voor de toepassing voor het schooljaar 2006-2007 
moeten deze bedragen nog aangepast worden aan de salaris- en premiewijzigingen die 
vanaf 31 juli 2005 tot 1 augustus 2006 nog gaan plaats vinden. Dat betreft onder andere de 
salarisverhogingen zoals die in de sector CAO voor PO zijn afgesproken, maar ook de 
wijzigingen die het gevolg zullen zijn van bijv. het stopzetten van de ZKOO vergoeding per 1 
januari 2006 en de start per die datum van de premie ziektekostenverzekering. 
In het Simulatietool van Cfi zijn deze bedragen opgenomen en in de toelichting daarbij wordt 
uiteengezet dat er sprake is van twee soorten prijzen, namelijk de budgetprijzen en de 
overgangsprijzen. De overgangsprijzen zijn specifiek voor de berekening van het 
overgangsrecht en houden in dat kader rekening met het doorlopende verbruik van de verlof-
fre’s in het schooljaar 04-05 waarvoor geen declaratie werd ontvangen zoals bijv. het 
betaalde ouderschapverlof. De budgetprijzen zijn eigenlijk de ‘echte’ lumpsumprijzen en die 
geven we hieronder weer: 
 
Budgetprijzen GPL basisonderwijs prijspeil 2004-2005 
Directie      � 62.456,45 
OP (landelijk)      � 49.177,34 
Toeslag directie (Dir – OP)    � 13.279,11 
OP leeftijdsgecorrigeerd: voet   � 23.630,59 
OP leeftijdsgecorrigeerd: bedrag per GGL  �      637,74 
Gewogen Gemiddelde Leeftijd landelijk (GGL)           40,06 
 
Budgetprijzen GPL SBO prijspeil 2004-2005 
Directie      � 67.628,52 
OP (landelijk)      � 53.682,70 
Toeslag directie (Dir – OP)    � 13.945,82 
OP leeftijdsgecorrigeerd: voet   � 22.955,35 
OP leeftijdsgecorrigeerd: bedrag per GGL  �      743,35 
Gewogen Gemiddelde Leeftijd landelijk (GGL)           41,34 
 
Budgetprijzen GPL (V)SO prijspeil 2004-2005 
Directie      � 67.646,02 
OP (landelijk)      � 51.906,95 
Toeslag directie (Dir – OP)    � 15.739,07 
OOP (landelijk)     � 31.521,89 
OP leeftijdsgecorrigeerd: voet   � 18.163,92 
OP leeftijdsgecorrigeerd: bedrag per GGL  �      822,79 
Gewogen Gemiddelde Leeftijd landelijk (GGL)           41,01 
 
Op basis van de toekenning in fte en de prijs die van toepassing is, zijn de bedragen te 
berekenen die per leerling worden toegekend.  
 
Voorbeeld:  
onderbouwleerling basisschool 0,0596 fte met landelijke GGL 
Geld per leerling: 
0,0596 x (� 23.630,59 + � 637,74 x 40,06) = � 1.408,38 + � 38,01 x 40,06 = � 2.931,06 
 
 
 
 
 


