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Lumpsum PO, in retroperspectief  
 
De invoering van de lumpsumbekostiging in het PO is als zodanig zonder grote problemen 
verlopen. Wil dat nu ook zeggen dat de operatie geslaagd is? 
 
Inleiding 
De invoering van de lumpsumbekostiging in het PO is een gigantische operatie geweest. In 
2006 is een budget van zo’n 7.000 miljoen euro aan personele bekostiging (Kerncijfers 2002-
2006 OCW) op een geheel andere wijze toegekend aan de schoolbesturen dan daarvoor. 
Dan hebben we het over de meer technische kant van de operatie: hoe zorg je ervoor dat de 
toedeling van middelen anders gaat plaatsvinden, zonder dat dit tot te grote 
herverdeeleffecten leidt? 
 
Maar tegelijkertijd werden meer zaken aangepakt en ingrijpend gewijzigd. De grotere 
beleidsvrijheid van het schoolbestuur diende gepaard te gaan met betere garanties omtrent 
de kwaliteit van het bestuur: ‘good governance’.  
Het diende ook de invloed van direct betrokkenen te vergroten. Dat leidde tot een ingrijpende 
discussie en besluitvorming over de medezeggenschap met in eerste instantie een stevige 
wijziging van de WMO 1992 wat het financieel management betreft en vervolgens tot de 
nieuwe WMS.  
Ook de transparantie van de besluitvorming werd als taak meegegeven: het verplichte 
managementstatuut waarin de taken en bevoegdheden binnen de gehele organisatie werd 
vastgelegd. Tegelijkertijd werd formeel vastgelegd dat er bovenschools management bestaat 
en recht van bestaan heeft, los van een school. 
De verantwoording van het financiële beleid werd strakker aan regels gebonden door de 
invoering van het (financiële) jaarverslag. 
De decentralisatie van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen werd mogelijk door de 
afschaffing van de gedetailleerde voorschriften omtrent de declaratie en kon leiden tot het 
Kaderbesluit rechtspositie PO. 
 
De invoering in al zijn aspecten is voor het overgrote deel de verantwoordelijkheid geweest 
van het onderwijsveld zelf. Uiteraard heeft de aanpassing van de wettelijke regels e.d. in het 
parlement plaats gevonden, maar alle voorbereidingen en conceptteksten van wet- en 
regelgeving zijn in goed overleg met de organisaties besproken.  
 
De kernvraag was en is natuurlijk of de bedoeling van lumpsum: een grotere beleidsvrijheid 
op de werkvloer, ook daadwerkelijk is of wordt gerealiseerd. Want lumpsum is een middel en 
geen doel op zich. Op deze vraag komen we aan het eind van dit artikel terug, nadat we de 
invoering systematisch langs zijn gelopen. 
 
Voorgeschiedenis 
De voorbereiding is al vroeg begonnen. Spoedig na het Schevenings Beraad (1993) waarin 
de uitspraak werd gedaan dat de gewenste grotere beleidsvrijheid alleen maar verkregen 
kon worden door invoering van lumpsumbekostiging, is al gestart met onderzoek naar de 
realiseringsmogelijkheden. Dat leidde tevens tot de eerste stagnatie: lumpsum in het primair 
onderwijs vereiste dat de bestuurlijke schaal aanzienlijk werd opgetrokken. Deze conclusie 
uit onderzoek en interdepartementaal beraad gaf wel de impuls tot de facilitering voor 
bestuurlijke krachtenbundeling, de BKB-regeling, die mede gezorgd heeft voor bestuurlijke 
schaalvergroting.  
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De invoering van de lumpsumbekostiging in het VO leidde tot een tweede vertraging: de 
wijze van invoering (eerst school-GPL in 1996 en daarna landelijke GPL in 1998) leidde tot 
herverdeeleffecten, terwijl de boodschap was geweest dat die niet aan de orde zouden zijn. 
Discussie in de Tweede Kamer was het gevolg, een rechtszaak die weliswaar de 
staatssecretaris niet in het ongelijk stelde, maar wel noopte tot een aanvullende specifieke 
overgangsregeling. De invoering van lumpsum in het VO is vrijwel uitsluitend een technische 
operatie geweest waarbij de bekostigingsformule in formatie in plaats van in fre’s, voortaan 
werd uitbetaald in geld.  
Enkele maanden voorafgaand aan de overgang naar de lumpsumbekostiging werd een 
landelijke conferentie belegd in Utrecht voor alle scholen waar een ieder enige opwekkende 
woorden aan mocht horen en een stevige map mee naar huis kreeg waarin de nieuwe 
bekostigingsregels in de vorm van conceptbesluiten met wat schriftelijke toelichting was 
opgenomen. Illustratief is dat de medezeggenschap over deze ingrijpende wijziging in de 
bekostiging pas werd aangepast met de invoering van de lumpsumbekostiging in het PO. 
Pas toen werd ook voor het VO de medezeggenschap over de grotere beleidsvrijheid van 
het bevoegd gezag aanzienlijk verstevigd met de wetswijziging van de WMO1992. 
 
Beide zaken, de schaal in het PO en de invoeringsproblemen van de lumpsum in het VO, 
waren de oorzaak dat de invoering van de lumpsum in het PO vooruit werd geschoven. Die 
discussie zou weer aan de orde komen als de evaluatie van de invoering van de lumpsum in 
het VO in 2002 in het parlement zou worden besproken.  
 
In de nieuwe eeuw waren het met name de grote schoolbesturen in het PO die aandrongen 
op nieuwe initiatieven voor de invoering van lumpsumbekostiging. Efficiënte en effectieve 
bedrijfsvoering van dergelijke ‘miljoenenbedrijven’ botste toch wel erg met de 
formatierekeneenhedensystematiek en –voorschriften.  
Voor bijv. VOS/ABB was dit reden de eigen achterban te enquêteren over de wensen en 
mogelijkheden omtrent lumpsum. Dat leidde tot het voorstel aan de ‘politiek’ om over te gaan 
tot een gefaseerde invoering. Eerst de grotere besturen (boven bijv. 750 leerlingen) en pas 
later de kleine(re) besturen. Dat betekende wel dat er dan twee systemen naast elkaar 
zouden bestaan, maar in feite bestonden er met het PO en het VO ook twee verschillende 
bekostigingssystemen naast elkaar. 
 
Al in 2001 lukte het om minister Hermans mee te krijgen in een verkenning naar de 
mogelijkheden van invoering van lumpsum in het PO. Dat leidde in 2002 tot de conclusie dat 
die mogelijkheden er wel waren, maar dat niet werd geopteerd voor een tijdelijk dubbel 
systeem van bekostiging. Het perspectief op lumpsumbekostiging voor het PO was daarmee 
aangegeven. De politiek onstuimige periode zorgde wel voor de nodige vertraging. De 
aanvankelijke invoering per 1 augustus 2005 werd een jaar opgeschoven. In 2003 vond 
feitelijk het overleg plaats in de zogenaamde stuurgroep ADR (autonomie, deregulering en 
rekenschap) gericht op de concrete invoering van lumpsum. Dat leidde tot de omvangrijke 
Uitwerkingsnotitie die in januari 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd werd. 
 
Deze Uitwerkingsnotitie is het fundament geweest op basis waarvan wet- en regelgeving is 
aangepast. Vrijwel alle aspecten waren daarin al uitgewerkt zodat het nu vooral ging om een 
correcte juridische formulering. Ook de implementatie, het flankerend beleid, werd in 
hoofdlijnen geschetst en voorzien van een meerjaarlijks budget dat voldoende bleek voor de 
vele werkzaamheden van het projectbureau. 
Tegelijkertijd werd de wet aangepast waardoor het mogelijk werd dat 34 schoolbesturen als 
pilot lumpsum aan het werk gingen, waarvan 12 besturen al volledig met geld ‘aan de slag’ 
gingen.  
De invoering van de lumpsum zou budgettair neutraal plaats vinden, maar met het oog op de 
grotere bestuurlijke verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden werd 
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wel een extra budget voor bestuur en management beschikbaar gesteld. Aanvankelijk van 
75 miljoen, later verhoogd naar 100 miljoen met het oog op extra ondersteuning van de 
kleine schoolbesturen. 
 
De projectorganisatie voor de implementatie lumpsum is aanvankelijk moeizaam tot stand 
gekomen, maar na de nodige touwtrekkerij bleek het mogelijk het eens te worden over een 
plan van aanpak: projectplan flankerend beleid lumpsum PO.  
 
Wet lumpsum 
Op basis van de uitvoeringsnotitie werd het wetsvoorstel lumpsum PO medio 2004 bij de 
Tweede Kamer ingediend. De behandeling ervan spitste zich met name toe op de positie van 
de kleine schoolbesturen en de medezeggenschap. Op de meer technische aspecten van de 
nieuwe bekostiging werd nauwelijks ingegaan. In de wet werd de grondslag opgenomen, in 
de nieuwe Besluiten bekostiging WPO resp. WEC werd de nadere uitwerking neergelegd 
waardoor de afzonderlijke Formatiebesluiten opgeheven konden worden. In de Besluiten 
bekostiging is nu de personele en de materiële bekostiging integraal opgenomen, zij het dat 
er daarbij nog wel sprake is van afzonderlijke geldstromen zoals ook van het budget 
personeels- en arbeidsmarktbeleid en het budget bestuur en management. Voor de 
toekomst ligt dan ook de wens alweer op tafel om te komen tot een verdergaande integratie 
van deze geldstromen tot uiteindelijk een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. 
 
Voor het (speciaal) basisonderwijs was de omzetting in hoofdlijnen ook een weinig complexe 
materie. In plaats van de toekenning van de formatie in fre’s uit te drukken gebeurde dat nu 
in geld. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs was het aanzienlijk minder eenvoudig. De 
tot dan toe geldende complexe ‘minutenwals’ werd vervangen door de toekenning van 
formatie per leerling, uitgedrukt in een component OP en een component OOP. Dat op zich 
veroorzaakte al aanzienlijke herverdeeleffecten, die echter ondervangen werden door een 
deel van het budget bestuur en management voor het (V)SO zo in de formatiesleutels te 
verwerken dat deze herverdeeleffecten gering werden.  
 
Leeftijdsafhankelijke bekostiging 
Het enige aspect daarbij dat wel complicerend werkte en werkt, is de leeftijdsafhankelijke 
bekostiging waar met het oog op het kleine schoolbestuur, in het bijzonder de eenpitter, voor 
gekozen werd. Daardoor werd gegarandeerd dat ook de eenpitter adequaat bekostigd zou 
worden ongeacht de leeftijd (is het voertuig van de anciënniteit van de inschaling) van het 
onderwijzend personeel. Deze leeftijdsafhankelijke bekostiging stond in dezelfde periode ter 
discussie in het voortgezet onderwijs en leidde er uiteindelijk toe dat deze 
leeftijdsafhankelijke bekostiging door de Tweede Kamer voor het VO werd afgeschaft. Terwijl 
tezelfdertijd relatief kleine scholen voor praktijkonderwijs, waaronder ook eenpitters met zo’n 
125 leerlingen ook onder het regiem van het VO terecht zijn gekomen.  
Het is duidelijk dat deze problematiek in de toekomst ook in het PO aan de orde zal komen. 
In de reeds gehouden discussie daarover is al geconstateerd dat het afschaffen van de 
leeftijdsafhankelijke bekostiging voor de eenpitter met ouder dan gemiddeld personeel tot 
forse problemen zal leiden die het voortbestaan ernstig zullen bedreigen. Zolang daar geen 
oplossing voor is gevonden, lijkt het niet mogelijk de leeftijdsafhankelijke bekostiging te 
beëindigen voor dergelijke kleine schoolbesturen. Dat sluit allerminst uit dat schoolbesturen 
met meer scholen en leerlingen met afschaffing geen problemen zullen ervaren. Voor 
besturen met een voldoende aantal leerlingen zal het al spoedig als zeer wenselijk worden 
ervaren om geen leeftijdsafhankelijke bekostiging meer te hebben. Dat geeft minder 
administratieve rompslomp, vereenvoudigt het maken van meerjarenbegrotingen aanzienlijk 
en voorkomt problemen die nu al gesignaleerd worden in de vaststelling van de gewogen 
gemiddelde leeftijd van het OP. Zo blijkt de verwerking in november van elk jaar al 
moeizaam te verlopen en geeft de bepaling dat vervangers die declarabel zijn bij het 
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vervangingsfonds niet meetellen al het probleem dat vervangers voor onbetaald verlof en 
voor ouderschapsverlof - die voor eigen rekening van het schoolbestuur komen - daardoor 
(onbedoeld) nu wel meetellen in de bepaling van de GGL.  
 
Gemiddelde personeelslast 
De ontwikkeling van de gemiddelde personeelslast voor de kernfuncties in het PO is een 
nieuw fenomeen met de lumpsumbekostiging en van groot belang voor de structurele 
bekostiging. Tegelijkertijd is deze ontwikkeling de uitkomst van tal van afzonderlijke 
ontwikkelingen op het vlak van de algemene salarismaatregelen en de sociale wet- en 
regelgeving, waaronder de premieontwikkeling voor diverse fondsen. De complexiteit van de 
wijzigingen in premies met franchises en maxima en grondslagen voor de bepaling van die 
premies is groot. De afhankelijkheid van de informatie erover is momenteel ook groot en er 
zijn maar weinig mensen die er enig zicht op hebben. De ontwikkeling van deskundigheid om 
de indexering die het departement nu levert te kunnen controleren is dan ook een zaak waar 
een sectororganisatie voor het PO prioriteit aan zou moeten toekennen. Gelukkig is er geen 
reden aan de integriteit van het departement te twijfelen, maar betrokkenen zelf geven ook te 
kennen dat er keuzen worden gemaakt die arbitrair zijn. Een grotere transparantie is dan ook 
nodig en gewenst. Tenslotte is één procent in dit kader al een aanzienlijk structureel bedrag 
gelet op de 7 à 8 miljard die aan personele kosten in het PO omgaat! 
 
Herverdeeleffecten 
De herverdeeleffecten die van tevoren geraamd werden waren te overzien, maar in een 
aantal gevallen aanzienlijk. Om deze herverdeeleffecten te ondervangen is een nogal 
bewerkelijke operatie in touw gezet in de vorm van het nauwgezet in kaart brengen van deze 
herverdeeleffecten in het meetjaar 2004-2005. Daarvoor werd enerzijds de omvang van 
hetgeen werd gedeclareerd in dat schooljaar exact vastgesteld, terwijl anderzijds werd 
berekend wat de lumpsum voor een school/bestuur opleverde als die in dat jaar al van 
toepassing zou zijn geweest. Voor een nauwkeurige bepaling was het noodzakelijk zeer 
gedetailleerd vast te leggen welke componenten in deze bekostiging wel en welke niet 
werden meegenomen, terwijl tegelijkertijd de administratieve verwerking hoge eisen stelde 
aan tijdigheid en adequate ‘terugwerkende kracht mutaties’. Alhoewel zich problemen 
voordeden, bijvoorbeeld in het afzonderlijk verwerken van fre’s die samenhingen met 
onbetaalde verlof en ouderschapsverlof, is het verwonderlijk dat deze operatie vrijwel 
smetteloos is verlopen. Daarbij is het niet geheel uitgesloten dat de mate van complexiteit 
het in veel gevallen niet mogelijk maakte na te gaan of het altijd wel helemaal klopte. 
In sommige gevallen was het verbijsterend om, met name in het (V)SO, te constateren dat er 
sprake was van aanzienlijk kapitaalverlies door het niet dan wel niet tijdig verzilveren van 
fre’s die in dat meetjaar niet voor declaratie van personele kosten werden ingezet. Een 
kapitaalverlies dat ook doorwerkte in de overgangsregeling die voor het betreffende bestuur 
van toepassing is en was.  
Die overgangsregeling van vier jaar werkt het komende schooljaar nog in aanzienlijke 
omvang, maar het effect neemt daarna al snel af. Opvallend is dat tot nu toe nog geen 
schoolbestuur een beroep gedaan heeft op het vangnet dat ingesteld is om financiële 
problemen op te vangen die zich als gevolg van de invoering van lumpsum voordoen. Niet 
onaannemelijk is dat de eisen die gesteld worden aan de financiële informatie die een 
dergelijk bestuur moet leveren een onoverbrugbare barrière vormt. Maar in een dergelijk 
geval zou er feitelijk toch sprake moeten zijn van grote financiële problemen die dan toch wel 
aan de oppervlakte komen. Ook dat is (nog?) niet gebeurd.  
Ondanks de samenloop met andere operaties die eveneens herverdeeleffecten met zich 
brengen (bijv. de gewichtenregeling). In die zin is de invoering van de lumpsumbekostiging 
een duidelijk succesverhaal! 
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Good Governance 
Een belangrijk aspect bij de vergroting van de beleidsvrijheid is vanaf het begin de 
verbetering van het besturen geweest. Dit werd voor een deel concreet ingevuld door 
opname in de wet lumpsum PO van de verplichting van het managementstatuut, in de plaats 
van het directiestatuut. Dit is een belangrijke verbetering geweest omdat het directiestatuut 
een papieren document was die in een stoffige la lag, waarin globaal werd aangegeven wat 
de directeur tot taken had. Het managementstatuut heeft een duidelijke rol in de planning en 
controlcyclus binnen de gehele organisatie doordat de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in kaart moesten worden gebracht. Zowel van bestuur als van bovenschools 
management als van de schoolleiding.  
 
Maar de discussie gaat verder. Sinds de invoering van het formatiebudgetsysteem in 1992 is 
er sprake geweest van een relatief snelle ontwikkeling van het bovenschools management in 
het PO. Daarbij worden verschillende termen gehanteerd, maar de essentie is dat de iets 
grotere besturen in toenemende mate bevoegdheden mandateren aan de bovenschoolse 
directie. Dat heeft ook geleid in de wet lumpsum PO tot de formele erkenning van deze 
bovenschoolse directie door deze als een afzonderlijke categorie van personeel te 
onderkennen. In de WPO is het gedefinieerd als ‘het personeel dat is benoemd voor het 
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school’. Daardoor is het nu 
ook mogelijk deze personeelsleden formeel los te koppelen van de salarisadministratie van 
een school. Daardoor is deze groep personeelsleden nu ook afzonderlijk in kaart te brengen 
wat een beter zicht geeft op de ontwikkeling ervan. 
Dat wil niet zeggen dat er nu helemaal geen zicht op is. In opdracht van VOS/ABB zijn drie 
onderzoeken gedaan door het ITS naar het bovenschools management wat de nodige 
informatie heeft opgeleverd1. In dit kader beperken we ons tot de informatie dat 80% van de 
besturen met meer dan vier scholen een bovenschools managementbureau heeft. Dit 
percentage neemt toe naarmate de besturen meer scholen onder zich hebben. Het 
gemiddelde bestuursbureau heeft 5 medewerkers die gezamenlijk 3,6 fte omvatten. De 
inschaling van de meeste centrale directieleden is tussen schaal 12 en 14, een enkele keer 
komt een hogere schaal voor. 
Vooral deze laatste informatie is interressant omdat daarmee ontkracht wordt dat in het 
primair onderwijs een situatie aanwezig zou zijn die vergelijkbaar is met die in het HO en 
BVE. Het ontkracht ook de bewering tijdens de bespreking van de wet lumpsum PO dat het 
budget versterking Bestuur en Management wel weer tot zakkenvullerij zou leiden van 
topmanagers met lease-auto’s. De waarneming in het PO leert dat de algemene directie zich 
vooral ziet als een dienstverlenende, maar wel sturende manager ten behoeve van de 
schoolleiding.  
Geleidelijk aan is het het bovenschools management in het PO dat hoe langer hoe meer het 
gezicht wordt van het PO. Het verwondert dan ook niet dat het initiatief om te komen tot de 
PO-raad vooral uit deze hoek komt.  
 
Daarmee is de ontwikkeling niet afgerond. De algehele discussie binnen en buiten het 
onderwijs legt sterk de nadruk op het totstandkomen van een duidelijke scheiding tussen het 
bestuur en het toezicht daarop. Met ook de wens te komen tot een formalisering ervan in de 
vorm van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. In het HO en BVE is dat al 
gerealiseerd, in het VO is dat druk gaande en ook op veel plaatsen in het PO is deze omslag 

                                                
1 a. Managent en Bestuur, Onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in 
het primair onderwijs, Froukje Wartenbergh-Cras, Nico van Kessel, voorjaar 2006, Nijmegen. 
b. Verdeling van taken en verantwoordelijkheden, Onderzoek onder schoolleiders en bovenschools 
managers in het primair onderwijs, Froukje Wartenbergh-Cras, Nico van Kessel, januari 2007, 
Nijmegen. 
c. Uitbesteden of zelf doen, Onderzoek naar overwegingen en ervaringen bij het uitbesteden van 
(administratieve) taken, Gerrit Vrieze, Froukje Wartenbergh-Cras, februari 2007, Nijmegen. 
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al gemaakt. Het ministerie is al druk in de weer met concept-wetsvoorstellen die komend 
schooljaar in de Tweede Kamer aan de orde zullen komen. Het betekent ook dat de positie 
van de algemeen directeur kan wijzigen in die van lid van College van Bestuur met 
gemandateerde bevoegdheden. Het huidige bestuur verandert dan naar een Raad van 
Toezicht, waarbij het zeer de vraag is of de inhoudelijke wijziging die daarbij noodzakelijk is, 
daadwerkelijk wordt gemaakt.  
De kans is groot dat op veel plaatsen de nieuwe taak- en bevoegdhedenverdeling tussen 
College en Raad betekent dat het College van Bestuur een aanzienlijk sterkere positie krijgt 
zonder dat de Raad van Toezicht in staat is dat toezicht naar behoren uit te oefenen. De 
functie van toezichthouder is wezenlijk anders dan die van het vroegere bestuurslid, maar 
deze wijziging zal in veel gevallen niet worden gemaakt. Dan wordt het oude wijn in nieuwe 
zakken… 
Of in de toekomst de leden van de Colleges van Bestuur nog ingeschaald zullen worden 
tussen in de schalen 12 t/m 14 laat zich raden. De rechtspositie van dit CvB wordt wezenlijk 
anders en behoeft een eigen regeling. De ontwikkeling van een beloningsleidraad is op 
enkele plaatsen al gaande. 
 
Medezeggenschap 
De strijd rond de vormgeving van de medezeggenschap is gestreden: breed ondersteund is 
een voorstel vanuit het veld door de Tweede Kamer bekrachtigd. Nadat de AOb koos voor 
ongedeelde medezeggenschap en daarmee tegen de invoering van de WOR in het 
onderwijs gaf een gemeenschappelijk front van personeel en ouders de doorslag. De Wet 
medezeggenschap op scholen is een feit en de implementatie ervan is volop aan de gang.  
Er is nog weinig zicht op hetgeen komend jaar gerealiseerd gaat worden. De mogelijkheden 
tot differentiatie in de uitwerking zijn groot, maar wellicht is het verstandig eerst maar te 
kiezen voor een transparant eenduidig geheel.  
In dat kader kan het medezeggenschapsstatuut een goede werking vervullen, maar de 
invulling ervan door de projectgroep werkt nu niet erg inspirerend: het is een modelreglement 
met veel open artikelen. Geen inspirerend stuk dat prikkelt tot een heldere visieontwikkeling. 
Maar wellicht blijkt de komende maanden dat er toch dergelijke prikkelende stukken de 
ronde doen. 
 
Ondertussen is een nieuwe ontwikkeling te signaleren:  
Minister Hirsch Ballin heeft een proeve van een wetsvoorstel dat de maatschappelijke 
onderneming (MO) als nieuwe rechtsvorm introduceert voor advies naar verschillende 
instanties gestuurd.  
‘Met een wettelijke regeling kunnen de mogelijkheden van instellingen in de semi-publieke 
sector om slagvaardiger op te treden, worden verruimd. De rechtsvorm voor de 
maatschappelijke onderneming moet dan ook aantrekkelijk zijn voor een breed palet aan 
instellingen zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen en 
woningcorporaties.    
Na kennis genomen te hebben van de opvattingen van de verschillende instanties, zal een 
wetsvoorstel worden voorbereid waarover het kabinet een besluit zal nemen. Het is de 
bedoeling dat dit eind dit jaar zal plaatsvinden.’ (persbericht Justitie van 13 juli jl.) 
 
Deze proeve laat zien dat de positie van belanghebbenden in deze MO ingrijpend anders is 
dan die van lid van de ouder- of leerlingengeleding. Dus wellicht staat de volgende discussie 
over de ontwikkeling van de medezeggenschap over enige tijd al weer voor de deur. 
 
Pilots Lumpsum 
De pilots lumpsum - het mag nu wel gezegd - zijn in feite gestart als een 
verlegenheidsoplossing. Minister Hermans had op een onbewaakt moment scholen 
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opgeroepen om initiatiefrijk te zijn en daarbij min of meer beloofd dat de regelgeving ruimte 
zou bieden voor afwijking van de normale gang van zaken. 
Op het terrein van bekostiging waren er tal van scholen die zich daar voor hadden 
aangemeld. Maar afwijking van de bekostigingsregels in het onderwijs is geen eenvoudige 
zaak! 
 
Maar zie, het beleid ging in de richting van lumpsum en dus werden de initiatiefrijke scholen 
in de frontlinie gezet om daar iets mee te gaan doen. Wetswijziging was eigenlijk niet 
voorzien door minister Hermans bij het initiatiefrijk gebeuren met bekostiging, maar werd nu 
onontkoombaar. En dus werd een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarvoor 10% 
van de scholen in het PO zich aanmeldde. Dat was nu ook weer niet de bedoeling en dus 
werden er twee soorten pilots op de rails gezet: 
12 besturen met zo’n 100 scholen gingen echt met geld aan de gang, en de overige 22 
besturen met zo’n 600 scholen kregen iets meer ruimte bij de declaratie en zouden zich op 
nadere uitwerkingen storten. 
De in totaal 34 besturen waren keurig gespreid over de diverse denominaties zodat die 
afspiegeling in elk geval gezekerd was. Duidelijkheid over de invloed van de denominatie op 
het financieel management (nihil!) is dan ook gerealiseerd2. 
 
Ondanks de oneigenlijke overweging die geleid heeft tot de inzet van deze pilotbesturen zijn 
de opgedane ervaringen ermee nuttig en nodig geweest. Door het ITS is de voortgang van 
de pilots systematisch gevolgd, ook wat de voortgang betreft die gemaakt werd met de 
uitvoering van de projecten.   
De voornaamste èn belangrijke conclusie is wel dat lumpsumbekostiging niet zo moeilijk is 
gebleken voor de betrokken besturen als bij de start van de pilots werd gedacht: ‘Het is 
uitvoerbaar gebleken’.  
Duidelijk werd dat het vooral ging om een andere manier van denken, om volop gebruik te 
kunnen maken van de flexibiliteit die met geld mogelijk is. Dat heeft wel enige tijd gevergd. 
De omschakeling vergt vooral dat de beleidskeuzen goed verantwoord kunnen worden en 
dat het beleid en de uitvoering ervan voor een ieder transparant is en mede daardoor 
gedragen wordt. 
Dat wil niet zeggen dat het allemaal makkelijk is verlopen. Vooral in de beginfase bleek het 
voor de meeste pilotbesturen buitengewoon lastig de inkomende geldstroom van het Rijk te 
rijmen met de uitgaande personele kosten. Het zicht op het bedrijfsresultaat werd pas 
geleidelijk duidelijker nadat meer kennis was opgebouwd over en ervaring werd opgedaan 
met alle aspecten van de personele uitgaven inclusief de werkgeverslasten. Op deze punten 
viel de ondersteuning van de AK voor de meeste besturen nogal tegen. Geleidelijk werd 
echter meer grip gekregen op de relatie tussen begroting en exploitatierekening.  
 
Voor een deel werd de problematiek mede veroorzaakt doordat de bekostiging via een 
kunstgreep verliep. De ‘echte’ lumpsumbekostiging was toentertijd nog niet qua systeem 
gereed waardoor de bekostiging in geld verliep op basis van de berekening van de feitelijke 
geldswaarde van de fre die een bestuur in de directe periode voorafgaand aan de start van 
de pilot per 1 januari 2004 had gerealiseerd. Maar daarvoor was het nodig om die 
voorafgaande periode wat inkomsten en uitgaven betreft alsnog helder in kaart te brengen 
inclusief alle terugwerkende kracht mutaties die hier mee samenhingen. Dit betekende heel 
wat monnikenwerk waarbij wederom bleek dat niet alle AK’s deze informatie over hun 
werkzaamheden beschikbaar konden stellen. Deskundigheid van de universiteit van Tilburg 
                                                
2 In feite bleek dat alleen maar op één punt, namelijk de inkomsten van lumpsum. Bij orthodox-
christelijke scholen bleek de leeftijd van het OP af te wijken van de gemiddelde inschaling. Het 
calvinistische gedachtegoed lijkt de oorzaak dat de leerkrachten eerder zijn afgestudeerd, dus jonger 
beginnen en daardoor sneller het maximum van de schaal bereiken. De personele lasten zijn 
daardoor hoger dan de baten in relatie tot de GGL van de school. 
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heeft hierbij een grote rol gespeeld en heeft uiteindelijk geleid tot een verrekening met het 
ministerie, waarover van de kant van de besturen geen klachten zijn geuit.  
Het monnikenwerk heeft veel informatie opgeleverd omtrent de wijze waarop de gegevens 
van het meetjaar verwerkt moesten worden voor de berekening van de GPL en de GGL en 
voor de vaststelling van de overgangsregeling per bestuur. Het leverde ook de mogelijkheid 
van het geven van een analyse door de Universiteit van Tilburg (via de speciale helplijn: 
0800-7272727) van belangrijke verschillen tussen de lumpsumbekostiging en de feitelijke 
declaratie bij een bestuur. 
 
Zeker in de beginperiode was de focus vooral gericht op de nieuwe risico’s die met lumpsum 
samenhingen. Dat was mede de achtergrond voor de opdracht aan het bureau Ernst&Young 
om deze risico’s systematisch in kaart te brengen. Dat heeft geleid tot een meer 
systematisch overzicht ervan, waarbij vooral het belang duidelijk werd van een goede 
administratieve organisatie en een heldere toedeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden.  
Door het bureau werd ook een soort nulmeting verricht naar de financiële situatie per 
pilotbestuur en geholpen bij het opstellen van de eerste balans onder lumpsum. Dat bleek 
aanzienlijk lastiger dan van tevoren ingeschat. De omschakeling van het kasstelsel naar het 
baten-lasten stelsel conform de voorschriften van het ministerie (in lijn met het Burgerlijk 
Wetboek) vereiste een knowhow die veelal niet aanwezig bleek, ook niet bij alle AK’s 
(administratiekantoren). Verwonderlijk omdat de verwachting was dat de ervaring van de 
AK’s in het VO dit in zekere zin een herhalingsoefening maakte. Het heeft nogal geduurd 
voordat de pilotbesturen allemaal hun eerste jaarrekening op orde hadden! Daar kwam al 
wel uit naar voren dat de gemiddelde reserves omvangrijk waren èn sterk varieerden. 
 
Behalve het ervaring opdoen met het werken met geld door de 12 betrokken besturen, 
werden er tal van projecten uitgevoerd door alle 34 besturen met het doel concrete 
hulpmiddelen te bieden voor de besturen die per 1 augustus 2006 over moesten gaan. En 
later ook door andere al dan niet commerciële organisaties. 
Daaraan is veel geld en energie besteed, waarbij de opbrengsten achteraf als mager kunnen 
worden gekwalificeerd. Mager voor wat betreft de algemene overdraagbaarheid van de 
instrumenten3. Voor de betrokken pilotbesturen is het echter heel waardevol gebleken omdat 
men op deze wijze de eigen organisatie aan kon passen aan de omstandigheden die onder 
lumpsum aan de orde zijn. 
Een onderzoek in bijvoorbeeld 2008 naar de instrumenten die dan nog bruikbaar blijken te 
zijn zal stellig aan het licht brengen dat daar niet veel meer van over is. Wat grondiger 
onderzoek zal tegelijkertijd ook leren dat veel onderdelen van instrumenten her en der 
geïntegreerd zijn in eigen hulpmiddelen en afspraken. 
 
Implementatie Lumpsum 
De voortgang van de implementatie is systematisch gevolgd. Dat gebeurde met de jaarlijkse 
monitor door het onderzoeksbureau Ecorys. Voor de direct betrokkenen bij het proces 
leverde deze monitoring uiteraard weinig verrassende resultaten op, maar gaf meestal een 
bevestiging van hetgeen bekend was uit eigen waarneming.  
 
Met name van de kant van de politiek ontstond in toenemende mate behoefte om een 
nauwkeuriger beeld te krijgen van de voortgang en signalering van de besturen waar de 
voortgang te wensen overliet. Dat heeft geleid tot de ingrijpende beslissing om de 
besturenorganisaties in te zetten om bij elk van hun leden de voortgang in kaart te brengen, 
                                                
3 Met instrumenten wordt hier gedoeld op het brede begrip van allerlei soorten hulpmiddelen zoals 
handleidingen, handreikingen, modellen, spreadsheets voor het maken van berekeningen, 
instrumenten voor analyse en het maken van scans, games, enzovoorts. De selectie van de nog 
meest bruikbare instrumenten is te vinden op www.lumpsumportaal.nl in de betreffende matrix. 
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de aanwezige belemmeringen op een rij te zetten en ondersteuning te bieden om deze 
belemmeringen weg te werken. Onder de noemer van de ‘warme veldbenadering’ is 
vervolgens gewerkt aan het benaderen van alle leden per organisatie om deze 
ondersteuning zo nodig te geven: ‘Lumpsum komt op bezoek’. 
Deze veldbenadering is door de afzonderlijke organisaties op verschillende wijze uitgevoerd. 
Ook zijn er diverse fasen in onderscheiden waarbij in toenemende mate concreet werd 
ingegaan op de realisatie van de lumpsum per 1 augustus 2006. De checklist administratieve 
organisatie zal weinig managers zijn ontgaan. Op deze wijze werd inzicht verkregen of een 
bestuur de administratieve organisatie op orde had, een deugdelijke begroting had gemaakt, 
zicht had op de personele uitgaven, voorbereidingen trof voor het maken van de 
jaarrekening, enzovoorts. Op veel plaatsen werd ondersteuning geboden bij het wegwerken 
van achterstanden.  
Voor het openbaar onderwijs werd daarbij specifiek extra hulp geboden in verband met de 
daar complicerende processen van verzelfstandiging, oprichting van stichtingen en het 
ontvlechten van de onderwijs- en gemeentelijke financiën.  
 
Het eindresultaat mocht er zijn. In de voortgangsrapportage van de minister aan de Tweede 
Kamer kon gemeld worden dat het overgrote deel van de besturen ‘groen’ scoorde op het 
voldoende voorbereid zijn op de komst van de lumpsumbekostiging. Uiteraard bleek bij een 
aantal ‘groenscoorders’ na 1 augustus 2006 dat er nog wat ongemelde problemen onder het 
vloerkleed lagen. Maar nu het eerste lumpsumjaar achter de rug is, kan inderdaad worden 
geconstateerd dat de invoering vrijwel vlekkeloos is verlopen en nergens tot ernstige 
problemen lijkt te hebben geleid. Lijkt te hebben geleid, want de uiteindelijke toets is het 
beeld dat de jaarrekeningen gaan leveren. En daarover is nog geen complete duidelijkheid. 
Daarop komen we verderop nog terug. 
 
Minder voorspoedig is de voortgang van de implementatie verlopen met betrekking tot de 
medezeggenschapsorganen. Uit de monitoring bleek het duidelijk achterblijven van de MR 
en de GMR. Enerzijds hing dat samen met de positie waarin de (G)MR zich bevind: men kon 
eigenlijk pas reageren op de voorstellen van het bestuur die kort voor 1 augustus 2006 aan 
hen werden voorgelegd. Bestuur en management kon de zekerheid hebben dat men tijdig de 
voorstellen voor 1 augustus 2006 gereed zou hebben, een (G)MR zit in de positie dat het 
voorstel als zodanig uitgewerkt voorgelegd dient te zijn om de controletaak daadwerkelijk uit 
te kunnen oefenen. En veel (G)MR-en zijn de opvatting toegedaan dat het bestuur eigenlijk 
niet deugt .. 
Tegelijkertijd betreft de lumpsum een materie die weinig personeelsleden en MR-leden 
aanspreekt. De bereidheid om zich te verdiepen in balans en exploitatieoverzicht, de 
lumpsumbekostigingssystematiek, het verschil tussen reserves en voorzieningen, afschrijven 
en de eerste waardering: de meeste (G)MR-en geloven het wel.  
Dan hebben we het nog niet gehad over de vraag hoeveel (G)MR-en niet of matig 
functioneren, los van de lumpsumproblematiek. En uiteraard gaat ook veel aandacht uit naar 
de nieuwe WMS die per 1 januari 2007 van kracht is geworden. 
 
Administratiekantoren 
De rol van de AK’s bij de implementatie van lumpsum kan helaas niet lovend beschreven 
worden. Te vaak en veel werd geklaagd door besturen over het niet adequaat voorbereid zijn 
op de nieuwe lumpsumsystematiek. Het niet tijdig kunnen leveren van de gevraagde 
managementinformatie, enzovoorts. De reactie was veelal dat organisaties zelf niet goed in 
staat waren aan te geven welke informatie men wilde hebben en dat de bereidheid ontbrak 
om het extra werk te betalen. Er is nog een ronde langs de AK’s gemaakt om een beter 
beeld te krijgen van hetgeen er aan de hand was. Uiteindelijk moesten ook de AK’s wel 
erkennen dat hun voorbereiding niet altijd optimaal was geweest en dat de ‘kloof’ tussen de 
financiële administratie en de personele administratie vaak te laat was onderkend. 
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Het meest duidelijk werd dat in de zomer van 2006. AK’s leverden omvangrijke pakken 
papier met heel veel cijfers, terwijl besturen en managers behoefte hadden aan een paar A4-
tjes met heldere uitputtingsoverzichten. Ook werd duidelijk dat diverse vooronderstellingen in 
de berekeningen waren verwerkt die pas na navraag expliciet werden. Een groot manco was 
ook dat vrijwel geen enkel AK in eerste instantie in staat was te werken met een begroting 
die gebaseerd was op de toekenning van formatieplaatsen en met een gemiddelde bestuurs-
GPL per formatieplaats (het FPE-model). Terwijl veruit de meeste besturen kozen voor de 
toekenning van een of andere vorm van FPE in plaats van de complexe financiele aspecten 
van de personele kosten op het bordje van de schoolleider te leggen. 
Momenteel zijn de meeste AK’s ondertussen wel meer bij de tijd. Maar het is teleurstellend 
geweest dat juist de organisatie die op het terrein van de financiën competent bij uitstek werd 
geacht, onvoldoende ondersteuning kon bieden. Voor tal van besturen heeft dit tot de 
conclusie geleid dat de financiële administratie dan maar beter in eigen huis kan worden 
gehaald, dan wel dat een andere AK wordt gewenst, en een aantal besturen is nu 
doelbewust veel directer betrokken bij de personeels- en salarisadministratie.  
 
De branche als zodanig wordt helaas nog teveel gekenmerkt door een grote afhankelijkheid 
van externe bureaus voor de bedrijfsvoering. Als belangrijke onderdelen van die 
bedrijfsvoering worden uitbesteed heeft dat grote invloed op die bedrijfsvoering. Ook als het 
bureau dat deze taak uitvoert dat efficiënt en effectief doet, betekent het toch vaak dat de 
knowhow omtrent een goede bedrijfsvoering die betrekking heeft op de integrale activiteiten 
van de organisatie tekort schiet. Daarom is het zelf ter hand nemen van wezenlijke 
activiteiten van die bedrijfsvoering een goede zaak. Dat sluit allerminst uit dat voor de 
bedrijfsvoering minder belangrijke onderdelen wel uitbesteed kunnen worden. Bijvoorbeeld 
de salarisberekening als zodanig. Maar de financiële administratie bevat zoveel essentiële 
gegevens voor de bedrijfsvoering dat die gegevens binnen de organisatie paraat dienen te 
zijn. 
 
Vervangingsfonds 
Uiteraard heeft de invoering van de lumpsumbekostiging ook gevolgen gehad voor het 
Vervangingsfonds. De automatische verzekering van personeelsleden was immers direct 
gekoppeld aan de declaratie van fre’s. Met de stopzetting van de declaratie van de fre’s 
moest dus ook een nieuwe regeling getroffen worden omtrent de bepaling van de 
personeelsleden die onder de verplichte verzekering zouden gaan vallen. 
De noodzaak van deze wijziging was al evident vanaf het moment dat besloten werd over te 
gaan tot lumpsumbekostiging. Ook was het in zekere zin een herhalingsoefening gelet op de 
gang van zaken bij het VO indertijd. Desondanks heeft het Vervangingsfonds kans gezien 
om pas in de zomer van 2006 een besluit te nemen waarvan het onderwijsveld op 20 juli 
2006 per brief op de hoogte werd gesteld, toen de vakanties dus al begonnen waren! 
Dat heeft vervolgens nog voor veel vragen gezorgd omtrent de interpretatie van die brief en 
geleid tot diverse aanvullingen en nadere interpretaties in het daaropvolgende schooljaar. 
Ook andere zaken die voortvloeiden uit de wijziging van de bekostiging leidden tot trage en 
moeizame besluitvorming zoals de regeling van het onbetaalde verlof, het (betaalde) 
ouderschapsverlof en ook de wijze waarop omgegaan moest worden met het bovenschools 
aangestelde personeel van de managementbureaus. Daar hebben ook de AK’s die met 
name met deze uitvoeringszaken te maken hadden, veel last van gehad. 
Enige excuus dat hiervoor geldt is dat bij de implementatie van lumpsum er geen platform 
was waarop dergelijke uitvoeringszaken in samenhang met elkaar aan de orde werden 
gesteld. Naar aanleiding van deze problematiek is het initiatief genomen om te komen tot 
een platform waarin zowel de salarisbureaus, de AK’s, de fondsen, werkgeversorganisaties 
in het onderwijs en enkele schoolbesturen bijeen komen.  
Het is tekenend voor het niveau van bedrijfsvoering in de bedrijfstak PO dat wijzigingen pas 
na de besluitvorming erover op het bordje worden gelegd van degenen die het uit moeten 
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gaan voeren. En die dan soms moeten constateren dat sommige besluiten niet en in elk 
geval niet tijdig uitvoerbaar blijken te zijn. Overigens betreft dit niet alleen het PO. Na de 
overeengekomen CAO VO bleek bijvoorbeeld dat de uitvoering van afspraken m.b.t. 
ouderenbeleid niet mogelijk was voor het ABP.  
Voor het Participatiefonds waren er vrijwel geen gevolgen door de overgang naar lumpsum 
en hebben zich dus ook geen problemen voorgedaan. 
 
Jaarverslag 
De invoering van het verplichte jaarverslag stond in zekere zin los van de invoering van 
lumpsumbekostiging als zodanig. Het gaat hier immers om verantwoording van de financiële 
middelen en niet om het bekostigingssysteem. Daarom valt het te betreuren dat het 
verplichte jaarverslag niet eerder is ingevoerd. De problematiek die samenhing met de 
invoering van het jaarverslag betekende een ingrijpende operatie op zich en die werd nu in 
de tijd volledig gekoppeld aan de invoering van lumpsum.  
De gebruikelijke systematiek van het kasstelsel moest vervangen worden door het baten-
lasten stelsel met alle gevolgen van dien voor de herdefiniëring en vaststelling van de 
reserves en voorzieningen, de eerste waardering, de afschrijvingssystematiek, enzovoorts. 
Voor (heel) veel besturen betekende het dat de financiële administratie opnieuw moest 
worden ingericht en dat veel tijd en geld ging zitten in zaken waarvan de 
materiedeskundigheid in het onderwijs nogal te wensen overlaat.  
 
Uitstel was niet mogelijk, want met de lumpsum verviel de afrekening van de declaratie en 
moest er dus een nieuwe regeling voor de verantwoording worden doorgevoerd. Daarom is 
het de vraag waarom de beleidsmakers niet al jaren eerder over zijn gegaan tot de invoering 
van het jaarverslag. Dan waren veel problemen al eerder opgelost die nu nog aan de orde 
zijn. 
 
Gelukkig zijn de meeste problemen ondertussen wel onder de knie. In een aparte operatie, 
wel gekoppeld aan de invoering van de lumpsum, is uitvoerig aandacht besteed aan de 
komst van het jaarverslag en de gevolgen ervan voor de financiële administratie en het 
maken van de eerste balans en exploitatierekening conform de nieuwe voorschriften. 
Veel voorlichting heeft plaats gevonden waarbij ook een grote groep zogenaamde 
‘ambassadeurs jaarverslag’ zijn ingezet. In overeenstemming met de belangstelling van het 
onderwijsveld voor de bedrijfsvoering is van de inzet van deze ‘ambassadeurs’ maar heel 
matig gebruik gemaakt. Ook de scholingen en conferenties die over deze materie 
plaatsvonden liepen niet storm. De ondersteuning van de AK’s was op dit punt over het 
algemeen redelijk, al werd ook herhaaldelijk een accountantskantoor te hulp geroepen. 
 
Het openbaar onderwijs werd op dit punt geconfronteerd met een speciale problematiek. De 
voorschriften die gelden voor het onderwijs bleken anders te zijn dan die voor de gemeenten. 
In de situatie dat een bestuur openbaar onderwijs (nog) niet verzelfstandigd is betekent dit 
dat de rijksoverheid in feite twee voorschriften geeft die onderling op een aantal punten 
strijdig zijn. Daar is door VOS/ABB met het projectbureau lumpsum een aparte conferentie 
aan gewijd waarbij deze problemen scherp in kaart zijn gebracht en richtingen zijn geduid om 
tot oplossingen te komen. Het ministerie OCW heeft aangegeven rekening te zullen houden 
met de specifieke situatie in het openbaar onderwijs. Maar het blijft verwonderlijk dat een en 
dezelfde overheid twee strijdige voorschriften uitvaardigt. De ‘single audit - single 
information’ gedachte werkt hier kennelijk nog niet. 
 
De toets omtrent het slagen van de invoering van de jaarrekening ligt echter in het tijdig 
inleveren van het (complete) jaarverslag over 2006 met de datum 1 juli 2007! Ook in het 
kader van de veldbenadering en in de begeleiding van de AK’s is hier veel aandacht aan 
besteed. Uiteindelijk is door de meeste AK’s gemeld dat hun verwachting was dat het 
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overgrote deel van de jaarverslagen tijdig geleverd zou worden. Soms wel met de melding 
dat als een jaarverslag te laat was het niet aan hun lag maar aan de accountant die er te laat 
aan begonnen was ...  
 
De formele verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur en daarom is in de veldbenadering 
er aldoor met klem op gewezen dat die ervoor moest zorgen dat AK en accountantskantoor 
zulke afspraken maakten dat het concept-jaarverslag tijdig bij het bestuur voorlag ter 
vaststelling. Behalve de schoolbesturen geldt de inlevering van het jaarverslag ook voor de 
besturen van de centrale diensten van de samenwerkingsverbanden WSNS (ongeveer 250 
verbanden) en voor de Regionale Expertisecentra (REC). Deze laatste hebben de 
verplichting al langer en daar zijn dus minder problemen. 
 
De stand van zaken per eind juli 2007 betekent dat zo’n 350, dat is ruim 20% van de 
verplichte oplevering nog niet is gerealiseerd. Dat percentage is toch hoger dan verwacht 
werd. Kennelijk zijn er in de veldbenadering toch positievere verwachtingen geuit dan 
overeenkomend met de werkelijkheid. Cfi heeft begin augustus een brief aan de betreffende 
besturen doen toekomen waarbij feitelijk nog enige ruimte tot begin september is geboden. 
 
Tegelijkertijd mag geconstateerd worden dat het ministerie weinig aandacht heeft besteed 
aan de jaarverslaggeving van het samenwerkingsverband. Vaak betreft het een uiterst 
eenvoudige boekhouding. De invulling van het Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) van 
Cfi lijkt dan echter op het met een kerncentrale moeten leveren van energie voor een 
zaklamp die veel eenvoudiger met een batterij geleverd kan worden. Oftewel, waarom is 
geen eenvoudig spreadsheet geleverd aan de verbanden WSNS met een overzichtelijke 
toelichting in plaats van het complexe EFJ? 
 
Een geheel ander aspect van het jaarverslag zorgt voor de nodige opschudding. De 
staatssecretaris heeft in de laatste voortgangsrapportage omtrent de invoering van de 
lumpsumbekostiging plotseling een relatie gelegd met de problematiek van het achterblijven 
van de materiële bekostiging. Uit het evaluatieonderzoek omtrent de programma’s van eisen 
van de materiële instandhouding komt naar voren dat de bekostiging op diverse punten (met 
name onderhoud en leermiddelen) aanzienlijk te kort schiet. Door de vorige minister Van der 
Hoeven is dat erkend en vanwege het demissionaire karakter van het toenmalige kabinet 
geconstateerd dat het besluit tot forse investeringen op dit terrein aan het huidige kabinet 
moest worden overgelaten. 
In de voortgangsrapportage wordt nu plotseling gesteld dat de omvang van de reserves in 
het PO mede betrokken zullen worden bij de eventuele aanpassing van de bekostiging van 
de materiële instandhouding. Een ongekende manoeuvre waarover het laatste woord nog 
niet is gezegd. Bizar is dat de Tweede Kamer hier nauwelijks op heeft gereageerd. Maar dit 
najaar is er voldoende ruimte voor een herkansing. 
 
Samenhang met andere ontwikkelingen 
De invoering van de lumpsumbekostiging is, zoals hiervoor uiteengezet, samengevallen met 
de invoering van het jaarverslag. Maar ook andere operaties hebben interacties met dit 
traject gehad. Dat betreft onder andere de wijziging van het onderwijsachterstandenbeleid, 
de invoering van de nieuwe gewichtenregeling, de wijziging in de bekostiging van de 
schoolbegeleiding en de invoering van het persoonsgebonden nummer. 
Het voert in dit kader te ver daar nu nog uitvoerig op in te gaan, maar het zal duidelijk zijn dat 
deze extra interacties de invoering niet makkelijker hebben gemaakt. Toch is er wel 
zorgvuldig rekening mee gehouden en is de invoering van lumpsum in voorkomende 
gevallen voorrang gegeven. 
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Conclusies 
Is de operatie geslaagd? Het antwoord is zonder meer ja. Een ongelooflijk omvangrijke en 
ingrijpende structuurverandering is netjes op z’n pootjes terechtgekomen. En het goede is: 
die verandering kan niet meer teruggedraaid worden. Eindelijk zijn we af van een groot deel 
van de betutteling van ministerie en politiek en is de weg ingeslagen naar een volwassen 
wordende bedrijfstak primair onderwijs. Het PO is de laatste van de onderwijssectoren, maar 
de voorbereiding en invoering is nergens zo goed verlopen! Dat biedt de mogelijkheid met 
een sprintje de anderen spoedig in te halen. 
 
Dat zal ook nodig zijn want de eigenlijke doelstelling van lumpsum, een grotere 
beleidsvrijheid op de werkvloer, is nog niet gerealiseerd. Dat ligt niet in de eerste plaats aan 
de besturen die nu een nieuw Zoetermeertje (willen) spelen, maar veeleer aan de zwakte 
van de schoolleiding juist waar het gaat om de bedrijfsvoering. Nog veel te veel schoolleiders 
hebben het liefst niets te maken met financieel management, terwijl vaak ook de andere 
aspecten van integraal management zwak ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld waar het gaat om de 
concrete invulling van de normjaartaak en wat daar aan personeelsbeleid bij komt kijken. 
 
Zo blijft er nog wat te doen voor een lerende organisatie! 
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB 
 
 


