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Samenvatting 
 
De omzetting van de personele bekostiging van de scholen voor primair onderwijs 
had als vertrekpunt de bestaande formatieformules. Die formules geven in feite een 
bepaalde hoeveelheid formatie per leerling. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 
is de wijze van berekenen van de formatie daaraan voorafgaand eerst aanzienlijk 
vereenvoudigd. 
 
Voor de omzetting is een aantal uitgangspunten gekozen teneinde tot zo gering 
mogelijke herverdeeleffecten te komen. Dat betrof: 
• zoveel mogelijk behouden van de huidige indicatoren voor de bekostiging 
• beperken tot de functies die er per onderwijssoort toe doen 
• onderbouwde bekostiging in de formatietoekenning 
• in de bekostiging rekening houden met de leeftijd van leraren 
• budgettair neutrale omzetting. 
 
De hoeveelheid formatie is omgerekend naar een bedrag per leerling op basis van 
de gemiddelde personeelslast van de functie LB resp. de functie OOP schaal 4 die 
voor het (V)SO geldt.  
De uitkomst van de omzetting van de formatietoekenning in fre’s naar de toekenning 
in geld leidde per specifieke schoolsoort binnen (V)SO tot een formule. Als voorbeeld 
volgt hierna de formule voor de schoolsoorten van cluster 4. 
 
Formatiebudget = (1,1734 + A1 x 0,1273 + A2 x 0,1262 + A3 x 0,1861 + (C-4) x 0,0385) x 
(p + q x GGL)  + (A1 x 0,1251 + A2 x 0,0573 + A3 x 0,0438) x GPL-OOP + E 
waarbij: 
F = het schoolbudget voor de formatie in euro’s 
A1 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar jonger is dan 8 jaar  
A2 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar 8 jaar of ouder is 
A3 = aantal leerlingen VSO-school op de teldatum  
C = aantal cumi-leerlingen op de teldatum, waarbij voor de eerste vier leerlingen 
geen toekenning plaats vindt (uiteraard wordt de uitkomst niet negatief). 
GGL = gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren 
E = toeslag directie 
p = vast bedrag van de leeftijdsafhankelijke gemiddelde personeelslast (GPL) 
q = bedrag per leeftijdsjaar van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 
GPL-OOP = GPL van OOP functie schaal 4 
 
De publicaties voor een bepaald schooljaar van de GPL en de vastgestelde 
landelijke GGL geven het vaste bedrag per leerling, plus het leeftijdsafhankelijke 
bedrag per categorie leerling. 
De coëfficiënten per leerling A1, A2 en A3 variëren per schoolsoort en zijn hieronder 
in het schema weergegeven. 
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Formatietoewijzing per leerling voor OP in fte schaal LB, voor OOP in fte schaal 4  
  Fte's OP per leerling Fte's OOP per leerling 

Cluster Schoolsoort SO <8 SO >=8 VSO SO <8 SO >=8 VSO 
2 DOVN 0,2141 0,2117 0,2226 0,1993 0,0531 0,0471 
2 SH 0,1173 0,1157 0,2000 0,1636 0,0676 0,0663 
2 ESM 0,1173 0,1157 - 0,1573 0,0613 - 

MG DO/BLND 0,6027 0,6003 0,6003 0,2309 0,0847 0,0847 
MGA DO/ZMLK 0,4024 0,4007 0,4004 0,2066 0,1067 0,0603 
MGB SH/ZMLK 0,1999 0,1987 0,2030 0,1724 0,0993 0,0831 

3 LG 0,1181 0,1181 0,2019 0,2287 0,2287 0,1962 
3 LZs 0,1043 0,1021 0,1835 0,2087 0,0775 0,0572 
3 ZMLK 0,1090 0,1090 0,1649 0,0892 0,0892 0,0717 

MGF LG/ZMLK 0,1869 0,1869 0,2062 0,2896 0,2896 0,2892 
4 LZp 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 
4 ZMOK 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 
4 PI 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 

Fte’s per cumi-leerling vanaf de 5e:     0,0385 
Vast aantal fte’s OP per school:   1,1734 
Tabel aantal toeslagen directie per schooltype  

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 

 
Vastgestelde bedragen schooljaar 2006-2007 
Vast bedrag per school: € 22.146,15 + € 1.003,17 x GGL 
Landelijke GPL =  € 53.780,79 met GGL = 40,83 jaar voor het OP 
p = € 18.873,49  
q = €      854,93 
GPL-OOP =   € 33.189,40 
GPL directie =  € 69.702,46 
Per leerling en per schoolsoort in euro’s: 
  vast     * GGL     
oso SO <8 SO >=8 VSO SO <8 SO >=8 VSO 
DOVN 10.655,46 5.757,87 5.764,46 183,04 180,99 190,31
SH 7.643,65 4.427,27 5.975,16 100,28 98,92 170,99
ESM 7.434,55 4.218,17 0,00 100,28 98,92 0,00
LG 9.819,37 9.819,37 10.322,32 100,97 100,97 172,61
LZs 8.895,13 4.499,16 5.361,72 89,17 87,29 156,88
LZp 6.554,59 4.283,59 4.966,05 108,83 107,89 159,10
ZMLK 5.017,70 5.017,70 5.491,92 93,19 93,19 140,98
ZMOK 6.554,59 4.283,59 4.966,05 108,83 107,89 159,10
PI 6.554,59 4.283,59 4.966,05 108,83 107,89 159,10
MGA 14.451,62 11.103,92 9.558,27 344,02 342,57 342,31
DOBLN 19.038,48 14.140,90 14.140,90 515,27 513,21 513,21
MGB 9.494,66 7.045,87 6.589,36 170,90 169,87 173,55
MGF 13.139,11 13.139,11 13.490,09 159,79 159,79 176,29
 
Per cumi-leerling boven de 4: € 726,63 + € 32,91 x GGL 
 
Toeslagen directie per hoofdschooltype 

aantal leerlingen SO of VSO SOVSO MG SO of VSO MG SOVSO

0 tot 50 15.921,67 15.921,67 31.843,34 31.843,34
50 of meer 31.843,34 47.765,01 31.843,34 47.765,01
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1 Inleiding 
 
Een bestuur ontvangt nu één budget in geld voor de gehele exploitatie van de 
scholen die onder dat bestuur vallen, met daarbij de gegevens van hetgeen per 
school wordt ontvangen. In de toekenning blijft het onderscheid gelden dat er sprake 
is van de toekenning van het budget voor de materiële exploitatie, de toekenning van 
het budget voor personeelsbeleid, de toekenning van het budget voor versterking 
bestuur en management en de toekenning van het formatiebudget. 
Invoering van lumpsum in het primair onderwijs verandert de berekening van het 
budget voor de materiële exploitatie, het budget voor personeelsbeleid en het budget 
bestuur en management niet. Deze budgetten worden als voorheen berekend en 
toegekend. De grote verandering is dat nu het formatiebudget in geld in plaats van in 
formatierekeneenheden (fre’s) wordt uitgekeerd en dat besturen en scholen vrijer zijn 
in de besteding van de verschillende budgetten omdat de oormerking vrijwel volledig 
vervalt.  
De afzonderlijke budgetten worden nog wel afzonderlijk berekend, maar in feite als 
één budget toegekend. 
 
De grondslag voor de toekenning van fre’s werd gevormd door een genormeerde 
hoeveelheid formatie per leerling, die in het (V)SO in eerste instantie werd uitgedrukt 
in een aantal minuten van een formatieplaats, waarbij een fulltime formatieplaats uit 
2400 minuten bestaat.  
 
Om te komen tot een zo eenvoudig mogelijke formule is gekozen voor een aantal 
uitgangspunten: 
1. De indicatoren die de omvang van de formatie bepalen (leerlingen en cumi-

leerlingen) en de bestaande toeslagen (bijv. directie) bepalen ook de omvang van 
de formatie bij de lumpsumberekening. Dit uitgangspunt is gekozen om de 
herverdeeleffecten te beperken. 

2. De opbouw van de formatie in verschillende functies is beperkt tot alleen die 
functies die er hoofdzakelijk toe doen. Door de systematiek van de fre’s is ook de 
verhouding in kosten van verschillende functies bekend. Dat bood de 
mogelijkheid de normering van de hoeveelheid formatie uit te drukken in de meest 
bepalende functie van de betreffende schoolsoort, of bepalende functies van een 
schoolsoort. Door deze reductie in de toekenning van de formatie tot de meest 
bepalende functie(s) voor een schoolsoort, verviel ook de sturende werking die uit 
kan gaan van een opbouw waarin de normen voor de verschillende functies en 
functiecategorieën overeind zouden blijven.  

3. Er is sprake van onderbouwde bekostiging. De personele bekostiging is 
gebaseerd op een formatieomvang die gegeven het aantal leerlingen toereikend 
wordt geacht voor een school in normale omstandigheden.  

4. Daarnaast is rekening gehouden met de leeftijd van de leraren. Deze aanpassing 
komt tot stand door de zogenaamde leeftijdsafhankelijke toekenning. 

5. De overgang op lumpsum vindt op landelijk niveau budgettair neutraal plaats.  
 
De essentie van de bekostiging is nu in de volgende formule uit te drukken: 
 
Formatiebudget = bedrag + bedrag per leerling x aantal leerlingen 
 
Daarbij wordt in principe per schoolsoort en voor OP resp. OOP onderscheid 
gemaakt in verschillende ‘soorten’ leerlingen met verschillende bedragen per leerling, 
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maar de essentie is een lineaire bekostiging per leerling. In het bedrag per leerling 
voor het OP is ook de leeftijdsafhankelijkheid verwerkt. In het vaste bedrag per 
school zit een vloer in de bekostiging verwerkt bestaande uit ook een deel OP en 
daarmee ook een leeftijdsafhankelijk deel, naast de directietoeslag in verband met de 
hogere salariëring. Met de vloer in de bekostiging wordt het bestaan van de kleine(re) 
school gewaarborgd. 
 
In deze publicatie zijn de bedragen die van toepassing zijn voor het schooljaar 2006-
2007, zoals vastgesteld in de Regeling aanpassing bekostiging personeel PO 2006-
2007 van juli 2006, in de samenvatting en in de bijlage van deze publicatie 
opgenomen.  
 
In de tekst van deze publicatie wordt bij de voorbeelden gewerkt met ronde bedragen 
(de GPL OP is € 53.800 en OOP is € 33.200) en met een landelijke GGL van 41,00 
jaar voor het schooljaar T/T+1. Dit om te voorkomen dat elke wijziging van de GPL 
en GGL moet leiden tot het opnieuw berekenen van alle voorbeelden.  
 
Aanpassing van de landelijke bedragen leidt nu slechts tot het aanpassen van de 
samenvatting en de bijlage van deze publicatie.  
 
We gaan nu verder in op de uitwerking van de formule en de stappen die daarbij zijn 
gemaakt in het (V)SO. 
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2 (Voortgezet) speciaal onderwijs 
 
2.1 Inleiding 
De bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs - (V)SO -  verloopt nu in grote 
lijnen analoog aan de bekostiging van de basisschool en de speciale school voor 
basisonderwijs. Maar voor het zover was, moest eerst de hele formatieregeling van 
het (V)SO aangepast worden om tot een transparante regeling te komen.  
Daarbij ging het nog niet eens zo zeer om aanpassingen die als zodanig grote 
verschillen voor alle scholen veroorzaakten, maar meer om  
- aftoppingen en vloeren in regelingen (historisch verklaarbaar, maar daar was het 

dan ook wel mee gezegd),  
- manieren van afrondingen: dan weer rekenkundig, dan weer naar boven, dan 

weer naar beneden, dan weer per zoveel minuten, dan weer in halve of hele fte’s, 
dan weer per afdeling, dan weer voor de hele school …. enzovoorts, 

- tabellen die uiterst complex zijn in de toerekening. 
De regelingen van de toekenning voor de basisschool zijn in 2000 lineair gemaakt. 
Dat wil zeggen dat het uitgangspunt zoveel mogelijk is gehanteerd dat toekenning 
van formatie gelijk op gaat met het aantal leerlingen. Ook de formatieregeling van de 
sbo gaat uit van deze lineaire toekenning per leerling. 
Het is een principieel uitgangspunt dat in de toekenning van de middelen een 
rechtlijnige relatie bestaat tussen het aantal leerlingen en het budget dat wordt 
toegekend. Voor de afwijking van dat principe moeten er dan duidelijke redenen zijn. 
Een reden kan zijn de grootte van een school. Daarom is er voor de kleine school 
een vloer in de bekostiging. Maar de toekenning per leerling is vanwege he t 
uitgangspunt ook voor het (V)SO volledig lineair gemaakt. 
 
De hier bedoelde aanpassingen hadden in feite geen ander doel dan te komen tot 
een vereenvoudiging in de toekenning. Een heldere opbouw van een regeling 
maakte het ook goed mogelijk de inhoud ervan met argumenten te onderbouwen. 
Daarbij is het duidelijk dat één leerling meer extra kosten met zich brengt. Aftopping 
bij een aantal leerlingen, waarna geen extra formatie meer werd toegekend boven 
dat aantal, paste niet meer.  
De bestaande regeling was zo complex geworden dat vrijwel niemand het geheel 
nog kon overzien. Uiteraard werden de vele regels in de computer verwerkt en kwam 
er elk jaar in maart het bericht hoeveel formatie voor het daaropvolgende schooljaar 
beschikbaar was. Maar of het klopte, was voor een school vrijwel niet meer na te 
gaan. Men was afhankelijk van de correcte verwerking in de computer.  
Transparantie naar het onderwijsveld staat bij het ministerie hoog in het vaandel en 
mede daarom is het gelukt om te komen tot een aanzienlijke vereenvoudiging van de 
regelingen. Deze operatie als zodanig zullen we hierna als vereenvoudiging 
aanduiden. 
  
Tegelijkertijd is duidelijk dat zo’n vereenvoudiging per definitie betekent dat er 
daardoor herverdeeleffecten gaan ontstaan. Herverdeeleffecten die als zodanig 
alleen maar te maken hebben met de vereenvoudiging van de regeling en nog 
losstaan van de herverdeling als gevolg van de invoering van lumpsum. Het werd 
duidelijk dat zonder extra middelen de herverdeling van beide omzettingen te 
vergaand zouden worden. Daarom is besloten een deel van de middelen die in 
principe voor het (V)SO beschikbaar waren uit het budget bestuur en management in 
te zetten voor het ondervangen van herverdeeleffecten. Dat heeft geleid tot de extra 
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inzet van 4,5 mln. in de formatie waardoor het budget voor bestuur en management 
voor het (V)SO met dezelfde omvang afnam.  
Alle organisaties in het overleg hebben unaniem besloten tot de vereenvoudiging 
plus de inzet van het extra budget daarbij. De wens en noodzaak te komen tot een 
hanteerbaar en transparant systeem van formatietoekenning in geld bleek daarvoor 
groot genoeg. 
 
Alvorens we ingaan op de omzetting van de bekostigingsformules in geld moeten we 
eerst aandacht besteden aan de vereenvoudiging van de formatieregeling zoals die 
onder het formatiebudgetsysteem (FBS) was.  
In de volgende paragraaf en in hoofdstuk 3 gaat het daarom eerst om de 
totstandkoming van een aanmerkelijk eenvoudiger systeem van formatietoewijzing, 
waarbij de eenheden nog steeds de fre’s zijn.  
In het daaropvolgende hoofdstuk gaan we nader in op de wijziging van toekenning in 
fre’s naar de lumpsumtoekenning in geld.  
 
2.2 Transparante bekostiging 
In de systematiek van het FBS vindt de toekenning voor een belangrijk deel eerst 
plaats in minuten die vervolgens worden omgerekend in fte’s en daarna in fre’s. Daar 
worden vervolgens nog opslagen aan toegerekend i.v.m. de arbeidsduurverkorting. 
 
De eerste stap in de vereenvoudiging is gericht geweest op het zoveel mogelijk op 
simpele wijze lineair maken van de toekenning door de bestaande formules met 
kleine afwijkingen (bijvoorbeeld door afrondingen) om te zetten in zoveel mogelijk 
een aantal fre’s per leerling. Vervolgens is doorgerekend wat de herverdeeleffecten 
daarvan zouden zijn. 
 
In de tweede stap is gecons tateerd dat in een aantal formules sprake was van een 
evidente niet-lineaire toekenning en is geïnventariseerd welke formatietoekenningen 
dit betrof. Ook deze componenten zijn omgezet in lineaire toekenningen en zoveel 
mogelijk geïntegreerd in de al eerder verkregen formules. 
Vervolgens is ook hierbij doorgerekend wat de herverdeeleffecten zijn. 
 
In de derde stap is het extra budget van 4,5 mln. zo verdeeld dat de 
herverdeeleffecten zo goed mogelijk konden worden ondervangen. 
De uitkomsten van de gehele vereenvoudiging bleken daardoor te leiden tot 
herverdeeleffecten die alleszins binnen aanvaardbare marges bleken te liggen, zodat 
besloten is de vereenvoudiging door te voeren gelijk met de invoering van de 
lumpsumbekostiging. Het resultaat van die vereenvoudiging laat zich overzichtelijk 
weergeven in een schema met de nieuwe formatietoewijzing in fre’s en vervolgens in 
een schema met de nieuwe formatietoewijzing in fte’s. 
 
In Hoofdstuk 3 over de Vereenvoudiging zullen we stilstaan bij de stappen die 
achtereenvolgens zijn gezet en de uitkomsten. 
 
2.3 Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen 
Het onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen (VGK) blijft in dit verhaal geheel 
buiten beschouwing. In feite heeft daar de vereenvoudiging al een aantal jaren 
geleden plaats gevonden. De toekenning voor de formatie was daar gebaseerd op: 
a. de basisbekostiging: een aantal fre’s per leerling, dat overeenkomt met de kosten 

van een leerling in het regulier onderwijs,  
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b. de meerkosten: een vast aantal fre’s per instelling, waarmee rekening gehouden 
wordt met de meerkosten van een leerling in het VGK-onderwijs 

c. de kosten voor ambulante begeleiding: een aantal fre’s per leerling, dat rekening 
houdt met de ambulante begeleiding en ondersteuningsactiviteiten (artikel 9 
onder b en c van de WEC). 

 
In de publicatie op de website van Cfi van 11 augustus 2005 is aangegeven dat de 
omvang van de bekostiging geen wijziging zal ondergaan tot het schooljaar 2007-
2008. De specifieke formatie op grond van b. en c. ligt daarmee qua omvang vast. 
Die is in 2005-2006 nog in fre’s toegekend, daarna in geld als lumpsumbekostiging.  
 
In het Bekostigingsbesluit WEC is opgenomen dat de toekenning van de formatie 
voor onderdeel a. 0,0546 fte per leerling zal bedragen. Dat aantal fte wordt 
vermenigvuldigd met het vaste bedrag OP resp. het leeftijdsafhankelijke deel OP.  
In de Regeling aanpassing bekostiging PO 2006-2007 zijn in artikelen 25 lid 1 de 
uitkomsten ervan als specifieke bedragen onder a ingevuld. In artikel 25 lid 1 onder b 
zijn de specifieke bedragen voor de betreffende vier instellingen opgegeven. 
In artikel 26 zijn de specifieke bedragen voor de bekostiging van het budget 
personeelsbeleid en het budget bestuur en management voor de betreffende vier 
instellingen eveneens ingevuld. 
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3 Vereenvoudiging 
 
3.1 Stap 1: Basale vereenvoudigingen 
In het formatiebesluit dat tot 1 augustus 2003 geldig was, waren in de toekenning 5 
soorten onderwijzend personeel (OP) opgenomen: groepsonderwijs, vakonderwijs, 
formatie schoolleiding, cumi-formatie en de formatie voor ambulante begeleiding. 
Daarnaast werden er 18 verschillende functies onderwijs ondersteund personeel 
(OOP) onderscheiden, die overigens niet voor alle onderwijssoorten geldig waren. 
Voor een aantal onderwijssoorten werd op basis van bepalingen in het 
onderwijskundig besluit een kwart van het aantal ambulant begeleide leerlingen 
meegeteld als reguliere leerlingen bij de berekening van de diverse formatie 
toekenningen.  
 
Met ingang van 1 augustus 2003 is het groeps- en vakonderwijs samengevoegd en 
is het aantal OOP functies in de toekenning teruggebracht tot 5 groepen1.  
De formatie voor ambulante begeleiding is nu anders geregeld mede als gevolg van 
de leerling gebonden financiering. De ambulante begeleiding in het kader van de 
‘rugzak’ wordt daarom in dit hoofdstuk over de vereenvoudiging buiten beschouwing 
gelaten. Deze ambulante begeleiding komt aan de orde in paragraaf 4.3, evenals de 
(nieuwe) formatie voor preventieve ambulante begeleiding (PAB) resp. ambulante 
begeleiding i.v.m. terugplaatsing (TAB).  
 
Minutenwals in het FBS systeem 
De groeps- en vakonderwijs formatie wordt berekend op basis van een aantal 
minuten per leerling afhankelijk van het schooltype en de onderwijssoort.  
De cumi-formatie wordt berekend op basis van het totaal aantal cumi-leerlingen van 
de school, waarbij een drempel van 4 leerlingen geldt.  
De formatie voor de schoolleiding is afhankelijk van een tussenberekening die leidt 
tot een aantal fte's (OP + OOP), op basis waarvan een aantal minuten kan worden 
afgelezen uit een schaal. Deze schaal kent een vloer en een maximum, terwijl het 
tussenliggende gedeelte niet lineair is.  
De toeslag in verband met de hogere inschaling van de directiefunctie(s) vindt 
eveneens plaats op basis van tussenberekeningen in fte’s voor het so- resp. vso- 
resp. het sovso-deel waarna vervolgens een tabel, in relatie tot het aantal leerlingen 
vso, de uitkomst biedt. 
De formatie voor het OOP wordt ook berekend op basis van een aantal minuten per 
leerling per functiecategorie afhankelijk van het schooltype en de onderwijssoort. Alle 
(tussen) berekeningen kenden aparte afrondingsregels; deze zijn met ingang van 1 
augustus 2003 niet gewijzigd.  
Met uitzondering van de toeslag voor de directiefunctie(s) worden alle 
formatiesoorten dus eerst in minuten berekend. Daarna worden deze omgerekend 
naar fte's en daarna afhankelijk van de functiecategorie omgerekend naar fre's. 
Tenslotte wordt de opslag voor arbeidsduurverkorting (adv) voor zowel het OP als 
het OOP bepaald in fre’s. 
 
Basale vereenvoudigingen 
De complexiteit van de berekening van het formatie budget voor WEC scholen werd 
met name veroorzaakt door de verschillende manieren van afronden gedurende de 

                                                 
1 De wetgeving is voor de formatieve toekenning met ingang van 1 augustus 2004 effectief geworden. 
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berekeningen, het grote aantal verschillende functiecategorieën en de complexe 
wijze van bepaling van de formatie voor de schoolleiding.  
De functies OOP waren onderverdeeld in 

groep a: administratief medewerker, psychologisch assistent, klassenassistent; 
groep b: conciërge; 
groep c: creatieve therapeut, ergotherapeut, speltherapeut, fysiotherapeut, 
logopedist, maatschappelijk deskundige, akoepedist, schoolverpleegkundige, 
instructeur mobiliteit; 
groep d: orthopedagoog, psycholoog, medisch specialist, audioloog; 
groep e: technicus. 

 
Vereenvoudigingen 
Uitgaande van de berekeningswijze en budgettaire neutraliteit zijn verschillende 
vereenvoudigingen mogelijk: 
- Alle afrondingen kunnen vereenvoudigd worden. 
- In plaats van minuten kan direct met fre’s per leerling worden gerekend waarin 

tevens de adv-opslag is opgenomen. 
- De toekenning van de formatie voor de schoolleiding kan worden omgezet in een 

hoeveelheid fre’s per leerling waarbij het maximum dan nog wel van toepassing 
is. 

- De verschillende functiecategorieën OOP kunnen voor de berekening van het 
aantal fre’s teruggebracht worden naar één categorie. Voor groep b, bestaande 
uit de conciërgefunctie, blijft dan wel de maximumbepaling gelden. Voor groep 5, 
de technicus, wijkt de wijze van toekenning sterk af van die van de overige 
groepen door de toekenning in twee grote stappen. Daardoor is een lineaire 
toekenning niet direct mogelijk. 

- De toekenning van de fre-toeslag voor de directie kan worden veranderd, 
waardoor deze eenvoudiger kan worden toegepast en beter aansluit bij het 
overige primair onderwijs. 

 
Uitgaande van een vergelijking fre-oorspronkelijk versus fre-nieuw zijn bovenstaande 
vereenvoudigingen niet geheel zonder herverdeeleffecten. Met name de 
veranderingen in de toekenning van de fre-toeslag voor de directie en in iets mindere 
mate de veranderde toekenning van de formatie voor de schoolleiding leiden tot 
(overigens beperkte) herverdelingen.  
 
Om de vergelijking met de oorspronkelijke berekening duidelijk te houden is de 
uitwerking in fre’s gemaakt.  
 
Deel 1: 
We beginnen met de omrekening naar fre’s en de verwerking van de adv-opslag in 
de minutentabel. Dat wil zeggen dat alle minuten worden omgerekend naar fte, 
verhoogd met het geldende adv percentage, en vervolgens vermenigvuldigd met het 
aantal fre’s dat bij de normfunctie groepsleerkracht schaal LB en de respectievelijke 
OOP functies behoort. De fre’s van de afzonderlijke OOP-functies worden vervolgens 
geclusterd.  
Dat geeft vervolgens een formule waarbij de toekenning voor het OP plaatsvindt in 
een aantal fre’s per leerling. Voor het OOP geldt dit ook, maar daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in een aantal fre’s per leerling onder de 8 jaar resp. per leerling 
van 8 jaar en ouder. 
Dan geldt daarbij voor de conciërge nog steeds een maximum aantal fre’s, terwijl 
voor de technicus nog steeds de toekenning plaatsvindt aan de hand van een tabel. 
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Ook de cumi-formatie kan zo worden omgezet in een aantal fre’s per leerling vanaf 
de 5e leerling. 
 
Deel 2: 
De vereenvoudiging van de formatie voor de schoolleiding gaat iets lastiger en met 
een aantal tussen stappen. De oorspronkelijke toekenning is een schaal gebaseerd 
op aantallen fte’s. Deze schaal kan worden omgezet naar een lineaire toekenning 
met een vaste voet. Op basis van regressie en omrekening van minuten naar fre’s is 
de schaal omgezet naar een lineaire formule waarbij per fte een aantal fre’s formatie 
schoolleiding kan worden berekend. Op basis van de minutenwals kan per 
schooltype en onderwijssoort de hoeveelheid fte’s per leerling worden bepaald. 
Invulling hiervan leidt dan tot een vaste voet in de toekenning per school, plus een 
aantal fre’s per leerling met een onderscheid tussen leerlingen jonger dan 8 jaar en 
leerlingen van 8 jaar en ouder. Vanaf de 5e cumi-leerling geldt ook een lineaire 
toekenning in fre’s per leerling. 
Doordat de formatie schoolleiding is gemaximeerd, kunnen deze formules niet 
worden geïntegreerd in de voorgaande formules voor het OP en OOP 
 
Deel 3: 
Tenslotte is ook de complexe tabel voor de fre-toeslag voor de directie 
vereenvoudigd. Dit is niet exact omgerekend, maar gebaseerd op een best fit ten 
opzichte van de oorspronkelijke realisaties. Daarbij is uitgegaan van een onderscheid 
in aantallen leerlingen in een tabel waarbij de stappen 50 resp. 100 leerlingen 
bedragen en de complexiteit van de school (so, vso, sovso, combinatie met afdeling) 
een rol blijft spelen. Het resultaat leidt dan tot een eenvoudiger tabel. 
 
Tabel 1. Fre-toeslag directie naar schooltype 

aantal 
leerlingen 

SO of VSO SOVSO MG SO of VSO MG SOVSO 

0 tot 50 56 56 145 145 
50 tot 100 73 90 145 145 

100 tot 200 145 151 151 151 
200 of meer 151 207 151 207 

 
Uitkomst herverdeeleffect stap 1 
De nieuwe berekeningswijze is toegepast op alle WEC scholen op basis van 
teldatum 01-10-2002 of 16-01-2003. Het percentage dat het herverdeeleffect 
aangeeft t.o.v. van het huidige formatiebesluit levert de volgende tabel: 
 
Tabel 2. Herverdeeleffect stap 1 
Verschil in Aantal gemiddeld 
Percentage Scholen in euro 

-1,5 2 -18.363 
-1 40 -13.089 

-0,5 44 -7.100 
0 149 -310 

0,5 31 6.105 
1 17 9.469 

1,5 13 15.722 
2 11 21.520 

Meer dan 2 13 17.923 
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De maximale achteruitgang is hierbij circa  € 19.500. 
De feitelijk herverdeeleffecten van deze vereenvoudiging zijn dus zeer beperkt. 
Bij verdergaande vereenvoudiging zullen de effecten groter worden.  
 
3.2 Stap 2: Verdergaande vereenvoudiging 
Bij stap 1 in de vereenvoudiging van de formatieberekening WEC is aangegeven dat 
er na de basale vereenvoudigingen nog een viertal ‘vreemde’ zaken overblijven die 
een echt eenvoudige berekening in de weg zitten. 
Het betreft de berekening voor de technicus, de maximering van de formatie voor de 
conciërge, de maximering van de formatie schoolleiding en de tabel voor de toeslag 
directie in verband met de hogere inschaling.  
 
Uitgaande van de reeds uitgewerkte vereenvoudiging zijn ook deze onderdelen 
verdergaand - maar budgettair neutraal - vereenvoudigd. In deze stap van de 
vereenvoudiging wordt aangegeven op welke wijze dit is gebeurd en worden de 
effecten gepresenteerd. Tot slot zijn de tabellen en formules (op basis van fte’s) die 
na deze vereenvoudigingen resulteren, opgenomen, zodat een beeld kan worden 
gekregen van de nieuwe berekeningswijze. 
 
De technicus 
De toekenning van de technicus geldt slechts voor een beperkt aantal schoolsoorten 
(doof, slechthorend, lichamelijk gehandicapt en meervoudig gehandicapt). De 
toekenning is bij een aantal van 120 of minder leerlingen 0,5284 fte en bij meer dan 
120 leerlingen 1,0568 fte. Op basis van de realisatie met teldatum 01-10-2002 of 16-
01-2003 en de scholen per 01-08-2003 is de totale toekenning gedeeld door het 
totaal aantal meetellende leerlingen. De nieuwe toekenning wordt dan 0,0060 fte 
(omgerekend in functie OOP schaal 4) per leerling. 
 
De conciërge 
De toekenning is omgerekend naar het functieniveau OOP schaal 4 met verbruik van 
122 fre’s. Deze toekenning was nog gemaximeerd op zo’n 1,52 fte (dat is ruim 185 
fre gedeeld door 122). Op basis van de realisatie met teldatum 01-10-2002 of 16-01-
2003 en de scholen per 01-08-2003 is per schooltype en onderwijssoort de 
toekenning per leerling verminderd totdat de totale toekenning per schooltype en 
onderwijssoort weer gelijk is, maar nu zonder een maximum in de toekenning. 
 
De formatie schoolleiding 
De toekenning van de formatie schoolleiding is hiervoor in stap 1 omgerekend naar 
een hoeveelheid per leerling. Het maximum is nog blijven bestaan. Om dit maximum 
budgettair neutraal uit de berekening te halen, kan dezelfde systematiek als bij de 
conciërge worden gevolgd. Omdat alle hier genoemde vereenvoudigingen in het 
nadeel van de kleinere scholen uitpakken, is voor de formatie schoolleiding een iets 
andere variant uitgewerkt, die tracht deze nadelen te compenseren. Hiertoe is de 
vaste voet per school extra verhoogd en is de toekenning per leerling extra verlaagd. 
Macro blijft de toekenning hiermee budgettair neutraal en worden de negatieve 
effecten voor de kleinere school iets gedempt. 
 
De toeslag voor de schoolleiding 
Bij de basisschool en de speciale basisschool is ervoor gekozen om de toekenning 
van het aantal toeslagen voor de directie te koppelen aan het aantal normfuncties 
directie dat aan een school wordt toegekend. Met dat uitgangspunt is ook voor het 
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(V)SO een koppeling gelegd naar de toekenning van 1, 2 of 3 toeslagen afhankelijk 
van de grootte van de school en de samenstelling ervan (so, vso, sovso, MG). 
Deze wijziging leidt tot een nog eenvoudiger tabel. 
 
Tabel 3. Aantal toeslagen directie per hoofdschooltype 

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 effecten 
Zoals te verwachten viel, zijn de effecten na invoering van bovenstaande 
verdergaande vereenvoudigingen behoorlijk wat groter (ook nu weer ten opzichte 
van het formatiebesluit zoals dat vanaf 01-08-2003 geldt).  
 
Tabel 4. Herverdeeleffect stap 2 
Verschil Aantal Gemiddeld Gemiddeld 
percentage Scholen in euro Aantal leerlingen 

-3,5 1 -43.088 65
-3 1 -35.068 91

-2,5 4 -34.140 121
-2 47 -28.583 140

-1,5 39 -22.950 136
-1 43 -13.201 113

-0,5 43 -7.775 125
0 40 693 166

0,5 39 10.536 189
1 21 20.738 196

1,5 17 40.446 219
2 12 72.991 296

2,5 5 129.005 518
3 1 204.044 437

3,5 1 12.110 34
meer dan 3,5 6 18.672 33

 
De maximale achteruitgang is nu dus € 43.088,- Door de extra verhoging van de 
vaste voet bij de aanpassing van de formatie schoolleiding (taakrealisatie) gaan de 
hele kleine scholen er op vooruit. 
 
3.3 Stap 3: Verkleining herverdeeleffecten 
De omvang van de herverdeeleffecten van alleen de vereenvoudiging bleef op deze 
wijze niet binnen aanvaardbare grenzen, ook gelet op de te verwachten 
herverdeeleffecten die hier nog overheen komen vanwege de lumpsumsystematiek. 
Dat is de reden dat 4,5 mln. is ingeze t voor extra formatieve middelen om de 
volledige vereenvoudiging wel mogelijk te maken. 
Dit geld is deels ingezet om de vaste voet te verhogen waardoor de kleine scholen er 
minder op achteruitgaan. De lineaire toekenning per leerling wordt eveneens 
verbeterd waardoor de negatieve herverdeeleffecten zo goed mogelijk worden 
tegengegaan, ook per afzonderlijke schoolsoort. 
De volgende tabellen geven de verschillen te zien. 
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Tabel 5. Effect vereenvoudiging op schoolniveau 
Verschil in % Verdergaande vereenvoudiging + 4,5 

mln. 
Gemiddeld 

verschil 
-2,5 1 -30.190 

-2 1 -22.610 
-1,5 10 -21.530 

-1 43 -15.930 
-0,5 34 -8.520 

0 44 -70 
0,5 44 8.680 

1 54 19.890 
1,5 22 27.680 

2 33 47.860 
2,5 14 79.170 

3 9 82.740 
3,5 0 0 

4 2 19.740 
4,5 2 20.920 

5 0 0 
5,5 0 0 

6 of meer 7 28.430 
 
 
 Tabel 6. Effect vereenvoudiging per bevoegd gezag 

Verschil in % Verdergaande vereenvoudiging + 4,5 mln. Gemiddeld verschil 
-1,5 3 -22.223 

-1 27 -18.168 
-0,5 19 -10.527 

0 23 2.787 
0,5 34 18.064 

1 35 33.917 
1,5 15 54.164 

2 18 50.583 
2,5 9 96.581 

3 8 94.494 
….  0 

7 1 22.868 
7,5 1 24.513 

8 1 28.705 
Eindtotaal 194  

 
Het resultaat van de herverdeeleffecten is zo alleszins aanvaardbaar, zeker op 
bestuursniveau. De meeste scholen en besturen gaan erop vooruit, terwijl de 
achteruitgang beperkt blijft. Er is ook nog nagegaan wat de herverdeeleffecten zijn 
per schoolsoort en cluster. Ook die bleken redelijk verdeeld te zijn. 
 
Nieuwe, lineaire formatietoewijzing 
Na de verwerking van alle vereenvoudigingen is de rationalisatie voltooid en kunnen 
we het overzicht geven van het eindresultaat. Zowel in fre’s als in fte’s. Daarbij zijn 
afzonderlijke elementen zoals adv integraal verwerkt. 
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Schema 1. Nieuwe formatietoewijzing in fre’s 
  Fre's OP per leerling Fre's OOP per leerling 

Cluster Onderwijssoort SO <8 jr SO >=8 jr VSO SO <8 jr SO >=8 jr VSO 
2 DOVN 41,7581 41,2842 43,4077 24,3182 6,4829 5,7520 
2 SH 22,8725 22,5614 38,9928 19,9620 8,2509 8,0880 
2 ESM 22,8725 22,5614 - 19,1922 7,4811 - 
2 DO/BLND 117,5283 117,0544 117,0544 28,1681 10,3329 10,3329 
2 DO/ZMLK 78,4638 78,1398 78,0817 25,2108 13,0162 7,3545 
2 SH/ZMLK 38,9791 38,7422 39,5927 21,0363 12,1186 10,1400 
3 LG 23,0381 23,0381 39,3772 27,8975 27,8975 23,9384 
3 LZs 20,3444 19,9190 35,7789 25,4617 9,4529 6,9724 
3 ZMLK 21,2539 21,2539 24,4101 10,8815 10,8815 8,7473 
3 LG/ZMLK 36,4551 36,4551 40,2040 35,3354 35,3354 35,2801 
4 LZp 24,8317 24,6118 36,2861 15,2581 6,9851 5,3419 
4 ZMOK 24,8317 24,6118 36,2861 15,2581 6,9851 5,3419 
4 PI 24,8317 24,6118 36,2861 15,2581 6,9851 5,3419 

Fre’s per cumi-leerling vanaf de 5e:        7,4984 
Vast aantal fre’s OP per school:   228,8145 
Tabel fre-toeslag directie naar schooltype: 

aantal leerlingen SO of VSO SOVSO MG SO of VSO MG SOVSO 
0 tot 50 56 56 145 145 

50 tot 100 73 90 145 145 
100 tot 200 145 151 151 151 

200 of meer 151 207 151 207 
 
 
Schema 2. Nieuwe formatietoewijzing per leerling voor OP in fte schaal LB (aantal 
fre’s gedeeld door 195), voor OOP in fte schaal 4 (aantal fre’s gedeeld door 122) 

  Fte's OP per leerling Fte's OOP per leerling 
Cluster Schoolsoort SO <8 SO >=8 VSO SO <8 SO >=8 VSO 

2 DOVN 0,2141 0,2117 0,2226 0,1993 0,0531 0,0471 
2 SH 0,1173 0,1157 0,2000 0,1636 0,0676 0,0663 
2 ESM 0,1173 0,1157 - 0,1573 0,0613 - 
2 DO/BLND 0,6027 0,6003 0,6003 0,2309 0,0847 0,0847 
2 DO/ZMLK 0,4024 0,4007 0,4004 0,2066 0,1067 0,0603 
2 SH/ZMLK 0,1999 0,1987 0,2030 0,1724 0,0993 0,0831 
3 LG 0,1181 0,1181 0,2019 0,2287 0,2287 0,1962 
3 LZs 0,1043 0,1021 0,1835 0,2087 0,0775 0,0572 
3 ZMLK 0,1090 0,1090 0,1252 0,0892 0,0892 0,0717 
3 LG/ZMLK 0,1869 0,1869 0,2062 0,2896 0,2896 0,2892 
4 LZp 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 
4 ZMOK 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 
4 PI 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 

Fte’s per cumi-leerling vanaf de 5e:     0,0385 
Vast aantal fte’s OP per school:   1,1734 
Tabel aantal toeslagen directie per schooltype  

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 
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4 Omzetting naar lumpsumformules 
 
Nu de formules voor de formatietoewijzing voor het (V)SO zijn gerationaliseerd, 
kunnen we verder gaan met de omzetting naar de formules waarvan de 
hoofdstructuur in hoofdstuk 1 al is gegeven, namelijk een toekenning van het 
formatiebudget in een vast deel formatie plus een bedrag per leerling maal het aantal 
leerlingen. 
 
4.1 Hoeveelheid formatie 
De hoeveelheid formatie is in het vorige hoofdstuk in schema 2 al weergegeven in de 
vorm van het aantal fte’s. Voor de verdere verwerking in de nog volgende stappen 
gebruiken we gemakshalve en voor de overzichtelijkheid alleen de data van het 
zmok-onderwijs om de omzetting te illustreren. 
De kengetallen voor de toekenning aan de zmok-school zijn hieronder weergegeven: 
 
Tabel 7.  Formatie kengetallen zmok-school in fte’s per leerling 
Cluster en Fte's OP schaal LB per leerling Fte's OOP schaal 4 per leerling 
onderwijssoort A1: SO <8 A2: SO >=8 A3: VSO A1: SO <8 A2: SO >=8 A3: VSO 

4   ZMOK 0,1273 0,1262 0,1861 0,1251 0,0573 0,0438 
Fte’s per cumi-leerling vanaf de 5e:     0,0385 
Vast aantal fte’s OP per school:   1,1734 
Tabel aantal toeslagen directie per schooltype  
aantal leerlingen SO of VSO SOVSO 
0 tot 50 1 1 
50 of meer 2 3 
 
De omvang van de hoeveelheid lineaire formatie voor een zmok-school wordt in 
fulltime eenheden dan als volgt: 
F = [1,1734 + A1 x 0,1273 + A2 x 0,1262 + A3 x 0,1861 + (C-4) x 0,0385] fte’s OP  + 
(A1 x 0,1251 + A2 x 0,0573 +A3 x 0,0438) fte’s OOP 
waarbij: 
F = de totale lineaire formatie in fulltime eenheden OP normfunctie schaal LB plus de 
lineaire formatie in fulltime eenheden OOP normfunctie schaal 4 
A1 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar jonger is dan 8 jaar  
A2 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar 8 jaar of ouder is 
A3 = aantal leerlingen VSO-school op de teldatum  
C1 = aantal cumi-leerlingen op de teldatum, waarbij voor de eerste vier leerlingen 
geen toekenning plaatsvindt (uiteraard wordt C-4 niet negatief). 
 
Naast de toekenning van de lineaire formatie verkrijgt een school ook extra fte’s in 
verband met de hogere inschaling van de directieleden. Op de verwerking daarvan 
komen we in paragraaf 4.2 nog terug. 
 
Naast deze toekenning van formatie kan er nog sprake zijn van aanvullende en 
andere formatie op diverse gronden, zoals toekenning in verband met  
- de ‘rugzak’, 
- preventieve ambulante begeleiding (PAB), 
- ambulante begeleiding in verband met terugplaatsing (TAB), 
- de toekenning van residentiële plaatsen (RP), 
- er kan formatie worden toegekend voor crisis en (tijdelijke) observatie 
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- de verbrede toelating.  
Diverse andere zaken roepen nog vragen op zoals: 
- de symbiose 
- de REC-bekostiging 
Op deze aspecten gaan we in paragraaf 4.3 nog nader in.  
 
Prijs per formatieplaats 
De prijs per formatieplaats wordt aangeduid als de gemiddelde personeelslast, de 
GPL. In dit bedrag zijn alle loonkosten en werkgeverslasten opgenomen, inclusief 
vergoedingen en uitkeringen als reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, 
jubileumgratificaties en dergelijke. Voor het (V)SO zijn de bepalende functies de 
functie groepsleerkracht schaal LB en de functie OOP schaal 4. De macrogegevens 
op landelijk niveau van het totale aantal formatieplaatsen van functie schaal LB en de 
totale uitgaven aan personeelskosten voor deze functie in het (V)SO geeft de GPL 
van de functie schaal LB. Op analoge wijze wordt de GPL van de functie OOP schaal 
4 bepaald. Voor de bepaling van de GPL per functie die geldt met ingang van 1 
augustus 2006, is het schooljaar 2004-2005 als meetjaar genomen. Die is vervolgens 
aangepast aan de algemene salarismaatregelen die na dat schooljaar nog gaan 
plaats hebben gevonden, bijvoorbeeld salarisverhogingen en premieaanpassingen. 
Op die wijze is de GPL per functie nauwkeurig bepaald en kan vervolgens ook 
systematisch bijgesteld, geïndexeerd worden, wanneer er weer sprake is van 
algemene salarismaatregelen2.  
 
Voor het gebruik van voorbeeldberekeningen hierna gaan we uit van een GPL voor 
het schooljaar T/T+1 van € 53.800 voor het OP, van € 33.200 voor het OOP en van  
€ 69.700 voor de directie. Dat laatste levert de toeslag directie als zijnde het verschil 
tussen de GPL directie en die van het OP: € 15.900. Als GGL wordt 41,00 jaar 
vastgesteld. (Alle echte berekeningen worden uitgevoerd op de eurocent 
nauwkeurig.) 
 
Leeftijdsafhankelijke toekenning 
Zoals al eerder aangegeven, is met het oog op zo klein mogelijke herverdeeleffecten, 
rekening gehouden met de verschillen in salarislasten op basis van de leeftijd. Dat 
bleek niet zinvol voor het OOP. De salarisschalen zijn daar betrekkelijk kort en de 
leeftijd varieert zo sterk dat er geen werkbare leeftijdsafhankelijke relatie is te leggen. 
Dat is wel het geval voor het OP.  
Voor de leeftijdsafhankelijke relatie kijken we eerst naar de landelijke gemiddelde 
leeftijd. Die landelijke gemiddelde leeftijd is dus tevens gekoppeld aan de GPL.  
In de bekostiging per school wordt vervolgens gekeken naar de gewogen 
gemiddelde leeftijd (GGL). Het wordt bepaald door uit te gaan van de leeftijd in volle 
jaren op de reguliere teldatum 1 oktober T-1. Dus ook als iemand op 1 oktober 49 
jaar is en op 4 oktober 50 jaar wordt, geldt 49 jaar als leeftijd voor de GGL. De 
gemiddelde leeftijd wordt vervolgens bepaald door deze leeftijden te 
vermenigvuldigen met de werktijdfactor op vier cijfers achter de komma nauwkeurig, 
waarna de som daarvan gedeeld wordt door de som van de werktijdfactoren.  De 
uitkomst wordt vervolgens rekenkundig afgerond op twee cijfers achter de komma. 

                                                 
2 De GPL van de functie LB in het (V)SO is ongelijk aan de GPL van de functie LB in het speciaal 
basisonderwijs. Het leeftijdsverschil is in 2006-2007 ongeveer 0,5 jaar (GGL SBO hoger dan (V)SO), 
terwijl het verschil in GPL OP zo’n € 1740 bedraagt. Kennelijk is de gemiddelde inschaling in schaal 
LB in deze onderwijssoorten niet gelijk bij eenzelfde gemiddelde leeftijd. De GPL van een functie is 
dus ook specifiek voor een onderwijssoort. 
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Er zijn nadere grenzen gesteld bij de bepaling van de gewogen gemiddelde leeftijd. 
Aan de onderkant is een minimum-GGL opgenomen waaronder naar verwachting zo 
goed als geen enkele school zal komen: 30 jaar.  
De leeftijd per individuele leerkracht is gemaximeerd. De redenering daarachter is dat 
de leeftijdscorrectie uitgaat van een samenhang tussen de lengte van de schaal en 
de leeftijd. Bij een ononderbroken carrièrepatroon zal een leerkracht na een 
dienstverband van 18 jaar op zijn maximum zitten en dit ongeveer bereiken tussen 
zijn 40e en 45e jaar. Bij onderbreking zal dit later plaats vinden. Zo geredeneerd zal 
iedere leerkracht rond zijn 50e jaar wel zo ongeveer op het maximum van zijn schaal 
zitten. Berekeningen met dit maximum lileten zien dat de herverdeeleffecten het 
kleinst waren bij een maximum van 50 jaar. 
 
Voorbeeld: 
Een school heeft vier leraren met de volgende gegevens: 
 betrekkingsomvang Leeftijd 1 okt. T-1 Gewogen leeftijd 
Leraar A 0,8642 45 38,8890 
Leraar B 0,7538 37 27,8906 
Leraar C 1,0000 63 50,0000 
Leraar D 1,0000 28 28,0000 
Totale gewogen leeftijd 3,6180  144,7796 
Gewogen gem. leeftijd   40,02 
 
De GPL van € 53.800 is gekoppeld aan de landelijke gewogen gemiddelde leeftijd 
van 41,00 jaar voor de LB-functie in het (V)SO in het schooljaar T/T+1.  
De leeftijdsafhankelijke toekenning is vervolgens uitgewerkt door de GPL uit twee 
componenten te laten bestaan: 
- een vast bedrag onafhankelijk van de leeftijd, en 
- een bedrag dat met de gewogen gemiddelde leeftijd vermenigvuldigd moet worden. 
Ook is berekend hoe een goede balans tussen het vaste bedrag en het bedrag per 
leeftijdsjaar ontstaat. Die is zo gekozen dat de kleinst mogelijke herverdeeleffecten 
ontstaan. 
Deze doorrekening leert dat een goede balans is gevonden door uit te gaan van: 

• een vast bedrag van € 18.900 en  
• een variabel bedrag van € 850 per leeftijdsjaar. 

 
Voorbeeld: 
Met deze bedragen wordt voor een 42-jarige fulltimer toegekend:  
€ 18.900 + 42 x € 850 = € 54.600  
 
Berekening leert dat op diezelfde wijze verkregen wordt: 
Leraar 35 jaar:  € 18.900 + 35 x € 850 = € 48.650 
Leraar 45 jaar:  € 18.900 + 45 x € 850 = € 57.150 
Leraar 55 jaar:  € 18.900 + 50 x € 850 = € 61.400 
Het zal duidelijk zijn dat de toekenning bij een deelbetrekking gewoon naar rato is. 
 
Hogere inschaling directieleden 
In de FBS-systematiek werden aan de school extra fre’s toegekend om de hogere 
inschaling van de directieleden te kunnen bekostigen via de declaratie.  
Zoals in hoofdstuk 3 is uitgewerkt onder 3.2, is ervoor gekozen om een andere 
systematiek te kiezen, waarbij het uitgangspunt is dat gekeken is naar enerzijds het 
aantal directieleden waarvoor de school volgens de normen bekostiging ontvangt, en 
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anderzijds naar de gemiddelde hogere kosten van een directielid (het verschil tussen 
de GPL van een directielid en de GPL van een leerkracht). 
 
Tabel 8. Aantal toeslagen directie per hoofdschooltype 

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 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat een school te maken heeft met 1, 2 of 3 
directiefuncties. Dat is de insteek geweest voor een zo goed mogelijke benadering 
van de huidige bekostiging met zo weinig mogelijk herverdeeleffecten.  
 
De GPL van een directielid in het (V)SO in het schooljaar T/T+1 is € 69.700 en dat is 
€ 15.900 meer dan de GPL van de leerkracht met functie schaal LB.  
De school ontvangt, afhankelijk van het aantal directiefuncties  - 1, 2 of 3 - dus een 
toeslag van € 15.900, respectievelijk € 31.800 respectievelijk € 47.700.  
 
4.2 Formule (V)SO 
Op basis van het voorgaande kunnen we nu de gehele formule voor de 
lumpsumbekostiging van het formatiebudget weergeven als het product van formatie 
x prijs per fte formatie. Als voorbeeld nemen we weer de zmok-school.  
 
De hoeveelheid formatie wordt bepaald op basis van de formule: 
F = (1,1734 + A1 x 0,1273 + A2 x 0,1262 + A3 x 0,1861 + (C-4) x 0,0385) fte’s OP  + 
(A1 x 0,1251 + A2 x 0,0573 +A3 x 0,0438) fte’s OOP  
waarbij: 
F = de totale lineaire formatie in fulltime eenheden OP normfunctie schaal LB plus de 
lineaire formatie in fulltime eenheden OOP normfunctie schaal 4 
A1 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar jonger is dan 8 jaar  
A2 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar 8 jaar of ouder is 
A3 = aantal leerlingen VSO-school op de teldatum  
C1 = aantal cumi-leerlingen op de teldatum, waarbij voor de eerste vier leerlingen 
geen toekenning plaatsvindt (uiteraard wordt C-4 niet negatief). 
 
De prijs per fulltime eenheid formatie is de GPL. 
De leeftijdscorrectie voor het OP geeft de GPL weer in de toekenning van een vast 
bedrag en een bedrag per leeftijdsjaar, waarbij het leeftijdsjaar wordt bepaald op 
basis van de GGL van de school. 
Met de GPL van € 53.800 bij een GGL van 41,00 jaar schooljaar T/T+1, is de 
leeftijdsafhankelijke formule: € 18.900 + € 850 x GGL 
Het bedrag voor de GPL voor het OOP bedraagt: € 33.200. 
 
Voorbeeld: 
Wanneer we uitgaan van een zmok-school met de volgende leerlingaantallen: 
Leerlingen SO jonger dan 8 jaar 20 
Leerlingen SO 8 jaar en ouder 80 
Leerlingen VSO   50 
Cumi-leerlingen   44 (voor de eerste vier ontvangt de school geen cumi-formatie, in de 
berekening van de BOA-formatie wordt dus uitgaan van 40 leerlingen) 
De GGL van de leerkrachten op deze school bedraagt: 40,00 jaar. 
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De omvang van de formatie wordt op deze wijze: 
F = (1,1734 + 20 x 0,1273 + 80 x 0,1262 + 50 x 0,1861 + 40 x 0,0385) fte’s OP  + (20 
x 0,1251 + 80 x 0,0573 + 50 x 0,0438) fte’s OOP = 24,6604 fte OP + 9,2760 fte OOP 
 
De GPL OP is € 18.900 + € 850 x 40,00. De GPL-OOP is € 33.200 
De directietoeslag bedraagt € 47.700 (drie toeslagen, aantal leerlingen is meer dan 
50 en het betreft een sovso-school) 
Deze school krijgt als bekostiging dan: 24,6604 x (€ 18.900 + € 850 x 40,00) + 
9,2760 x € 33.200 + € 47.700 = € 1.304.535,10 + € 307.963,20 + € 47.700 = € 
1.660.198,30 
 
Volledige formule SOVSO 
In plaats van met tussenstappen is de formule ook in één keer te schrijven en deze 
formule is dan als volgt: 
Formatiebudget = (1,1734 + A1 x 0,1273 + A2 x 0,1262 + A3 x 0,1861 + (C-4) x 
0,0385)  x (p + q x GGL)  + (A1 x 0,1251 + A2 x 0,0573 +A3 x 0,0438) x GPL-OOP 
+ E 
waarbij: 
F = de totale lineaire formatie in fulltime eenheden OP normfunctie schaal LB plus de 
lineaire formatie in fulltime eenheden OOP normfunctie schaal 4 
A1 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar jonger is dan 8 jaar  
A2 = aantal leerlingen SO-school op de teldatum, dat op 31 december van het 
voorafgaande schooljaar 8 jaar of ouder is 
A3 = aantal leerlingen VSO-school op de teldatum  
C1 = aantal cumi-leerlingen op de teldatum, waarbij voor de eerste vier leerlingen 
geen toekenning plaatsvindt (uiteraard wordt de uitkomst niet negatief). 
E = toeslag directie 
p = vast bedrag van de leeftijdsafhankelijke gemiddelde personeelslast LB (GPL-OP) 
q = bedrag per leeftijdsjaar van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 
GPL-OOP = GPL van OOP functie schaal 4 
 
De bedragen p en q resp. GPL-OOP moeten regelmatig worden bijgesteld op basis 
van de algemene salarismaatregelen. 
De aanpassingen van de GPL-OOP en GPL-OP worden in principe tweemaal per 
jaar in een publicatie bekend gemaakt met toelichting . Bij een daling van de GPL, 
bijvoorbeeld door verlaging van premies, is snellere publicatie gewenst omdat lagere 
vaststelling van de bekostiging met terugwerkende kracht tot problemen kan leiden. 
De publicaties van de GPL’s voor een bepaald schooljaar leiden samen met de voor 
dat schooljaar vastgestelde landelijke GGL voor het OP tot het vaste bedrag per 
leerling, plus het leeftijdsafhankelijke bedrag per categorie leerling. 
 
Na de vaststelling van de landelijke GGL en de GPL verkrijgt de formule dan een 
eenvoudige opbouw. Om dit duidelijk te maken gaan we uit van de bedragen in 
schooljaar T/T+1. Deze bedragen vullen we in de bovenstaande formule in en we 
krijgen dan de volgende uitkomst voor het schooljaar T/T+1: 
 
Formatiebudget in euro’s =  
(1,1734 + A1 x 0,1273 + A2 x 0,1262 + A3 x 0,1861 + (C-4) x 0,0385)  x (18.900 + 
850 x GGL)  + (A1 x 0,1251 + A2 x 0,0573 +A3 x 0,0438) x 33.200 + E 
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en dit geeft nader uitgewerkt: 
A1 x (6.559,29 + 108,21 x GGL) + A2 x (4.287,54 + 107,27 x GGL) + A3 x (4.971,45 
+ 158,19 x GGL) + (C-4) x (727,65 + 32,73 x GGL) + 22.177,26 + 997,39 x GGL + E 
 
De formule wordt het meest eenvoudig als we uitgaan van de gemiddelde 
personeelslast, de GPL. Dan zien we onmiddellijk dat het resultaat tevoorschijn komt 
als bedragen per leerling.  
We gebruiken wederom het bedrag van € 53.800 bij de landelijke GGL van 41,00 
jaar in het schooljaar T/T+1 en gaan uit van een sovso-school met tenminste 50 
leerlingen (drie toeslagen directie = € 47.700) en met ook cumi-leerlingen. 
 
Formatiebudget in euro’s  voor T/T+1 met landelijke GPL en GGL =  
A1 x 11.002,06 + A2 x 8.691,92 + A3 x 11.466,34 + (C-4) x 2.071,30 + 110.828,92 
 
Deze formule levert elk jaar meteen de kengetallen op van de landelijke bedragen 
per leerling die gemiddeld worden toegekend voor, in dit voorbeeld, ZMOK. Het 
geeft, naast het vaste bedrag per school inclusief de directietoeslagen, per 
component het gemiddelde bedrag voor de onderbouw-, bovenbouw- en vso-leerling 
resp. voor cumi-formatie. 
 
Jaarlijkse bedragen  
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat als de bedragen p en q en de GPL-
OOP bekend zijn, de bedragen per leerling terug te brengen zijn tot een vast bedrag 
plus een leeftijdsafhankelijk bedrag, waarbij ook de afzonderlijke bijdragen voor OP 
resp. OOP niet meer gescheiden zijn.  Er is alleen nog het onderscheid tussen 
leerlingen jonger dan 8 jaar, leerlingen van 8 jaar en ouder, vso-leerlingen en cumi-
leerlingen. 
 
Zodra jaarlijks de bedragen p en q en GPL- OOP bekend zijn, is het mogelijk alle 
relevante bedragen per leerling voor elke schoolsoort weer te geven. Deze bedragen 
omvatten dus OP en OOP. Dat leidt tot de tabel die in de bijlage is weergegeven. 
Zoals in de inleiding al is vermeld, wordt deze tabel jaarlijks geactualiseerd voor de in 
dat jaar geldende bedragen. 
 
4.3 Overige componenten van de formatieregeling 
Het (V)SO kent een aantal bekostigingsfactoren die niet of nauwelijks voorkomen in 
het reguliere basisonderwijs. Zo ontvangt het (V)SO formatie voor de ambulante 
begeleiding voor leerlingen die teruggeplaatst zijn van het speciaal onderwijs naar 
het reguliere onderwijs. Ook krijgt het speciaal onderwijs middelen voor ambulante 
begeleiding om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen in het regulier onderwijs 
die extra zorg nodig hebben, anders naar een school of instelling van het speciaal 
onderwijs verwezen worden. 
In deze paragraaf besteden we achtereenvolgens aandacht aan: 

• ambulante begeleiding 
• residentiële plaatsen 
• verbrede toelating 
• crisis- en observatieplaatsing 
• symbiose 
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NB: Er wordt niet ingegaan op de complexe overgangsregelingen die van toepassing zijn in 
verband met de invoering van de leerlinggebonden financiering. Er wordt voornamelijk 
beschreven hoe de situatie is in de structurele regeling.  
 
Ambulante begeleiding 
Ambulante begeleiding in verband met rugzak 
Geïndiceerde leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor regulier 
onderwijs, ontvangen een leerlinggebonden budget. Voor deze ‘rugzak’ geldt dat een 
deel ervan verplicht herbesteed moet worden bij een school voor (V)SO voor 
ambulante begeleiding. Deze rugzak wordt onder lumpsum toegekend in de vorm 
van een vast bedrag per leerling, gebaseerd op de GPL van de functie LB in het 
(V)SO.  
Het deel voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs vanuit het 
basisonderwijs bedroeg in veel gevallen 16 fre’s3.  Dit is teruggerekend naar de 
functie schaal LB in het (V)SO en correspondeert dan dus met het bedrag (16 : 195, 
afgerond op vier cijfers achter de komma) x de GPL van de groepsleerkracht LB in 
het (V)SO.  
Het deel vanuit het MBO dat naar het VSO gaat, is vanuit die sector geregeld in de 
vorm van een vastgesteld budget dat dan beschikbaar komt voor het VSO (zie 
website Cfi, Regeling van 7 december 2005 voor BOL en BBL).  
Vanuit het VO ontving het (V)SO de middelen in de vorm van een aantal fre’s. 
Omrekening volgens de lumpsummethodiek vanuit het aantal fre’s levert het bedrag. 
Dat wijkt iets af van het bedrag dat opgenomen is in het Bekostigingsbesluit WVO, 
maar dat is een interne zaak van het departement.  
 
Tabel 10. Herbesteding formatieve middelen Leerlinggebonden financiering (LGF) 
LGF Fte's OP incl adv 
oso SO VSO 
DOVN 0,1846 0,0872
SH 0,0821 0,0564
ESM4 0,0821 0,0000
LG 0,0821 0,0872
LZs 0,0821 0,0564
LZp 0,0821 0,0564
ZMLK 0,0821 0,0564
ZMOK 0,0821 0,0564
PI 0,0821 0,0564
MG 0,0821 0,0564
 
De omvang van de rugzak en het deel dat voor ambulante begeleiding herbesteed 
moet worden in het (V)SO, is opgenomen in de regelingen voor het regulier 
onderwijs. De omvang van het deel dat verplicht herbesteed moet worden in het 
(V)SO, is ook omgerekend van fre’s naar fte’s. De omvang in fte is in bovenstaande 
tabel weergegeven. De wijze van bekostiging van de rugzak als een bedrag zonder 
leeftijdsafhankelijk deel is opgenomen in het Besluit bekostiging WEC. De 
toekenning vindt plaats per maand waarvoor het van toepassing is. 

                                                 
3 De omvang van de toekenning in fre’s is met ingang van 1 augustus 2005 gewijzigd omdat de toekenning van 
fre’s door Cfi in gehele aantallen moet gebeuren, terwijl de normering in de toekenning achter de komma was. 
Het budget dat daardoor minder werd toegekend, is omgezet in een verhoging van de betreffende bedragen van 
de materiële instandhouding (MI), met name met het oog op de reiskosten.  
4 Leerlingen met een ESM-indicatie die doorstromen vanuit het PO naar het VO komen daar mogelijk in 
aanmerking voor een VSO-SH indicering, zodat wel een rugzak verkregen kan worden. 
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Ambulante begeleiding voor terugplaatsing (TAB) 
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen voor leerlingen die niet 
langer worden geïndiceerd en die worden teruggeplaatst naar het regulier onderwijs, 
gedurende één jaar formatie ambulante begeleiding voor terugplaatsing (TAB). 
(Voorgaande betekent dat er pas sprake is van TAB in de zin van de WEC wanneer 
er geïndiceerde leerlingen zijn die op het (v)so zitten en als gevolg van het aflopen 
van de indicatie worden (terug)geplaatst in het reguliere onderwijs.) 
Voor de bepaling van het aantal leerlingen wordt gekeken naar het aantal 
terugplaatsingen in de periode 1 oktober T-2 tot 1 oktober T-1. Dat aantal wordt bij 
de telling op 1 oktober T-1 opgegeven. 
Voor die leerlingen geldt de volgende tabel in fre’s en fte’s, waarbij de fte’s zijn 
berekend door deling van het aantal fre’s door 195, het fre-verbruik voor de 
normfunctie LB in het (V)SO. De tabel in fte’s is opgenomen in artikel 39 van het 
Besluit bekostiging WEC. 
 
Tabel 11. Formatie ambulante begeleiding voor terugplaatsing 
Onderwijssoort Terug naar 

basisonderwijs 
Terug naar VO of MBO 

 Fre’s Fte’s Fre’s Fte’s 
DOVN 36,9 0,1892 17 0,0872 
SH 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
ESM 16,6 0,0851 - - 
LG 16,6 0,0851 17 0,0872 
LZs 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
LZp (cluster 4) 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
ZMLK 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
ZMOK (cluster 4) 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
PI (cluster 4) 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
MG 16,6 0,0851 11,1 0,0570 
 
De toekenning van formatie voor TAB wordt op een andere wijze omgerekend dan 
het rugzakje dat een school voor regulier onderwijs verplicht is her te besteden op 
een school voor (V)SO. Het deel van de rugzak wordt vastgesteld als een bedrag dat 
berekend wordt op basis van de GPL van de functie LB (V)SO met de landelijke 
GGL, terwijl de TAB wordt vastgesteld op basis van de toekenning van een vast 
bedrag plus een leeftijdsafhankelijk bedrag. De redenering achter deze verschillende 
wijzen van toekenning is dat het deel van de rugzak dat bedoeld is voor ambulante 
begeleiding in principe verkregen wordt van een school voor regulier onderwijs (dus 
door middel van overdracht), terwijl de formatieve middelen voor TAB rechtstreeks 
door het Rijk aan de (V)SO-school worden toegekend op basis van de reguliere 
telling op 1 oktober T-1 en tot de reguliere bekostiging behoren waarvoor in principe 
de leeftijdsafhankelijke toekenning geldt.  
De toekenning van MI voor TAB (dienstreizen) was per abuis achterwege gebleven. 
Inmiddels is dit opgenomen in de regeling die gepubliceerd is op de website van Cfi 
op 12 juli 2006. Vanaf 1 januari 2007 is het (weer) onderdeel van de materiële 
bekostiging Londo. 
 
Preventieve ambulante begeleiding (PAB)  
De derde vorm van begeleiding is de preventieve ambulante begeleiding (PAB). Het 
gaat hier om begeleiding van leerlingen in het regulier onderwijs die naar het oordeel 
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van de school voor (V)SO zonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het 
(voortgezet) speciaal onderwijs.  
De middelen voor PAB worden met ingang van het schooljaar 2005-2006 toegekend 
per ingeschreven leerling. De toekenning onder lumpsum is weergegeven in artikel 
33 van de Regeling aanpassing bekostiging PO 2006-2007 als bedragen per leerling. 
 
Tabel 12. Formatie preventieve ambulante begeleiding in fte’s per leerling   
PAB Fte's OP incl adv   
oso SO VSO 
DOVN - 0,0122
SH 0,0114 -
ESM 0,0115 -
LG 0,0494 0,0107
LZs 0,0005 -
LZp 0,0030 0,0051
ZMLK 0,0012 0,0000
ZMOK 0,0030 0,0051
PI 0,0030 0,0051
MG (DO-ZMLK) - -
MG (SH-ZMLK) - -
MG (LG-ZMLK) - -
MG (DO-BLND) - -
 
Residentiële plaatsen (artikel 71c WEC) 
Scholen die het onderwijs verzorgen voor leerlingen in een residentiële instelling voor 
gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening of jeugdgezondheidszorg dan wel een 
justitiële jeugdinstelling, kunnen plaatsbekostiging aanvragen.  
De omvang van de bekostiging van een plaats is gelijk aan die van een leerling. 
Bij de toekenning van een aantal plaatsen wordt tevens de duur van de toekenning 
bepaald. Ten behoeve van de vaststelling of er op de plaatsen leerlingen jonger dan 
8 jaar (op basis van geboortejaar) en/of cumi-leerlingen zitten, dienen op de teldatum 
ook de leerlingen op de residentiële plaatsen te worden geteld. 
Op grond van de ervaring met deze systematiek wordt gestreefd naar een 
aanpassing met ingang van 1  augustus 2007. Scholen die het onderwijs in een 
residentiele instelling verzorgen, mogen de leerlingen inschrijven wanneer zij in de 
instelling geplaatst zijn. De bekostiging vindt dan 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 vereist wetswijziging, vandaar dat deze wijziging niet voor het 
schooljaar 2006-2007 gerealiseerd kon worden. Daarom moet voor dat jaar wederom 
plaatsbekostiging aangevraagd worden. De betreffende scholen hebben daarover 
een brief ontvangen om de aanvraag voor 06-07 voor 1 februari 2006 in te dienen.  
 
Verbrede toelating (artikel 76a WEC) 
Verbrede toelating geldt voor leerlingen die door een Commissie van Indicatie (CvI) 
zijn geïndiceerd voor een andere onderwijssoort binnen het REC dan de 
onderwijssoort die door de school wordt verzorgd.  
 
Voor de bekostiging geldt dat de leerling wat betreft: 
• de OP en OOP formatie meetelt op basis van de formatietoekenning zoals die 

voor de geïndiceerde onderwijssoort is vastgesteld; 
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• de materiële instandhouding voor de leerlingafhankelijke component meetelt op 
basis van de indicatie van de leerling en voor de groepsafhankelijke component 
meetelt als leerling van de kernschool; 

• de vaststelling van de omvang van het budget voor personeelsbeleid meetelt op 
basis van de indicatie van de leerling; 

• de middelen voor de huisvesting in het Gemeentefonds meetelt op basis van de 
onderwijssoort waarvoor de leerling is geïndiceerd. 

Het komt er kort gezegd op neer dat de bekostiging volledig gebaseerd is op de 
onderwijssoort waarvoor de verbreed toegelaten leerling geïndiceerd is, met 
uitzondering van de groepsafhankelijke vergoeding voor de materiële exploitatie; dan 
telt die leerling mee als een leerling van de kernschool. 
 
Crisis- en observatieplaatsing 
In principe is er de mogelijkheid van toekenning van formatieve middelen voor crisis- 
en observatieplaatsing (art. 117, vierde lid van de WEC). Er bestaat echter nog geen 
regeling voor, omdat het tot nu toe niet mogelijk bleek afzonderlijke specifieke 
informatie hiervoor te verzamelen. De toekenning van residentiële plaatsen lijkt een 
specifieke toekenning in hoge mate te overlappen. In de voorlichtingspublicatie 
aanvragen residentiële plaatsen voor het schooljaar 2004-2005 in het Gele Katern 
(nummer 31, d.d. 17 december 2003, pg. 17) wordt geen aparte informatie verstrekt 
over de crisis- en observatieplaatsing, terwijl wel wordt aangegeven dat de aanvraag 
ook betrekking kan hebben op kortdurende opvang- en behandelplaatsen.  
De praktijk is dat crisis- en observatieplaatsen niet afzonderlijk worden bekostigd. 
Desbetreffende leerlingen kunnen wel worden ingeschreven, maar bekostiging vindt 
alleen voor geïndiceerde leerlingen plaats. Het lijkt er dus op dat er geen 
afzonderlijke regeling komt. 
 
Symbiose 
Fre’s die besteed werden voor symbioseonderwijs, konden op een bijzondere manier 
worden verzilverd. De regeling hield in dat het aantal betreffende fre’s werd verhoogd 
met 28% en vervolgens werd dit hogere aantal verzilverd en afgerond op een geheel 
getal. Voor het schooljaar 2004-2005 kwam dit neer op (1,28 x 195 =) 250 x € 209,16 
= € 52.290,00 per fte.  
Met de benadering dat alle uitgaven worden verevend onder lumpsum, zou dit 
betekenen dat de vergoeding volgens de bedragen van het meetjaar 2004-2005 voor 
1 fte schaal LB met de landelijke GPL zou uitkomen op € 51.907,07, nog geen € 400 
lager. 
Ten behoeve van het overleg is ook de feitelijke situatie omtrent symbioseonderwijs 
in kaart gebracht. Hieruit  bleek dat er over het algemeen geen sprake was van 
achteruitgang voor scholen met symbiose, ook niet voor scholen met relatief veel 
symbiose.  
 
REC-bekostiging 
De REC-bekostiging is gebaseerd op een vast bedrag voor de REC als zodanig, plus 
een bedrag per school, plus bekostiging in geld voor de indicatiestelling in relatie tot 
het aantal indicaties dat is afgegeven in de 12 maanden voorafgaand aan 1 oktober 
van het jaar T-1 van het REC. Die systematiek vergt dus geen nadere omrekening. 
De bedragen voor het schooljaar 2006-2007 (Regeling aanpassing bekostiging PO, 
artikel 22) zijn: 
Basisbedrag REC:   € 28.638 
Bedrag per school:   €   9.581 
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Bedrag per leerling:   €      163 
Aantal leerlingen, plus:            15% 
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Aanvullende formatie 
De toekenning van aanvullende formatie wegens bijzondere omstandigheden 
vermeldde het aantal fre’s en het deel van het jaar waar het betrekking op had. 
In de beschikking wordt nu de omvang in fte vermeld en vervolgens vermenigvuldigd 
met de GPL zonder de leeftijdsafhankelijke toekenning. De uitkomst is dan weer een 
bedrag waarbij nog een correctie plaatsvindt voor het deel van het jaar waar het 
betrekking op heeft. 
 
Expertisebekostiging meervoudig gehandicapten 
Voor de op 31 juli 2002 bestaande scholen of afdelingen voor meervoudig 
gehandicapte kinderen waar onderwijs en begeleiding wordt gegeven aan kinderen 
met een andere combinatie van handicaps, wordt per beschikking 
expertisebekostiging vastgesteld. 
Die toekenning ligt in de wet vast, zodat wijziging daarvan alleen kan door 
aanpassing van de wet. Dat zal niet gebeuren in de eerste fase LGF waaraan 
overigens geen einddatum is verbonden. In die zin heeft de toekenning vooralsnog 
een structureel karakter.  
 
Verlaging groepsgrootte VSO-ZMLK 
De motie omtrent de verlaging van de groepsgrootte in het VSO-ZMLK van 12 naar 7 
leerlingen plus de daarvoor benodigde 15 mln. is al volledig verwerkt in de Regeling 
aanpassing bekostiging personeel PO 2006-2007. In het Besluit bekostiging WEC is 
de omvang van het nieuwe aantal fte ook verwerkt, zij het dat later – onder invloed 
van het debat erover in de Tweede Kamer - de toekenning nog iets verder is 
verhoogd tot o,1649 fte per VSO-leerling.  
Er is later nog een nieuwe kwestie gesignaleerd: op tal van SO-scholen zitten 
leerlingen van 13 jaar en ouder die vergelijkbaar zijn met leerlingen in het VSO. Ook 
de Kamer gaf aan het in principe redelijk te vinden dat deze leerlingen van 13 jaar en 
ouder bekostigd zouden worden als VSO-leerlingen. Daarbij speelde een belangrijke 
rol dat de stichting van een VSO-school of –afdeling niet mogelijk is sinds de 
bevriezing van de planprocedure in 1988.  
Deze benadering heeft uiteraard doorwerking naar andere schoolsoorten die in een 
vergelijkbare positie zitten. Aan de Kamer is toegezegd dat gestreefd wordt naar 
beëindiging van de bevriezing per 1 augustus 2007. 
Vanaf 1 januari 2007 geldt voor deze leerlingen op de ZMLK-school dat op aanvraag 
een bedrag wordt toegekend van € 2.200 per leerling (voor personeel en materieel), 
die een VSO-programma volgt. 
 
4.4 BAPO en enkele andere personele zaken 
Met de lumpsumbekostiging verkrijgt men in de GPL een bijdrage voor de BAPO. Die 
bijdrage kan berekend worden op basis van het landelijke budget dat daarvoor 
uitgegeven wordt volgens de gegevens van het meetjaar 2004-2005. Dat blijkt in het 
meetjaar 1,78% te zijn van de GPL.  
Deze bijdrage is dus een integraal onderdeel van de GPL. Het is duidelijk dat deze 
bijdrage positief dan wel negatief kan afwijken van de feitelijke uitgaven die men 
heeft. Wat dat betreft is er dus ook sprake van herverdeeleffecten.  
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In het voortgezet onderwijs werd tot voor kort nog gewerkt met een opslagpercentage 
op de GPL van 1,7% (die opslag is inmiddels een integraal onderdeel van de GPL). 
Wanneer er relatief veel gebruik wordt gemaakt van de BAPO-regeling en de 
uitgaven dus uitstijgen boven de 1,7% aan inkomsten, wordt dit in het VO als een 
probleem gesignaleerd wanneer men daar geen voorziening voor heeft getroffen. 
Voor het PO is nog gekeken naar de mogelijkheid om de leeftijdsafhankelijkheid zo 
vorm te geven dat het ook enige werking zou kunnen hebben naar de bekostiging 
van de BAPO. De berekeningen gaven echter aan dat op die wijze zo goed als geen 
verbetering kon worden bereikt, zij het dat de vaststelling van de maximale leeftijd op 
50 jaar voor de bepaling van de GGL enige verbetering geeft ten opzichte van de 
vaststelling van de maximale leeftijd van 45 jaar. Met het oog op de toename van het 
gebruik van de BAPO-regeling is afgesproken dat met de invoering van de lumpsum 
er een toevoeging aan het totale budget komt van 0,2%. Het komt er nu op neer dat 
in de GPL een bijdrage zit voor de BAPO die zo’n 2,0% bedraagt van de totale GPL. 
 
In de brochure ‘Personele kosten onder lumpsum’, die te downloaden is van de 
website van www.lumpsumpo.nl en van www.vosabb.nl, wordt (veel) uitvoeriger 
ingegaan op de diverse aspecten van de personele kosten en de risico’s die daar al 
dan niet mee samenhangen. 
 
Inmiddels is veel aandacht besteed aan de herverdeeleffecten die aan de orde waren 
bij de overgang van declaratie naar lumpsum. Elk bestuur en elke school kan tot 1 
augustus 2007 een analyse verkrijgen bij de lumpsumhulplijn: 0800-7272727.  
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Bijlage: Vastgestelde bedragen (V)SO 2006-2007 
 

WEC de gpl bedragen      prijspeil 2006-2007   
       
GPL bedragen       
Directie      €   69.702,46   
OP (landelijk)      €   53.780,79   
Toeslag directie      €   15.921,67   
        
OOP       €   33.189,40   
OP leeftijdsgecorrigeerd : voet     €   18.873,49   
OP leeftijdsgecorrigeerd : bedrag * GGL    €       854,93   
Landelijke GGL =     40,83 
       
Prijzen per leerling     prijspeil 2006-2007   
   vast GGL   
Basis per school:   22.146,15 1.003,17   
Cumi leerling boven de 4   726,63 32,91   
per leerling       
 vast     * GGL     

oso SO <8 SO >=8 VSO SO <8 SO >=8 VSO 
DOVN 10.655,46 5.757,87 5.764,46 183,04 180,99 190,31
SH 7.643,65 4.427,27 5.975,16 100,28 98,92 170,99
ESM 7.434,55 4.218,17 0,00 100,28 98,92 0,00
LG 9.819,37 9.819,37 10.322,32 100,97 100,97 172,61
LZs 8.895,13 4.499,16 5.361,72 89,17 87,29 156,88
LZp 6.554,59 4.283,59 4.966,05 108,83 107,89 159,10
ZMLK 5.017,70 5.017,70 5.491,92 93,19 93,19 140,98
ZMOK 6.554,59 4.283,59 4.966,05 108,83 107,89 159,10
PI 6.554,59 4.283,59 4.966,05 108,83 107,89 159,10
MG (DO-ZMLK) 14.451,62 11.103,92 9.558,27 344,02 342,57 342,31
MG (DO-BLND) 19.038,48 14.140,90 14.140,90 515,27 513,21 513,21
MG (SH-ZMLK) 9.494,66 7.045,87 6.589,36 170,90 169,87 173,55
MG (LG-ZMLK) 13.139,11 13.139,11 13.490,09 159,79 159,79 176,29
       
Toeslagen directie per hoofdschooltype           
aantal leerlingen SO of VSO SOVSO MG SO of VSO MG SOVSO   

0 0 0 0 0  
1 15.921,67 15.921,67 31.843,34 31.843,34  

50 31.843,34 47.765,01 31.843,34 47.765,01  
       
       
       
VSO programma voor oudere leerlingen aan school voor SO-ZMLK (art. 32 Regeling bekostiging personeel PO 06-07) 
Aantal leerlingen 13 jaar en ouder dat VSO-programma volgt  €   2.200,00  per leerling  
       
Justitiele jeugdinrichting verbonden aan VSO-ZMOK (artikel 34 Regeling bekostiging PO 06-07) 
vast bedrag    €      27.578,79     
per leerling    €           414,11     
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Tabel Bedrag REC en scholen VSO t.b.v. ambulante 
begeleiding 
LGF-Beroepsonderwijs      
oso BOL BBL 
DOVN 3.985 2.657  
SH 2.614 1.743  
ESM 0 0  
LG 3.985 2.657  
LZs 2.614 1.743  
LZp 2.614 1.743  
ZMLK 2.614 1.743  
ZMOK 2.614 1.743  
PI 2.614 1.743  
MG (DO-ZMLK) 2.614 1.743  
MG (DO-BLND) 0 0  
MG (SH-ZMLK) 2.614 1.743  
MG (LG-ZMLK) 2.614 1.743  
 
Bekostiging REC 2006-2007    
Basisbedrag    €     28.638   
Bedrag per school   €       9.581   
Bedrag per leerling (pos. besch.)  €         163   
Aantal leerlingen, plus  15% 
     
Aanvullende formatie opvang en begeleiding leerlingen met autisme 
Toegekende formatie in fre's schooljaar 2005-2006 100
Omrekening in fte's 0,5128  
Omrekening in geld:  €  27.578,79    
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Prijzen per leerling Ambulante Begeleiding     prijspeil 2006-2007 
       
per leerling       
PAB vast   * GGL     
oso SO VSO SO VSO   
DOVN 0,00 230,26 0,00 10,43  
SH 215,16 0,00 9,75 0,00  
ESM 217,05 0,00 9,83 0,00  
LG 932,35 201,95 42,23 9,15  
LZs 9,44 0,00 0,43 0,00  
LZp 56,62 96,25 2,56 4,36  
ZMLK 22,65 0,00 1,03 0,00  
ZMOK 56,62 96,25 2,56 4,36  
PI 56,62 96,25 2,56 4,36  
MG (DO-ZMLK) 0,00 0,00 0,00 0,00  
MG (SH-ZMLK) 0,00 0,00 0,00 0,00  
MG (LG-ZMLK) 0,00 0,00 0,00 0,00  
MG (DO-BLND) 0,00 0,00 0,00 0,00  
       
per leerling       
TAB vast   * GGL   Materiële vergoeding 2006* 
oso (S)BaO VO/WEB (S)BaO VO/WEB (S)BaO VO/WEB 
DOVN 3.570,86 1.645,77 161,75 74,55 1.159,99 530,85
SH 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 353,89 176,95
ESM 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 353,89 176,95
LG 1.606,13 1.645,77 72,75 74,55 444,33 444,32
LZs 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 346,04 231,63
LZp 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 425,83 237,11
ZMLK 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 173,02 114,02
ZMOK 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 425,83 237,11
PI 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 425,83 237,11
MG (DO-ZMLK) 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 346,04 231,63
MG (SH-ZMLK) 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 346,04 231,63
MG (LG-ZMLK) 1.606,13 1.075,79 72,75 48,73 346,04 231,63
MG (DO-BLND) 3.570,86 1.645,77 161,75 74,55 346,04 231,63
     * dienstreizen AB-ers 
 GGL =  40,83    
LGF o.g.v. landelijke GGL Materiële vergoeding *   
oso (S)BaO VO (S)BaO VO  
DOVN 9.927,93 4.689,68 1.298 522  
SH 4.415,40 3.033,24 478 202  
ESM 4.415,40 0,00 478 0  
LG 4.415,40 4.689,68 531 437  
LZs 4.415,40 3.033,24 478 256  
LZp 4.415,40 3.033,24 478 256  
ZMLK 4.415,40 3.033,24 319 139  
ZMOK 4.415,40 3.033,24 478 256  
PI 4.415,40 3.033,24 478 256  
MG (DO-ZMLK) 4.415,40 3.033,24 478 256  
MG (SH-ZMLK) 4.415,40 3.033,24 478 256  
MG (LG-ZMLK) 4.415,40 3.033,24 478 256  
MG (DO-BLND) 4.415,40 3.033,24 478 256  
   * dienstreizen AB-ers   
 


