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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 gaven in feite een bepaalde 
hoeveelheid formatie per leerling.  
 
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 functie(s) die er per onderwijssoort toe doen 
- onderbouwde bekostiging in de formatietoekenning 
- in de bekostiging rekening houden met de leeftijd van de leraren 
- budgettair neutrale omzetting 
 
De hoeveelheid formatie is omgerekend naar een bedrag per leerling op basis van de 
gemiddelde personeelslast die voor die betreffende schoolsoort geldt, naast een vloer in de 
bekostiging. Het bedrag per leerling is onderverdeeld in een vast bedrag plus een 
leeftijdsafhankelijk bedrag. 
 
De uitkomst van de omzetting van de formatietoekenning in fre’s naar de toekenning in geld 
heeft geleid tot de volgende formule voor de basisschool: 
Budget = A x 0,0596 x (p + q x GGL) + B x 0,0415 x (p + q x GGL) + C x 0,0503 x (p + q x 
GGL) + D x (p + q x GGL) + E, waarbij 
Budget = het totale schoolbudget voor formatie in euro’s d.w.z. de som van het budget voor 
de groepsformatie, de taakrealisatie, de formatie BOA, de kleinescholentoeslag en de 
toeslag directie 
A = aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar op de teldatum 
B = aantal leerlingen van 8 jaar en ouder op de teldatum 
C = aantal 'gewichtsleerlingen' of 'schoolgewicht'  
D = kleinescholentoeslag, voor scholen met minder dan 145 leerlingen ((A + B) < 145) en 
berekend volgens de formule: D = 2,1508 - (A + B) x 0,0149 
E = toeslag directie, bij minder dan 98 leerlingen éénmaal de toeslag en bij 98 of meer 
leerlingen tweemaal de toeslag 
p = vast bedrag van de leeftijdsafhankelijke gemiddelde personeelslast (GPL) 
q = bedrag per leeftijdsjaar van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 
GGL = gewogen gemiddelde leeftijd school 
 
Bekostiging schooljaar 2007-2008 
Op basis van de vastgestelde bedragen voor 2007-2008 leidt dit tot de volgende formule: 
A x (� 1.467,57 + � 39,60 x GGL) + B x (� 1.021,88 + � 27,58 x GGL) + C x (� 1.238,57 + � 
33,42 x GGL) + D + E  
 
WSNS 
De bekostiging van (de CD van) het samenwerkingsverband omvat de gezamenlijke 
zorgformatie. Deze bedraagt een vast bedrag per leerling basisschool: � 132,41.  
Voor de overdracht gelden de volgende formules: 
 
 vast X GGL  GGL-SBO1 = 41,44 
Basisformatie  �   1.078,36  �    34,92   �    2.525,32 
Zorgformatie  �   1.541,20  �    49,91   �    3.653,90 

                                                
1 Het betreft hier de landelijke GGL. Dan wordt gerekend met de hoeveelheid formatie (0,0452 fte resp. 0,0646 
fte) x de landelijke GPL. Er kan ook gekozen worden voor de GGL van de betreffende SBO. Voor nadere 
toelichting zie paragraaf 2.6 van de publicatie Lumpsumbekostiging SBO. 
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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 beschikking blijft zichtbaar dat er sprake is van 
toekenning van het budget voor de materiële exploitatie, de toekenning van het 
budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (incl. budget bestuur en 
management) en de toekenning van het formatiebudget (de personele bekostiging). 
 
Invoering van lumpsum in het primair onderwijs verandert de berekening van het 
budget voor de materiële exploitatie en het budget voor personeelsbeleid 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.  
 
Onder de personele bekostiging wordt het formatiebudget verstaan dat voorheen in 
formatierekeneenheden (fre’s) en nu in geld wordt toegekend. 
De grondslag voor de toekenning van fre’s wordt gevormd door een genormeerde 
hoeveelheid formatie per leerling. Die hoeveelheid formatie vormt nu de basis voor 
de toekenning van het formatiebudget in geld. 
 
Om te komen tot een zo eenvoudig mogelijke formule is gekozen voor een aantal 
uitgangspunten voor de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs2.  
1. De indicatoren die de omvang van de formatie in fre’s  bepalen, 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 toe doen. De normering van de hoeveelheid formatie is uitgedrukt 
in de meest bepalende functie van de betreffende schoolsoort, of bepalende 
functies van een schoolsoort. Daardoor is ook de sturende werking vervallen, 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 
is tot stand gekomen door de zogenaamde leeftijdsafhankelijke toekenning. 

5. De overgang op lumpsum is budgettair neutraal op landelijk niveau.  
 
De essentie van de bekostiging is nu in de volgende formule uit te drukken: 
 
Formatiebudget = vast bedrag + bedrag per leerling x aantal leerlingen 
 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende ‘soorten’ leerlingen met 
verschillende bedragen per leerling, maar de essentie is een lineaire bekostiging per 
leerling. In het bedrag per leerling is ook de leeftijdsafhankelijkheid verwerkt. In het 
                                                
2 Conform de huidige situatie zullen niet alle onderdelen van het stelsel in de wet (WPO en WEC) worden 
verwerkt, maar deels in algemene maatregelen van bestuur. Er is onder lumpsum alleen nog sprake van het 
Besluit bekostiging WPO resp. WEC waarin ook de formatieve middelen integraal zijn opgenomen. 
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vaste bedrag per school zit de directietoeslag in verband met de hogere salariëring, 
plus, in voorkomende gevallen, specifieke toeslagen. 
 
In deze publicatie zijn de bedragen die van toepassing zijn voor het schooljaar 
2007-2008, zoals vastgesteld in de Regeling bekostiging personeel PO 2007-
2008 van juli 2007, 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 basisschool is � 51.000) en met een landelijke GGL van 40,00 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.  
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2 Basisschool 
 
2.1 Formule toekenning omvang formatie  
Het formatiebudget in geld onder lumpsum is (net als onder het 
formatiebudgetsysteem) gebaseerd op de toekenning van een hoeveelheid formatie  
per categorie leerling waarbij onderscheid wordt gemaakt in de volgende 
categorieën: 
- het aantal leerlingen in de onderbouw (4 t/m 7 jaar) 
- het aantal leerlingen in de bovenbouw (8 jaar en ouder) 
- het schoolgewicht, ook wel aangeduid met gewichtsleerlingen, dat de uitkomst is 

van de som van de gewichten van leerlingen met aftrek van een drempelwaarde 
Er worden toeslagen gegeven voor: 
- de extra salariskosten van directieleden 
- de taakrealisatie van de schoolleiding 
- het in standhouden van een kleine school  
Daarnaast kan er nog sprake zijn van de toekenning van formatie in verband met het 
bestaan van een (formeel erkende) nevenvestiging van de school3, in verband met 
de groei van het aantal leerlingen, terwijl wegens bijzondere omstandigheden 
aanvullende formatie kan worden toegekend conform de jaarlijks verschijnende 
circulaire daarover. 
 
De toekenning van formatie per leerling is bepaald door het aantal fre’s dat onder het 
FBS systeem werd toegekend, te delen door 179 fre’s, het aantal dat overeenkomt 
met een fte functie schaal LA. Die uitkomst is rekenkundig afgerond op vier cijfers 
achter de komma. 
Deze omrekening voor de basisschool leverde de volgende gegevens. 
 
Tabel 1 Formatie kengetallen basisschool in fte’s per leerling 

Formatie kengetallen Fulltime eenheden per leerling 
 4 t/m 7 jaar 8 jr. e.o. schoolgewicht 

In fre’s (groepsformatie + 
taakrealisatie) 

10,66 7,42 7,32 

In fte’s (delen door 179) 0,0596 0,0415 0,0409 
 
De hoeveelheid formatie voor het schoolgewicht (gewichtsleerlingen) is per 1 
augustus 2006 omhoog gegaan, vanwege de ‘Regeling toekenning extra 
achterstandsmiddelen aan basisscholen voor schooljaar 2005-2006’ (Gele Katern 
2005, nummer 5, pagina 10). Vanaf 1 augustus 2006  is deze regeling opgegaan in 
de lumpsumbekostiging.  
Dat is in de  circulaire ook al aangekondigd. Dat betekent dat de toekenning van 
0,0409 fte per schoolgewicht omhoog gegaan is naar 0,0503 fte per schoolgewicht.  
 
De kleinescholentoeslag is op dezelfde wijze, deling door 179 fre’s, omgerekend in 
fte. 
 
De omvang van de hoeveelheid formatie voor een basisschool is in fulltime 
eenheden dan als volgt: 
F = A x 0,0596 + B x 0,0415 + C x 0,0503 + D 

                                                
3 Het gaat hier dus niet om een dislocatie, maar om een formeel erkende nevenvestiging waarvan het 
bestaansrecht jaarlijks wordt getoetst door het departement. 
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waarbij: 
F = de totale lineaire formatie in fulltime eenheden normfunctie schaal LA, d.w.z. de 
som van de groepsformatie (van onder- en bovenbouw), de taakrealisatie, de 
formatie BOA4 en de kleinescholentoeslag 
A = aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar op de teldatum 
B = aantal leerlingen van 8 jaar en ouder op de teldatum 
C = aantal 'gewichtsleerlingen' of 'schoolgewicht'  
D = kleinescholentoeslag in fulltime eenheden, voor scholen met minder dan 145 
leerlingen ((A + B) < 145) en berekend volgens de formule  
 D = 2,1508 - (A + B) x 0,0149 
 
De hoeveelheid lineaire formatie voor de basisschool is op deze wijze eenvoudig te 
bepalen.  
Naast de toekenning van de lineaire formatie verkreeg een school ook extra fre’s in 
verband met de hogere inschaling van de directieleden. Op de verwerking daarvan 
komen we in paragraaf 2.4 nog terug. 
 
2.2 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, vakantie-uitkering, BAPO, 
verplaatsingskosten, jubileumgratificaties en dergelijke, die tot 1 augustus 2006 
onder de declaratie vielen.  
De macrogegevens op landelijk niveau van het totale aantal formatieplaatsen van 
functie schaal LA en de totale uitgaven aan personeelskosten voor deze functie geeft 
de GPL van de functie schaal LA. Voor de bepaling van de GPL die geldt met ingang 
van 1 augustus 2006 is het schooljaar 2004-2005 als meetjaar genomen. Deze GPL 
is vervolgens aangepast aan de algemene salarismaatregelen die na dat schooljaar 
nog plaats hebben gevonden, zoals salarisverhogingen en premieaanpassingen.  
 
2.3 Leeftijdsafhankelijke toekenning 
Om in de bekostiging van de school zo goed mogelijk rekening te houden met de 
feitelijke kosten wordt rekening gehouden met de verschillen in salarislasten op basis 
van anciënniteit. Voor het effect van de anciënniteit wordt de leeftijd als indicator 
gebruikt om die anciënniteit zo goed mogelijk te benaderen. Dat bleek mogelijk voor 
de functie van de leerkracht, maar niet voor de functies van directie en 
onderwijsondersteunend personeel. Daarom is de leeftijdsafhankelijke toekenning 
alleen van toepassing voor het onderwijzend personeel. Dat blijkt te werken, ook 
omdat die functie qua omvang in de toekenning het grootst is. 
De landelijke gemiddelde leeftijd is gekoppeld aan de landelijke GPL.  
In de bekostiging per school wordt gekeken naar de gewogen gemiddelde leeftijd 
(GGL) van de leerkracht, die naar rato van de werktijdomvang meetelt.  
De GGL wordt bepaald door uit te gaan van de leeftijd in volle jaren op de reguliere 
teldatum 1 oktober T-1. De gemiddelde leeftijd wordt vervolgens bepaald door deze 
leeftijden te vermenigvuldigen met de werktijdfactor, waarna de som daarvan 
gedeeld wordt door de som van de werktijdfactoren en de uitkomst vervolgens 
rekenkundig wordt afgerond op twee cijfers achter de komma.  
                                                
4 De formatie BOA staat voor formatie bestrijding onderwijsachterstanden (BOA) en betreft de formatie die op 
grond van de gewichten van de leerlingen in achterstandssituaties wordt toegekend. Het betreft dus het 
schoolgewicht, ook wel aangeduid met ‘gewichtsleerlingen’, dat deze extra formatie oplevert. 
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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 voor de school als geheel, 
namelijk 30 jaar.  
De leeftijd per leerkracht is gemaximeerd. De redenering daarachter was 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 op het maximum van zijn schaal zitten. 
Berekeningen met dit maximum lieten zien dat de herverdeeleffecten het kleinst 
waren bij een maximum van 50 jaar.  
De bandbreedte van de leeftijdsafhankelijke toekenning varieert dus tussen de 30 en 
50 jaar en spoort redelijk met de lengte van het carrièrepatroon van 18 jaar. 
  
Voor de bepaling van de GGL gelden alle leerkrachten mee, behalve  
• leraren in opleiding 
• leraren die zijn benoemd in uitsluitend een vervangingsbetrekking, en voor wat 

betreft de overige leraren met uitzondering van de tijdelijke uitbreiding van de 
betrekkingsomvang in verband met vervanging voorzover deze benoemingen ten 
laste van het Vervangingsfonds worden gebracht. 

Deze uitzonderingen liggen in zekere zin voor de hand. De LIO zou anders een 
stevig effect hebben op de bepaling van het gemiddelde, terwijl het in principe om 
een aanstelling van beperkte duur gaat. Dezelfde overweging geldt ook voor het 
uitsluiten van de vervanger.  
In deze GGL-bepaling blijven de directieleden (inclusief de adjunct-directeur) en het 
onderwijsondersteunend personeel dus buiten beschouwing. 
 
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 is gekoppeld aan de landelijke gemiddelde leeftijd. De leeftijdsafhankelijke 
toekenning is vervolgens uitgewerkt door de GPL uit twee componenten te laten 
bestaan: 
p = een vast bedrag onafhankelijk van de leeftijd, en 
q = een bedrag dat met de 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. 
 
Voorbeeld: 
De landelijke GGL van 40,00 jaar en de GPL van � 51.000 zijn de vastgestelde cijfers voor 
het schooljaar T/T+1. De doorrekening leert dat een goede balans is gevonden door uit te 
gaan van: 

• een vast bedrag van � 25.000 en  
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• een variabel bedrag van � 650 per leeftijdsjaar. 
Met deze bedragen wordt voor een 38-jarige toegekend:  
� 25.000 + 38,00 x � 650 = � 49.700 
Berekening leert dat op diezelfde wijze verkregen wordt: 
Leraar 35 jaar: � 25.000 + 35,00 x � 650 = � 47.750 
Leraar 45 jaar: � 25.000 + 45,00 x � 650 = � 54.250 
Leraar 55 jaar: � 25.000 + 50,00 x � 650 = � 57.500 
De toekenning bij een deelbetrekking is naar rato. 
 
2.4 Hogere inschaling directieleden 
In het formatiebudgetsysteem werden aan de school extra fre’s toegekend om de 
hogere inschaling van de directieleden te kunnen bekostigen. De tabel voor deze 
toekenning is als volgt: 
 
Tabel 2 Salaire fre's voor functies schoolleiding 

leerlingen* extra fre's opbouw verbruik 
normfunctie 

maximumschalen 
van de directie 

       tot 100 48 48 227 DA 
100 tot 200 70 48 + 22 227 + 201 DA + AA 
200 tot 400 94 72 + 22 251 + 201 DB + AA 
400 tot 900 138 105 + 33 284 + 212 DC + AB 

Meer dan 900 183 111 + 72 290 + 251 DCuitloop + AC 
* het aantal leerlingen wordt bepaald door het aantal leerlingen op de teldatum te verhogen met 3% en 
naar beneden af te ronden op een geheel getal. 
 
De exacte omzetting van deze tabel in de nieuwe systematiek werd tamelijk 
ingewikkeld, met name door de vele verschillende functies.  
Daarom is voor een andere systematiek gekozen, waarbij het uitgangspunt enerzijds 
was het aantal directieleden waarvoor de school volgens de normen bekostiging 
ontving en anderzijds de gemiddeld hogere kosten van een directielid (het verschil 
tussen de GPL van een directielid en de GPL van een leerkracht). 
Uit tabel 2 blijkt al dat een school met minder dan 98 leerlingen (feitelijk aantal, 
zonder de 3% opslag) één directiefunctie heeft en scholen met 98 leerlingen of meer 
twee directieleden hebben.   
Dat is de insteek geweest voor een zo goed mogelijke benadering van de 
bekostiging met zo weinig mogelijk herverdeeleffecten. 
 
De GPL van een directielid in de basisschool in schooljaar T/T+1 is � 64.500 en dat 
is � 13.500 meer dan de GPL van de leerkracht met functie schaal LA.  
 
De structuur van de opslag is weer te geven in onderstaande tabel: 
 

Leerlingen Toeslag t.b.v. directie  
 1 tot en met 97  1 x directietoeslag 

98 of meer 2 x directietoeslag 
 
De school met minder dan 98 leerlingen krijgt in het schooljaar T/T+1 een toeslag 
van rond de � 13.500, terwijl een school met 98 leerlingen of meer rond de  
� 27.000 als toeslag krijgt. 
Deze toekenning leidde tot enige herverdeeleffecten, maar voor deze benadering is 
gekozen om te voorkomen dat een heel complex systeem nodig zou zijn voor een 
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bedrag dat relatief gering is in relatie tot het totaal van het budget. De definitieve 
meetjaargegevens hebben geen aanleiding gegeven om tot enige bijstelling op dit 
punt te komen. Gebleken is dat de herverdeeleffecten die betrekking hebben op de 
directietoeslag gunstig werken voor kleine scholen en ongunstiger voor grotere 
scholen (> 400 leerlingen), maar dat die herverdeeleffecten zo goed als verdwijnen in 
het herverdeeleffect van de school als totaliteit. 
 
2.5 Volledige formule 
De volledige formule voor de toekenning van de personele bekostiging is nu als 
volgt: 
 
Budget = A x 0,0596 x (p + q x GGL) + B x 0,0415 x (p + q x GGL) + C x 0,0503 x 
(p + q x GGL) + D x (p + q x GGL) + E  
Waarbij:  
Budget = het totale schoolbudget voor formatie in euro’s d.w.z. de som van het 
budget voor de groepsformatie, de taakrealisatie, de formatie BOA, de 
kleinescholentoeslag en de toeslag directie 
A = aantal leerlingen van 4 tot en met 7 jaar op de teldatum 
B = aantal leerlingen van 8 jaar en ouder op de teldatum 
C = aantal 'gewichtsleerlingen' of 'schoolgewicht'  
D = kleinescholentoeslag, voor scholen met minder dan 145 leerlingen ((A + B) < 
145) en berekend volgens de formule  
 D = 2,1508 - (A + B) x 0,0149 
E = toeslag directie, bij minder dan 98 leerlingen éénmaal de toeslag en bij 98 of 
meer leerlingen tweemaal de toeslag 
p = vast bedrag van de leeftijdsafhankelijke gemiddelde personeelslast (GPL) 
q = bedrag per leeftijdsjaar van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) 
GGL = gewogen gemiddelde leeftijd school 
 
De bedragen p en q worden bijgesteld op basis van de algemene salarismaatregelen 
en de jaarlijkse ontwikkeling van de landelijke gewogen gemiddelde leeftijd 
(landelijke GGL) van de normfunctie.  
 
De GPL wordt door loonbijstellingen gewijzigd, waarbij ernaar gestreefd wordt de 
verrekening van de loonbijstellingen hoogstens tweemaal per jaar in een publicatie 
over de GPL bekend te maken en nauwkeurig toe te lichten. 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 voor een bepaald schooljaar met een voor dat schooljaar vastgestelde 
landelijke GGL leiden tot de concrete vaste bedragen en het 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 ronde bedragen 
voor het schooljaar T/T+1: 
p = � 25.000 
q = �      650 
Wanneer we deze bedragen invullen in de formule hierboven, krijgt de formule voor 
het schooljaar T/T+1 de volgende vorm: 
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Formatiebudget in euro’s, prijspeil T/T+1 =  
A x 0,0596 x (� 25.000 + � 650 x GGL) + B x 0,0415 x (� 25.000 + � 650 x GGL) + C 
x 0,0503 x (� 25.000 + � 650 x GGL) + D + E  
En dit geeft nader uitgewerkt het volgende resultaat: 
A x (� 1.490 + � 38,74 x GGL) + B x (� 1.037,50 + � 26,98 x GGL) + C x (� 1.257,50 
+ � 32,70 x GGL) + D + E  
 
waarbij  
D = kleinescholentoeslag, is gelijk aan 0 als het aantal leerlingen (A + B) > 144 en 
anders  
D = 2,1508 x (� 25.000 + � 650 x GGL) - (A+B) x 0,0149 ( � 25.000 + � 650  x GGL) 
= (53.770 + � 1.398,02 x GGL) – (A+B) x (� 372,50 + � 9,69 x GGL) = 
� 109.690,80 – (A+B) x � 759,90 
E = toeslag directie, bij minder dan 98 leerlingen 1 x de toeslag, bij 98 of meer 
leerlingen twee maal de toeslag   
 
De formule wordt het meest eenvoudig als we uitgaan van een bepaalde waarde van 
de GGL. Dan zien we onmiddellijk dat het resultaat tevoorschijn komt als bedragen 
per leerling. Als we de landelijke GGL van 40,00 jaar voor het schooljaar T/T+1 
nemen wordt de formule per leerling simpelweg formatie x GPL: 
 
Budget = A x � 3.039,60 + B x � 2.116,50 + C x � 2.565,30 + D + E, met 
D = � 109.690,80 – (A + B) x � 759,90 en 
E = � 13.500 tot 98 leerlingen, voor 98 of meer leerlingen: � 27.000 
 
Deze formule levert elk jaar meteen de kengetallen op van de landelijke bedragen 
per leerling die gemiddeld worden toegekend. Ook geeft het per categorie het bedrag 
dat gemiddeld beschikbaar komt voor de onderbouw, voor de bovenbouw resp. voor 
het schoolgewicht. 
 
Voorbeeld: 
Een basisschool heeft op 1 oktober T: 
- 110 leerlingen van 4 t/m 7 jaar 
- 110 leerlingen van 8 jaar en ouder 
- 36 leerlingen met een extra gewicht van 0,25  
- 27 leerlingen met een extra gewicht van 0,9 
- de GGL bedraagt 42,00 jaar 
 
Het schoolgewicht (of aantal gewichtsleerlingen) bedraagt: 
(36x0,25+27x0,9-9%x220=) 14  
 
De personele bekostiging bedraagt: 
110 x ((� 1.490 + � 38,74 x  42,00) + 110 x (� 1.037,50 + � 26,98 x 42,00) + 14 x (� 1.257,50 
+ � 32,70 x 42,00) + 27.000 
 = � 342.878,80 + � 238.772,60 + � 36.832,60 + � 27.000 = � 645.484 
 
2.6 Overige componenten van de personele bekostiging 
Zorgformatie wsns 
De toekenning van de zorgformatie bedroeg voor 2005-2006 0,463 fre per leerling. 
Door deling met het aantal fre’s van de functie groepsleerkracht sbo, de functie LB 
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(195 fre’s) krijgen we het aantal fulltime eenheden van de functie LB. Deze deling 
geeft dan 0,00237 fte per leerling. 
De zorgformatie wordt als gezamenlijke zorgformatie basisscholen toegekend aan de 
centrale dienst van het samenwerkingsverband. Gelet op de schaal van de 
samenwerkingsverbanden is de leeftijdsafhankelijke toekenning bij de berekening 
per school achterwege gelaten en wordt gerekend met de landelijke GPL. Daarbij is 
de GPL van de functie LB voor het schooljaar T/T+1 vastgesteld op � 55.300. Met 
deze GPL wordt de toekenning dan � 131,06 per basisschoolleerling. 
 
Zorgformatie LGF 
De rugzakbekostiging blijft maandelijks uitgekeerd worden en blijft als afzonderlijk 
bekostigingselement zichtbaar. Daarbij wordt ook het deel voor ambulante 
begeleiding met bestedingsverplichting afzonderlijk zichtbaar. De toekenning wordt 
berekend op basis van de landelijke GPL, zonder leeftijdsafhankelijke toekenning, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt naar het schooldeel voor de school voor 
basisonderwijs (berekend op basis van de functie LA) en het te besteden deel voor 
ambulante begeleiding bij de school voor speciaal onderwijs (berekend op basis van 
de functie LB van het (V)SO). 
Het schooldeel voor de basisschool bedroeg in veel gevallen 19 fre’s. Omgerekend 
naar formatie (19 : 179, rekenkundig afgerond op vier cijfers achter de komma) en 
vermenigvuldigd met de GPL groepsleerkracht correspondeert dit dan met:  
0,1061 x � 51.000 = � 5.411,10. 
Het schooldeel voor de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bedroeg in veel 
gevallen 16 fre’s. Dit is teruggerekend naar de functie schaal LB in het (V)SO5 en 
correspondeert met het bedrag: (16 : 195, rekenkundig afgerond op vier cijfers achter 
de komma) x de GPL van de groepsleerkracht LB in het (V)SO. 
 
Groeiregeling 
De groeiregeling ging uit van de toekenning van 8,72 fre per leerling (groepsformatie 
8,28 fre, plus taakrealisatie 0,44 fre). Omgerekend in fulltime eenheden (functie 
schaal LA) is dit 0,0487 fte per leerling, rekenkundig afgerond op vier cijfers achter 
de komma. Wanneer de school kleiner is dan 145 leerlingen, vindt er tot het aantal 
van 148 leerlingen een korting plaats op de groeiregeling, als correctie op de 
kleinescholentoeslag die al is toegekend voor het lagere aantal leerlingen6. Deze 
korting bedroeg 2,60 fre per groeileerling beneden de 148 leerlingen. In fte is dit dan: 
2,60/179 = 0,0145 fte per betreffende leerling (rekenkundig afgerond op vier cijfers 
achter de komma). 
 
Met de landelijke GPL van � 51.000 wordt de toekenning: 0,0487 x � 51.000 =  
� 2.483,70 per leerling.  
 
Is er sprake van het opnieuw toepassen van de groeiregeling, dan zorgt de 
doorwerking van de 3% opslag voor een aanpassing van het aantal leerlingen van de 
school, die te maken krijgt met de korting. In dat geval vindt de korting plaats 
wanneer de school kleiner is dan 148 leerlingen.  

                                                
5 Let op: Het gaat hier om de GPL van de functie LB in het (V)SO en die is voor 2006-2007 vastgesteld op 
ongeveer � 53.800. De GPL van de functie LB in het speciaal basisonderwijs is voor 2006-2007 vastgesteld op 
ongeveer � 55.500 en dus duidelijk hoger. 
6 Dat de korting doorgaat tot 148 leerlingen komt weer van de 3% opslagregeling. 144 leerlingen, plus 3% 
afgerond naar beneden, geeft 148 leerlingen en tot dat aantal is dus ook de kleinescholentoeslag toegekend. 



 
VOS/ABB  aug 2007  12 

De korting werkt dan door tot het maximale aantal leerlingen van 148 leerlingen en 
boven dat aantal vindt geen korting meer plaats. 
 
Bij de groeiregeling wordt voor de berekening van het bedrag uitgegaan van de 
landelijke GPL (met de landelijke gemiddelde leeftijd).  
 
De correctie blijft gelden voor een school met minder dan 148 leerlingen. Dan geldt 
als aftrek � 739,50 per groeileerling tot het aantal van 148 leerlingen is bereikt.  
Uiteraard moeten de bedragen vervolgens nog gecorrigeerd worden voor het 
gedeelte van het schooljaar waarop het betrekking heeft. Voor bijvoorbeeld groei met 
ingang van 1 maart jaar T ontvangt de school  tot het eind van het schooljaar T 5/12e 
deel van de bedragen.  
 
In uitzonderlijke gevallen kan er ook sprake zijn van toekenning van de 
zeerkleinescholentoeslag (ZKST) aan een school. Dat zou bijvoorbeeld het geval 
kunnen zijn bij scholen die net gesticht zijn en nog heel weinig leerlingen hebben. Als 
bij dergelijke scholen de groeiregeling wordt toegepast vindt de toekenning van de 
aanvullende bekostiging in verband met groei plaats voor zover de uitkomst groter is 
dan de omvang van de ZKST. Dan wordt de uitkomst van de groeiregeling 
verminderd met de toegekende ZKST. Is de groeiregeling kleiner dan de ZKST dan 
vindt geen toekenning plaats (wordt op nul gesteld).  
 
Voorbeeld: 
Een school heeft op de teldatum 1 oktober T-1: 
- leerlingen van 4 t/m 7 jaar: 65 
- leerlingen van 8 jaar en ouder : 65 
- totaal plus 3%, afgerond naar beneden op een geheel getal: 133 leerlingen 
- Gewogen gemiddelde leeftijd: 42,00 jaar 
De school groeit in het schooljaar T/T+1 en heeft op 1 november T in totaal 147 leerlingen. 
Dat is 14 leerlingen meer dan 133 leerlingen. 
De school ontvangt groeibudget, waarbij tegelijkertijd sprake is van de correctiekorting  
((2.483,70 * (147 - 133)) - (739,50 * (147 - 133)) = � 24.418,80 op jaarbasis. 
Let op: GGL speelt geen rol! Er wordt gerekend met de landelijke GPL. 
Per maand is het rond de � 2.034,90 vanaf 1 november T. 
 
Er heeft wel een belangrijke verandering plaatsgevonden in het moment van de 
telling bij  de groeiregeling. Tot 1 augustus 2006 kon men zelf kiezen op welke dag in 
de maand geteld werd en kon men voor de declaratie uitgaan van de toekenning per 
de eerste dag van de maand volgend op de telling.  
Met het oog op de correcte verwerking (er vindt in principe geen bevoorschotting 
meer plaats, bij lumpsumbetaling vindt de feitelijke correcte betaling zo spoedig 
mogelijk plaats) moet de telling op de eerste dag van een maand plaatsvinden om te 
bepalen of de school in aanmerking komt voor extra bekostiging. Als dat het geval is, 
dient men opgave te doen van die telling aan het ministerie7 en gaat de aanspraak 
ook vanaf die eerste dag in die maand in en zal de feitelijke betaling op het 
gebruikelijke betaalmoment in de daaropvolgende maand plaatsvinden, inclusief de 
betaling voor die eerste maand. De eerste dag van de maand is dus de datum om na 
te gaan of men voldoende gegroeid is om in aanmerking te komen voor de 
                                                
7 Wanneer het onderwijsnummer is ingevoerd, is het de bedoeling dat de opgave van de inschrijving van een 
leerling bij de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen er toe leidt dat de toepassing van de groeiregeling 
vervolgens automatisch plaats vindt. 



 
VOS/ABB  aug 2007  13 

toepassing van de groeiregeling. Het betekent ook dat in plaats van 31 maart als 
laatste teldag voor de reguliere groeiregeling, nu 1 april  de laatste teldag is! 
De criteria voor de omvang van de groei waaraan men moet voldoen, veranderen 
niet. Dat houdt in dat de eerste groeitelling tenminste 13 leerlingen hoger moet zijn 
dan die van de telling op 1 oktober T-1, verhoogd met 3% en afgerond naar beneden 
op een geheel getal. Voor de tweede groeitelling geldt dan nog alleen het criterium 
van tenminste 13 leerlingen. 
Voor de periode vanaf 1 april tot en met 1 juni blijft de bijzondere groeiregeling 
gelden. De wijze van berekening blijft analoog, alleen geldt dan als criterium het 
aantal leerlingen van 26. 
Ook het buiten beschouwing laten van 1 juli voor de toepassing van de groeiregeling 
blijft gelden.  
De bestaande regeling dat de telling van de eerste schooldag leidt tot de toekenning 
van extra formatie vanaf 1 augustus van dat schooljaar wordt gecontinueerd8.  
 
Aanvullende formatie 
De toekenning van aanvullende formatie wegens bijzondere omstandigheden vond  
plaats per beschikking. De beschikking vermeldde het aantal fre’s en het deel van 
het jaar waar het betrekking op had. 
In de huidige beschikking wordt het aantal fres vanzelfsprekend niet meer vermeld, 
maar het aantal fte’s dat daarmee correspondeert en dat wordt vervolgens 
vermenigvuldigd met de GPL zonder de leeftijdsafhankelijke toekenning. De uitkomst 
is dan weer een bedrag, waarbij nog een correctie kan plaatsvinden voor het deel 
van het jaar waarop het betrekking heeft. 
 
Voorbeeld: 
Voor de aanwezigheid van schipperskinderen die in een internaat of pleeggezin verblijven, 
werden o.g.v. de regeling bijzondere omstandigheden extra fre’s toegekend. Bijvoorbeeld 39 
fre’s als er sprake was van 3-6 leerlingen die aan de voorwaarden voldeden.  
De toekenning onder lumpsum is: 
39/179 x GPL basisschool = 39/179 x � 51.000 = � 11.112,90 
 
Nevenvestiging 
De extra toekenning voor een school met nevenvestiging bestaat uit twee 
componenten:  
a. driekwart van het verschil in formatieomvang tussen de berekening van de hoofd- 
en nevenvestiging(en) afzonderlijk aan de ene kant en de berekening van de school 
in zijn geheel aan de andere kant, 
b. extra formatie bestrijding onderwijsachterstanden (formatie BOA), omdat de 
omvang van deze formatie per vestiging wordt berekend. 
 
Ad a.: 
Door de lineaire formatieberekening is voor de eerste component alleen de 
kleinescholentoeslag aan de orde. Het aantal leerlingen van de totale school is 
immers gelijk aan de som van de leerlingaantallen per vestiging, en de toekenning 
per leerling is identiek. Het verschil van de lineaire componenten is dus gelijk aan 0. 
De extra toekenning in verband met de nevenvestiging wordt gelijk aan 0,75 x (het 

                                                
8 Kort na 1 augustus 2006 gaf Cfi eerst een regeling uit waarin de telling van de eerste schooldag niet 
terugwerkte tot 1 augustus. Begin oktober is dit gecorrigeerd met een brief van Cfi aan alle scholen/besturen 
waarin dit is teruggedraaid (website Cfi d.d. 9 oktober 2006). 
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verschil in de kleinescholentoeslag van de afzonderlijke vestigingen resp. van de 
school als geheel). 
 
Voorbeeld: 
Uitgaande van de GPL van � 51.000 met de GGL van 40,00 jaar voor het schooljaar T/T+1 
bedraagt de kleinescholentoeslag:  
2,1508 x � 51.000 – (A + B) x 0,0149 x � 51.000 = � 109.690,80 – (A + B) x � 759,90 waarbij 
(A + B) gelijk is aan het totaal aantal leerlingen onder- en bovenbouw.  
Voor een school met 200 leerlingen met ook de GGL van 40,00 jaar, waarvan de 
hoofdvestiging 150 en de nevenvestiging 50 leerlingen heeft, bedraagt de 
kleinescholentoeslag: 

school totaal:   0 (aantal leerlingen > 144 leerlingen) 
hoofdvestiging:  0 (aantal leerlingen > 144 leerlingen) 
nevenvestiging: � 109.690,80 – 50 x � 759,90 = � 71.695,80 

De extra toekenning i.v.m. de nevenvestiging bedraagt: 
0,75 x (verschil hoofd- plus nevenvestiging resp. school totaal) = 
0,75 x � 71.695,80 = � 53.771,85 
 
Ad b.: 
Er wordt uitgegaan van de formatie BOA zoals die voor de hoofd- en 
nevenvestiging(en) afzonderlijk wordt berekend in plaats van de formatie BOA zoals 
die voor de school in zijn geheel wordt berekend.  
 
Voorbeeld: 
Nemen we weer het laatste voorbeeld met de volgende leerlinggegevens: 
   School geheel  hoofdvestiging nevenvestiging 
Leerlingen  200   150   50 
Gewicht 0,25      8       4     4 
Gewicht 0,9    40       0   40 
Schoolgewicht   20       0   33 
De school in zijn geheel zou voor het schoolgewicht 20 (gewichtsleerlingen) de formatie BOA 
hebben gekregen, de berekening voor de afzonderlijke vestigingen bedraagt 0 resp. 
schoolgewicht 33 (gewichtsleerlingen). Vanwege de nevenvestiging ontvangt de school in 
zijn geheel dus voor het schoolgewicht 13 (gewichtsleerlingen) extra formatiebudget. 
Dit is (met de GPL van � 51.000 en de GGL van 40 jaar), extra: 
((� 1.257,50 + � 32,70 x 40) x het schoolgewicht (13 gewichtsleerlingen) = 
� 2.565,30 x 13 = � 33.348,90. 
 
In totaal is dus het extra budget in verband met de nevenvestiging in dit voorbeeld:  
(� 53.771,85 + � 33.348,90 =) � 87.120,75 
 
BAPO 
De BAPO werd toegekend door het deel van de werktijdfactor waarmee het 
correspondeerde om te rekenen in het aantal fre’s dat bij de desbetreffende functie 
hoort. Dat aantal fre’s viel vrij en kon men weer vrij besteden. 
Met de lumpsumbekostiging verkrijgt men in feite een opslag voor de BAPO. Die 
opslag is vastgesteld op basis van het landelijke budget dat daarvoor beschikbaar is 
volgens de gegevens van het meetjaar 2004-2005. Deze opslag is een integraal 
onderdeel van de GPL. Uit de gegevens van het meetjaar blijkt dat het gaat om zo’n 
1,8% van de GPL die gemiddeld besteed wordt aan BAPO. Met het oog op de 
toename van de BAPO waarvan in de afgelopen jaren nog sprake is geweest, is 
besloten om nog 0,2% aan de GPL toe te voegen met ingang van 1 augustus 2006. 
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Het betekent dat in de GPL zo’n 2,0% is opgenomen voor de gemiddelde kosten van 
BAPO. Het leidt tot een budget dat binnen het totale formatiebudget per 
school/bestuur aanwezig is om de kosten van BAPO te bestrijden. Dit budget kan 
positief dan wel negatief afwijken van de feitelijke uitgaven die men heeft. Wat dat 
betreft is er sprake van herverdeeleffecten.  
 
Er 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 geen verbetering kon 
worden bereikt. 
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3 Samenwerkingsverband WSNS en Leerlinggebonden financiering (LGF) 
 
In het voorgaande is beknopt in paragraaf 2.6 al aangegeven hoe de 
lumpsumbekostiging van het samenwerkingsverband berekend moet worden.  
Voor de lumpsumbekostiging van het samenwerkingsverband geldt dat dit alleen een 
verandering met zich brengt voor de bekostiging van de formatieve middelen.  
 
Ook hier geldt dat de bestaande systematiek voor de berekening van het budget voor 
materiële exploitatie in principe onveranderd blijft. Wel zal de toekenning van de 
middelen voor de materiële exploitatie - die momenteel via de scholen verloopt als 
een onderdeel van de post administratie, beheer en bestuur (ABB) - met ingang van 
1 januari 2007 rechtstreeks aan de centrale dienst van het samenwerkingsverband 
gaan plaatsvinden. Het gaat hierbij om het bedrag van � 6,61 voor het kalenderjaar 
2007.  
 
Voor het samenwerkingsverband is het van belang om te weten hoe de 
lumpsumbekostiging is geregeld van de formatieve middelen die worden toegekend 
aan de basisschool resp. aan de SBO ten behoeve van het zorgbeleid WSNS. 
In een afzonderlijke publicatie ‘Lumpsumbekostiging SBO en samenwerkingsverband 
WSNS’ (uitgegeven door het projectbureau lumpsum primair onderwijs, september 
2005), is uitvoerig ingegaan op alle aspecten van deze bekostiging. In deze 
publicatie beperken we ons tot die zaken die met name van belang zijn voor de 
basisschool. 
 
In paragraaf 3.2 wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de leerlinggebonden 
financiering (LGF). 
 
3.1 Bekostiging zorgformatie basisschool 
In de wet is opgenomen dat de gezamenlijke zorgformatie van de basisscholen wordt 
toegekend aan de centrale dienst van het SWV, tenzij het SWV slechts uit één 
bestuur bestaat. Gemakshalve gaan we er vanuit dat er sprake is van een centrale 
dienst. De grondslag voor de zorgformatie van de basisscholen is in de 
formatieregeling opgenomen, de berekening wordt ook per school gemaakt en bij de 
toekenning aan de centrale dienst wordt de zorgformatie per basisschool door Cfi 
gespecificeerd. 
De omvang van de gezamenlijke zorgformatie werd in het FBS-systeem berekend op 
basis van een toekenning van een genormeerd aantal fre’s per leerling, waarbij 
teldatum 1 oktober T-1 bepalend was voor het aantal leerlingen. Dat aantal fre’s 
bedroeg 0,463 fre per leerling. Voor de omrekening in geld is uitgegaan van de 
omrekening van de fre’s in formatieplaatsen, die vervolgens met de gemiddelde 
personeelslast van een formatieplaats is vermenigvuldigd.  
Omdat het samenwerkingsverband met name te maken heeft met de bekostiging van 
de SBO, is voor de vaststelling van het aantal formatieplaatsen gekozen voor de 
meest bepalende functie van de SBO, namelijk de functie leerkracht schaal LB. 
Verder is de afweging gemaakt dat de berekeningen betrekking hebben op alle 
basisscholen van het samenwerkingsverband, dat de gemiddelde leeftijd daarom 
dicht bij het landelijke gemiddelde zou liggen en het dus niet zinvol was om de 
leeftijdsafhankelijke aanpassing per basisschool in de berekening te verwerken. 
Daarom is uitgegaan van de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) van de 
functie LB. 
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De berekening van de lumpsumbekostiging is daardoor vrij eenvoudig. De 0,463 fre 
per leerling komt overeen met 0,463/195 fte functie LB (rekenkundig afgerond op vijf 
cijfers achter de komma) en die wordt vermenigvuldigd met de GPL van die functie. 
De GPL voor de SBO is vastgesteld op � 55.300 per fte voor het schooljaar T/T+1, 
zodat de toekenning 0,00237 x � 55.300 = � 131,06 per leerling basisschool 
bedraagt.  
Het budget per school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen x het 
zorgformatiebudget per leerling en voor het samenwerkingsverband in zijn geheel 
geldt dat het gezamenlijke zorgformatiebudget basisscholen overeenkomt met het 
totaal aantal basisschoolleerlingen x het zorgformatiebudget per leerling. Met het 
jaarlijks vaststellen van de GPL van de functie LB is tevens het zorgformatiebudget 
per leerling bepaald. 
 
Wanneer een SWV géén SBO heeft (momenteel betreft dat slechts één verband), is 
er een specifieke bepaling die ervoor zorgt dat twee procent van de leerlingen van 
elke basisschool van dat SWV tevens de zorgformatie krijgt toegerekend die anders 
naar de SBO van een verband zou zijn gegaan, plus de toerekening van een stukje 
van de hogere inschaling van de schoolleiding. Door deze laatste toevoeging ging de 
zorgformatie in dat geval van 12,6 naar 12,76 fre per leerling. Ook deze formatie 
werd in eerste instantie toegekend aan de centrale dienst van het SWV.  
De twee procent werd vastgesteld door de uitkomst rekenkundig af te ronden op een 
geheel aantal leerlingen. Met de lumpsumbekostiging is er voor gekozen om die 
afronding achterwege te laten en de uitkomst van het percentage meteen te 
gebruiken voor de berekening in euro’s in centen nauwkeurig. 
De uitkomst is: 
2% aantal leerlingen basisschool x zorgformatie x GPL functie LB in euro’s. 
2% aantal leerlingen basisschool x 0,0654 x � 55.300 =  
aantal leerlingen basisschool x 2% x � 3.616,62 =  
aantal leerlingen basisschool x � 72,33.  
 
Vanuit samenwerkingsverbanden is reeds aangestipt dat de bekostiging geen 
rekening houdt met de leeftijd van het personeel dat aangesteld kan zijn voor een 
samenwerkingsverband bij bijvoorbeeld een centrale dienst. Dat is juist, de 
bekostiging is gebaseerd op de landelijke GPL van de functie leerkracht schaal LB, 
waarbij de leeftijdsafhankelijke component geen rol speelt. Dat gebeurt omdat de 
toekenning uitgaat van de bekostiging van de basisscholen - het gaat om de 
gezamenlijke zorgformatie basisscholen van het verband - en de GGL van alle 
scholen van het samenwerkingsverband zal in vrijwel alle gevallen zeer dicht 
aanliggen tegen de landelijke GGL. De besteding van het budget voor personele 
uitgaven (die heel divers kan zijn) is geen argument om de toekenning te koppelen 
aan de GGL van het personeel in dienst van het samenwerkingsverband.  
Terecht is gesignaleerd dat dit kan betekenen dat een samenwerkingsverband voor 
hogere personele lasten kan komen te staan. Er kan nl. sprake zijn van de 
aanstelling van personeel dat een hogere personeelslast heeft dan het landelijke 
gemiddelde van de functie waarop het fre-verbruik was gebaseerd. Alleen in dat 
geval zullen de personeelskosten hoger zijn.  
 
3.2 Leerlinggebonden financiering (LGF) 
Met de leerlinggebonden financiering ontvangt iedere school voor basisonderwijs een 
zogenaamde rugzak voor een leerling die geïndiceerd is voor het (voortgezet) 
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speciaal onderwijs. Een deel van die rugzak moet overgedragen worden aan een 
school voor (V)SO om daarvoor ambulante begeleiding te ontvangen voor de 
betreffende leerling. 
 
De toekenning van middelen vond wat de formatie betrof in fre’s en wat de exploitatie 
betreft in euro’s plaats in het schooljaar waarin de leerling ingeschreven was op de 
betreffende school voor basisonderwijs, waarbij de bekostiging inging per de 1e van 
de maand volgend op het moment van inschrijving.  
 
Onder lumpsum is het aantal fre’s omgerekend in een hoeveelheid formatie, 
uitgedrukt in de functie LA, die vervolgens is omgerekend in geld waarbij uitgegaan is 
van de landelijke gewogen gemiddelde leeftijd. Deze omrekening geldt voor zowel de 
basisschool als de SBO.  
 
Voorbeeld:  
Een basisschool ontvangt per 1 januari T+1 voor een leerling die voor het ZMLK is 
geïndiceerd de leerlinggebonden financiering. De basisschool zelf ontving daarvoor 19 fre’s. 
Dit is 19/179 = 0,1061 fte. Dit geeft nu op jaarbasis: 
0,1061 x � 51.000 = � 5.411,10 
Per maand is dit � 450,93 ingaande 1 januari T+1 en dit geeft in totaal in het schooljaar 
T/T+1 het bedrag van 7 x � 450,93 = � 3.156,51 
Voor de exploitatie wordt � 846,- op jaarbasis ontvangen. Dit is per maand � 70,50 en voor 7 
maanden � 493,50. 
 
De toekenning van de middelen is afhankelijk van de schoolsoort waarvoor de 
leerling geïndiceerd is. Zie daarvoor de tabel in de bijlage. 
 
Voor de ambulante begeleiding ontvangt de school voor (V)SO op analoge wijze een 
hoeveelheid formatie die wordt omgerekend o.b.v. de landelijke GGL en GPL die van 
toepassing is voor het (V)SO en MI-middelen.  
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Bijlage: Vastgestelde bedragen basisschool 2007-2008 
 
Basisonderwijs, de GPL bedragen 2007-2008 
Directie  �   64.837,09     
OP (landelijk)  �   51.338,34     
Toeslag Directie  �   13.448,75     
      
OP  leeftijdsgecorrigeerd: voet  �   24.623,63     
OP  leeftijdsgecorrigeerd: bedrag * GGL  �        664,47     
Landelijke GGL = 40,28     
      
Prijzen per leerling      
Onderwijzend personeel vast  x GGL  GPL waarde 
Onderbouw formatie  �     1.467,57 +  �       39,60   �      3.062,66 
Bovenbouw formatie  �     1.021,88 +  �       27,58   �      2.132,80 
Achterstandsformatie  �     1.238,57 +  �       33,42   �      2.584,73 
Kleine scholentoeslag (tot 145 ll.):      
voet  �   52.960,50 +  �  1.429,14   �  110.526,26 
aftrek = aantal leerlingen  �        366,89 +  �         9,90   �         765,66 
Directie      
Toeslag tbv directie      
1 tot en met 97  �   13.448,75     
98 leerlingen of meer  �   26.897,50     
      
Totaal tenminste:  � 79.752,80 +  �  1.789,22   �  151.822,58 
      
groei per leerling (tenminste 13 ll.)  �     2.502,61     
korting per leerling beneden de 148 ll.  �        745,13     
 
 
Zorgformatie, (naar centrale dienst) de GPL bedragen 2007-2008 
OP (landelijk) sbao  �   55.520,23 
  
Prijzen per leerling  
zorgformatie bao  �      131,58 
zorgformatie sbo (12,6 fre per ll.)  �   3.586,61 
  
extra zorgformatie voor SWV zonder sbao  �   3.631,02 
(gebaseerd op 12,76 fre per leerling)  
per basisschoolleerling (2%)  �        72,62 
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Tabel Rugzak basisschool en SBO o.b.v. landelijke GGL (40,28) en GPL 
basisschool (� 51.388,34) op jaarbasis, 2007-2008 
 
LGF euro's MI  
oso (S)BAO (S)BAO 
DOVN  �  11.197,52   �   1.020  
SH  �    5.452,30   �      911  
ESM  �    5.452,30   �      911  
LG  �    5.452,30   �      911  
LZs  �    5.452,30   �      911  
LZp  �    5.452,30   �      911  
ZMLK  �    5.452,30   �      859  
ZMOK  �    5.452,30   �      911  
PI  �    5.452,30   �      911  
MGA  �  11.197,52   �      911  
MGB  �  11.197,52   �      911  
DOBLN  �  11.197,52   �      911  
MGF  �  11.197,52   �      911  
 


