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Lumpsumprijzen voor 2008-2009 aangepast 
 
De GPL bedragen voor het PO voor het schooljaar 2008-09 waren al in april gepubliceerd 
(zie het eerdere bericht op onze website van 7 april jl.), maar het was toen al zeker dat deze 
bedragen nog zouden worden aangepast. De aanpassing was nodig omdat in de eerste 
plaats in de bedragen voor 2007-08 de premieaanpassingen per 1 januari 2008 nog definitief 
moesten worden vastgesteld en dan dus ook doorwerken in de bedragen voor 08-09.  
In de tweede plaats moesten de effecten van het Convenant LeerKracht met betrekking tot 
2008-09 nog worden toegevoegd. 
 
In juni 2008 zijn de definitieve bedragen voor 07-08 vastgesteld met daarin verwerkt de 
premieaanpassingen. Voor de bepaling van de bedragen voor 2008-09 is daarmee het 
vertrekpunt de bedragen van 2007-08. 
Daaraan worden de effecten toegevoegd die na 1 januari 2008 optreden voor 2008 resp. 
2009. Dit leidt tot het volgende schema voor de gebruikelijke aanpassingen: 
 
Start is de definitieve GPL 2007-2008   
 2008 2009 
a. eruit halen incidentele verhoging 07/08 : -0,25% -0,25% 
erbij : effecten na 01-01-2008:   
b. doorwerking oude CAO 2005 - 2007 v/a 01-01-2009  0,02% 
c. niet verwerkte deel Str EJU per 01-01-2008 1,0% erbij 0,07% 0,07% 
d. ASM 2,2% per 01-08-2008  2,00% 2,20% 
e. structurele nabetaling premies 0,05% 0,05% 
f. incidentele nabetaling premies 1e 7mnd 2008 0,03% 0,03% 
subtotaal t.o.v. 2007-2008 1,90% 2,12% 
   
g. gemiddeld over schooljaar 08/09 t.o.v. GPL 07-08 2,05% 
h. T.o.v. GPL 2007/2008 is het  2,04% 
   
i. bijstelling VF opslag 0,280% 0,280% 
j. bijstelling PF-opslag -0,402% -0,399% 
subtotaal -0,122% -0,119% 
   
k. aftrek VF/PF -0,12% 
   
T.o.v. GPL 2007/2008 is het  1,92% 
 
Toelichting per onderdeel 
Ad a.: De eindejaarsuitkering 2007 is verwerkt in de bekostiging voor 07-08 terwijl de 
bekostiging in feite vanaf het ontstaan van het recht op die uitkering per 1 januari 2007 al 
had moeten starten en dus al in de GPL voor 06-07 verwerkt had moeten worden. Maar het 
onderhandelingsresultaat kwam pas in november 2007 definitief gereed. Daarom is de GPL 
voor 07-08 incidenteel 0,25% te hoog vastgesteld. Deze incidentele verhoging wordt nu dus 
weer ongedaan gemaakt. 
Ad b.: De complexe regelgeving zorgt ervoor dat mutaties in salarissen en premies vaak nog 
lange tijd in geringe mate doorwerking hebben. 
Ad c.: Het verwerken van de eindejaarstoeslag 2007 in de pensioengrondslag is daarvan ook 
een voorbeeld.  
Ad d.: De algemene salarismaatregel per 1 augustus 2008 wordt pas per 1 januari 2009 in 
de pensioengrondslag verwerkt en dan pas geldt ook de premieheffing erover. Vandaar dat 
het effect per 1 augustus 2008 2,0% is in plaats van 2,2%. 
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Ad e.: Dit betreft een correctie van de verwerking van premiemutaties per 1 januari 2008. (In 
concreto betreft dit de pseudo-WW premie.) 
Ad f.: Hiermee wordt het incidentele effect gecorrigeerd van de onjuiste verwerking van de 
premiemutatie onder e. (Deze 0,03% gaat er voor 09-10 dus weer af.) 
Ad g.: Conform het betaalritme (34,55% in 2008 en 65,45% in 2009) worden de percentages 
voor 2008 resp. 2009 omgerekend naar het schooljaar 08-09. 
Ad h.: Het percentage t.o.v. 07-08 wordt nog qua niveau gecorrigeerd voor de 0,25% die in 
dat jaar incidenteel was toegekend (zie ad a.). 
Ad i. en j.: De opslag voor het Vervangingsfonds (VF) resp. het Participatiefonds (PF) is 
aangepast per 1 augustus 2008. De opslag voor het VF stijgt licht terwijl die voor het PF 
duidelijk daalt. Dit laatste was te voorzien mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt 
waardoor de uitkeringen vanwege inactiviteit dalen. 
Ad k.: Ook hier de omrekening conform het betaalritme naar het schooljaar 08-09 
 
Het resultaat is een verhoging van de GPL met 1,92%. 
 
Bijstellingen actieplan LeerKracht 
Nu het Convenant getekend is voor het PO en VO ontstaan ook de effecten in de 
bekostiging. In onderstaand schema het overzicht voor het schooljaar 2008-09. De 
bekostigingsgevolgen van de functiemix zijn pas voor het eerst aan de orde per 1 augustus 
2010. 
 
Aktieplan bijstellingen 2008 2009 
l. extra  200 euro 1,47% 0% 
m. carrièrepatroon en toeslag maximum ( alleen OP) 0% 1,27% 
   
n. Bijstelling i.v.m. met Aktieplan OP 1,34% 
o. Bijstelling i.v.m. met Aktieplan DIR en OOP 0,51% 
   
p. Totale percentuele bijstelling OP 3,26% 
q. Totale percentuele bijstelling Directie en OOP 2,43% 
   
r. extra verhoging directietoeslag (toeslag van � 275) � 3.063 
 
Toelichting per onderdeel: 
Ad l.: Dit betreft de extra incidentele toekenning van � 200 voor alle werknemers in het PO. 
Deze toekenning komt bovenop de toekenning van de structurele nominale uitkering in 
oktober op De dag van de leraar van � 110. Het incidentele karakter van de toekenning van 
de � 200 betekent dat voor 09-10 deze toekenning weer in mindering op de bekostiging 
wordt gebracht. 
Ad m.: Het effect van de inkorting van de carrièrepatronen van 18 regels naar 17 regels per 1 
januari 2009 is hier aan de orde evenals de uitlooptoeslag voor degenen die dan al op het 
maximum van hun schaal zitten (mits geen negatieve of gunstige beoordeling, nader uit te 
werken in de CAO PO). Het betreft alleen onderwijzend personeel (OP). De omrekening 
heeft plaats gevonden door het gehele budget dat samenhangt met deze beide 
verbeteringen om te rekenen tot een verhoging van de GPL. De inkorting van het 
salarispatroon wordt de komende jaren nog gevolgd door verdere verlagingen. Daarom 
wordt nog apart bezien of deze omrekening over enige tijd wellicht moet leiden tot een 
aanpassing van het vaste en het leeftijdsafhankelijke bedrag dat voor de bekostiging wordt 
gehanteerd. Nu het nog maar de eerste stap betreft die gedurende het schooljaar start, is er 
voor gekozen om de omrekening simpel te doen als een verhoging van de GPL voor dit 
schooljaar. 
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Ad n. en o.: De toekenningen verschillen per functiecategorie. Voor alle categorieën geldt de 
toekenning van de 200 euro, maar alleen voor het OP geldt de inkorting carrièrepatroon en 
de uitlooptoeslag. Omrekening naar het schooljaar op basis van het betalingsritme leidt tot 
de extra verhoging van 0,51% voor directie en OOP, terwijl het OP er 1,34% op vooruitgaat.  
Ad p. en q.: De totale ophogingen betreffen de som van de ‘gewone’ ophoging plus de 
ophoging als gevolg van het actieplan LeerKracht en zijn voor directie en OOP resp. OP 
2,43% resp. 3,26%. 
Ad r.: De toeslag voor de schoolleider is in principe geen automatisme wat de toekenning 
betreft. Het moet nog worden uitgewerkt in de CAO PO en daar wordt aan gewerkt. De 
toekenning gaat in per 1 januari 2009. De bekostiging wordt niet verwerkt in een ophoging 
van de GPL, maar in een nominaal bedrag dat toegevoegd wordt aan de eerste 
directietoeslag. 
 
De Cfi-publicatie van de regeling met alle bedragen en de toelichting erbij zal naar 
verwachting eind deze maand verschijnen. Spoedig gevolgd door de toezending van de 
beschikkingen. In (de toelichting bij) de regeling zal ook expliciet de condities worden 
opgenomen voor de toekenningen die conform het actieplan per 1 januari 2009 zullen gaan 
gelden. Het is zaak daar goed kennis van te nemen. 
 
De GPL bedragen daarin voor OP zijn allemaal verhoogd met 3,26% en voor directie en 
OOP verhoogd met 2,43%. Dit zijn verhogingen waarbij het salarisniveau van 1 augustus 
2008 het vertrekpunt is en de inkorting van de schalen ook verwerkt zit in de stijging van de 
GPL. Omrekening van de stijgingspercentages op de gemiddelde situatie (de landelijke 
aantallen fte’s in 2006 per functiecategorie) leidt tot een gemiddelde stijging van rond de 
3,14%. 
 
De toekenning van de toeslag aan de directeur van � 275 per maand is voor de bepaling van 
de verhoging van de GPL buiten beschouwing gelaten omdat deze toekenning rechtstreeks 
in de directietoeslag is opgenomen. Wanneer echter alle verhogingen als één gemiddelde 
worden vastgesteld – van belang om een idee te krijgen van de gemiddelde kostenverhoging 
– dan gaat het om een stijgingspercentage van rond de 0,31%.  
Het totale stijgingspercentage waarin alle verhogingen dan zijn verwerkt leidt dus tot een 
gemiddeld percentage van in totaal 3,45% ten opzichte van de feitelijke GPL van 07-08. Dit 
is een belangrijk gegeven voor de begroting voor 08-09 en de komende jaren. 
 
De prijsaanpassing van de GPL vergt nog een nadere analyse met betrekking tot de 
doorwerking van de werkgeverslasten. Daarover volgt afzonderlijk een nadere publicatie. 
 
Bijgaand wel het Excelbestand waarin u alle nieuwe bedragen uit de publicatie per 
schoolsoort (basisschool, SBO en (V)SO) en voor de samenwerkingsverbanden WSNS ziet 
weergegeven. 
 
Er zijn nog enkele kanttekeningen te plaatsen rond de nu gepubliceerde bedragen. 
 
Budget Personeelsbeleid (PAB) 
Het budget personeelsbeleid wordt verhoogd met de index van 3,26% maar daarbovenop 
komt nog een extra toekenning. Die is het gevolg van de doorwerking van het Convenant 
Professionalisering met de structurele verhoging van 0,76%. Deze verhoging is van kracht 
sinds 1 januari 2008 en daarom vindt een incidentele verhoging plaats van 0,44% in verband 
met de voorbije eerste 7 maanden van 2008. Die incidentele 0,44% gaat er volgend jaar dus 
weer af. 
In het budget PB zit ook het bedrag voor de kosten van onderwijsbegeleiding (OBD) en dat 
betreft voor 08-09 het structurele bedrag van � 48,07. Het bedrag is iets hoger dan verwacht 
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omdat in de complexe berekening de tussentijdse indexeringen ook zijn verwerkt. In dit 
bedrag zitten nu alle middelen voor OBD plus de 19% BTW kosten waarvan sprake is bij 
uitbesteding. Dit bedrag geldt zowel voor de basisschool, de SBO als het (V)SO. 
 
In het budget personeelsbeleid is de Zwartescholentoeslag (ZST) – zoals aangekondigd – in 
afbouw. Het komt er op neer dat de oude bedragen voor 2/3e resp. 1/3e in de schooljaren 08-
09 resp. 09-10 nog worden toegekend, waarbij die bedragen nog wel met de index worden 
verhoogd. Dat betreft zowel de regeling voor de basisschool, de SBO als het (V)SO. Daarna 
is het afgelopen. 
De vrijvallende gelden worden ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid in het kader 
van de komende Impulsgebieden. Voor de SBO en het (V)SO is het plan dat de vrijvallende 
gelden ingezet gaan worden in het kader van passend onderwijs. 
 
Budget B&M 
De indexering geldt nu ook (voor de eerste keer) voor het budget B&M. Er is zelfs sprake van 
enige extra ophoging, namelijk met 0,12% extra naar 3, 38%. De extra ophoging is het 
gevolg van het feit dat de indexering al per 1 januari 2008 is ingegaan.  
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur 
Augustus 2008 
 
 
Bijlage: - Excelbestand Prijsaanpassingen 2008-2009 augustus 2008.  
 


