
                                       
  
 
  Het muntenspel 
 
Spelenderwijs met alle betrokkenen keuzes maken als 
het gaat om de uitgaven in het basisonderwijs. 
 
 
(Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden ((G)MR-en), 
schoolbesturen en schoolleiders in het basisonderwijs hebben vanaf 1 
augustus 2006 te maken met de lumpsumfinanciering. Maar ook voor 
personeel en ouders is het van groot belang te weten welke keuzes er 
gemaakt worden: wat is er precies veranderd, hoe wordt de relatie gelegd 
tussen beleid en de uitgaven; wat kan wel en wat kan niet? 
 
Besturen, schoolleiders en (G)MR-en hebben in dit proces hun eigen rol en 
hun eigen verantwoordelijkheid, maar het uiteindelijke doel is hetzelfde: 
goed onderwijs voor de leerlingen. En daarmee zijn ze partners in 
lumpsum.  De inkomstenkant van een school wordt bepaald door het 
ministerie op basis van (gewogen) leerlingenaantallen. Hieruit moeten alle 
uitgaven worden betaald; nu ook de salarissen en de werkgeverslasten 
van het personeel. De eerste twee jaar zal er beleidsmatig misschien niet 
of niet veel financiële ruimte zijn voor nieuw beleid, maar er moet heel 
vroegtijdig worden nagedacht over de vraag: hoe zorgen we nu en in de 
toekomst voor een hoge kwaliteit van onderwijs en hoe financieren we 
dat?   
 
Het muntenspel is een spel waarbij keuzes worden voorbereid vanuit 
verschillende invalshoeken; het gaat om de vraag: “Als de inkomsten vast 
staan en de vaste lasten en verplichtingen zijn voldaan, is er dan nog 
enige financiële ruimte om iets extra’s te doen?” 
En zo ja, waaraan willen de verschillende partijen in de school of onder 
het bestuur deze financiële ruimte besteden? Waar gaat het schoolbestuur 
voor, wat wil de schoolleider? Welke keuzes maakt de (G)MR en welke 
wensen hebben ouders en personeel? 
Het muntenspel biedt de unieke mogelijkheid om op interactieve wijze 
met alle betrokkenen samen het proces van het maken van keuzes te 
ontwikkelen en te bespreken. Van U wordt tijdens het spel actie verwacht. 
 
Deelnemers aan dit spel zijn: bestuursleden, schoolleider(s), personeel en 
ouders en leden van de (G)MR. Uitgangspunt van dit spel is dat uit de 
begroting blijkt dat er financiële ruimte is om iets extra’s te doen en de 
vraag is dan: wie wil deze middelen waaraan besteden en waarom? Het 



gaat uiteindelijk om inzicht te krijgen in wensen, belangen en het 
verkrijgen van een goed beeld van de mogelijke belangen van de andere 
partijen. Het gaat ook om de vraag: hoe komt eigenlijk een besluit tot 
stand.  
 
In het spel worden twee belangrijke elementen uitgewerkt en wel in twee 
ronden: 

- wat wil de schoolleiding, wat wil het personeel en wat willen de 
ouders (in homogene groepen)? 

- Hoe ‘onderhandelen’ de partijen en hoe komt een besluit uiteindelijk 
tot stand (in heterogene groepen)? 

 
Spel is te koop: 
U kunt dit spel kopen via www.lumpsumportaal.nl maar als u er meer uit 
wilt halen, laat u dan begeleiden door de spelleiders van de drie 
organisaties die dit spel hebben ontwikkeld. 
 
 
 

 
 
 
Externe spelleiders: 
Spelleiders van de AOb (algemene onderwijsbond), de VOO 
(belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs) en de VOS/ABB 
(besturenorganisatie voor openbare en algemeen toegankelijke scholen) 
organiseren graag bij U op school of op bestuursniveau een bijeenkomst 
waarin dit spel wordt gespeeld. De spelleiders geven U tijdens het spel 
meer achtergrondinformatie en tips. Tijdens deze bijeenkomst gaat het 
om de toekomst van het onderwijs op de school en bij het bestuur 
(bovenschools); de invulling van het beleid en de onvermijdelijke 
financiële keuzes. 
 
Dit spel is ook uitermate geschikt voor een GMR om, al dan niet samen 
met de MR-en van iedere school en de schooldirecteuren, te spelen en 



geeft dan meer inzicht in de rol en positie van zowel de GMR als de MR-en 
als het om beleidsbeïnvloeding en om de begroting (adviesrecht) gaat.  
 
Het spel is minder geschikt voor kleine MR-en; een minimale grootte van 
20 deelnemers is nodig en als U er de ruimte voor hebt, kan dit aantal 
toenemen tot maximaal 60 deelnemers. Als kleine MR mag U wel  
schoolleiding en bestuursleden, personeel en ouders uitnodigen. Enige 
kennis van lumpsum is nodig, geïnteresseerd zijn in beleid een 
voorwaarde. 
 
Gang van zaken: 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: 
 
scholing@aob.nl 
voo@voo.nl 
vosabb@vosabb.nl  
 
   
De spelleiders houden een telefonisch intakegesprek met U, spelen het 
spel (3 tot 4 uur) en zorgen desgewenst voor follow-up als blijkt dat U 
meer inzicht wilt in beleidskeuzes en / of financiën van de school / 
organisatie. 
 
Kosten:  
        

 
 
 
Met spelleiders op locatie: € 500 per spelleider (N.B. bij meer dan 20 
deelnemers is het aan te bevelen met minstens 2 spelleiders te werken) 
N.B. Spelleiders nemen alle benodigde materialen mee. Deze behoeven 
dan niet te worden aangeschaft. 
 
Kosten van het spel (bij aankoop door school / schoolbestuur): 
 
Bord     € 32 per stuk (1 bord voor 4 deelnemers)
  
Flaps     € 10 per set (voor 20 deelnemers) 
 



Stickers    € 1 per vel per kleur (voor 12 deelnemers) 
 
Handleiding   gratis 
 
Spelregels    gratis 
 
Verzendkosten   bij verzending te bepalen 
 
CD-ROM met alle bestanden € 15 per stuk 
 
 
Informatie over het muntenspel vindt u op: 
 
www.lumpsumportaal.nl 
www.voo.nl 
www.aob.nl 
www.vosabb.nl 
www.medezeggenschapsraden.nl 
 
of u benadert een van de spelleiders en medeontwikkelaars van het 
muntenspel: 
 
r.vandijk@voo.nl;  tel. 036-5331500 dhr R. van Dijk 
ghermsen@aob.nl;    tel. O6-26416278 mevrouw G. Hermsen  
gvanmidden@vosabb.nl tel. 0348-405225  dhr. G. van Midden 
 
  


