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Lumpsumbedragen 2007-2008 bekend 
 
De bedragen voor de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs in schooljaar 
2007/2008 zijn bekend. Ze wijken slechts weinig af van die van het lopende 
schooljaar 20062007. 
 
In een Excel-bestand bij dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Financiën/Lumpsum) 
zijn alle bedragen opgenomen die in de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 
worden gepubliceerd. De gegevens staan in afzonderlijke werkbladen voor de 
basisschool, het speciaal basisonderwijs, het samenwerkingsverband en voor scholen 
voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 
De indexering tot en met maart 2007 leidt tot een verhoging met 0,63 %. Daarin zijn 
alle wijzigingen van algemene salarismaatregelen en premies meegenomen. Wijzigingen 
die nog gaan plaatsvinden, zullen nog tot bijstelling kunnen leiden, bijvoorbeeld als 
gevolg van de nieuwe cao die er nog moet komen.  
 
De Regeling moet nog door staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW worden 
ondertekend. Het is de bedoeling dat dit voor 1 april gebeurt en dat de publicatie in het 
Staatsblad voor 15 april plaatsvindt. De beschikkingen van CFI zullen omstreeks 13 april 
arriveren bij de besturen. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
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Fouten in gemiddeld gewogen leeftijd 
 
De gegevens die CASO heeft gebruikt voor de jongste berekening voor de gemiddeld 
gewogen leeftijd (GGL) blijken veel onjuistheden te bevatten. Op basis van deze 
verkeerde gegevens is de landelijke GGL vastgesteld, die de basis vormt voor de 
aprilpublicatie van de Regeling bekostiging personeel 2007-2008. 
 
CFI heeft de GGL inmiddels aan de scholen gemeld, met de mededeling dat de 
administratiekantoren indien noodzakelijk correcties kunnen aanbrengen. Die correcties 
kunnen zij na controle door een accountant tot 1 juli aanstaande aan CFI doorgeven.  
Om de administratiekantoren en besturen inzicht te geven in de vaststelling van de GGL 
is er op de CASO-website per administratiekantoor en instelling een overzicht 
gepubliceerd. 
 
Het blijkt nu dat in de overzichten nog veel fouten zitten. Dit heeft tot zoveel reacties 
geleid, dat er een nieuw overzicht is gemaakt op basis van de gegevens van december 
jongstleden. In veel gevallen heeft dit geleid tot een nieuwe berekening van de GGL naar 
de stand per 1 oktober 2006. 
 
Het effect op de landelijke GGL is gering, maar groot genoeg om de landelijke 
bekostigingsformules in juli aanstaande te vervangen. Bij opgave van de juiste GGL door 
de school (via het administratiekantoor) zal de juiste GGL alsnog worden vastgesteld en 
zullen vervolgens in juli de correcte bekostigingsbeschikkingen worden toegestuurd. 
 
In de rechterkolom van dit artikel op www.vosabb.nl (dossier: Financiën/Lumpsum) kunt 
u een uitgebreide toelichting aanklikken. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Huidige GPL voor 2006-2007 definitief 
 
De gemiddelde personeelslast (GPL) die was vastgesteld voor het schooljaar 2006-
2007, ondergaat geen aanpassing als gevolg van de wijzigingen in algemene 
salarismaatregelen en premies. De plussen en minnen blijken elkaar op te heffen, 
zodat de GPL die al bekend was, voor het hele schooljaar geldt. 
 
Met de publicatie in juli jongstleden van de prijzen van de GPL werd tevens de GPL 
bekendgemaakt die voor 2006-2007 geldt met het voorbehoud dat wijzigingen in 
algemene salarismaatregelen (ASM) en premieaanpassingen tot bijstelling konden leiden.  
 
Daarbij was al bekendgemaakt dat het effect van ASM en premiewijzigingen in de hoogte 
van de GPL rond dit tijdstip bekend zou worden en dan mogelijk tot bijstelling kon 
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leiden. Tegelijkertijd was daarbij de afspraak gemaakt dat deze bijstelling vervolgens zou 
leiden tot de vaststelling van nieuwe beschikkingen vanaf 1 januari 2007 en betaling 
met terugwerkende kracht vanaf dat moment.  
 
Nu de GPL onveranderd is per 1 januari is het niet nodig opnieuw beschikkingen vanaf 1 
januari 2007 uit te laten gaan. Het betekent ook dat er geen enkele grond is om de 
begroting 2006-2007 wat de Rijksvergoeding betreft aan te passen.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Zwartescholentoeslag ook in 2007-2008 
 
In de Regeling bekostiging personeel PO 2006-2007 was aangekondigd dat de 
specifieke regeling voor scholen met hoge concentraties allochtone 
achterstandsleerlingen, de zogenoemde zwartescholentoeslag (ZST), na het huidige 
schooljaar zou worden stopgezet. Er zou wel sprake zijn van een overgangsregeling. 
Het is nu echter vrijwel zeker dat ZST ook nog het komende schooljaar geldt en dat de 
afbouw pas daarna ingaat. 
 
De ZST is voor basisscholen van toepassing als de school meer dan 70% leerlingen met 
een gewicht van 0,9 heeft op de teldatum 1 oktober 2001 (!). Voor SBO en (V)SO geldt 
als criterium dat het om 50% cumi-leerlingen moet gaan op diezelfde datum.  
 
Slechts een beperkt aantal scholen komt dus in aanmerking, maar de extra vergoeding is 
hoog en het wegvallen ervan betekent dus een forse aderlating. Voor de betreffende 
scholen is het dus goed nieuws dat de huidige regeling zo goed als zeker ook nog in het 
schooljaar 2007-2008 geldt en dat de overgangsregeling pas daarna ingaat. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

OCW: niet te veel geld naar managers  
   
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW vindt het belangrijk dat het ministerie 
goed controleert of de scholen hun lumpsumbudget wel goed besteden. Dat zegt Van 
Bijsterveldt in het aprilnummer van O-magazine, waarin ook staatssecretaris Sharon 
Dijksma aan het woord komt. Het blad van het ministerie houdt overigens vanwege 
bezuinigingen op te bestaan. 
 
Op de vraag of ze net als de vertrokken onderwijsminister Maria van der Hoeven veel 
waarde hecht aan de autonomie van de scholen, antwoordt Van Bijsterveldt: 'Persoonlijk 
hecht ik zeer aan ruimte en verantwoordelijkheid op de plek waar die het beste 
waargemaakt kan worden'. Maar op het financiële vlak vindt ze dat het goed is 'om te 

 3

mailto:bkeizer@vosabb.nl
mailto:bkeizer@vosabb.nl


 
Nieuwsbrief  PO nr. 8 – 02 april 2007 
 
kijken of het lumpsumgeld terecht komt in de klas of dat het verdwijnt naar het 
management en de bureaucratie'.  
 
Hoewel de lumpsumbekostiging bedoeld is om scholen en besturen zelf te laten bepalen 
hoe zij hun geld besteden, wil Van Bijsterveldt dus goed de vinger aan de pols houden.  
'We willen dat er meer ruimte komt voor de leerkrachten om datgene te doen waarvoor 
ze opgeleid zijn. Dan mag je ook je zorg uitspreken als er te veel geld verdwijnt in de 
bureaucratie', aldus de staatssecretaris die het voortgezet onderwijs in haar portefeuille 
heeft. 
 
Koepelorganisaties 
Van Bijsterveldt doet haar uitspraken in een dubbelinterview waarin ook haar collega 
Sharon Dijksma aan het woord komt. Dijksma, die zich met haar beleid op de nul- tot 
twaalfjarigen richt, bevestigt de uitspraak van Van Bijsterveldt dat zij samen de 
koepelorganisaties in het onderwijs belangrijk vinden. Het is echter nog belangrijker, 
benadrukken zij, om met ouders, leerlingen en studenten te praten, omdat die 'als 
ervaringsdeskundigen weten wat er echt aan de hand is'. 
 
Van Bijsterveldt vervolgt: 'Daaruit spreekt de betrokkenheid van dit kabinet met mensen 
die op de werkvloer bezig zijn. De koepels spelen een belangrijke rol als je een grote slag 
wilt slaan (...). Maar ik wil zelf ook op mbo's en middelbare scholen de klassen in. Na 
zo'n bezoek ben je namelijk direct wakker en weet je precies wat er leeft.' 
 
Over Onderwijs 
In het voorjaarsnummer van Over Onderwijs, dat op donderdag 12 april uitkomt, staat 
een interview met staatssecretaris Sharon Dijksma. Onderwerpen die daarin aan bod 
komen, zijn onder andere de structurele tekorten in het primair onderwijs op het gebied 
van gebouwenonderhoud en leermiddelen, het groeiende personeelstekort en de acties 
tegen de segregatie in het onderwijs. 
 
Het dubbelinterview uit O-magazine staat in de rechterkolom van dit bericht op 
www.vosabb.nl (dossier: Politiek). 
  
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 
 

Contactgroep P&O komt bijeen 
 
Op 19 april is er een bijeenkomsten voor P&O'ers in het primair onderwijs. De 
bijeenkomst is in de Jaarbeurs in Utrecht en duurt van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur.  
 
VOS/ABB organiseert de bijeenkomst twee keer per jaar om P&O'ers in het primair 
onderwijs de mogelijkheid te bieden informatie en ervaringen te delen, ideeën op te 
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doen, te netwerken en collega's en adviseurs te ontmoeten. In het programma en de 
werkvormen houden we rekening met deze doelen. 
 
Dit keer staat het convenant 'Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel' 
centraal. In dit convenant verbinden onderwijswerkgevers zich aan een aantal doelen en 
resultaatverplichtingen. In de bijeenkomst lichten we het convenant kort toe en 
verkennen we verschillende strategieën die ingezet kunnen worden bij 
professionalisering, zoals functievorming en opleiding/ontwikkeling.  
 
Verder besteden we aandacht aan actuele vraagstukken in de sociale zekerheid en is er 
ruimte voor de actualiteit.  
 
Deelnemers aan de contactgroep krijgen de uitnodiging persoonlijk gemaild. 
Geïnteresseerd maar nog geen deelnemer? U kunt u aanmelden voor de contactgroep en 
voor de bijeenkomst bij Kitty Dolman, 0348-405802, kdolman@vosabb.nl.  
 
Informatie: Silvia Schouten, 0348-405255, sschouten@vosabb.nl  
 
 

Auditrapport over leerlingentellingen 
   
Op verzoek van de directie Primair Onderwijs van OCW controleert de auditdienst van 
het ministerie jaarlijks de leerlingenaantallen van een aantal po-scholen. Doel is na te 
gaan of de opgegeven leerlingenaantallen en wegingsfactoren correct zijn. Ook wordt 
gekeken naar de kwaliteit van de leerlingenadministratie. Dit keer betrof het de 
peildatum 1 oktober 2005. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat bij 0,49% van de gevallen sprake is van 
rechtmatigheidsfouten voor een totaalbedrag van 38 miljoen euro. In de meeste gevallen 
is sprake van verkeerde wegingen, het meetellen van leerlingen die niet daadwerkelijk 
aanwezig waren of leerlingen met meer dan 50% ongeoorloofd verzuim. 
 
Ten aanzien van de kwaliteit van de administratie is gebleken dat scholen vaak 
onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke bewaartermijnen van de gegevens. 
Leerlinggegevens dienen tot minimaal vijf jaar na uitschrijving te worden bewaard. Ook 
weten veel scholen niet dat leerlingen met meer dan 50% ongeoorloofd verzuim niet 
meetellen. 
 
Niet-verplichte velden 
Een ander probleem blijkt de automatische weging die een veelgebruikt systeem voor de 
leerlingadministratie toepast.. Het controleren van de weging  door scholen gebeurt niet 
altijd. Het totale aantal leerlingen klopt dan wel, maar in de wegingscategorieën komen 
dan fouten voor. Dit heeft vooral te maken met de invulling van de zogenoemde niet-
verplichte velden.  
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Het ministerie zal in de komende tijd meer voorlichting geven over dit onderwerp. Ook 
wil OCW het toezicht op de leerlingenadministraties en –tellingen verder te verscherpen. 
Als scholen de regelgeving op dit punt niet naleven, kan dat uiteindelijk 
bekostigingsconsequenties hebben.  
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl  
 
 

Strikte regels stichting en instandhouding 
   
Sinds kort past het ministerie van OCW de regels rond stichting en instandhouding van 
scholen strikt toe. Dat heeft gevolgen voor toekomstige scholen en voor scholen die 
verhuizen of worden verplaatst.  
 
Het ministerie heeft deze beleidswijziging zonder overleg met de besturenorganisaties 
doorgevoerd. Concrete aanleiding is het feit dat dislocaties die willen verzelfstandigen, 
gedurende één jaar te maken hebben met een dubbele bekostiging. Dit is het gevolg van 
het feit dat de leerlingen op de betreffende dislocatie niet alleen op 1 oktober meetellen 
voor de bestaande school (T-1) maar ook meetellen op 1-10 van het startjaar van de 
nieuwe school (T).  
 
Het ministerie legt dit uit als oneigenlijk gebruik van de regelgeving. Hoewel het 
natuurlijk niet de bedoeling kan zijn dat  leerlingen dubbel worden bekostigd, heeft de 
keuze van het ministerie wel grote gevolgen voor de scholen.  
De wijzigingen op een rijtje.  
 
1. Het omvormen van een dislocatie naar een zelfstandige school wordt op grond van 
artikel 78 van de WPO vrijwel onmogelijk gemaakt. Artikel 78 bepaalt immers dat bij de 
berekening van het leerlingen niet die leerlingen worden die binnen een redelijke afstand 
van een school van dezelfde richting wonen en voor wie plaats is in die school.  
 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren telt het ministerie bij de beoordeling van de 
verzoeken om schoolstichting de leerlingen die een dergelijke dislocatie bezoeken dus 
niet meer mee bij de leerlingen voor wie een school moet worden gesticht.  
 
In plaats van de oplossing van het probleem van de dubbele bekostiging te zoeken bij de 
oorzaak daarvan – namelijk de bekostigingsregels – heeft het ministerie ervoor gekozen 
in te grijpen in het tot op heden gevoerde beleid op het punt van de verzelfstandiging van 
dislocaties.  
 
Hoewel het ministerie de WPO op dit punt wil aanpassen, betekent dit dat scholen 
gedurende een aantal jaren te maken krijgen met de gevolgen van deze beleidswijziging.  
Inmiddels loopt hierover een aantal beroepszaken, waarbij VOS/ABB betrokken is.  
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2. Bij verhuizing van scholen zal het ministerie nagaan of er sprake is van een feitelijke 
verhuizing. Met andere woorden, het plakken van een brinnummer aan bijvoorbeeld een 
nevenvestiging of dislocatie (wat soms noodzakelijk kan zijn om te voorkomen dat ook de 
dislocatie of nevenvestiging ten onder gaat als een school onder de opheffingsnorm 
komt) is niet meer mogelijk.  
 
3. Bij samenvoeging van scholen zal het ministerie in het vervolg nagaan of dat ook de 
facto het geval is.  
 
4. Het verschuiven van dislocaties (waardoor soms recht op de groeiregeling ontstaat) 
zal kritisch worden gevolgd.  
 
Zowel de besturenorganisaties als de VNG hebben bij het ministerie aangegeven dat 
deze wijziging van beleid grote gevolgen kan hebben voor de scholen en hun besturen. 
Niet alleen in de bekostigingssfeer, maar vooral ook doordat het tot gevolg zal hebben 
dat in nieuwbouwwijken het stichten van zelfstandige scholen tot problemen zal leiden 
zo niet onmogelijk zal worden. Dislocaties met een omvang van meer dan 600 of 700 
leerlingen zullen het gevolg zijn.  
 
Los van deze beleidswijzigingen van het ministerie –die dus volledig voorbijgaat aan de 
gegroeide praktijk en de gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen sinds de invoering 
van de huidige wettelijke bepalingen– vindt VOS/ABB dat het gehele stelsel van 
regelingen rondom stichting en instandhouding op de helling moet. De bestaande 
regelingen zijn complex, werken bureaucratie in de hand (terwijl het streven juist is 
gericht op het verminderen van de administratieve lasten) en maken lokaal maatwerk 
moeilijk en soms onmogelijk.  
 
Naar aanleiding van een en ander is met het ministerie, de collegabesturenorganisaties 
en de VNG afgesproken voorstellen te ontwikkelen voor aangepaste wetgeving op dit 
terrein. 
 
Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl   
 
 

Handboek voor opstellen jaarverslag  
 
Ernst & Young Accountants heeft samen met het Projectbureau Lumpsum PO het 
Handboek jaarverslag Primair Onderwijs uitgebracht. De inhoud is afgestemd met het 
ministerie van OCW. 
 
Met ingang van 2006 zijn besturen in het primair onderwijs verplicht een jaarverslag op 
te stellen. De voorschriften daarvoor komen van OCW. Het ministerie poogt zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het Burgerlijk Wetboek. Ook wordt rekening gehouden met de 
Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA). 
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Het handboek is met name bedoeld voor mensen die betrokkenen zijn bij het opstellen 
van de jaarrekening en een financiële achtergrond hebben, zoals leden van een Raad van 
Toezicht, financiële bestuurders, penningmeesters, administrateurs, controllers, 
medewerkers van administratiekantoren en accountants. 
 
In de publicatie komen alle aspecten van de jaarrekening aan bod. Geregeld komen er 
passages aan de orde waarin de wijze van benaderen nu nog niet 'hard' is 
voorgeschreven, maar waarvan het waarschijnlijk is dat dit in de (nabije) toekomst wel 
het geval zal zijn.  
 
In die zin is het voor degene die op dit terrein bij wil blijven een aanrader. Soms roept 
het handboek ook de vraag op of niet 'te recht in de leer' wordt geredeneerd, bijvoorbeeld 
als bij de voorziening BAPO de calculatie 'Winst op sterfte' aan de orde komt, zoals 
gebruikelijk bij pensioenfondsen. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 

 
Dijksma en Rouvoet naar brede school  
   
Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW en minister André Rouvoet van Jeugd en 
Gezin hebben woensdag een werkbezoek gebracht aan openbare basisschool De 
Dolfijn in Zwijndrecht. Deze brede school is via de Stichting 3Primair aangesloten bij 
VOS/ABB. 
 
Het werkbezoek van Dijksma (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) stond in het teken van 
de komende Kindertop en de inwerkperiode van de kabinetsleden. Zij gebruiken hun 
eerste honderd dagen om zich op de hoogte te stellen van wat er op hun beleidsterreinen 
allemaal speelt.  
 
Dijksma en Rouvoet werden in Zwijndrecht ontvangen door leerlingen die een 
streetdance uitvoerden. De staatssecretaris en de minister spraken vervolgens met 
schooldirecteur Mike Mastwijk, docenten, leerlingen en ouders. In de gesprekken 
kwamen onder meer taalachterstanden en veiligheid aan bod.  
 
Na het bezoek aan obs de Dolfijn brachten Dijksma en Rouvoet een werkbezoek aan de 
Admiraal de Ruyterschool in Krimpen aan den IJssel, waar het schippersinternaat De 
Driemaster is gevestigd. 
 
Zie ook www.minocw.nl.  
 
 

 8

mailto:bkeizer@vosabb.nl
http://www.minocw.nl/


 
Nieuwsbrief  PO nr. 8 – 02 april 2007 
 
 

Vacatures 
 
Directeur in Utrecht 
Directeur in Numansdorp 
Directeur in Goudswaard 
Locatiedirecteur in Menaldum 
Directeur in Harderwijk 
Directeur in Helmond 
Directeur in Epe 
Directeur in Hindeloopen 
Directeur in Capelle aan den IJssel 
Twee directeuren in Oosterhout 
 
Zie www.vosabb.nl (homepage: personeel gezocht) 
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