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Bovenschools manager wil meer zelf doen 
 
Het primair onderwijs besteedt veel beheerstaken uit, maar administratieve taken 
willen bovenschools managers meer zelf doen. Dat blijkt uit het onderzoek 
'Uitbesteden of zelf doen'. 
 
Het is het derde onderzoek naar bovenschools management, uitgevoerd door Froukje 
Wartenbergh-Cras van de Radboud Universiteit Nijmegen, ditmaal in samenwerking met 
Gerrit Vrieze. Ook dit onderzoek is gedaan in opdracht van VOS/ABB.  
 
Dit keer is gekeken naar de overwegingen en ervaringen bij het uitbesteden van 
(administratieve) taken. Eerder is onderzocht hoe bovenschools managers en directies 
van scholen de taken verdelen en hoe het bovenschools managementbureau is ingericht.  
 
Continuïteit 
Vrijwel alle schoolbesturen (98%) besteden beheerstaken uit. Vooral de 
salarisadministratie wordt vaak ondergebracht bij administratiekantoren. Uit het 
onderzoek blijkt dat dit werk voornamelijk wordt uitbesteed om de continuïteit te borgen.  
 
Veel bovenschools managementbureaus zijn te klein om een voldoende grote staf in 
dienst te nemen, maar het bestuur kan zich niet permitteren dat salarissen te laat 
worden uitbetaald. Een andere reden is dat dit werk niet past bij de corebusiness van het 
onderwijs, net als schoonmaak en onderhoud van gebouwen.  
 
Door deze 'niet-kerntaken' uit te besteden, kan het management zich meer met 
onderwijskundige ontwikkelingen bezighouden. Voor kleine schoolbesturen geldt 
bovendien dat zij niet over voldoende kennis en deskundigheid beschikken op het gebied 
van administratie en regelgeving. Ten slotte is uitbesteden vaak efficiënter en goedkoper. 
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Beleidskeuzes 
Toch willen steeds meer bovenschools managers juist die administratieve taken zelf doen 
of binnen het bovenschools managementbureau laten uitvoeren. Zij halen zelf 
deskundigheid in huis om onafhankelijk te zijn van externe bureaus. Schaalvergroting op 
bestuursniveau levert de daarvoor benodigde financiële ruimte op.  
 
Aanleiding om het administratieve werk in huis te halen, is de invoering van 
lumpsumfinanciering. Daardoor hebben schoolbesturen meer verantwoordelijkheden 
gekregen dan onder het formatiebudgetsysteem. Het gaat nu immers om echte euro's. Zij 
moeten beleidskeuzes kunnen maken. Het administratiekantoor is vooral gericht op 
uitvoering. 
 
De onderzoekers concluderen dat de relatie tussen onderwijsorganisaties en 
administratiekantoren wordt geprofessionaliseerd. Beide partijen zullen zich daarin 
moeten ontwikkelen.  
 
Downloaden 
Het complete onderzoeksrapport is te downloaden uit de rechterkolom naast dit bericht 
op www.vosabb.nl (dossier: Bestuur & management). Daar kunt u ook doorklikken naar 
een bericht over het vorige onderzoek 'Verdeling van taken en verantwoordelijkheden', 
waaruit bleek dat schoolleiders over het algemeen tevreden zijn over het bovenschools 
management. 
 
Het onderzoeksrapport 'Uitbesteden of zelf doen' is ook ondergebracht in de rubriek 
‘Brochures’ onder ‘Publicaties’ op www.vosabb.nl.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Normjaartaak: nog enkele plaatsen vrij 
 
Voor de extra VOS/ABB-bijeenkomsten 'Werken met de normjaartaak en de 
werktijdfactor' op vrijdag 20 april in Zwolle en op dinsdag 8 mei in Eindhoven zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Als u een van deze dagen wilt bijwonen, is het raadzaam snel te 
reageren! 
 
Financieel deskundigen van VOS/ABB maken op de bijeenkomsten duidelijk wat de 
nieuwe mogelijkheden zijn die de CAO PO biedt. Meer informatie vindt u in het eerdere 
artikel over de twee extra bijeenkomsten, dat in de rechterkolom van dit bericht staat op 
www.vosabb.nl (dossier: Financiën/Bedrijfsvoering). 
 
U kunt zich via het bericht op www.vosabb.nl snel en gemakkelijk digitaal aanmelden. 
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Sharon Dijksma in nieuwe Over Onderwijs 
 
Het voorjaarsnummer van Over Onderwijs komt op donderdag 12 april uit. In het blad 
staat onder meer een interview met de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van 
OCW. In de rubriek 'Het debat' komt het parlementaire onderzoek naar de 
onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs aan bod. 
 
Dijksma, die het beleid voor de nul- tot twaalfjarigen in haar portefeuille heeft, zegt in 
het interview dat ze een eventuele oplossing van de structurele tekorten in het primair 
onderwijs op het gebied van gebouwenonderhoud en leermiddelen uitstelt. Ze kan niet 
garanderen dat hiervoor geld wordt uitgetrokken in de volgende begroting. VOS/ABB 
heeft hierover in augustus 2006 al een brandbrief aan OCW gestuurd. 
 
Parlementair onderzoek 
In de rubriek 'Het debat' legt PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer uit waarom volgens 
haar het parlementaire onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 
twintig jaar nodig is. Rector Leon van Minderhout van de brede scholengemeenschap De 
Waerdenborch in Holten en Goor vindt echter dat het onderzoek uitbesteed had moeten 
worden aan onafhankelijke deskundigen. Ook wijst hij erop dat veel 
onderwijsvernieuwingen helemaal niet zijn mislukt, zoals vaak wordt gesuggereerd. Op 
www.vosabb.nl kunt u vanaf donderdag 12 april meedebatteren. 
 
Het thema 'grenzen aan de zorg' komt aan bod in een artikel over een gehandicapte 
gymnasiumleerling die een gespreid eindexamen per uur wil. Zijn school, OSG 
Sevenwolden in Heerenveen, is bereid daaraan mee te werken mits het ministerie van 
OCW daar toestemming en extra geld voor geeft. Op www.vosabb.nl staat vanaf 
donderdag 12 april een poll met de mogelijkheid om met collega's te discussiëren over 
de grenzen van de zorg. 
 
Iliad en glasvezel 
Het nieuwe nummer van Over Onderwijs besteedt in twee artikelen ook aandacht aan 
ICT. Zo test het Bonnefanten College in Maastricht als eerste school de Iliad, een 
computertje dat alle schoolboeken en schriften kan vervangen. In de Drentse en 
Groningse Veenkoloniën beschikken veel scholen over supersnel internet. Ze surfen mee 
op het glasvezelnet van ASTRON-LOFAR, de grootste ruimtetelescoop ter wereld. 
 
Verder aandacht voor de pilot met gespreide eindexamens waaraan dertien vo-scholen 
meedoen, een onderzoek naar het imago van het openbaar onderwijs in Almere en 
Zwolle en de verbouwing van het Beekdal Lyceum in Arnhem. Tevens artikelen over 100 
jaar montessori-onderwijs, de buitenschoolse opvang en de doorlopende leerlijn. 
 
Informatie: Lucy Beker, 0348-405270, lbeker@vosabb.nl  
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Subsidies voor innovatie toegekend 
 
Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie heeft 60 (samenwerkende) besturen subsidie 
toegekend voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Er waren 176 
subsidieaanvragen ingediend. Veel van die aanvragen gingen over leerlingenzorg, taal 
en lezen en opleiden in de school. 
 
Alle besturen in het primair onderwijs konden zich inschrijven op de stimuleringsregeling 
'Leren met experts', die het PO Platform Kwaliteit en Innovatie eind oktober publiceerde. 
Het doel van de regeling is om besturen te helpen investeren in duurzame 
onderwijsontwikkeling.  
 
Diepteprojecten 
De 176 aanvragen waren voor 'diepteprojecten' om het onderwijs een impuls te geven, 
bijvoorbeeld door samen te werken met externe experts of voort te bouwen op resultaten 
uit eerder (wetenschappelijk) onderzoek. Met hun diepteprojecten investeren veel 
besturen in actuele landelijke thema's, zoals leerlingenzorg, taal en lezen, opleiden in de 
school, anders leren en kwaliteitszorg. 
 
In de loop van dit en volgend schooljaar komen de opbrengsten en producten van de 
activiteiten beschikbaar. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie houdt gedurende de 
hele projectperiode contact met alle besturen om de uitvoering van de plannen te volgen. 
Tussentijdse opbrengsten worden actief verspreid, bijvoorbeeld via leernetwerken en 
regionale bijeenkomsten.  
 
Strenge selectie 
Besturen konden een bedrag tot 50.000 euro aanvragen. Ze moesten hun eigen 
investering zichtbaar maken. Het PO Platform toetste alle aanvragen zorgvuldig. Bij de 
beoordeling stonden de inhoudelijke kwaliteit en de uitwerking daarvan in het primaire 
proces centraal. 
 
Ook de waarde voor de rest van het onderwijs en de overdraagbaarheid van de 
opbrengsten waren belangrijke criteria. Zoveel mogelijk kwalitatief goede aanvragen zijn 
gehonoreerd. In dit bericht op www.vosabb.nl (dossier: Kwaliteit) kunt u doorklikken 
naar een overzicht van de besturen en thema's die een subsidie ontvangen. 
 
Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl  
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Bijstelling budget personeelsbeleid 0,63% 
 
De bedragen voor het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid zijn allemaal met 
0,63% verhoogd. Dat is gelijk aan de indexering die op alle lumpsumbedragen in het 
primair onderwijs van toepassing is. Voor wat betreft het budget personeelsbeleid 
levert dit vragen op. 
 
In de eerste plaats betreft dit het bedrag van het 'Convenant schoolleiding kleine scholen' 
(minder dan 200 leerlingen). Het departement studeert nog op de mogelijkheid dit 
bedrag onder te brengen in de lumpsumbekostiging, dan wel in het budget voor 
personeelsbeleid. Het gaat om het bedrag van 4600 euro, zoals dat voor het schooljaar 
2006-2007 is toegekend. 
 
Onderbrenging in de lumpsumbekostiging houdt in dat het bedrag van de directietoeslag 
wordt verhoogd. Aangezien dit een bedrag is dat voor alle scholen geldt, betekent dit dat 
niet meer alleen de kleine scholen deze bijdrage krijgen, maar alle scholen. Aangezien 
het budget gelijk blijft, wordt de toekenning per school dan lager dan wat kleinere 
scholen nu krijgen. 
 
Onderbrenging in het budget personeelsbeleid betekent weer een nieuwe rekenregel in 
dat budget, waarbij de scholen met minder dan 200 leerlingen dat bedrag blijven 
krijgen. Uiteraard staat de toekenning van zo’n bedrag haaks op het uitgangspunt van de 
lineaire toekenning.  Het ministerie heeft toegezegd binnenkort met een nadere notitie te 
komen, daarover overleg te zullen voeren en dan in juli met een besluit te komen. 
 
Schoolbegeleiding 
Het tweede punt betreft het bedrag voor de schoolbegeleiding. Dit bedrag zou per 1 
januari 2008 volledig naar de scholen/besturen gaan, inclusief een verhoging in verband 
met de btw die betaald moet worden. De aprilpublicatie vermeldt nu alleen het 
specifieke bedrag dat exact 0,63% hoger is dan in 2006-2007. 
 
In het overleg is gemeld dat de indexering over 2006 (zie de websitepublicatie van CFI 
van 12 september 2006) tot 1 januari 2008 toegerekend gaat worden naar de 
begeleidingsdiensten en dat inderdaad met ingang van 1 januari 2008 het totale budget 
naar de scholen/besturen gaat. Dan dus inclusief de btw-verhoging over dat deel van het 
budget dat nog niet was verhoogd met die 19% btw-opslag. 
 
De redenering hierachter is dat het op deze wijze het eenvoudigst uitgewerkt wordt, 
omdat het budget vanaf 1 januari 2008 ook pas vanaf die datum beschikbaar is. In de 
julipublicatie van de lumpsumbedragen zal hieraan nog nadere aandacht worden 
besteed. 
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Buitenschoolse opvang 
Het derde punt betreft de incidentele middelen voor de buitenschoolse opvang (bso). Die 
toekenning heeft in het schooljaar 2006-2007 plaatsgehad ter voorbereiding op de 
wettelijke verplichting per 1 augustus 2007, met de vermelding dat het ging om een 
eenmalige toekenning. Het nieuwe kabinet is nog te 'vers' om nu duidelijkheid te kunnen 
geven over de vraag of er ook in 2007-2008 een toekenning volgt. 
 
Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Regeling schoolmaatschappelijk werk WSNS 
 
De regeling schoolmaatschappelijk werk in het kader van de veiligheid en opvang van 
risicoleerlingen zorgt in het schooljaar 2006-2007 voor de toekenning van 50,15 euro 
per eenheid schoolgewicht aan het samenwerkingsverband WSNS, mits het aantal 
eenheden schoolgewicht boven de 200 ligt. Deze regeling is aangepast. Het gaat nu 
om de gegevens per 1 oktober 2006 en een bedrag dat is verhoogd naar 54,18 euro. 
 
Reden voor de verhoging is dat de omvang van het totale aantal eenheden schoolgewicht 
is gedaald. Ook wordt het schoolgewicht verhoogd met de compensatiehoeveelheid 
schoolgewicht.  
 
Dat slaat op de compensatieregeling schoolgewichten (zie publicatie website CFI van 11 
december 2006) waarbij een bestuur een eventuele achteruitgang gecompenseerd krijgt. 
Dit is een complexe regeling, waarbij het bestuur de compensatie ontvangt in de vorm 
van de toekenning van een geheel aantal extra eenheden schoolgewichten in geld.  
 
Naar rato 
Dit totaalaantal eenheden schoolgewicht wordt in het kader van deze regeling 
toegerekend aan die vestigingen die er op achteruit zijn gegaan en wel naar rato van de 
totale achteruitgang van alle vestigingen van dat bestuur. De uitkomst wordt niet 
afgerond. 
 
Voor een samenwerkingsverband zal het buitengewoon lastig zijn de informatie te 
achterhalen die voor de toepassing van deze regeling nodig is. Het vereist erg veel 
specifieke gegevens van het bestuur en van de afzonderlijke vestigingen op dit punt.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
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Toolbox: bedragen aangepast 
 
De instrumenten in de Toolbox op www.vosabb.nl zijn inmiddels voor een deel 
aangepast aan de situatie voor het schooljaar 2007-2008. Het betreft de bedragen die 
in de aprilpublicatie van CFI worden opgenomen. 
 
De aanpassingen gaan gepaard met een wijziging van de versie-aanduiding. Een aantal 
instrumenten vergt een steviger update. Deze aangepaste versies volgen later. 
 
Nu zijn aangepast in de Toobox met de nieuwe versie-aanduiding: 
 
a. In de map basisschool: 
 
- Compensatieregeling gewichtenwijziging 2007 vs b10.xls 
- Compensatieregeling gewichtenwijziging 2007 vs b50.xls 
- Groei onder LS 07-08 vs b.xls 
- Fusie 1-8-07 vs b.xls 
 
b. In de map PO: 
 
- Budget personeelsbeleid 2007 vs d.xls 
- Risico BAPO 2007 vs b.xls 
 
(Budget BenM 4a.xls is ongewijzigd gebleven)  
 
c. In de map WSNS: 
 
- Meerjarenbegroting SWV 2007 vs b.xls 
 
U kunt de bijgestelde instrumenten downloaden door ze in dit bericht op www.vosabb.nl 
(dossier: Financiën/Bedrijfsvoering) aan te klikken.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Toolbox: nieuwe versie Personele kosten 
 
Het instrument 'Personele kosten onder lumpsum' is aangepast aan de situatie zoals 
die geldt vanaf 1 januari 2007. Dat houdt in dat de nieuwe salarisbedragen in het 
instrument zijn opgenomen, evenals de premies die nu gelden. 
 
Het dringende advies is om dit instrument niet te hanteren voor de begroting over het 
schooljaar 2006-2007. Die is immers opgesteld met de GPL zoals die voor dat jaar was 
berekend en die liep tot 1 januari 2007. Door nu uit te gaan van het nieuwe instrument, 

 7

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


 
Nieuwsbrief PO nr. 9 – 10 april 2007 
 
zouden appels met peren worden vergeleken.  
 
Het bijgestelde instrument is onder meer nuttig om inzicht te krijgen in de veranderingen 
die gaan optreden in de werkgeverslasten. Daarover wordt binnenkort nadere informatie 
verstrekt, onder andere op de VOS/ABB-netwerkbijeenkomst financieel management van 
18 april in Utrecht. 
 
Ook kan bijgestelde instrument behulpzaam zijn bij de voorbereiding van de begroting 
voor het komende schooljaar. Het lijkt erop dat de premiedruk iets is verlaagd met als 
gevolg dat de werkgeverslasten ook wat zijn gedaald. 
 
De belangrijkste wijzigingen in de premies zijn toegelicht in de websitepublicatie van CFI 
van 16 februari 2007. Ook zijn daarin alle salariswijzigingen opgenomen. 
 
Het bijgestelde instrument biedt ook de mogelijkheid een raming te maken van de kosten 
van ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en de toekenning van extra periodieken. Voor 
een inhoudelijke toelichting wordt u verwezen naar de derde druk van de publicatie 
'Personele kosten onder lumpsum'. 
 
De versie Personele kosten onder LS vs 3a.xls is opgenomen in de Toolbox op 
www.vosabb.nl.  
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Gewicht schippers- en zigeunerkinderen 
 
Onder de oude gewichtenregeling werd aan schipperskinderen en zigeunerkinderen het 
gewicht van 0,4 respectievelijk 0,7 toegekend. Bij de wijziging van de 
gewichtenregeling is de afspraak gemaakt dat er voor deze categorieën leerlingen een 
specifieke regeling zou komen, zodat de betreffende scholen er niet op achteruit 
zouden gaan. Het effect kan zich voor het schooljaar 2007-2008 voor het eerst 
voordoen. 
 
Dit was de reden om in de aprilregeling van de lumpsumbekostiging een afzonderlijk 
artikel op te nemen ter uitvoering van de gemaakte afspraak.  
 
De regeling is nogal complex, doordat ook de compensatieregeling gewichtenwijziging 
erbij betrokken wordt. Behalve de bepaling van het nieuwe schoolgewicht en de 
achteruitgang ten opzichte van de oude regeling wordt ook de compensatie die per 
bestuur wordt toegekend naar rato toegerekend per vestiging van het bestuur met een 
lager schoolgewicht op 1 oktober 2006 dan op 1 oktober 2005.  
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De afspraak is ingelost en een bestuur kan tot 1 oktober 2007 verzoeken om 
aanvullende bekostiging. 
 
Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Geld voor eerste opvang vreemdelingen 
 
Het afzonderlijk besluit 'Onderwijs aan vreemdelingen' (Staatsblad 2003, 307) geeft 
gemeenten extra middelen voor de eerste opvang van vreemdelingen die korter dan 
een jaar in Nederland zijn. Deze regeling had met name effect in de periode dat er 
sprake was van een aanmerkelijke instroom van asielzoekers, maar betreft ook andere 
vreemdelingen. Deze regeling loopt af per 1 augustus 2007. 
 
De regeling wordt per 1 augustus omgezet in een regeling waarbij de betreffende scholen 
rechtstreeks extra middelen ontvangen. De vroegere gang van zaken, dat het geld via de 
gemeente liep, gaf nogal wat problemen in de uitvoering en verantwoording. Dat kwam 
doordat de mobiliteit van deze leerlingen (soms gedwongen, denk aan de sluiting en 
overplaatsing van asielzoekerscentra) het voor een gemeente niet eenvoudig maakte te 
achterhalen waar een leerling gebleven was.  
 
Daarom is nu in overleg besloten om deze extra financiering rechtstreeks met de school 
te regelen en niet via een onnodige extra schijf. In de aprilpublicatie van de 
lumpsumbekostiging is daarom een nieuw artikel opgenomen voor de 'Eerste opvang 
vreemdelingen' (artikel 34). 
 
Een schoolbestuur kan op grond van dit artikel een extra aanvraag doen, waarbij het jaar 
is verdeeld in drie periodes van elk vier maanden. Is er sprake van de eerste keer dat een 
school opvang verzorgt, dan wordt eenmalig nog een extra budget toegekend. 
 
Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl  
 
 

Uitkering WAO’er naar 75 procent 
 
De uitkeringen van volledige arbeidsongeschikte WAO’ers gaan op 1 juli 2007 omhoog 
van 70 naar 75 procent. Als gevolg van een uitwerking van de afspraken uit het 
coalitieakkoord over de WAO heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van 
minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verhoging geldt 
ook voor volledige arbeidsongeschikten in de WAZ (Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). 
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Uitgangspunt van de opvolger van de WAO, de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA), is om te kijken naar datgene wat de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte nog aan arbeidsvermogen heeft. Het huidige kabinet heeft echter ook 
oog voor beperkingen van mensen. Eerder werd al de uitkering verhoogd voor mensen in 
de  Regeling Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), die onder de WIA 
valt. 
 
Mensen in WAO, WAZ en Wajong die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, 
worden niet meer opnieuw herbeoordeeld volgens de nieuwe, strengere normen. UWV is 
gevraagd deze versoepeling meteen toe te passen. Deze groep blijft echter wel in beeld 
en zal volgens de oude soepelere regels worden herbeoordeeld.  
 
Sinds 2004 zijn 44.000 personen tussen de 45 en 50 jaar herbeoordeeld volgens de 
strenge normen. Bij 15.000 mensen is de uitkering verlaagd of stopgezet. UWV zal de 
hoogte van hun uitkering opnieuw bepalen volgens de oude normen, waarbij het niet 
uitgesloten is dat dit leidt tot een hogere uitkering. Deze geldt dan met terugwerkende 
kracht tot 22 februari 2007 (aantreding nieuwe kabinet). Voor de andere 29.000 
personen, van wie de uitkering gelijk is gebleven of verhoogd, heeft het besluit geen 
gevolgen. 
 
Eigen risicodragers kunnen de kosten van de verhoging van de uitkeringen declareren bij 
UWV, aangezien zij immers deze verhoging niet konden voorzien.  
 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl  
 
 

Vacatures 
 
Directeur obs in Ouddorp 
Directeur obs gezocht in Utrecht 
Directeur obs in Numansdorp 
Directeur obs in Goudswaard 
Locatiedirecteur in Menaldum 
Directeur obs in Harderwijk 
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