
Alle 578 besturen met vier of meer scholen zijn benaderd 
voor het onderzoek naar bovenschools management-
bureaus. Niet alleen de openbare, maar ook de katholieke 
en de protestants-christelijke. Bijna tweederde van de 
besturen heeft de vragenlijst teruggestuurd. “De goede 
respons is een signaal dat het een onderwerp is dat 
mensen bezighoudt”, zegt onderzoeker Nico van Kessel van 
het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) in Nijmegen. 
“Verrassend is dat flink wat 
eigen middelen worden 
ingezet voor het boven-
schools bureau”, zegt Van 
Kessel. “Te verwachten is 
dat in het openbaar onder-
wijs her en der problemen 
zullen ontstaan als de 
bruidsschat op is. Daar kan 
nu nog uit worden geput 
omdat deze bureaus in 
een opbouwfase zijn.”
Veel bovenschools manage-
ment is relatief recent 
ontstaan in het openbaar 
onderwijs. “De centrale 
bureaus zijn bezig met een 
schoonmaakoperatie om de zaken op orde te brengen. 
Als het verzuim hoog is op de scholen wordt dat meteen 
aangepakt, want dat is kostenbesparend.” Van Kessel 
signaleert dat de besturen in het openbaar onderwijs wel 
loskomen van de gemeente. 
De onderzoeker concludeert dat er geen zelfverrijking 
plaatsvindt. “Er gaat niet veel geld naar bureaucratisering.” 
De meeste centrale directieleden worden uitbetaald in schaal 
1�, 1� of 1�. Een enkele keer komt schaal 15 of 16 voor, maar 
dan gaat het altijd om een groot schoolbestuur met zestien 
scholen of meer. “Wat opvalt is hoe groot de verantwoor-
delijkheid van het bovenschools management is”, zegt Van 
Kessel. “Ze hebben vaak met driehonderd tot vierhonderd 
personeelsleden te maken en zijn verantwoordelijk voor 
miljoenen euro’s in zo’n organisatie. Als je dan ziet hoe ze 
worden ingeschaald. Het zijn enorme organisaties en dan is 
schaal 1� of 1� krap betaald.”
VOS/ABB heeft inmiddels een beloningsleidraad voor 
bestuurders ontwikkeld. Gebaseerd op het fuwa-systeem, 
rekeninghoudend met de complexiteit van de functie. In de 
leidraad voor het voortgezet onderwijs zijn bovenschoolse 
bestuurders ingedeeld in schaal 1� tot en met 18. Aan de 
inschaling van bestuurders voor het primair onderwijs wordt 
nog gewerkt.

Historisch gegroeid
Tachtig procent van de besturen met vier of meer 
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Verantwoordelijkheid voor miljoenen in goede handen 

De bovenschoolse bureaus blijken niet 

bureaucratisch en er gaat niet enorm 

veel geld aan op. Er zijn verschillende 

mogelijkheden om het centrale bureau in 

te richten. Voor het eerst is er onderzoek 

gedaan naar bovenschools-management-

bureaus in het primair onderwijs. De 

verantwoordelijkheid voor miljoenen 

euro’s is in goede handen.

‘Er wordt 
nogal geput 
uit eigen 
middelen 
voor het 
bovenschools 
bureau’

Nico van Kessel: “Er gaat niet veel 
geld naar bureaucratisering.”
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scholen heeft een bovenschools managementbureau. 
Nog altijd vier procent van de besturen met �1 scholen 
of meer functioneert zonder bovenschools management-
bureau. Beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB vindt 
het een grote winst dat het bovenschools management zo 
snel is gegroeid. “Terwijl dit niet van bovenaf is gestuurd. 
Het onderwijsveld heeft zelf de problematiek opgepakt en 
ervoor gezorgd dat niet elke schoolleider het wiel opnieuw 
hoeft uit te vinden. Als er bovenschools management is 
scheelt het schoolleiders een heleboel sores op financieel 
en personeel gebied.”

Gemiddeld zijn er op de bureaus vijf medewerkers. Per 
honderd fte schoolpersoneel zit �,� fte op het bureau. 
Bijna de helft van de bureaus heeft uitsluitend medewerkers 
in dienst die direct uit het onderwijs afkomstig zijn. 
Op tachtig procent van de bureaus zit minimaal één 
personeelsmedewerker en de meerderheid heeft ten minste 
één financieel beleidsmedewerker. Op de helft van de 
bovenschoolse bureaus zit minstens één medewerker die 
zich met huisvesting bezighoudt. Rooms-katholieke school-
besturen hebben minder vaak beleidsmedewerkers op elk 
van de bovengenoemde 
terreinen. Van Kessel: 
“Bij de katholieken zitten 
vaak maar een of twee 
medewerkers op het cen-
trale bureau. Katholieke 
besturen laten veel aan 
de scholen zelf over, dat is 
historisch zo gegroeid.”
De meerderheid van de 
bureaus formuleert voor 

Verantwoordelijkheid voor miljoenen in goede handen 
de scholen beleid op hoofdlijnen, stelt een meerjarenplan-
ning op en maakt een jaarverslag. Ook kwaliteitszorg en 
samenwerking rond zorgbeleid behoren tot het takenpak-
ket. Op het gebied van onderwijskundig beleid zijn ze terug-
houdend. Hooguit eenderde werkt aan onderwijsinhoudelijk 
beleid of bemoeit zich met de didactische inzet van ict. 
Bijna alle besturen rekenen de functioneringsgesprekken 
met schooldirecteuren en het arbo-beleid tot bovenschoolse 
taak. Tachtig procent heeft ook werving en selectie van 
personeel en aanpak van verzuim op dit niveau geregeld. 
Personeelsadministratie, nascholing en de zorg voor 
vervanging komen minder vaak voor op bovenschools 
niveau. Naarmate het schoolbestuur meer scholen onder 
zich heeft, heeft het meer bovenschoolse taken. 
Van Kessel: “Opmerkelijke uitzonderingen hierop zijn 
systeembeheer, aanschaf van pc’s, onderwijsinhoudelijk 
beleid en de didactische inzet van pc’s. Het kan zijn dat 
dit meer in groepjes van scholen is geregeld.”

Niets uitbesteden
Slechts twee procent van de besturen besteedt niets uit. 
Meer dan een kwart van de schoolbesturen besteedt zowel 
de personeelsadministratie als de salarisadministratie, de 
financiële administratie en het systeembeheer uit. Met  
uitzondering van het systeembeheer is driekwart van de 
besturen (zeer) tevreden over de taken die zijn uitbesteed.
“Met het onderzoek zijn de kosten van het bovenschools 
management aardig in kaart gebracht”, zegt Keizer. De 
kosten van de bovenschoolse bureaus zijn in totaal zo’n 
tweehonderd miljoen euro. Ruim 1�0 miljoen euro wordt 
vergoed door de overheid, de resterende 65 miljoen betalen 
de scholen zelf. Grotere schoolbesturen zijn relatief goed-
koper uit. De personele kosten drukken het hardst op het 
bovenschools managementbureau (tweederde van de totale 
begroting), gevolgd door de kosten van het uitbesteden van 
taken (eenvijfde). Stichtingen en verenigingen hebben het 
vaakst een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Met 
name integrale besturen kampen in meerderheid met een 
dekkingsprobleem.
Opvallend is dat bijna tweederde van de besturen geen 
veranderingen verwacht met de invoering van lumpsum-
financiering terwijl iets meer dan een kwart juist veel 
veranderingen verwacht. 
“De besturen verkijken zich”, zegt Bé Keizer. “De lumpsum-
bekostiging brengt veel veranderingen met zich mee. 
Ten tijde van het onderzoek hebben ze dit onvoldoende 
ingeschat, de toedeling van middelen was toen nog niet 
aan de orde. Ze gaan ervan uit dat het administratiekantoor 
het wel regelt, maar er komen allerlei beleidsaspecten 
bij kijken.”
 
Tineke Snel

’Het scheelt 
schoolleiders 
een heleboel 
sores’

Steeds meer  

bovenschoolse managers

Uit gegevens van OCW blijkt dat het aantal bovenschools 
managers in het primair onderwijs toeneemt. Het geschat 
aantal in  �00�  105�
 �00�  1189 
 �005  1�67
Van de kleine basisscholen heeft 1�,5 procent een boven-
schools manager, van de grote basisscholen 90 procent. 
81 procent van de bovenschools managers komt uit het 
onderwijs, ruim de helft was bij het eigen bestuur al in 
dienst. 


