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Pilotscholen vinden lumpsum hele verbetering

Valkuilen en uitdagingen

Ze zijn er nagenoeg klaar voor, de pilotscholen die met lumpsumfinanciering aan de 

slag zijn. Niet alle valkuilen zijn weggewerkt, maar ze genieten van meer overzich-

telijkheid, financiële vrijheid, ruime samenwerking en een personeelsbeleid op maat. 

Cor Slok van het bestuur De Basis in Arnhem: “Het is een echte uitdaging.”

Jan de Vos: “We willen zo min mogelijk 
veranderingen in de school.”
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Eind januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de 
invoering van de lumpsumfinanciering voor het gehele  
primair onderwijs. Een lang traject, dat zijn oorsprong  
kent in 199�, toen er voor het eerst sprake van was. “Maar”, 
zegt beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB, “de  
politiek heeft geleerd van het voortgezet onderwijs. Daar 
was nauwelijks een invoeringstraject uitgezet, waardoor  
het lang duurde voordat de zaken op rolletjes liepen.”

Voor Keizer zijn de voordelen van deze financiering helder: 
minder gedonder met allerlei regels, want afschaffing van  
de formatierekeneenheden en al die voorschriften rondom 
het declareren. “Het biedt scholen en besturen gewoon  
meer mogelijkheden. Als je eenmaal geld hebt, kun je een 
aantrekkelijker personeelsbeleid voeren”, zegt hij. “Je kunt 

�� over onderwijs

zelfs een arbeidsvoorwaardenpakket op maat bieden aan 
een leraar die je graag binnen de school wilt hebben. Iets 
wat een ‘normale’ werkgever ook zou doen.”
De invoering van lumpsum kost echter wel veel tijd. Keizer 
noemt het waarderen van de inventaris om de jaarrekening 
vast te stellen, maar ook het inzicht krijgen in de financiële 
situatie vanaf het startpunt. Niet iedereen had alles op een 
rij. Dat gold zeker de openbare scholen met een integraal 
bestuur, die hun jaarrekening tussen de getallen van de 
gemeentejaarrekening hadden staan. En dan is er nog het 
regelen van de medezeggenschap, die via de nieuwe  
Wet medezeggenschap onderwijs anders wordt ingericht. 
De pilotscholen kunnen moeiteloos de valkuilen opnoemen, 
maar zijn het over één ding eens: lumpsumfinanciering is  
een hele verbetering.



��over onderwijs

Schoolbestuur De Proloog in Leeuwarden is eind �00� begon-
nen aan de pilot. Ze zitten nog in de voorbereidingsfase. 
“We zijn begonnen met de hele opzet uit te werken: wat 
willen we meerjarig? En wat vinden we belangrijk?” zegt  
Jan de Vos van De Proloog, die zeventien scholen telt. 
“Daaruit vloeide een meerjarig beleidsplan met drie speer-
punten: kwaliteitszorg, daling van het ziekteverzuim en zo 
min mogelijk veranderingen in de school. Dus geen ander  
formatiebeleid dan we tot nu toe hebben gevoerd.”
Zorg in het onderwijs en het aanleren van computervaar-
digheden bij leerlingen zijn ook prioriteiten. Alle scholen 
hebben formatie voor een ib’er en ict’er op school. “We zit-
ten nog wel met een onzekerheid”, zegt De Vos, “want we 
kennen nog niet de werkelijke bedragen van de personeels-
inkomsten. De bedragen van de lumpsumfinanciering per 
school zijn nog niet bekend. We zijn dus nog bezig met simu-
laties.” Wel heeft het bestuur al de hele administratie omge-
bouwd naar het EFJ-model, het elektronisch-financieel jaar-
verslag, en de inventarisatie van de loonkosten per augustus 
�006 afgerond. Proloog is samen met andere Friese besturen 
een coöperatie van schoolbesturen met scholen voor open-
baar primair onderwijs aan het ontwikkelen. Dat geeft 
mogelijkheden om risico’s aangaande ziekte gezamenlijk te 
dragen. “We zijn nu een structuur aan het voorbereiden om 
dit op te vangen. Vooral voor de kleintjes is dit belangrijk.”

Samenwerking
Schoolbestuur De Basis in Arnhem is al vanaf begin �00�  
aan het experimenteren met lumpsum. In samenwerking 
met VOS/ABB heeft het bestuur een bouwwerk ontworpen, 
waarop de formatie binnen hun zeventien scholen geregeld 
kan worden. “Het systeem is gebaseerd op zogenoemde  
formatieplaatseneenheden”, zegt Cor Slok van De Basis. 
“Elke school krijgt op basis van de telgegevens een bepaalde 
hoeveelheid eenheden toegewezen. Hoe ze dat invullen, 
daar moeten ze zelf beleid op maken. De scholen moeten 
zelf de functies gaan invullen en kunnen uit alle functies  
binnen het onderwijs kiezen. Van leraar tot onderwijsonder-
steuner of een onderwijsassistent. Dat bevalt prima.”
Slok noemt als belangrijkste voordeel van de lumpsum dat 
de schotten tussen de geldstromen weg zijn. “Je kunt swit-
chen van het ene budget naar het andere. Een directeur 
houdt bijvoorbeeld geld over, omdat een vacature later 
wordt ingevuld. Hij wil een nieuwe rekenmethode en kan 

dan toestemming vragen om 
dat gespaarde geld daaraan 
te besteden. Schuiven met 
geld doet een beroep op 
creativiteit. Scholen worden 
bovendien gedwongen om 
een meerjarig beleid te  
ontwikkelen. Dat werkt  
uitdagend.”
Tegelijkertijd ziet Slok ook 
de risico’s. “Je koerst als 
bestuur op wat je minimaal 
krijgt. Maar het landelijk 

gemiddelde hoeft niet jouw gemiddelde te zijn. Dus je moet 
blijven volgen wat er aan de hand is. In het landelijk gemid-

delde zit een aanname: zoveel mensen zitten in de bapo. 
Maar het kan zijn dat jouw scholen meer mensen in de bapo 
heeft. Als je dat niet in de gaten houdt, kom je geld tekort. 
Wij noemen dat bedrijfsvoering.”
De schooldirecteuren die onder De Basis vallen, hoeven zich 
niet bezig te houden met de werkelijke personeelskosten, 
benadrukt Slok. “Die moet je niet belasten met dat ingewik-
kelde gedoe, die zijn er voor andere dingen. Als je alleen al 
kijkt naar de mobiliteit: aan het begin van een schooljaar zit 
een directeur al na twee dagen leraren te switchen. Want 
de ene is ziek en de ander wil naar een andere groep en 
een derde wil naar een andere school. Als je dan naast het 
roosteren ook nog aan de slag moet met de vraag wat elk 
personeelslid kost, kun je je niet meer concentreren op je 
eigenlijke taak.”

Volledig mandaat
De twaalf scholen die onder 
het bestuur van het Openbaar 
Primair Onderwijs Lochem  
vallen, kregen niet alleen met 
de lumpsumfinanciering te 
maken, ze beleefden ook een 
bestuurlijke fusie. De gemeen-
ten Lochem en Gorssel wer-
den vorig jaar één gemeente 
onder de naam Lochem, en 
daarop werd besloten van 
twee integrale besturen één bestuurs-commissie te maken. 
“Door de lumpsum krijgen we een aantal kansen en onze-
kerheden”, zegt Werner Ludwig van het OPO Lochem. Het 
is niet gemakkelijk om terug te vallen op het verleden van 
de jaarrekening, omdat die vroeger onderdeel was van de 
gemeentejaarrekening. We zijn in januari �00� in de eer-
ste lumpsumpilot begonnen met Gorssel en halverwege is 
Lochem ingestapt. Het CFI moest eerst nog een nieuwe bere-
kening maken.”
De fusie was niet alleen op bestuurlijk vlak, maar ook op 
cultureel vlak. In Lochem waren de scholen gewend aan een 
bovenschoolse directie, in Gorssel niet. Maar ook: de ene 
school heeft vierhonderd leerlingen, de ander slechts zestig. 
Mag je van een directeur van een kleine school dezelfde 
financiële kennis en verantwoordelijkheden vragen als die 
van een grote school? In Lochem hebben directeuren nu het 
volledige mandaat op de leerlingafhankelijke financiering, 
een deel op de groepsafhankelijke financiering en vijftig  
procent op het budget voor het personeels- en arbeidsmarkt-
beleid. En dat loopt goed, zegt Ludwig. Het enige waar  
we nog kopzorgen over hebben is de vorm van de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR). “Daar zitten 
sinds de fusie �� mensen in en dat is teveel. Tijdens de fusie 
hadden we een platform GMR, waarin zes mensen zaten  
en die samenwerking verliep heel goed. Maar sommige scho-
len zijn bang dat ze niet goed vertegenwoordigd worden, 
dus nu zijn we op zoek naar een nieuwe vorm. We hebben 
wel behoefte aan een sterke GMR. Niet alleen controlerend, 
maar ook meedenkend. Daar zijn we nu druk mee bezig.”

Astrid van Unen

‘Schuiven 
met geld 
doet een 
beroep op 
creativiteit’

‘Door 
lumpsum 
krijgen we 
kansen en 
onzekerheden’


