
bekende patronen terug.
‘Het gaat elke keer hetzelf-
de. Eerst wordt besloten om
te decentraliseren. Dat be-
tekent dat de kosten stijgen
op het decentrale niveau
waar eigen beleid moet
worden geformuleerd en
uitgevoerd. En dan, de dag
nadat de decentralisatie
een feit is, zie je de kosten
bij de centrale overheid
toenemen. Men is dan ge-
schrokken dat men alles uit
handen heeft gegeven en
gaat maatregelen treffen
om toch weer zeggenschap
te krijgen. Zo zie je de con-
trole en sturing van de
overheid via de achterdeur
weer terugkomen. En dat
zie je ook terug in de
kosten’, aldus Berdowski,
die wijst op de expansie van
organisaties als Cfi, IBG en
de Onderwijsinspectie, die
steeds meer toezichthou-
dende taken hebben gekre-
gen. ‘Het is dan ook niet
juist om te stellen dat 
dereguleren veel geld op-
levert. Het is immers de
toename van het aantal 
bestuurslagen dat geld kost.’

Schaalgrootte 
In het rapport van de Onder-
wijsraad wordt aanbevolen
het gesprek te voeren over
de schaalgrootte in het
onderwijs en zelfs wordt
bekeken of - bijvoorbeeld
in het hoger onderwijs -
een moratorium op fusies
niet verstandig zou zijn. 

Toch is, zo geeft Ber-
dowski aan, de vraag naar
de relatie tussen kosten en
schaal niet gemakkelijk te
beantwoorden. ‘Je ziet bij
schaalvergroting een daling

van de over-
head en daar-
na een stabiel
percentage.
Daarop neemt
de overhead
toe. Je moet
het je voorstel-
len als een 
U-vorm. 
Het punt is

echter dat we niet weten
hoe breed de bodem van de
U is. Je weet dus niet wan-
neer de gelijkblijvende
kosten omslaan in hogere
kosten. Dat is niet bekend.
Natuurlijk wordt er steeds
gepleit voor een kleinere
schaal, maar uit onderzoek
blijkt ook niet dat kleinere
scholen beter zijn. Net
zomin als is aangetoond
dat de kleinere klassen die
we nu hebben gekregen
beter zijn.’

Effectiviteit
Eén belangrijke vraag is
blijven liggen in het bureau-
cratiseringrapport van de
Onderwijsraad en in het
IOO-onderzoek. Wat is nu
de effectiviteit van het be-
stede geld?

Berdowski: ‘Dat weten
we niet. Directeur Van Dij-
ken van het IOO: ‘En dat is
vreemd, want volgens de
nieuwe systematiek van de
VBTB, waarbij het Kabinet
moet aangeven in de begro-
ting welk bedrag met welk
doel waarvoor wordt uitge-
trokken en hoe het berei-
ken van dat doel kan wor-
den gemeten, zou dat toch
moeten. Kamerleden zou-
den daar bij de begrotings-
behandeling naar moeten
vragen.’

‘Ook bij dit onderzoek’,
zegt Berdowski, ‘kan je niet
zeggen hoe effectief het
geld wordt besteed. Dat
stond niet in de opdracht
van de Onderwijsraad.’

Niet alleen hier is dat
niet aan de orde, stelt Ber-
dowski, ook op het departe-
ment is financiële kennis
en het effect van uitgaven

geen gemeengoed. ‘Als je
het departement vraagt,
wat wordt uitgegeven aan
het voortgezet onderwijs,
moeten ze dat laten onder-
zoeken. Het gaat dan om
het geld dat in de onder-
wijsbegroting zit, maar bij-
voorbeeld ook het onder-
wijsgeld in de algemene
uitkering van het Gemeen-
tefonds en de doeluit-
keringen. De ambtenaren
van het ministerie weten
dat niet.

Ik denk dat dat komt
doordat onderwijs van
oudsher een bezigheid was
van de kerken en van vrij-

willigers, er wordt in het
onderwijs niet vanuit de
kosten geredeneerd.’

Het is Berdowski een
doorn in het oog. ‘Het is
van groot belang dat je
weet wat het onderwijs
kost. En als je dan moet 
bezuinigen, zoals nu het
geval is, zou je kunnen
weten waar je met de min-
ste negatieve effecten kan
bezuinigen. Dat kan nu
niet, omdat het effect 
van de onderwijsuitgaven
onduidelijk is.’
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Die aanbevelingen mogen
op het eerste gezicht hard
lijken, bij nadere bestu-
dering blijkt het niet te
gaan om aanbevelingen
voor het beleid, maar
slechts om aanbevelingen
voor de discussie. 

Dat is niet verwonder-
lijk, want het flinke stuk
rekenwerk dat de basis voor
het rapport vormt, is niet
het laatste woord dat over
onderwijsfinanciën kan
worden gezegd. Integen-
deel, de onderzoekers,
Zosja Berdowski en Koos
van Dijken van het Instituut
Onderzoek Overheidsuit-
gaven, het IOO, zijn de eer-
sten om te erkennen dat dit
nog maar het begin is van
wat eigenlijk bekend moet
zijn: wat kost goed onder-
wijs nu precies en waar 
zitten die kosten dan in? 

De titel Bureaucratisering
in het onderwijs geeft aan,
waar de onderzoekers zich
op hebben geconcentreerd:
wat kost de overhead in 
het onderwijs en wat komt

direct ten goede aan het
onderwijsproces? Zij han-
teren twee definities, een
smalle en een brede.

Volgens die smalle va-
riant (de abb-kosten) ging
er in 1980 vier procent van 
het budget voor het basis-
onderwijs naar de overhead
en in 2000 was dat 11 pro-
cent. In de brede definitie
werd in 1980 18 procent
uitgegeven aan overhead
en 37 procent in 2000.

In het voortgezet onder-
wijs bedroeg de overhead
volgens de smalle variant
negen procent in 1980 en
12 procent in 2000. In de
bredere definitie groeide de
overhead in die twintig jaar
van twintig naar 26 procent.

Twee manieren
De onderzoekers hebben
op twee manieren naar de
kosten gekeken: naar de
opgaven die ze van de over-
heid hebben gekregen en
naar de opgaven die de
scholen en besturen hebben
gedaan over de besteding
van middelen. De respons

van de scholen was daar-
bij niet bepaald overwel-
digend. ‘We hebben de 
e-mailbestanden gebruikt
van Cfi, dat was een ver-
gissing, want we kregen
enorm veel mails terug. 
Die waren gestuurd naar
gratis e-mailadressen, met
een hele kleine postbak.’ 

Berdowski: ‘Maar de 
gegevens die zijn binnen-
gekomen, stroken wel in
grote lijnen met wat van
overheidszijde aan data 
bekend was.’ Scholen en
besturen gaven een wat 
hogere opgave van de 
bestedingen aan de over-
head in de brede definitie.
Logisch, schrijven de
onderzoekers, want op 
instellingsniveau is meer
bekend over de besteding
van de middelen.

‘We hebben ook nog 
de bijbehorende besturen
benaderd. Dat kostte nogal
wat moeite.’ Openbaarheid
en transparantie zijn nog
lang niet wat ze zijn moe-
ten als het om
onderwijs-
financiën gaat,
meent Ber-
dowski, al stelt
zij wel vast dat
in het alge-
meen de infor-
matie over
scholen sterk
verbeterd is,

bijvoorbeeld de informatie
over scholen zoals de onder-
wijsinspectie die aanbiedt.

Het gebruik van twee ver-
schillende definities voor
overheadkosten was niet de
keuze van de onderzoekers.
‘We hebben lange gesprek-
ken gevoerd met de Onder-
wijsraad over de vraag wat
nu de definitie moest zijn,
maar die wilde daar geen
keuze in maken.’

Opmerkelijk aan het
onderzoek is, dat het spe-
ciaal onderwijs in zijn ge-
heel buiten beschouwing is
gelaten. Daar ligt geen in-
gewikkelde oorzaak aan ten
grondslag, maar een sim-
pele: De financiering van
het speciaal onderwijs is zo
ingewikkeld, dat het onder-
zoek daarvan te duur was
voor de Onderwijsraad.

Uit handen 
Berdowski heeft tientallen
jaren ervaring als onder-
zoeker en ziet, ook hier, 
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actueel

Onderzoekers over overhead en primair proces 

‘Effectiviteit van
onderwijsuitgaven 
is niet duidelijk’
Extra onderwijsgeld komt niet ten goede aan het
primaire proces. Er moet een fusiestop komen 
in het onderwijs. Misschien is een mededingings-
autoriteit nodig die erop toeziet dat ouders 
nog wat te kiezen hebben. Aldus enkele van de 
geruchtmakende aanbevelingen uit het rapport
Bureaucratisering in het onderwijs van de
Onderwijsraad.

Maria Sitniakowsky

Wat is overhead?
In het rapport van de Onderwijsraad en het achter-
liggende onderzoek van het Instituut Onderzoek Over-
heidsuitgaven, het IOO, zijn de overheadkosten in het
onderwijs op twee manieren berekend.

De smalle definitie:
• administratie 
• beheer 
• bestuur

De brede definitie:
• beleid en bestuur
• planning en beheer
• coördinatie
• overleg en advies
• onderwijsdienstverlening zoals obd’s, CITO, SLO etc.
• externe contacten
• bijscholing en omscholing personeel
• begeleiden, inwerken, intervisie of coachen (nieuw)

personeel
• administratief werk, ook van onderwijsgevende per-

soneel
• schoonmaken, beveiligen en beheren van het gebouw
• onderhoud en beheer van leermiddelen en studie-

materiaal
• onderhoud en beheer van computers en website 
• exploiteren van bibliotheek of mediatheek
• organisatie naschoolse of buitenschoolse activiteiten
• contacten met ouders en medezeggenschapsraden
• ontwikkelen of instandhouden van kwaliteitszorg-

systemen
• begeleiding van leerlingen zorg
• decanen, mentoren
• extra individuele begeleiding buiten normale les-

tijden
• maatschappelijk werk, psychologen
• remedial teaching
• schoolverpleegkundig werk.

FO
TO

: G
ER

HA
RD

 V
AN

 R
O

O
N


