
MANAGEMENT EN BESTUUR 





 
 
 
 
 
 

Management en Bestuur 
 
Onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het 
primair onderwijs 
 
 
 
Froukje Wartenbergh-Cras  |  Nico van Kessel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITS – Radboud Universiteit Nijmegen 



  Management en Bestuur iv 

Foto omslag: Flip Franssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG 
 
Wartenbergh-Cras, Froukje 
 
Management en Bestuur. Onderzoek naar de inrichting van bovenschoolse manage-
mentbureaus in het primair onderwijs. Froukje Wartenbergh-Cras, Nico van Kessel  - 
Nijmegen: ITS 
ISBN 90 - 5554 - 291 - 1 
NUR 840 
 
Onderzoek uitgevoerd door ITS in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek 
op verzoek van VOS/ABB 
 
Projectnummer: 2004.310 
 
© 2006  ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave 
worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 



 Management en Bestuur v 

Voorwoord 
 
 
 
 
De invoering van lumpsum in het primair onderwijs is zeer nabij. Voor veel besturen 
brengt dat veel onzekerheid met zich mee. Vrijheden worden groter maar ook de 
verantwoordelijkheden. 
 
Vanuit deze onzekerheid ontstond in het najaar van 2004 bij de VOS/ABB, de bestu-
renorganisatie voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs, behoefte om inzicht 
te hebben in het management en bestuur bij bovenschoolse bestuursbureaus. Men 
wilde weten in welke mate deze bureaus bestonden, hoe ze waren bemenst, welke 
taken ze vervullen en tegen welke kosten. 
 
Om deze vragen beantwoord te krijgen is een aanvraag ingediend bij LPC Kortlopend 
Onderwijsonderzoek, die is gehonoreerd binnen de onderzoekslijn ‘De school als 
professionele organisatie’. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de alliantie ‘De Nij-
megen-Amsterdam-connectie’ waarin participeren het ITS in Nijmegen en het SCO-
Kohnstamm-instituut te Amsterdam. Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd bin-
nen het ITS door Froukje Wartenbergh en Nico van Kessel (projectleiding). 
 
Om het onderzoek tot een succes te maken hebben veel bovenschoolse besturen hun 
medewerking verleend. Hen willen we hierbij hartelijk denken voor hun mede-
werking. In het bijzonder willen we een woord van dank uitspreken aan degenen die 
in de voorfase bereid zijn geweest om de onderzoekers uit te leggen hoe hun organi-
satie werkt en in elkaar zit. Het gaat om Ruud Beekhuizen, stichtingsdirecteur Del-
tascholen in Rheden, Arnhem; Peter Bos, algemeen directeur Stichting Katholiek 
Basisonderwijs Gelderland te Twello; Dick Krom, voorzitter CvB Stichting Tabijn te 
Heemskerk; Ger Schenk, algemeen directeur SHP, Stichting Openbaar Primair On-
derwijs Haarlemmermeer, te Hoofddorp; Otto Meulenbeek, algemeen directeur Be-
stuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn; Rob Vastbinder, voorzitter 
CvB INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs te Heerlen; Jan ten Klei, Be-
stuursmanager Stichting SPOOR te Purmerend; Johan Gelauf, relatiemanager Bond 
KBO en Pim Jorritsma, voorzitter centrale directie Bestuurscommisie De Basis te 
Arnhem. 
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Als laatste vermelden we Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB, die de vraag 
heeft ingediend en ons van (kritische en opbouwende) feedback heeft voorzien in alle 
fasen van het onderzoek. 
We hopen dat het voorliggende onderzoeksverslag een rol gaat vervullen bij de verde-
re discussies rond en vormgeving van bestuur en management in het lumpsum-
tijdperk. 
 
 
Nico van Kessel 
Coördinator alliantie ‘Nijmegen-Amsterdam-connectie’ 
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1  Inleiding  
 
 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Van bestuur en management van een basisschool wordt verwacht: beleidskracht, 
sturend vermogen, doelmatigheid en toepasbaarheid. Deze eisen zullen met de invoe-
ring van lumpsumfinanciering sterker worden. Besturen worden immers meer dan 
ooit te voren verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de onder hen res-
sorterende scholen op diverse beleidsterreinen.  
Om die verantwoordelijk te kunnen dragen is het nodig dat besturen professionalise-
ren. Hiervoor zijn verschillende modellen denkbaar. Belangrijk daarbij is een zekere 
schaalgrootte te realiseren. Schoolbesturen kunnen samenwerken op specifieke terrei-
nen, of er is/komt één bestuur voor meerdere scholen waarbij directeuren een collegi-
aal directieberaad vormen en inhoud geven aan de gezamenlijke managementtaken of 
er is/komt één bestuur voor meerdere scholen met een algemene directie/ boven-
schoolsmanager, ondersteund door een stafbureau met op de verschillende beleidster-
reinen deskundige stafleden. Die stafleden bereiden het beleid voor en voeren het uit 
onder leiding van de bovenschoolsmanager. Zoals bekend is de laatste jaren een bo-
venschools management een steeds meer voorkomend verschijnsel. 
 
Als we het hebben over bovenschools management bedoelen we alles dat niet op het 
niveau van de individuele school bestuurd en gemanaged wordt en iedereen die zich 
op dat niveau met management en bestuur bezighoudt. Dit kan uiteenlopen van een 
bestuursbureau, tot bovenschools managers, van een centrale directie tot een alge-
meen directeur, waaronder weer bovenschools managers kunnen zitten die elk een 
tiental scholen aansturen. Tot de beleidsmedewerker van bovenschools management 
rekenen we degenen buiten de (centrale) directie die belast zijn met het formuleren 
van en adviseren rond beleid ten aanzien van financiën, personeel, en kwaliteit. Tot 
de staf rekenen we degenen die het management ondersteunen bij zijn taken op met 
name administratief gebied. 
 
De organisaties waar we het in dit rapport over hebben lopen sterk uiteen qua omvang 
zoals ook verder uit dit rapport zal blijken. Het kan daarbij gaan om verantwoorde-
lijkheden voor enkele scholen met 1.000 leerlingen in totaal en zo’n 50 personeelsle-
den. Maar ook om tientallen scholen, met duizenden leerlingen, en vele honderden 
personeelsleden, en een budget van tientallen miljoenen. Zo kwamen we een boven-
schools management tegen dat verantwoordelijk is voor 60 scholen, met in totaal zo’n 
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13.000 leerlingen en zo’n 1.300 personeelsleden., en een budget van bijna 60 miljoen 
euro. Het gaat dus vaak om grote professionele bestuurlijke apparaten. 
 
Welke vorm ook gekozen wordt, de beleidsterreinen zullen bestreken moeten worden, 
er zal tijd aan moeten worden besteed, en er zal personele en dus ook financiële ruim-
te voor nodig zijn. 
Welke middelen zijn voor bestuur en management beschikbaar? Officieel zijn daar 
vanuit de Rijksbekostiging drie bronnen voor: 
• Bekostiging Administratie, Beheer en Bestuur (ABB). 
• Budget Personeels- en arbeidsmarktBeleid (PB). 
• Budget Bestuur en Management (B&M). 
 
De bekostiging ABB bestaat uit een bijdrage voor drie afzonderlijke componenten: 
1. Financiële administratie en personele en salarisadministratie, vaak alleen al nodig 

ter bekostiging van de administratiekantoren. 
2. Onderhoudsbeheer, bedoeld voor het maken van een MeerjarenOnderhoudsPlan 

(MOP). 
3. Bijdrage voor Beheer en Bestuur. In de praktijk wordt het grootste deel van deze 

bijdrage doorgesluisd aan derden, waaronder de accountant, de contributie voor de 
besturenorganisatie, voor de geschillencommissie, voor bezwarencommissies, 
voor klachtencommissies, kosten CASO. In feite blijven alleen de gelden voor 
deskundigenadvies en management over. 

De bijdrage bestaat uit een bedrag per school en een per leerling. ‘Vrij’ te besteden 
voor management en deskundigenadvies is een bedrag van circa € 560 per school en € 
8,60 per leerling. 
 
Het budget Personeels- en arbeidsmarktBeleid omvat ook een kleine component voor 
management. Deze bedraagt € 4,15 per leerling (prijspeil 2001). 
 
Het budget Bestuur en Management is gebaseerd op de regeling Versterking Bestuur 
en Management, die sinds 1 augustus 2004 van kracht is en een eerdere stimulerings-
regeling Bestuurlijke Krachtenbundeling verving. De regeling Versterking Bestuur en 
Management komt in 2007 op een structureel niveau met een vast bedrag per basis-
school van € 2.669,57 en een bedrag per leerling van € 39,51.  
 
De verschillende wijzen van indexeren plus de toekenning naar kalenderjaar respec-
tievelijk schooljaar maakt het lastig de bedragen exact op elkaar af te stemmen. Als 
we de relevante componenten uit Bestuur en Beheer, het budget PB en van de structu-
rele toekenning voor het budget B&M samenvoegen, komen we uit op een bedrag van 
€ 3.808,13 per school en € 65,42 per leerling. Uitgaande van een gemiddelde school-
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grootte van 220 leerlingen, wordt het bedrag per leerling € 82,75. Uiteraard is dit 
bedrag bij grotere scholen gemiddeld per leerling lager. 
 
Landelijk gezien is € 132 miljoen beschikbaar voor bestuur en management. 
 
Naast deze budgetten zijn er nog budgetten voor bijvoorbeeld arbo, ict en vervanging 
waaruit soms ook nog bovenschoolse activiteiten mede worden bekostigd. Het meeste 
geld komt voor een bestuur echter binnen via de personele budgetten voor de scholen 
en in mindere mate via de materiële budgetten. 
 
Al een aantal jaren is binnen het basisonderwijsveld een discussie aan de gang hoe de 
versterking van bestuur en management bevorderd kan worden en welke kosten daar 
reëel aan verbonden zijn. De laatste jaren is die discussie verhevigd door de invoering 
van lumpsumbekostiging, waarbij vanuit de AOb als harde voorwaarde wordt ge-
noemd ‘een voldoende bekostiging voor administratie, bestuur en beheer’, een eis die 
ook door de besturenorganisaties wordt onderschreven. De vraag is echter nog steeds 
welke kosten reëel zijn. 
In 1996 is door Andersson Elffers Felix een studie gedaan naar de verschillende be-
stuursmodellen en hun financiële implicaties. Uitgaande van een bovenschools be-
stuur met 10 scholen met gemiddeld 225 leerlingen werd geconcludeerd dat 3,0 
procent van het aantal beschikbare fte’s nodig is voor (beleidsrijke) bestuuronder-
steuning. Daarbij werd uitgegaan van 0,9 procent voor algemeen beleid, 0,7 procent 
voor financieel beleid, 0,75 procent voor personeelbeleid en 0,65 procent voor overi-
ge ondersteuning. In bekostiging uitgedrukt gaat het om zo’n 2,5 procent van de 
totale bekostiging.  
 
Sinds 1996 is er veel veranderd, is er meer dan toen ervaring met bovenschools ma-
nagement en is de noodzaak om te komen tot ‘vuistregels’ met het oog op de komst 
van de lumpsumbekostiging groter. Mede daarom ontstond bij VOS/ABB de behoefte 
aan een onderzoek dat antwoord geeft op de volgende vragen: 
Welke taken binnen bestuur en management zijn binnen het primair onderwijs op 
bovenschools niveau reeds gedefinieerd en welke financiële consequenties zijn hier-
aan verbonden? Welke taken worden op bovenschools niveau wenselijk geacht of 
overwogen met het oog op de invoering van lumpsumbekostiging? Welke know how 
is hiervoor nodig? Het onderzoek betreft besturen van alle richtingen. 
 
Overigens is in het voorjaar van 2005 in opdracht van de Bond KBO een onderzoek 
uitgevoerd onder zijn leden om vast te stellen hoeveel schoolbesturen uitgeven aan 
management en bestuur. (Kregting, 2005). Hieraan heeft niet meer dan 21 procent 
van de room-katholieke besturen zijn medewerking verleend, waardoor het verkregen 
beeld niet op voorhand als representatief hoeft te worden beschouwd. 
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1.2 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. Het eerste deel was met name verkennend 
van aard, gericht op het verkrijgen van input voor de vragenlijst voor fase 2. We 
hebben gepraat met algemeen directeuren van acht grote besturen en twee beleidsme-
dewerkers van besturenorganisaties (zie bijlage 2) met het oog te achterhalen: 
• op welke beleidsterreinen welke taken op bovenschools niveau zijn gedefinieerd;  
• om welke redenen; 
• hoeveel fte daarvoor beschikbaar zijn;  
• op welk niveau;  
• met welke know how, en  
• welke kosten daarmee gemoeid zijn mede in relatie tot: 
o het aantal fte werkzaam op de scholen; 
o het aantal leerlingen; 
o het aantal scholen en 
o de totale bekostiging; 

• welke taken onvoldoende uitgevoerd kunnen worden door een gebrek aan midde-
len. 

Ook vroegen we welke managementtaken worden uitbesteed en in hoeverre men 
daarover tevreden is. Tot slot was ook de vraag naar de toekomst van belang: treden 
er met het oog op de invoering van lumpsum veranderingen op in de definiëring van 
beleidstaken op bovenschools niveau, de omvang, de benodigde kwaliteit etc; leven 
er wensen maar worden ze niet gerealiseerd? 
 
In de tweede fase is de verkenning verbreed naar een vragenlijst voor een representa-
tieve steekproef van besturen met bovenschools management. Aangezien we geen 
directe aanwijzing hadden voor de aanwezigheid van een bovenschools management-
bureau, hebben we alle besturen voor primair onderwijs met vier of meer scholen 
benaderd. In totaal waren dat er 578, waarvan er 338 de vragenlijst hebben terugge-
stuurd. Een respons van 58,5 procent. 
De besturen zijn met een schriftelijke vragenlijst benaderd waarin soortgelijke vragen 
zijn gesteld als in de eerste fase. Besturen werd eveneens de mogelijkheid geboden de 
vragenlijst via internet in te vullen. Door te koppelen met CASO-bestanden kregen 
we inzicht in de verdeling naar aantal scholen, aantal leerlingen en fte. Een respons-
vergelijking vindt u achterin het rapport in bijlage 1.  
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1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 beginnen we onze blik in de wereld van bovenschoolse management-
bureaus: hoe gebruikelijk is de aanwezigheid van een dergelijk bureau en hoe wordt 
het ingericht wat betreft aantal medewerkers, hun functies, hun achtergrond en hun 
salaris. In hoofdstuk 3 kijken we verder: op welke terreinen zijn beleidsmedewerkers 
in functie en welke taken worden wel of juist niet op bovenschools niveau gedefini-
eerd. Ook kijken we in dit hoofdstuk naar het uitbesteden van taken en de tevreden-
heid daarover. Hoofdstuk 4 gaat in op de bekostiging: welke kosten zijn er gemoeid 
met het hebben van een managementbureau, hoe wordt dat gefinancierd, welke wen-
sen blijven nog onvervuld door gebrek aan middelen en welke veranderingen zullen 
er optreden met de komst van lumpsumfinanciering? Ook peilden we de mening van 
de besturen omtrent enkele stellingen met betrekking tot bovenschools management. 
In hoofdstuk 5 sluiten we met een samenvatting en conclusies het rapport af.  
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2  Kenmerken bovenschoolse managementbureaus 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk bekijken we de inrichting van bovenschoolse managementbureaus: 
hoeveel besturen hebben een dergelijk bovenschools managementbureau, hoeveel 
medewerkers werken er, met wat voor achtergrond en tegen welk salaris worden ze 
betaald?  
 
 
2.2 Kenmerken bovenschoolse managementbureaus 
 
Twintig procent van de besturen met vier scholen of meer onder zich heeft geen bo-
venschools managementbureau (tabel 2.1).  
 
 
Tabel 2.1 – Aanwezigheid bovenschools managementbureau 
 
 % 

ja 80 
nee 20 
totaal (n=100%) 338 

 
 
Het percentage besturen zonder bovenschools managementbureau verschilt naar de 
bestuursgrootte (tabel 2.2): 37 procent van de besturen met 4 tot en met 6 scholen 
werkt zonder centraal managementbureau. Bij de grotere besturen is dit beduidend 
minder gebruikelijk, alhoewel nog altijd 4 procent van de besturen met 21 scholen of 
meer functioneert zonder bovenschools managementbureau.  
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Tabel 2.2 – Aanwezigheid bovenschools managementbureau – naar aantal scholen 
 
  ja nee  
 % % n 

4 t/m 6 63 37 108 
7 t/m 10 83 17 103 
11 t/m 15 92 8 74 
16 t/m 20 89 11 28 
21 of meer 96 4 25 
totaal  80 20 338 

 
 
Ook naar denominatie zien we verschillen tussen de besturen in de keuze om met of 
zonder centraal managementbureau te werken (tabel 2.3). Voor openbare besturen is 
dat minder gebruikelijk dan voor de andere. Zo geeft 100 procent van de besturen in 
de categorie ‘overig bijzonder’ (bijvoorbeeld besturen van vrije scholen of islamiti-
sche schoolbesturen) aan wel een dergelijk bureau te hebben. 
 
 
Tabel 2.3 – Aanwezigheid bovenschools managementbureau – naar denominatie 
 
  ja nee  
 % % n 

openbaar 71 29 122 
rk 80 20 80 
pc 86 14 99 
alg bijzonder 73 27 11 
overig bijzonder 100 0 26 
totaal 80 20 338 

 
 
Aangezien het onderzoek zich richt op de inrichting van bovenschoolse management-
bureaus, zullen we de besturen zonder een dergelijk bureau vanaf hier buiten be-
schouwing laten. 
 
Gemiddeld zijn er op de bureaus vijf medewerkers, samen 3,6 fte: 1,4 fte centrale 
directie, 0,9 fte beleidsmedewerkers en 1,3 fte staf/ondersteuning (tabel 2.4). Uitgere-
kend per fte werkzaam op de scholen is er gemiddeld iets meer dan 0,02 fte voor de 
bovenschoolse managementbureaus. Oftewel: per 100 fte schoolpersoneel is er ge-
middeld 2,3 fte op het bovenschools bureau werkzaam.  
 
 



 Management en Bestuur 9 

Tabel 2.4 – Aantal medewerkers op de bovenschoolse managementbureaus  
 

 gem. max. 
gem. per 
school 

gem.  
per fte 

gem. per 
leerling n 

personen       
centrale directie 1,5 6 0,16 0,012 0,0009 254 
beleidsmedewerkers 1,3 20 0,13 0,008 0,0006 254 
staf/ondersteuning 2,1 22 0,21 0,013 0,0011 254 
totaal 5,0 33 0,49 0,033 0,0026 254 

fte       
centrale directie 1,4 6,0 0,14 0,010 0,0008 257 
beleidsmedewerkers 0,9 15,0 0,09 0,005 0,0004 257 
staf/ondersteuning 1,3 22,0 0,12 0,007 0,0006 257 
totaal 3,6 32,5 0,35 0,023 0,0018 257 

 
 
Er zij in dit opzicht wat verschillen te vinden tussen de denominaties. Dat is niet het 
geval bij de centrale directie, maar wel bij de beleidsmedewerkers en stafmedewer-
kers. Rooms-katholieke en protestants-christelijke besturen hebben gemiddeld geno-
men beduidend minder beleidsmedewerkers en staf dan openbare en algemeen-
bijzondere besturen1. 
Als we kijken naar het aantal bureaumedewerkers uitgesplitst naar bestuursgrootte 
(tabel 2.5), dan zien we dat naarmate het bestuur groter is, het aantal medewerkers dat 
op een bovenschools managementbureau werkzaam is, afgezet tegen het totaal aantal 
fte op de scholen onder een bestuur, afneemt. In andere woorden: naarmate het be-
stuur meer scholen omvat, is er per fte schoolpersoneel minder bovenschools bureau-
personeel werkzaam (en verderop in het rapport zullen we zien dat personeelskosten 
het grootste deel van de bureaukosten vormen). Ter vergelijking: binnen besturen met 
4 tot en met 6 scholen is per 100 fte schoolpersoneel 3,1 fte managementbureauper-
soneel, binnen besturen met meer dan 21 besturen is dat gemiddeld nog 1,8 fte. 
 
 

 
                                                    
1 Kregting vindt in zijn onderzoek onder katholieke besturen dat er voor iedere 1.000 leerlingen één 

bovenschoolse formatieplaats is. Wij vinden 1,1. Uitgedrukt in de formatie wordt volgens Kregting 
1,8 procent van de totale formatie toegekend aan de bovenschoolse formatie. Wij vinden 1,6 pro-
cent. 
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Tabel 2.5 – Aantal medewerkers op de bovenschoolse managementbureaus – naar 
aantal scholen 
 
 centrale directie beleidsmedewerkers staf/ondersteuning totaal  

 gem. 
gem. 

school 
gem. 
fte gem. 

gem. 
school

gem. 
fte gem. 

gem. 
school

gem. 
fte gem. 

gem. 
school 

gem. 
fte n 

personen              
4 t/m 6 1,2 0,250 0,019 0,8 0,165 0,011 1,4 0,273 0,018 3,4 0,687 0,048 62 
7 t/m 10 1,4 0,163 0,011 1,2 0,137 0,009 1,7 0,207 0,013 4,3 0,507 0,033 81 
11 t/m 15 1,6 0,127 0,010 1,1 0,090 0,005 1,9 0,153 0,010 4,7 0,371 0,025 65 
16 t/m 20 1,7 0,097 0,007 1,5 0,085 0,006 3,1 0,173 0,011 6,3 0,355 0,024 23 
21 of 
meer 2,2 0,075 0,005 3,8 0,135 0,007 5,3 0,213 0,011 11,3 0,423 0,022 23 

totaal  1,5 0,161 0,012 1,3 0,127 0,008 2,1 0,207 0,013 5,0 0,495 0,033 254 

fte              
4 t/m 6 1,0 0,202 0,015 0,6 0,118 0,007 0,7 0,132 0,008 2,2 0,452 0,031 63 
7 t/m 10 1,2 0,147 0,010 0,7 0,079 0,005 1,0 0,123 0,008 2,9 0,349 0,023 82 
11 t/m 15 1,5 0,115 0,009 0,8 0,060 0,003 1,2 0,094 0,006 3,4 0,270 0,018 67 
16 t/m 20 1,6 0,094 0,007 1,1 0,066 0,005 2,1 0,115 0,007 4,9 0,275 0,019 23 
21 of 
meer 2,2 0,077 0,005 3,3 0,114 0,006 3,7 0,145 0,007 9,2 0,337 0,018 22 

totaal  1,4 0,141 0,010 0,9 0,085 0,005 1,3 0,119 0,007 3,6 0,346 0,023 257 

 
 
Naast het aantal medewerkers, zijn we ook geïnteresseerd in de achtergrond van de 
medewerkers. Tabel 2.6 laat zien dat bijna de helft van de bovenschoolse manage-
mentbureaus uitsluitend medewerkers in dienst heeft die direct uit het onderwijs 
afkomstig zijn (dit neemt overigens af met het groter worden van het bestuur). Bij 
acht procent zijn geen van de medewerkers uit het onderwijs afkomstig en voor de 
overige besturen geldt dat er sprake is van een mix. 
 
 
Tabel 2.6 – Zijn de medewerkers op het bovenschools managementbureau uit onder-
wijs afkomstig? – naar aantal scholen 
 

 4 t/m 6 7 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20
21 of 
meer totaal 

 % % % % % % 

ja, ze komen uit het onderwijs 65 46 43 46 25 48 
nee, ze komen niet uit het onderwijs 10 11 6 0 8 8 
zowel uit het onderwijs als uit andere 
sectoren 25 43 51 54 67 44 

totaal (n=100%) 68 84 68 24 24 268 
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Waar het personeel uit een andere sector betreft, gaat het met name om de medewer-
kers met een administratieve/secretariële achtergrond (tabel 2.7). Ook de sectoren 
‘personeel/organisatie’ en ‘financieel/economisch’ worden vaak genoemd.  
 
 
Tabel 2.7 – Uit welke andere sectoren dan afkomstig? 
 
 % 

administratief / secretarieel 69 
personeel / organisatie 51 
financieel / economisch 42 
juridisch / bestuurlijk 30 
medisch / verzorging 4 
automatisering 3 
inkoop / logistiek 2 
reclame / communicatie 2 
techniek 2 
verkoop / marketing 1 
productie 0 
totaal (n=100%) 139 

 
 
Kijken we naar de inschaling van de bureaumedewerkers (tabel 2.8) dan zien we dat 
de meeste centrale-directieleden uitbetaald worden in schaal 12, 13 of 14. Een enkele 
keer komt schaal 15 of 16 voor, het betreft dan echter altijd een groot bestuur (16 
scholen of meer dan 60, met hier en daar meer dan 12.500 leerlingen en 1000 perso-
neelsleden 
In vergelijking met de inschaling van rectoren in het voortgezet onderwijs is deze 
inschaling niet uitzonderlijk hoog.  
Beleidsmedewerkers worden voornamelijk ingeschaald in schaal 9, 10 of 11. Ook 
hier zien we variatie naar bestuursgrootte: hoe groter het bestuur, hoe hoger de schaal. 
Tot slot de inschaling van de staf en het ondersteunend personeel. Doorgaans worden 
zij betaald volgens de bedragen in schaal 7 of lager. Een klein deel is hoger inge-
schaald, opnieuw voornamelijk bij de grotere besturen (opmerkelijk is de 10% in 
schaal 13 bij de besturen met 21 of meer scholen).  
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Tabel 2.8 – Inschaling bureaumedewerkers naar functie en aantal scholen 
 
 4 t/m 6 7 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20 21 of meer totaal 
 % % % % % % 

centrale directie       
schaal 7 of lager - - - - - - 
schaal 8 - - - - - - 
schaal 9 - - - - - - 
schaal 10 4 2 - - - 2 
schaal 11 18 4 11 4 9 9 
schaal 12 45 35 43 16 4 35 
schaal 13 27 49 49 64 48 45 
schaal 14 7 18 20 52 57 23 
schaal 15 2 2 - 4 13 3 
schaal 16 - - - 4 13 2 
totaal (n=100%) 56 82 65 25 23 251 

beleidsmedewerkers       
schaal 7 of lager 3 12 3 - 10 6 
schaal 8 10 10 5 - 5 7 
schaal 9 40 16 41 5 30 27 
schaal 10 50 29 31 58 45 39 
schaal 11 27 41 41 37 55 40 
schaal 12 7 6 3 16 30 9 
schaal 13 3 4 - - 10 3 
schaal 14 - - - 5 - 1 
totaal (n=100%) 30 51 39 19 20 159 

staf/ondersteuning       
schaal 7 of lager 85 92 93 92 81 90 
schaal 8 4 10 13 24 29 13 
schaal 9 15 4 13 16 24 12 
schaal 10 4 10 7 8 14 8 
schaal 11 6 4 5 8 14 6 
schaal 12 2 - - 8 5 2 
schaal 13 - - - - 10 1 
totaal (n=100%) 47 79 60 25 21 232 
 
* NB. Meerdere antwoorden mogelijk, percentages tellen niet op tot 100%. 
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3  Beleidsterreinen en taken 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we bekeken hoe bovenschoolse managementbureaus 
in grote lijnen zijn opgezet. In dit hoofdstuk kijken we verder: wat gebeurt er binnen 
de bureaus: welke beleidsterreinen nemen zij voor hun rekening, welke taken zijn bij 
hen gedefinieerd en welke taken worden niet door het bureau zelf uitgevoerd maar 
uitbesteed aan externen? 
  
 
3.2 Beleidsmedewerkers 
 
We vroegen de besturen aan te geven hoeveel beleidsmedewerkers (in personen en 
fte) binnen het bovenschools managementbureau werkzaam zijn op de beleidsterrei-
nen ‘financiën’, ‘personeel’, ‘huisvesting’, ‘algemeen juridische zaken’ en ‘overig’. 
Het invullen daarvan is echter door een te groot deel van de respondenten niet correct 
gebeurd (we konden het controleren met de eerdere vraag naar het aantal beleidsme-
dewerkers überhaupt). Helaas kunnen we niet daardoor niet meer presenteren dan 
beleidsterreinen waarop één of meerdere beleidsmedewerkers werkzaam zijn (tabel 
3.1), gebaseerd op de antwoorden van besturen die iets hebben ingevuld (vandaar de 
lagere ‘n’). 
 
Zo’n 80 procent van de besturen heeft ten minste één beleidsmedewerker aangesteld 
op het gebied van personeelsbeleid. Ook heeft de meerderheid ten minste één financi-
eel beleidsmedewerker. Bijna de helft van de besturen heeft ten minste één medewer-
ker aangesteld die zich bezighoudt met het beleidsterrein ‘huisvesting’. Minder 
gebruikelijk (ongeveer 20% van de besturen) is de functie voor een beleidsmedewer-
ker voor algemeen juridische zaken. De aanwezigheid van beleidsmedewerkers op elk 
van de voorgelegde terreinen, komt vaker voor naarmate een bestuur meer scholen 
omvat. 
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Tabel 3.1 – Beleidsterreinen waarvoor beleidsmedewerkers aangesteld – naar aantal 
scholen 
 
 4 t/m 6 7 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20 21 of meer totaal 
 % % % % % % 

personeel 68 82 88 78 95 82 
financiën 56 65 77 67 79 68 
huisvesting 44 42 40 56 68 46 
algemeen juridische zaken 24 13 19 28 21 19 
totaal (n=100%) 34 60 43 18 19 174 

 
 
Naast verschillen naar bestuursgrootte, vinden we ook significante verschillen naar 
denominatie (tabel 3.2). Rooms-katholieke schoolbesturen hebben minder vaak dan 
besturen van andere richtingen beleidsmedewerkers op elk van de genoemde terrei-
nen. Openbare schoolbesturen en die met een protestants-christelijke signatuur heb-
ben relatief vaak een beleidsmedewerker op personeelsgebied in dienst. 
 
 
Tabel 3.2 – Beleidsterreinen waarvoor beleidsmedewerkers aangesteld – naar deno-
minatie 
 
 openb. rk pc alg bijz. ov. bijz. totaal 
 % % % % % % 

personeel 90 70 86 57 72 82 
financiën 77 49 68 57 78 68 
huisvesting 58 27 46 29 50 46 
algemeen juridische zaken 26 8 24 0 11 19 
totaal (n=100%) 62 37 50 7 18 174 

 
 
3.3 Taken bovenschools managementbureau 
 
Op basis van de gesprekken met bestuursdirecteuren (fase 1 van het onderzoek, zie 
paragraaf 1.2) en literatuur, hebben we een veelheid van mogelijke taken voor het 
bovenschools managementbureau geïnventariseerd. In de vragenlijst hebben we de 
besturen gevraagd in hoeverre ook hun bureau deze taak op zich heeft genomen (tabel 
3.3). We hebben de taken gerubriceerd volgens de indeling in beleidstaken die bureau 
Andersson Elffers Felix in zijn rapportage hanteert. 
Op het gebied van algemeen beleid zien we dat de meerderheid van de besturen voor 
de scholen beleid op hoofdlijnen formuleert, een meerjarenplanning opstelt en een 
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jaarverslag maakt. Ook kwaliteitszorg en de samenwerking rond zorgbeleid behoren 
voor rond driekwart van de bovenschoolse managementbureaus tot het takenpakket. 
Minder vaak houden de bureaumedewerkers zich bezig met risicomanagement en 
leerlingenbeleid. 
Kijken we naar financieel beleid vinden we dat driekwart of meer de aansturing van 
het administratiekantoor en de ontwikkeling van ken- en stuurgetallen op zich heeft 
genomen. Ook het bepalen van schoolbudgetten is binnen bijna driekwart van de 
besturen bovenschools geregeld. Financiële administratie en salarisadministratie 
worden minder vaak genoemd, dit kan echter samenhangen met het uitbesteden van 
deze taken (zie ook paragraaf 3.4). 
Ook met betrekking tot het materieel beleid zijn een aantal taken binnen de meeste 
besturen op bovenschools niveau getrokken: zo’n 80-90 procent van de besturen heeft 
het groot onderhoud en de (nieuw)bouw van huisvesting als taak. We zagen overigens 
eerder in dit hoofdstuk dat slechts de helft hier ook apart een beleidsmedewerker voor 
heeft aangesteld. Iets meer dan de helft van de besturen regelt bovenschools het sys-
teembeheer en de inkoop van gas en elektra. Schoonmaak en klein onderhoud van de 
gebouwen, aanschaf van pc’s en aanschaf van middelen, gelden voor minder besturen 
als bovenschoolse taak. 
Wat betreft personeelsbeleid rekent telkens zo’n 90 procent van de besturen de func-
tioneringsgesprekken met schooldirecteuren en het arbo-beleid tot hun taak. Binnen 
zo’n 80 procent van de besturen is ook werving en selectie van personeel en aanpak 
van verzuim bovenschool geregeld. Personeelsadministratie, nascholing en de zorg 
voor vervanging zijn minder vaak op bovenschools niveau gedefinieerd. 
Op het gebied van onderwijskundig beleid zijn besturen terughoudender. Hooguit 
eenderde van de besturen werkt aan onderwijsinhoudelijk beleid of bemoeit zich met 
de didactische inzet van ict. 
Andere taken die nog worden genoemd, zijn: het formuleren van een managementsta-
tuut, het nemen van bestuurlijke eindverantwoording, ondersteuning van directeuren 
op alle terreinen, het ontwikkelen van identiteit en strategie, en strategische samen-
werking. 
We zien verschillen naar bestuursgrootte. In grote lijnen kan gesteld worden dat 
naarmate een schoolbestuur meer scholen onder zich heeft, het ook meer taken bo-
venschools gedefinieerd heeft. Duidelijk is ook dat grotere besturen al meer gewend 
om jaarverslagen te maken, en te werken met ken- en stuurgetallen niveau. Ze zijn 
ook meer geneigd de salarisadministratie en de personeelsadministratie op het eigen 
bureau bij te houden en om vervanging bovenschools te regelen. Hierin zit uiteraard 
een schaalvoordeel, een voordeel dat ook benut wordt bij de centrale inkoop van gas 
en elektra en in iets mindere mate bij de aanschaf van leermiddelen en meubilair. 
Opmerkelijk is dat een dergelijk voordeel door grotere besturen in mindere mate 
wordt benut als het gaat om ict (systeembeheer) en de aanschaf van pc’s We zien ook 
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een onderwijsinhoudelijk beleid en de didactische inzet van ict bij de grootste school-
besturen minder vaak in het takenpakket voorkomen dan bij de kleinere. 
 
 
Tabel 3.3 – Taken bovenschools managementbureau – naar aantal scholen 
 
 4 t/m 6 7 t/m 10 11 t/m 1516 t/m 2021 of meer totaal 
 % % % % % % 

algemeen beleid       
beleidsvorming op hoofdlijnen 84 91 90 92 92 89 
meerjarenplanning 82 86 87 80 88 85 
jaarverslag 79 80 84 84 96 83 
kwaliteitszorg 76 82 82 88 75 81 
zorgbeleid (samenwerkingsverbanden) 74 72 72 76 67 72 
risicomanagement 34 53 54 44 58 48 
leerlingbeleid (bijv. naschoolse opvang) 16 21 25 28 21 21 

financieel beleid       
aansturing administratiekantoor (AK) 71 86 87 84 79 81 
ontwikkeling ken- en stuurgetallen 71 74 76 72 92 75 
schoolbudget 76 69 78 76 50 72 
financiële administratie 56 60 60 48 58 58 
salarisadministratie 29 31 40 32 50 34 

materieel beleid       
huisvesting: (nieuw)bouw 78 94 91 92 92 89 
huisvesting: groot onderhoud 66 87 81 84 83 80 
ict (systeembeheer) 60 51 66 68 42 58 
inkoop gas en elektra 41 60 51 60 75 54 
huisvesting: schoonmaak en klein onderhoud 38 51 40 48 46 44 
aanschaf pc's 35 32 41 52 29 37 
aanschaf leermiddelen en meubilair 22 25 38 40 42 30 

personeelsbeleid       
functioneringsgesprekken schooldirecteuren 88 93 94 92 92 92 
arbo-beleid 88 93 90 96 88 91 
werving en selectie van personeel 81 78 81 84 83 80 
aanpak verzuim 66 76 88 92 83 79 
nascholing 57 60 65 56 50 59 
personeelsadministratie 47 49 53 40 58 50 
vervanging 38 40 46 48 63 44 

onderwijskundig beleid       
onderwijsinhoudelijk beleid 34 39 38 32 25 36 
ict (didactische inzet) 18 27 41 36 13 28 

totaal (n=100%) 68 85 68 25 24 270 
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3.4 Uitbesteden van taken 
 
Besturen maken een keuze in het zelf uitvoeren van taken of het uitbesteden aan 
externen. We inventariseerden hoe gebruikelijk het is om taken uit te besteden en in 
hoeverre besturen hier tevreden over zijn. 
Slechts twee procent van de besturen besteedt niets uit (tabel 3.4). We zagen in de 
eerste fase een voorbeeld van: een groot bestuur in het zuiden van Nederland hield 
(naar grote tevredenheid) alles in eigen hand: behalve administratie en systeembeheer 
ook het complete onderhoud en de bouw van schoolgebouwen. Tegenover die 2 pro-
cent die niets uitbesteedt, staat echter meer dan een kwart van de besturen die zowel 
de personeelsadministratie, als de salarisadministratie, de financiële administratie en 
het systeembeheer uitbesteden. 
Het uitbesteden van de salarisadministratie is het meest gebruikelijk binnen de scho-
len. Daarnaast laat zo’n 80 procent ook de financiële administratie en 70 procent de 
personeelsadministratie door een extern kantoor doen. Systeembeheer wordt het minst 
vaak uitbesteed (44%).  
Het uitbesteden van taken verschilt niet naar bestuursgrootte. 
 
 
Tabel 3.4 – Taken die worden uitbesteed 
 

 % 

salarisadministratie 90 
financiële administratie 83 
personeelsadministratie 70 
systeembeheer 44 
geen taken uitbesteed 2 
  
alle vier voorgelegde taken uitbesteed 28 
  
totaal (n=100%) 270 

 
 
Met uitzondering van het systeembeheer is telkens zo’n driekwart van de besturen die 
taken uit besteden (zeer) tevreden over de uitvoering van de taken die zijn uitbesteed 
(tabel 3.5). Bij systeembeheer neemt ruim een derde een neutraal standpunt hierover 
in. Onvrede is er ook: telkens zo’n 10 procent. Bestuursgrootte, denominatie of be-
stuursvorm zijn niet van invloed op de mate van tevredenheid. 
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Tabel 3.5 – Tevredenheid over taken die worden uitbesteed 
 

 zeer  
ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden  

 % % % % % n 

salarisadministratie 3 4 9 69 15 247 
personeelsadministratie 3 7 14 65 11 218 
financiële administratie 3 11 15 60 12 220 
systeembeheer 2 5 36 47 9 133 
 
 
De meeste besturen lichtten hun reden voor tevredenheid of het ontbreken daarvan 
toe. Als positief worden de administratiekantoren ervaren die snel werken en pro-
actief proberen te zijn. Als er zorgvuldig gewerkt wordt, nemen ze veel administratief 
werk uit handen. Goede communicatie helpt daarbij! Van degenen die een toelichting 
geven is twee derde tevreden. Men krijgt wat men wil op het moment dat men het wil. 
Minder tevreden is men als het administratiekantoor te veel een standaardpakket 
levert en weinig ruimte heeft voor het bieden van maatwerk aansluitend op wensen, 
begroting, rapportages en degelijke, te weinig inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, te 
weinig anticipeert op de bedrijfsvoering en niet meedenkt maar opdrachten afwacht. 
Dan ervaart een bestuur het kantoor bijvoorbeeld als ‘bureaucratisch, ambtelijk, de-
fensief met te weinig voeding voor strategisch management’. Ook met betrekking tot 
de invoering van lumpsumfinanciering is er voor een aantal administratiekantoren 
terrein te winnen: ‘Het AK loopt op het terrein van lumpsum achter de feiten aan en is 
niet proactief op het aanleveren van kengetallen; voor specifieke vragen moet extra 
betaald worden.’, aldus een ontevreden klant. Ontevredenheid treedt ook op als er een 
nieuw computersysteem is gevoerd gepaard gaande met veel fouten en problemen. 
 
Een enkele keer spreekt de berusting: ‘wat ik zelf niet kan, laat ik doen’. Andere 
besturen zijn bezig het werk van de administratiekantoren toch in eigen beheer te 
nemen. We hoorden een leuk voorbeeld tijdens onze gesprekken met bestuursdirec-
teuren: het bestuur in kwestie was niet tevreden over de samenwerking met het admi-
nistratiekantoor, maar wel tevreden over die ene medewerker daar en besloot daarom 
die medewerker (met succes) een baan als financiële kracht binnen het management-
bureau aan te bieden. 
 
Uitbesteding van systeembeheer leidt vaak tot negatieve ervaringen. Er wordt veel 
beloofd maar weinig gedaan, zo oordeelt een van de besturen. Het is te vrijblijvend, te 
weinig maatwerk, een klacht die meerdere uiten. Om die reden zijn er besturen die al 
een ander bedrijf in de arm hebben genomen. Er wordt overigens erkend dat systeem-
beheer misschien toch moeilijk bovenschools is te regelen. Wensen en problemen van 
scholen lopen uiteen en het is moeilijk hiervoor een lijn te vinden. 
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4  Bekostiging en de komst van lumpsumfinanciering 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit laatste hoofdstuk gaan we in op de bekostiging van het bovenschoolse mana-
gementbureau: welke kosten zijn er en uit welke potjes worden ze betaald? Ook zul-
len we kijken in hoeverre er variatie in de kosten is tussen de besturen. We werpen 
een blik in de toekomst: welke veranderingen zijn er te verwachten met het oog op de 
komst van lumpsumfinanciering? We sluiten het hoofdstuk af met de reactie van de 
besturen op een aantal stellingen met betrekking tot bovenschools management. 
 
 
4.2 Kosten bovenschools managementbureau 
 
Niet iedereen wil antwoord geven op de vraag naar de totale begroting van het be-
stuur en specifiek het bovenschools managementbureau. We baseren onze antwoor-
den dus op de groep die de vragen wel ingevuld heeft. 
Gemiddeld kost een bovenschools managementbureau ongeveer 343.000 euro (tabel 
4.1). Dat varieert naar bestuursgrootte. Een bovenschools managementbureau voor 
besturen met 4 tot en met 6 scholen wordt begroot op zo’n 170.000 euro, voor de 
grootste besturen (21 scholen of meer) komt dat gemiddeld op zo’n 850.000 euro. 
Wanneer we kijken naar de kosten per fte schoolpersoneel en per leerling, dan zien 
we dat deze afnemen naarmate een schoolbestuur meer scholen omvat. Die relatieve 
kostendaling is het scherpst waarneembaar voor de kleinere besturen, zodra besturen 
11 scholen of meer onder zich hebben, verdwijnen de verschillen grotendeels. 
Opmerkelijk zijn de verschillen tussen besturen van de verschillende denominaties. 
Zo kost het bovenschools management bij rooms-katholieke besturen € 96 per leer-
ling2, bij protestants-christelijke € 131, bij openbare € 230 en bij algemeen-bijzondere 
€ 285 per leerling. 
 

 
                                                    
2 Kregting vindt € 90 per leerling. 
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Tabel 4.1 – Totale begroting bovenschools managementbureau – naar aantal scholen 
 
 gem. gem. per school gem. per fte gem. per leerling n 

4 t/m 6 € 168.941 € 33.297 € 2.402 € 190 49 
7 t/m 10 € 279.650 € 32.894 € 2.124 € 157 59 
11 t/m 15 € 351.206 € 27.130 € 1.739 € 136 52 
16 t/m 20 € 504.776 € 28.636 € 1.745 € 137 19 
21 of meer € 856.187 € 31.288 € 1.496 € 131 17 
totaal € 346.696 € 30.914 € 2.000 € 155 196 

 
 
In tabel 4.2 zijn de kosten van het bovenschoolse managementbureau opgesplitst in 
vijf kostenposten. Personele kosten drukken het hardst op de begroting (gemiddeld 
zo’n 207.000 euro), gevolgd door de kosten die gemoeid zijn met het uitbesteden van 
taken aan externe kantoren (gemiddeld zo’n 73.000 euro). Huisvestingskosten, bu-
reaukosten en overige kosten van het managementbureau nemen een minder grote 
plek in (gemiddeld elk ongeveer 20 tot 25.000 euro).  
 
 
Tabel 4.2 – Totale begroting bovenschools managementbureau – verdeeld over kos-
tenposten 
 

 gem. 
gem. per 
school 

gem.  
per fte 

gem. per 
leerling n 

personele kosten van het bureau  € 207.242  € 18.788  € 1.240  € 96 191 
uitbestedingskosten van het bureau € 73.257  € 6.271  € 400  € 31 191 
huisvestingskosten van het bureau  € 20.311  € 1.843  € 116  € 9 191 
bureaukosten  € 21.203  € 1.940  € 120  € 10 191 
overige kosten van het bureau  € 24.683  € 2.409  € 150  € 11 191 

 
 
De kosten lopen op naarmate een schoolbestuur meer scholen onder zich heeft (tabel 
4.3). De personele kosten voor besturen met 4 tot en met 6 scholen zijn vijf keer zo 
laag als die van de grootste schoolbesturen met 21 scholen of meer. Voor de kosten 
van uitbesteding is dat verschil zelfs bijna het zevenvoudige. En toch, als we de kos-
ten wederom weergeven per fte in de scholen, zien we dat de grotere schoolbesturen 
relatief goedkoper uit zijn. Dat geldt overigens met name voor de personele kosten en 
de uitbestedingskosten. Bij de andere kostenposten zijn de verschillen minder eendui-
dig. 
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Tabel 4.3 – Totale begroting bovenschools managementbureau – verdeeld over kos-
tenposten – naar aantal scholen  
 
 personele kosten uitbestedingskosten huisvestingskosten bureaukosten overige kosten 

 gem. 
gem. 

per fte gem. 
gem. 

per fte gem. 
gem. 

per fte gem. 
gem. 

per fte gem. 
gem. 

per fte 

4 t/m 6 € 112.760  € 1647 €  30.795 € 435 € 10.230  € 155 € 10.578  € 143 € 11.096  € 131 
7 t/m 10 € 164.087  € 1.259 €  56.881 € 427 € 16.919  € 118 € 16.103  € 113 € 25.659  € 206 
11 t/m 15 € 197.130  € 1.001 €  79.177 € 394 € 23.982  € 97 € 25.584  € 114 € 25.334  € 134 
16 t/m 20 € 329.470  € 1.115 €  92.568 € 330 € 29.913  € 100 € 48.034  € 155 € 19.471  € 86 
21 of meer € 521.375  € 932 € 207.569 € 302 € 38.529  € 76 € 27.427  € 64 € 61.287  € 124 
n 191 177 191 177 191 177 191 177 191 177 

 
 
In tabel 4.4 kijken we nogmaals naar de verdeling over de kostenposten, nu uitge-
drukt als percentage van de totale begroting van het bovenschools management. We 
zien dan dat de procentuele verdeling over de diverse kostenposten niet wezenlijk 
verschilt naar bestuursgrootte. Voor alle besturen geldt dat de personele kosten onge-
veer tweederde uitmaken van de totale begroting, de uitbestedingskosten telkens 
ongeveer eenvijfde. 
 
 
Tabel 4.4 – Percentage kostenposten op totale bureaubegroting 
 
 4 t/m 6 7 t/m 10 11 t/m 15 16 t/m 20 21 of meer totaal 
 % % %. % % % 

personele kosten van het bureau 67 63 60 65 65 643 
uitbestedingskosten van het bureau 17 18 21 16 18 18 
huisvestingskosten van het bureau 5 6 6 7 5 6 
bureaukosten 5 6 7 8 4 6 
overige kosten van het bureau 5 7 6 4 8 6 
totaal (n=100%) 46 59 52 17 17 191 

 
 
Wanneer we de totale kosten van het bestuursbureau afzetten tegen de totale begro-
ting van een schoolbestuur, blijkt dat de kosten van het managementbureau gemid-
deld 3,8 procent van de totale begroting omvatten (tabel 4.5). Dat percentage wordt 
minder naarmate besturen meer scholen onder zich hebben: gemiddeld 4,3 procent 
voor de besturen met 4 tot en met 6 scholen, gemiddeld nog zo’n 2,7 procent voor de 
besturen met meer dan 21 scholen. 
 
                                                    
3 Kregting vindt 63 procent. 
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Tabel 4.5 – Percentage dat de kosten van het managementbureau uitmaken van de 
totale begroting – naar aantal scholen 
 
 gem. min. max. n 

4 t/m 6 4,3 0,6 10,0 36 
7 t/m 10 4,2 1,0 10,0 51 
11 t/m 15 3,6 1,0 8,0 47 
16 t/m 20 3,8 1,2 8,0 17 
21 of meer 2,7 1,0 5,0 17 
totaal 3,8 0,6 10,0 168 

 
 
4.3 Financieringsbronnen 
 
Naast de Rijksvergoeding ABB spreken de bovenschoolse besturen diverse bronnen 
aan om hun managementbureau uit te bekostigen (tabel 4.6). Zo’n 80 procent van de 
besturen doet dat met het ‘budget versterking B&M’. Ongeveer tweederde put uit het 
‘budget personeels- en arbeidsmarktbeleid’ (het voormalige O&O-budget). Ongeveer 
eenderde spreekt voor de financiering van het managementbureau de rente-inkomsten 
aan en/of roomt personele middelen van de scholen zelf af. Ongeveer eenvijfde finan-
ciert een deel van het managementbureau momenteel nog vanuit gemeentegelden die 
veel verzelfstandigde bestuursorganen in het openbaar onderwijs vaak als een 
‘bruidschat’ hebben meegekregen. Die bijdrage heeft echter een eindig karakter. Om 
en nabij 10 procent van de (met name bijzondere) schoolbesturen put uit de eigen 
reserves ter bekostiging of roomt het materieel budget op scholen af. Andere financie-
ringsbronnen die door de besturen worden genoemd, zijn: verhuur van gebouwen, ‘de 
fre-truc’ en het gebruik van potjes met bijvoorbeeld het ict-budget of de wsns-gelden. 
 
 
Tabel 4.6 – Middelen naast de Rijksvergoeding ABB waaruit bovenschools manage-
mentbureau wordt bekostigd 
 
 % 

budget versterking B&M 79 
budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (voorheen O&O-budget) 65 
rente-inkomsten 34 
afroming op scholen – personele middelen 29 
gemeente 17 
eigen reserves 11 
afroming op scholen – materieel budget 7 
anders, namelijk. 10 
totaal (n=100%) 270 
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We vinden geen verschil naar bestuursgrootte, echter wel naar bestuursvorm (tabel 
4.7). Besturen direct onder B&W maken relatief weinig gebruik van het ‘budget 
versterking B&M’ en romen daarentegen relatief vaak het materiele en personele 
budget van de scholen af. Dit is opmerkelijk aangezien ook voor het openbaar onder-
wijs sinds 1 augustus 2004 dit budget beschikbaar is. Besturen die als vereniging te 
boek staan, maken relatief vaak gebruik van het oude O&O-budget, (bijzondere) 
stichtingen meer dan andere van inkomsten uit rente.  
 
 
Tabel 4.7 – Middelen naast de Rijksvergoeding ABB waaruit bovenschools manage-
mentbureau wordt bekostigd – naar bestuursvorm 
 

 

stichting 

bestuurs-
commissie 

(art. 83 
Gemeente-

wet) vereniging 
bestuur 

onder B&W overig 
 % % % % % 

budget versterking B&M 82 78 84 45 83 
budget personeels- en arbeidsmarkt-
beleid (voorheen O&O-budget) 66 56 73 55 50 

rente-inkomsten 44 25 22 10 50 
afroming op scholen – personele 
middelen 31 13 30 40 33 

gemeente 7 72 2 55 17 
afroming op scholen – materieel 
budget 6 3 6 20 17 

eigen reserves 14 9 11 5 0 
anders, namelijk. 10 16 8 15 0 
totaal (n=100%) 146 32 64 20 6 

 
 
Ook vroegen we de besturen in hoeverre de inkomsten de uitgaven dekken (tabel 4.8). 
Voor de meerderheid (82%) is dat het geval. Maar ook hier zien we verschillen naar 
bestuursvorm (maar niet naar bestuursgrootte): stichtingen en verenigingen hebben 
het vaakst een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, waar vooral besturen 
onder B&W in meerderheid (58%) te kampen hebben met een dekkingsprobleem.  
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Tabel 4.8 – Dekken de inkomsten de uitgaven? – naar bestuursvorm 
 
  ja nee  
 % % n 

stichting 87 13 138 
vereniging 85 15 62 
bestuurscommissie (art. 83 Gemeentewet) 77 23 31 
overig 60 40 5 
bestuur onder B&W 42 58 19 
totaal 82 18 255 

 
 
De besturen die aangaven dat de inkomsten niet de uitgaven van het bovenschoolse 
managementbureau dekken, is gevraagd naar hoe dat dekkingsprobleem wordt opge-
vangen. Besturen noemden uiteenlopende oplossingen. Van ‘zeer efficiënt en hard te 
werken met een te krappe bureaubezetting’, ‘het bij andere posten weg te halen’, 
‘eigen middelen aan te spreken’, of ‘extra afroming van het O&O-budget’, tot het 
‘nog verder te bezuinigen, wat ten koste van kwaliteit kan gaan’.  
 
Ook vroegen we alle besturen welke taken ze nu niet of onvoldoende kunnen uitvoe-
ren door gebrek aan middelen. Dit leverde een grote waslijst van taken op, met daar-
naast een paar besturen die zeggen nog geen inzicht te hebben of de tering maar naar 
de nering zetten. Een aantal andere ziet nu nog geen problemen aangezien de ‘bruids-
schat’ er nog is, maar zien de toekomst wat zwarter in. Voor veel taken is er nu te 
weinig tijd voor voldoende diepgang, voor een groot deel wordt er nu niet aan toege-
komen. Vaak genoemd zijn meer tijd voor beleidsmatige zaken op terreinen als per-
soneel, arbo, ict, huisvesting, onderhoud, financieel en voor kwaliteitsbeleid en 
onderwijskundig beleid. 
Andere zaken die nu in de verdrukking komen zijn contacten met de scholen, school-
audits, het coachen van directeuren en het ingang zetten van ontwikkelingen, monito-
ring en evaluatie ervan. 
 
Bij veel van deze zaken is behoefte aan ondersteuning, die geld kost maar waarvoor 
geen of onvoldoende geld aanwezig is. Zo zijn er nog al wat besturen die graag een 
controller zouden aantrekken, of deskundigheid op het terrein van huisvesting, van 
juridische aangelegenheden, of (meer) administratieve ondersteuning in het algemeen.  
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4.4 Veranderingen met komst lumpsumfinanciering 
 
In hoeverre zien de besturen veranderingen op komst met de invoering van lumpsum-
financiering? Zestig procent van de besturen verwacht geen verandering, 14 procent 
kan het niet goed inschatten en iets meer dan een kwart ziet wel degelijk dingen an-
ders worden (tabel 4.9). Dit verschilt niet naar bestuursvorm of bestuursgrootte. 
 
 
Tabel 4.9 – Veranderingen met komst van lumpsumfinanciering? 
 
 % 

ja 26 
nee 60 
weet ik niet 14 
totaal (n=100%) 255 

 
 
Voor een deel van de besturen die zeggen dat er niets verandert, geldt dat ze alles al 
goed geregeld hebben, of omdat ze nu de organisatie aan het inrichten zijn en dat 
doen vanuit de sfeer van lumpsum. Het zijn er echter maar een paar die dat expliciet 
vermelden. In hoeverre dat voor de andere geldt, is moeilijk te zeggen. Eén bestuur 
geeft aan dat ze een organisatie hebben met daarin ook voortgezet onderwijs, waarin 
ervaring is opgedaan met lumpsum. Dezelfde structuur wordt nu gebruikt voor het 
primair onderwijs. Van de rest weten we het niet. 
Wat zien de anderen veranderen? Duidelijk is dat veel besturen zich bewust zijn dat 
er meer vrijheden ontstaan maar daardoor ook meer verantwoordelijkheden. Inhoude-
lijk beleid moet vertaald worden naar geld, waarbij keuzes transparant moeten zijn. 
Risico’s moeten berekend worden. Kengetallen moeten worden ontwikkeld, en hierop 
moet worden gestuurd. Kortom: er is meer bedrijfsmatig denken nodig. 
Om die beleidsvrijheid te benutten en die verantwoordelijkheid aan te kunnen, is 
volgens de besturen meer deskundigheid nodig. Om daarin te voorzien worden bij 
veel besturen (extra) financiële medewerkers aangetrokken en medewerkers voor 
planning en control. Duidelijk is dat er bij deze besturen meer aandacht komt voor 
een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. 
 
 
4.5 Stellingen ten aanzien van bovenschools management 
 
We legden de besturen een aantal stellingen voor met betrekking tot bovenschools 
management (figuur 4.1). Over de meeste stellingen zijn besturen het met elkaar eens. 
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Belangrijk uitgangspunt voor vrijwel iedereen is dat wat op schoolniveau kan, op 
schoolniveau moet gebeuren.  
Bovenschools bestuur wordt duidelijk als positief ervaren. Het neemt schoolleiders 
werk uit handen, en schoolleiders hebben daardoor meer tijd voor onderwijsinhoude-
lijke zaken. Bovenschools bestuur wordt door de meesten ook gezien als efficiënter 
en daarmee goedkoper en leidt absoluut niet tot meer bureaucratisering. De kosten 
vallen mee want de meesten vinden dat dat bovenschools bestuur niet tot hogere 
overheadkosten leidt en de vrijheid van de afzonderlijke scholen wordt volgens de 
meerderheid daardoor niet beperkt. Kortom, er bestaat bij de bovenschools bestuurder 
een positief beeld over hun eigen bestaansrecht. 
Overigens vindt ruim zestig procent dat bovenschools managers bij voorkeur een 
onderwijsachtergrond hebben. Hetgeen – zoals we eerder gezien hebben – ook in 
meerderheid van de gevallen inderdaad zo is. 
Verschillen tussen besturen in hun opvattingen zijn overigens niet terug te voeren op 
bestuursgrootte, denominatie of bestuursvorm (stichting, vereniging, bestuurscom-
missie etc.). 
 
 
Figuur 4.1 – Stellingen ten aanzien van bovenschools management (n=265) 
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5  Samenvatting en conclusies  
 
 
 
 
5.1 Samenvatting 
 
Van bestuur en management in het primair onderwijs worden beleidskracht, sturend 
vermogen, doelmatigheid en toepasbaarheid verwacht. Deze eisen zullen met de 
invoering van lumpsumfinanciering sterker worden. Besturen worden immers meer 
dan ooit verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van onder hen ressorterende 
scholen op diverse beleidsterreinen. Om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen is 
professionalisering nodig en een zekere schaalgrootte. Alle benodigde deskundigheid 
zit immers niet in één persoon en het zal daarom nodig zijn een adequaat bestuursbu-
reau te hebben. Een bureau dat een deel van de taken die vroeger op schoolniveau 
lagen of elders werden verricht, voor zijn rekening neemt. 
Het overheidsbeleid is er de laatste jaren op gericht het bestuur en management in het 
primair te versterken. Speciale budgetten zijn daarvoor beschikbaar gekomen. Mede 
als gevolg hiervan zijn de afgelopen jaren grotere bestuurseenheden ontstaan met een 
professioneel werkend bureau met bovenschools managers. 
 
Bestuur en management hebben hun prijskaartje. In 1996 heeft bureau Andersson 
Ellfers Felix uitgerekend dat 3 procent van de aanwezige fte binnen de onder een 
bestuur vallend scholen nodig is voor (beleidsrijke) bestuursondersteuning. In termen 
van bekostiging zou het gaan om 2,5 procent van de totale bekostiging. Sinds 1996 is 
er veel veranderd en inmiddels is met het op oog op de invoering van lumpsum een 
actuele behoefte ontstaan aan ‘vuistregels’ en houvast wat betreft taken die boven-
schools worden uitgevoerd, welke deskundigheden daarvoor worden aangetrokken, 
en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Bovendien is er behoefte aan inzicht 
welke taken met het oog op de invoering van lumpsum wenselijk worden geacht en 
wellicht niet worden uitgevoerd uit budgettaire overwegingen. 
Deze vragen waren voor de VOS/ABB een reden een onderzoeksvraag in te dienen in 
het kader van Kortlopend Onderwijsonderzoek. 
 
Het onderzoek is in het voorjaar en rond de zomer van 2005 uitgevoerd. Na een aantal 
oriënterende gesprekken zijn alle besturen met vier of meer scholen in het basison-
derwijs uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Van de 578 die daarvoor in aanmer-
king kwamen, heeft bijna 60 procent zijn medewerking verleend. 
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Het blijkt dat 80 procent van de besturen met vier of meer scholen een bovenschools 
managementbureau heeft. Dit percentage neemt toe naarmate de besturen meer scho-
len onder zich hebben.  
Het gemiddelde bestuursbureau heeft 5 medewerkers, die gezamenlijk 3,6 fte omvat-
ten. Bijna 40 procent hiervan bestaat uit directieleden, een kwart uit beleidsmedewer-
kers en de rest uit ondersteuning of stafmedewerkers. Uitgedrukt per fte personeelslid 
binnen het bestuur is dat 2,3 op elke honderd personeelsleden en per leerling is het 
1,8 per duizend leerlingen. Die 2,3 is dus lager dan het percentage dat Andersson 
Ellfers Felix aangaven. Er zijn overigens wel verschillen tussen de verschillende 
denominaties. Rooms-katholieke en protestants-christelijke besturen hebben gemid-
deld per fte en leerlingen genomen beduidend minder beleids- en stafmedewerkers 
dan openbare en algemeen-bijzondere besturen. 
Het is voor de handliggend dat grotere besturen meer medewerkers in dienst hebben. 
Een groot bestuur is bijvoorbeeld een bestuur met 60 scholen, zo’n 13.000 leerlingen 
en zo’n 1.300 personeelsleden en verantwoordelijk voor een budget van bijna 60 
miljoen euro. 
Veel medewerkers zijn afkomstig uit het onderwijs, maar naarmate bureaus groter 
worden komen er meer mensen met een andere achtergrond binnen. Daarbij moet 
gedacht worden mensen met deskundigheid op het terrein van personeel en organisa-
tie, en financieel/economisch, maar ook juridisch/bestuurlijk. 
 
De inschaling van de meeste centrale directieleden is tussen schaal 12 en 14. Een 
enkele keer komt een hogere schaal voor. In vergelijking met bijvoorbeeld rectoren in 
het voortgezet onderwijs, is deze inschaling niet uitzonderlijk hoog. Beleidsmede-
werkers zitten door de bank genomen in schaal 9,10 of 11. Staf en ondersteunend 
personeel moeten over het algemeen genoegen nemen met schaal 7 of lager. 
 
Het beleidsterrein waar het meest frequent een of meer medewerkers zijn aangetrok-
ken, is personeel (82%), gevolgd door financiën (68%) en huisvesting (46%). 
De meeste bovenschoolse bureaus formuleren hoofdlijnen van beleid, stellen een 
meerjarenplanning op en maken een jaarverslag. Ze houden zich ook bezig met kwa-
liteitsbeleid en zorgbeleid. Daarnaast sturen ze het administratiekantoor aan, ontwik-
kelen ken- en stuurgetallen en stellen schoolbudgetten vast. Actief zijn ze ook rond 
huisvesting en onderhoud. Verder is een belangrijke taak het houden van functione-
ringsgesprekken met de schooldirecteuren, het arbo-beleid, werving en selectie van 
personeel en de aanpak van verzuim. Aanschaf van meubilair en leermiddelen wordt 
in het algemeen aan de scholen overgelaten, evenals de aanschaf van pc’s, onderwijs-
inhoudelijk beleid en beleid ten aanzien van inzet van ict. 
 
Een deel van de taken wordt uitbesteed. Daarbij moet met name gedacht worden aan 
de salarisadministratie, de financiële administratie en de personeelsadministratie. 
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Grotere besturen hebben overigens de neiging ook dit soort administraties in huis uit 
te voeren. Het merendeel – driekwart – van de besturen is tevreden over de uitbeste-
ding. Ontevredenheid ontstaat waar de administratiekantoren alleen een standaard-
pakket leveren en weinig ruimte hebben voor maatwerk. Twijfels zijn er ook of de 
administratiekantoren wel voldoende in staat zijn om met de eisen die lumpsum stelt 
om te gaan als het gaat om bijvoorbeeld het aanleveren van stuur- en kengetallen. 
Uitbesteding van ict-beheer levert relatief de minste tevredenheid op. Het is vaak te 
vrijblijvend, te weinig maatwerk. 
 
Een bovenschools managementbureau kost geld. Dat is logisch. Gemiddeld is het 3,8 
procent van de totale begroting van een bestuur. Naarmate een bestuur meer scholen 
onder zich heeft, nemen de kosten relatief sterk af. Zo bedragen bij besturen met 4 
t/m 6 scholen de kosten 4,3 procent van het totale budget en bij besturen met 21 of 
meer scholen 2,7 procent. Gemiddeld genomen gaat het om een bedrag van bijna € 
350.000 (bij kleine besturen bijna € 170.000 en bij de grootste zo’n € 850.000.  
De kosten bedragen gemiddeld per school zo’n € 30.000 , per fte personeel € 2.000 en 
per leerling € 155. Ook hierbij geldt: hoe meer scholen onder een bestuur, hoe goed-
koper. Er zijn echter duidelijk verschillen tussen de denominaties. Zo kost het boven-
schools management bij rooms-katholieke besturen € 96 per leerling, bij protestants-
christelijke € 131, bij openbare € 230 en bij algemeen-bijzondere € 285. Voor een 
belangrijk deel wordt dit verklaard vanuit de schaalgrootteverschillen die er tussen de 
richtingen bestaat. 
Het grootste deel (64%) van de kosten gaat op aan personele kosten en in mindere 
mate aan uitbesteding aan externe kantoren (18%). Huisvesting, bureaukosten en 
overige kosten bedragen elk ongeveer 6 procent. 
 
De vergoeding voor ABB, het budget versterking Bestuur en Management en het 
budget Personeels- en arbeidsmarktBeleid blijken in de praktijk onvoldoende om de 
kosten voor bestuur en management te dekken. Een deel van de kosten wordt gedekt 
met rente-inkomsten (m.n. bijzonder onderwijs), afroming op het personele en mate-
riële budget van de scholen, eigen reserves of (de bruidsschat van) de gemeenten (bij 
het openbaar onderwijs). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van potjes als bijvoor-
beeld ict-gelden en wsns-gelden. In hoeverre de rijksvergoeding toereikend is, daarop 
komen we zo dadelijk bij de conclusies terug. 
 
Door gebruik te maken van al deze bronnen slagen acht op de tien besturen erin de 
uitgaven te dekken. Door gebrek aan middelen blijft bij veel besturen een waslijst aan 
taken liggen op beleidsniveau. Er is te weinig tijd of onvoldoende deskundigheid om 
zich hiermee bezig te houden. Er is vooral behoefte aan financiële deskundigheid en 
deskundigheid op het terrein van huisvesting en juridische aangelegenheden.  
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De invoering van lumpsum brengt volgens driekwart van de besturen geen verande-
ring met zich mee, deels omdat ze er al rekening mee hebben gehouden en deels om 
redenen die wij niet kennen. De vergrote vrijheden en verantwoordelijkheden brengen 
veel besturen er toe hun financiële deskundigheden en die voor planning en control te 
versterken. 
 
Uitgangspunt voor de meeste besturen is dat wat op schoolniveau kan gebeuren, daar 
ook moet gebeuren. Bovenschools bestuur heeft van de andere kant een ontlastende 
functie naar schoolleiders, waardoor ze meer tijd krijgen voor onderwijsinhoudelijke 
zaken. Tegelijkertijd is bovenschools bestuur efficiënter en goedkoper, terwijl het niet 
tot grotere overheadkosten leidt. Bovenschools bestuur laat de scholen voldoende 
vrijheden en leidt niet tot meer bureaucratisering. Dit alles uiteraard volgens de bestu-
ren zelf. Hoe de scholen erover denken, is wellicht een onderwerp voor een nieuw 
onderzoek. 
 
 
5.2 Conclusie 
 
De management/bestuursbureaus spelen een belangrijke rol in het bestuur en mana-
gement van het primair onderwijs. Belangrijke taken worden daar vervuld om scholen 
te ontlasten en te ondersteunen en hen beter in staat te stellen zich bezig te houden 
met daar waar ze goed in zijn namelijk onderwijskundig beleid (uit)voeren. 
Door besturen wordt met de bovenschoolse managementbureaus redelijk zuinig om-
gegaan. Er worden geen hoge salarissen uitbetaald en de kosten zijn gemiddeld ge-
nomen in lijn met hetgeen Andersson Ellfers Felix in 1996 aangaven voor beleidsrijke 
bestuursondersteuning, namelijk drie fte per honderd fte personeel in de scholen. 
De kosten van bovenschoolse bestuursbureaus bedragen gemiddeld 3,8 procent van 
de totale begroting. Uitgedrukt in kosten per leerling is dat € 155. Naarmate besturen 
minder scholen onder zich hebben zijn de kosten hoger. 
De meeste besturen geven aan dat de rijksvergoeding voor ABB, IP en het budget 
Versterking van Bestuur en Management onvoldoende is om de kosten te dekken. 
Additionele onttrekking van middelen uit andere bronnen is noodzakelijk om alle 
uitgaven te kunnen bekostigen. 
Op zich is dat logisch aangezien de rijksvergoeding voor bestuur en management op 
jaarbasis circa € 131 miljoen bedraagt. Extrapoleren we vanuit de bedragen die we in 
het voorafgaande hebben gevonden dat komen we uitgaande van het gemiddelde 
bedrag per leerling op 248 miljoen, uitgaande van het gemiddelde bedrag per fte op 
258 miljoen en uitgaande van het gemiddelde bedrag per school op 225 miljoen. In 
deze kosten zitten wel de kosten voor uitbesteding van taken, hetgeen bij de rijksver-
goeding niet het geval is. Trekken we die eraf dan komen we op respectievelijk 207 
miljoen, 180 miljoen en 199 miljoen euro aan kosten die gemoeid zijn met bestuur en 
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management. Houden we er rekening mee dat een deel van de besturen van mening is 
dat ze eigenlijk te weinig middelen hebben om alle taken naar behoren te vervullen, 
en dat om op verantwoordde wijze te kunnen omgaan met de lumpsum het nodig is 
hun financiële, planning- en controlfunctie te versterken, dan is het voor de handlig-
gend dat de kosten alleen maar zullen toenemen. 
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Bijlage 1  Respons 
 
 
 
 
Tabel B1.1 – Bestuursgrootte – populatie en responsgroep 
 
 populatie responsgroep 

gemiddeld 10,4 10,5 
minimum 4 4 
maximum 83 83 
   
in categorieën:   
4 t/m 6 34% 32% 
7 t/m 10 29% 30% 
11 t/m 15 22% 22% 
16 t/m 20 8% 8% 
21 of meer 7% 7% 
totaal (n=100%) 578 338 

 
 
Tabel B1.2 – Aantal personeelsleden (in fte en personen) op de scholen onder een 
bestuur – populatie en responsgroep 
 
 populatie responsgroep 
 fte persoon fte persoon 

gemiddeld 191 257 177 240 
minimum 25 38 27 41 
maximum 2465 2959 2465 2959 
     
in categorieën:     
70 of minder 19% - 21% - 
70 t/m 110 20% - 18% - 
110 t/m 160 20% - 22% - 
160 t/m 250 20% - 20% - 
250 of meer 21% - 19% - 
100 of minder - 19% - 21% 
100 t/m 150 - 18% - 17% 
150 t/m 225 - 23% - 24% 
225 t/m 350 - 20% - 20% 
350 of meer - 20% - 18% 
totaal (n=100%) 533 533 321 321 
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Tabel B1.3 – Denominatie – populatie en responsgroep 
 
 populatie responsgroep 
  % % 

openbaar 34 36 
rk 26 24 
pc 29 29 
alg bijzonder 3 3 
overig bijzonder 8 8 
totaal (n=100%) 578 338 
 
 
Tabel B1.4 – Regio – populatie en responsgroep 
 
 populatie responsgroep 
  % % 

Noord 18 19 
Oost 23 26 
West 41 39 
Zuid 18 16 
totaal (n=100%) 578 338 
 
 
Tabel B1.5 – Bestuursvorm (alleen bekend van responsgroep) 
 
 totaal  
 % 

stichting 54 
bestuurscommissie (art. 83 Gemeentewet) 12 
vereniging 24 
bestuur onder B&W 7 
overig 2 
totaal (n=100%) 268 
 
 
Tabel B1.6 – Functie van de respondent (alleen bekend van responsgroep) 
 
 totaal  
 % 

algemeen directeur 77 
voorzitter CvB 5 
beleidsmedewerker 6 
overig 9 
onbekend 2 
totaal (n=100%) 270 
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Bijlage 2  Overzicht gesprekspartners in eerste fase van 
onderzoek 
 
 
 
 
• Ruud Beekhuizen, stichtingsdirecteur Deltascholen in Rheden, Arnhem. 
• Peter Bos, algemeen directeur Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland te 

Twello. 
• Dick Krom, voorzitter CvB Stichting Tabijn te Heemskerk. 
• Ger Schenk, algemeen directeur SHP, Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Haarlemmermeer, te Hoofddorp. 
• Otto Meulenbeek, algemeen directeur Bestuurscommissie Openbaar Primair 

Onderwijs Apeldoorn. 
• Rob Vastbinder, voorzitter CvB INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs te 

Heerlen. 
• Jan ten Klei, bestuursmanager Stichting SPOOR te Purmerend. 
• Johan Gelauf, relatiemanager Bond KBO. 
• Pim Jorritsma, voorzitter centrale directie Bestuurscommisie De Basis te Arnhem. 
• Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB. 
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