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Toekomstige gewichtenregeling 
 
Door senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB 

Zoals bekend is er sprake van een nieuwe gewichtenregeling die momenteel gefaseerd 
wordt ingevoerd. Ook is er al melding gemaakt van aanpassingen in dat traject op weg naar 
een nieuwe opzet. Zie daarvoor de berichten op 18 december en 2 november j.l. op de 
website. De nieuwe opzet was formeel nog niet naar buiten gebracht, maar de brief erover 
met omvangrijke bijlagen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Inmiddels heeft de Tweede 
Kamer de brief behandeld. 
Al met al reden genoeg om één en ander goed in beeld te brengen. 
 
1 Gewichtenregeling als zodanig 
 
De kern van het voorstel dat naar de Kamer is gestuurd, betreft de gewichtenregeling met 
een drempel van 6% in de vaststelling van de omvang van de toekenning1. Anders gezegd, 
er wordt vanuit gegaan dat een school een achterstandsproblematiek aan kan die 
overeenkomt met die 6%. 
Deze drempel was tot voor kort nog 9% en is voor 07-08 al gedaald naar 8%. Voor veel 
scholen was deze drempel een steen des aanstoots. Pas als je relatief veel 
achterstandsleerlingen hebt, kom je in aanmerking en je moet er wel erg veel van hebben wil 
je er echt wat aan hebben. Vandaar dat het bezwaar tegen deze drempel groot is en 
veelvuldig om verlaging is verzocht.  
 
In de Tweede Kamer was enkele jaren geleden al een motie aangenomen om de drempel te 
verlagen tot 3% en in het regeerakkoord werd dit streven ook onverkort opgenomen: de 
drempel gaat naar 3%! Daarvoor is 70 mln. extra nodig en die was dus ook in de 
meerjarenraming daarvoor opgenomen.  
 
Vervolgens gingen de rekenaars nog eens aan het werk en die kwamen tot de terechte 
conclusie dat de drempel van 3% betekende dat op die wijze er een heleboel scholen bij 
kwamen die allemaal een beetje extra kregen. Het ging om zo’n 1400 scholen extra die iets 
kregen maar de omvang daarvan was gering (€ 15.000 of minder) en in die mate dat het 
effect ook niet anders dan gering kon zijn. De oplossing daarvoor zou zijn een nog verdere 
verlaging van de drempel, maar dat zou flink extra geld kosten en opnieuw zouden dan veel  
scholen er een beetje bij krijgen. 
 
Alternatief voor drempel van 3%  
Daarom is een alternatief bedacht: De bedoeling van de regeling is om met name die 
scholen te helpen waar de problematiek zich duidelijk manifesteert. Behalve de toekenning 
van de gewichtenregeling is daarom ook gekeken naar een extra toekenning aan de scholen 
die in gebieden liggen waar sprake is van een cumulatie van problemen op sociaal 
economisch terrein. Het gaat dan om lage inkomens, uitkeringen en taalachterstanden bij 
allochtonen dan wel combinaties daarvan. Dergelijke gebieden worden aangeduid als 
‘Impulsgebieden’ en scholen in die gebieden komen in aanmerking voor een extra 
toekenning. Die toekenning zou ertoe kunnen leiden dat ook een school met kinderen van 
ouders die geen achterstand hebben voor een dergelijke extra toekenning in aanmerking zou 
komen. In het VO bleek dat een soortgelijke regeling ertoe leidde dat bijvoorbeeld het 
Barleusgymnasium ook enkele tonnen extra aan euro’s ontving. Die VO-regeling is inmiddels 
aangepast.  

                                                 
1
 Het betekent dat het toegekende gewicht van de leerlingen op basis van met name het opleidingsniveau van de 

ouders, wordt verminderd met 6% van het feitelijke aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober. 
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In het basisonderwijs wordt dat voorkomen door de toekenning van de extra middelen te 
baseren op het aantal gewichtenleerlingen dat de school telt. Dan ontvangt een school met 
weinig gewichtenleerlingen dus ook maar een geringe bijdrage. 
 
Het betekent dat een school in aanmerking kan komen voor extra geld voor het 
achterstandenbeleid op basis van de gewichtenregeling zoals die nu al van toepassing is en 
waarvan de wijziging in de gewichtenvaststelling in het schooljaar 2010-2011 compleet is 
doorgevoerd. Dan is er alleen nog maar sprake van het gewicht 0,3 en 1,22. In deze regeling 
wordt een structurele drempel opgenomen van 6%.  
Daarnaast kan de school in aanmerking komen voor een extra toekenning als de school in 
een zogenaamd Impulsgebied ligt. In dat geval wordt een bedrag toegekend voor elke 
gewichtenleerling als zodanig, ongeacht of de leerling een gewicht heeft van 0,3 of van 1,2.  
 
Voorbeeld:  
a. Stel een school met 200 leerlingen heeft 43 leerlingen met gewicht 0,3 en 49 leerlingen 

met gewicht 1,2. Dan wordt als schoolgewicht 71,7 vastgesteld. Door de drempel van 6% 
gaat er 12 af zodat het afgeronde schoolgewicht van 60 wordt verkregen waarvoor dan 
extra budget wordt toegekend. Ligt de school in een Impulsgebied dan krijgt de school er 
echter nog een extra toekenning bij: voor de 43 plus 49 leerlingen met een gewicht, in 
totaal 92 leerlingen, wordt nog 92 maal een bedrag van € x verkregen.  

b. Stel een school met 200 leerlingen heeft 15 leerlingen met gewicht 0,3 en 3 leerlingen 
met gewicht 1,2. Dan wordt als schoolgewicht 8,1 vastgesteld. Door de drempel van 6% 
gaat er 12 af zodat het schoolgewicht kleiner wordt dan 0 en wordt dan dus op 0 
vastgesteld. Ligt de school in een Impulsgebied dan krijgt de school er echter nog een 
extra toekenning bij: voor de 15 plus 3 leerlingen met een gewicht, in totaal 18 leerlingen 
wordt nog 18 maal een bedrag van € x verkregen.  

Dus ook een school zonder schoolgewicht maar wel met gewichtenleerlingen, ontvangt op 
deze wijze extra middelen voor achterstandsbeleid. 
 
Dit voorstel is besproken in het overleg waar alle besturen- en vakorganisaties in 
vertegenwoordigd zijn en deze hebben ermee ingestemd. Belangrijke overweging daarbij is 
geweest dat zonder de regeling van de Impulsgebieden de scholen met de grootste 
concentraties aan problematiek erop achteruit zouden gaan. Daarom is afgezien van het 
vasthouden aan de drempel van 3%. Het gegeven dat er 70 mln. beschikbaar was in deze 
kabinetsperiode en niet meer, maakte een benadering van èn 3% èn extra geld voor de 
Impulsgebieden niet realistisch. 
 
De vaststelling van de ongeveer 1.000 Impulsgebieden moet nog plaatsvinden. Er is al wel 
een kaart gemaakt op basis van gegevens van 2003. Die kaart is als bijlage opgenomen. De 
daarin aangegeven armoedecumulatie- en probleemcumulatiegebieden zijn tezamen de 
Impulsgebieden. De nieuwe Impulsgebieden zullen in januari 2009 bekend worden gemaakt 
op basis van recentere gegevens. De verwachting is niet dat dit tot veel wijzigingen zal 
leiden. 
 
Het bedrag voor de toekenning Impulsgebieden 
Het ligt voor de hand dat natuurlijk iedereen zicht wil hebben op de omvang van het bedrag 
dat per gewichtenleerling toegekend gaat worden in de Impulsgebieden. Daarover is nog 
geen compleet uitsluitsel te geven. Dat komt omdat de daarvoor beschikbare gegevens 
alleen nog maar bij benadering bekend zijn. 
Enerzijds is het nodig de kosten van de gewichtenregeling als zodanig te weten, anderzijds 
is het nodig te weten hoeveel gewichtenleerlingen onder het criterium van de 

                                                 
2
 In eerdere berichten hebben we gemeld dat er het voornemen was om kinderen van asielzoekers sowieso een 

gewicht van 0,3 te geven als ze niet in aanmerking kwamen voor 1,2. Maar intussen is besloten om dat niet te 
doen en voor kinderen van asielzoekers gerichte maatregelen te treffen indien dat nodig is. 
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Impulsgebieden vallen. Bij het eerste speelt sterk dat de autonome stijging van het 
opleidingsniveau van de ouders aanzienlijk is (aanzienlijker dan eerder geraamd), bij het 
tweede speelt dat de definiëring van Impulsgebied nog niet exact is bepaald, mede omdat de 
betreffende data van 2003 nog ververst moeten worden.  
Ook speelt een rol wanneer de betreffende middelen volledig beschikbaar zijn. De 70 mln. 
die in het regeerakkoord is opgenomen met het oog op de verlaging van de drempel komt 
pas volledig beschikbaar in het kalenderjaar 2011. Daarnaast komt de complete 
‘zwartescholentoeslag’ na de afbouw met ongeveer 2/3e in 08-09 en 1/3e in 09-10 pas 
volledig vrij voor het schooljaar 2010-2011. Bovendien blijft de compensatieregeling in 
verband met de wijziging gewichtenregeling in elk geval tot en met het schooljaar 2009-2010 
naar verwachting nodig vanwege de herverdeeleffecten. 
 
Dat maakt het dus lastig om te ramen hoeveel geld beschikbaar is voor de Impulsgebieden 
en daarenboven te ramen hoe de Impulsgebieden exact worden vastgesteld, en hoeveel 
scholen met hoeveel gewichtsleerlingen daarin dan verblijven! 
Als de overgangsregelingen in 2010-2011 allemaal zijn uitgewerkt is een beter zicht mogelijk 
op het totaal beschikbare budget en dan is een tamelijk nauwkeurige indicatie te geven van 
het bedrag per gewichtsleerling.  
 
Om toch enig zicht te geven op de orde van grootte waar we het hier over hebben is nadere 
informatie van het departement verkregen voor het schooljaar 2009-2010. Het bedrag wordt 
per gewichtenleerling geschat op € 700 tot € 1.000. In het schooljaar 2011-2012, de 
structurele situatie, zou het dan gaan om een bedrag tussen de € 1.100 en € 1.700. 
 
Budgettair kader 
De stijging van het opleidingsniveau van de ouders zorgt ervoor dat het aantal leerlingen dat 
in aanmerking komt voor de toekenning van het gewicht 0,3 en 1,2 sterker afneemt dan 
aanvankelijk geraamd. In principe heeft dat ook tot gevolg dat daardoor het benodigde 
budget flink naar beneden gaat. Op dat punt is echter de duidelijke afspraak gemaakt (met 
het ministerie van Financiën en met de Tweede Kamer) dat de middelen die daardoor 
vrijvallen beschikbaar blijven voor het achterstandenbeleid.  
Die afspraak geldt tot en met 2011! Daardoor is het nu mogelijk een goede 
compensatieregeling te treffen en bovendien geld beschikbaar te krijgen voor de 
Impulsgebieden.  
 
In de brief aan de Tweede Kamer wordt gemeld dat in de meerjarenbegroting voor de 
personele kosten van de gewichtenregeling een bedrag is opgenomen van € 315 mln. voor 
2008 en van € 308 voor 2011. Daarenboven komt uit het regeerakkoord een bedrag 
beschikbaar dat geleidelijk oploopt in 2011 naar structureel 70 mln. extra. Bovendien leidt het 
stopzetten van de ‘zwartescholentoeslag’ (een onderdeel van de regeling budget personeels- 
en arbeidsmarktbeleid voor scholen met meer dan 70% 0,9 leerlingen in 2001) ertoe dat nog 
eens € 14 mln. extra beschikbaar komt3. Ook is er vanaf 2011 nog 9 mln. beschikbaar in 
verband met de stopzetting van de compensatieregeling4. 
Het betekent dus dat het budget van € 315 mln. in 2008 nog toeneemt tot in elk geval een 
budget van 401 mln. in 2011.  
 
Dit lijkt een goed perspectief: het beschikbare budget neemt beduidend toe. Er komt in totaal 
ruim 70 mln. bij. Tegelijkertijd past meteen een waarschuwing: De vrijval van gelden als 
gevolg van de autonome daling van het aantal gewichtenleerlingen is tot 2011 verzekerd 

                                                 
3
 Die regeling stopt volgend schooljaar, maar dan zal wel een overgangsregeling gelden die globaal neerkomt op 

toekenning van 2/3
e
 in 2008-2009 en 1/3

e
 in 2009-2010, zodat voor 2010-2011 dit bedrag van € 14 mln. 

beschikbaar is. 
4
 Dit geld was aanvankelijk bestemd voor de proef met invoering van toetsen bij de kleuters voor de bepaling van 

achterstand die mede als grondslag voor de bekostiging zou dienen. Dit plan van de vorige minister is geschrapt 
waardoor dit vrijvallende geld kon worden ingezet voor de compensatieregeling wijziging gewichtenregeling.  
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maar daarna niet! Dat blijkt uit het Actieplan LeerKracht van Plasterk: in 2012 wordt 18 mln. 
onttrokken aan het achterstandenbeleid voor dat plan. Dat wordt verkregen door de 
autonome daling van het aantal gewichtenleerlingen die dan kennelijk zo’n 4,5% bedraagt. 
Als die constatering juist is, gaat het beschikbare budget vanaf dat jaar wel erg snel weer 
naar beneden!  
 
Het perspectief is op dit moment dus bepaald niet ongunstig, maar er zal wel rekening 
gehouden moeten worden met herverdeeleffecten. Het ministerie koerst op een uitwerking 
die ervoor zorgt dat alle regio’s erop vooruit gaan. Het gewicht van 0,3 samen met de 
drempel van 6% moet met name de plattelandsgebieden helpen en de Impulsgebieden met 
name de notoire achterstandsgebieden (regio’s in de drie noordelijke provincies plus Limburg 
en de grote(re) steden), waarbij het gelijk stellen van elke gewichtenleerling ongeacht de 
zwaarte van het gewicht ook gunstig is voor de plattelandsregio’s. Maar ook binnen een 
gebied kan er sprake zijn van herverdeeleffecten zoals de huidige compensatieregeling ook 
duidelijk maakt. 
 
Resultaten: inspectie toetst taal- en leesontwikkeling 
De staatssecretaris hecht aan een meetbaar effect van de extra investeringen en heeft 
daarom met de inspectie afgesproken dat de scholen getoetst worden op de resultaten van 
taal- en leesontwikkeling. De aandacht zal daarbij in het bijzonder uitgaan naar de kwaliteit 
van het aanbod van de VVE-programma’s en de doorlopende aansluiting van de activiteiten 
in de voorschool met de activiteiten in de onderbouw van de basisschool, de vroegschool.  
 
Invoeringsdatum 
Het streven is gericht op invoering van de aangepaste regeling inclusief Impulsgebieden per 
schooljaar 2009-2010, zodat de teldatum 1 oktober 2008 bepalend is voor de toekenning. In 
het schooljaar 2009-2010 zijn de ‘oude’ gewichten voor het laatst van kracht voor de 10-
jarigen en ouder. Het Besluit bekostiging WPO wordt tijdig aangepast en de nadere 
uitwerking daarvan geheel geregeld. Bovendien moet er rekening mee worden  gehouden 
dat de middelen nog niet allemaal beschikbaar zijn, omdat de compensatie- en 
overgangsmaatregelen nog spelen. 
Pas in het schooljaar 2010-2011 is de nieuwe gewichtenregeling inclusief de 
Impulsgebiedenregeling dus volledig ingevoerd en zijn (vrijwel) alle gelden optimaal 
beschikbaar. Wellicht blijkt het dan toch nog nodig een compensatieregeling te hebben, maar 
het is tegen die tijd beter in te schatten hoe die er dan uit moet zien. 
 
Inmiddels is de brief met de nieuwe aanpak van de gewichtenregeling inclusief de 
Impulsgebieden besproken in de Tweede Kamer. Daar heeft het ook brede steun ontmoet 
zodat nu voortvarend gewerkt wordt aan de aanpassing van wet- en regelgeving (met name 
het Besluit bekostiging WPO) zodat alles tijdig geëffectueerd kan worden voor het schooljaar 
2009-2010 op basis van de telling 1 oktober 2008. 
 
Over de wijziging van de regeling en de komst van de Impulsgebieden wordt binnenkort een 
brief gestuurd van hetgeen verwacht kan worden naar de scholen/schoolbesturen en de 
gemeentebesturen. In die brief wordt ook de hiervoor aangeduide indicatie gegeven omtrent 
de omvang van het bedrag dat per gewichtenleerling toegekend gaat worden. 
 
2 Overige zaken die samenhangen met de gewichtenregeling 
 
Taaltoets: geen criterium voor bekostiging 
De eerdere plannen omtrent een kleutertoets als grondslag voor bekostiging zijn volledig van 
de baan. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met een taaltoets bij kleuters te 
komen tot een objectieve grondslag voor de bekostiging, maar dat bleek niet mogelijk. Zo’n 
toets kan helpen om te constateren of er sprake is van achterstand in de taalontwikkeling, 
maar hij levert een globale indicatie die in de tijd bij eenzelfde kleuter ook nog stevig kan 
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variëren. Met de toets als diagnostisch instrument op zich is niets mis, maar hij kan niet als 
objectieve grondslag in de bekostiging gehanteerd worden. 
 
Bepaling opleidingsniveau m.b.t. bepaling gewicht 
Het vaststellen van het juiste gewicht 0,3 of 1,2 vergt dat de ouders meewerken aan het 
vastleggen van het gevolgde opleidingsniveau. Dat wordt dan vastgelegd in een 
ouderverklaring die door beide ouders ondertekend dient te worden. Het blijkt in de praktijk 
dat het verkrijgen van deze verklaring geen eenvoudige zaak is. Als het om ouders gaat die 
in Nederland hun opleiding hebben voltooid, is goed na te gaan wat het opleidingsniveau is 
geweest. Gaat het om ouders die in het buitenland hun scholing hebben gehad, dan wordt 
het aanzienlijk lastiger. Bijkomend probleem is de ervaring dat ouders soms ten onrechte 
een te hoog opleidingsniveau opgeven. Het diploma dat ter verificatie gevraagd wordt, blijkt 
dan niet leverbaar … 
 
Gelet op deze ervaringen wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is meer 
ondersteuning te bieden aan de schoolleider bij het vaststellen van het juiste 
opleidingsniveau, dan wel een eenvoudiger vraagstelling te ontwikkelen die op een indirecte 
manier toch een eenduidig antwoord geeft op het opleidingsniveau. Als ondersteuning wordt 
gedacht aan goed hanteerbare overzichten van opleidingen in Nederland, maar ook van die 
landen waaruit de meeste allochtone leerlingen afkomstig zijn zoals Turkije, Marokko en 
Somalië.  
 
Het is de bedoeling dat deze benaderingen tijdig worden uitgewerkt, zodat de scholen nog dit 
voorjaar beter aan de slag kunnen met de bepaling van het opleidingsniveau van de ouders 
ten behoeve van de ouderverklaringen.  
 
Nog eenvoudiger?! 
In de brief aan de Kamer staat ook een bespiegeling over het ingevoerd zijn van het 
onderwijsnummer in het PO en de veronderstelling dat het dan wellicht mogelijk wordt om 
zonder ouderverklaring te werken. De toekenning van extra middelen (zowel in het VO als 
het PO) zou dan gebaseerd kunnen worden op de koppeling van andere databestanden aan 
het  onderwijsnummer. Een mogelijkheid is de koppeling van het ouderlijk inkomen via de 
Belastingdienst aan het onderwijsnummer.  
Ook in de brief aan de Tweede Kamer over de aanpassing van de Leerplusarrangement VO 
in verband met het zogenaamde Barleuseffect wordt daar nader op ingegaan. Door het IVA 
is nader onderzoek gedaan naar de beste criteria voor de toekenning van 
achterstandsmiddelen en die bepleit de benadering van de postcodegebieden als enige 
norm voor de toekenning achterwege te laten.  
Het IVA concludeert dat gezien de complexiteit van de materie, de beste oplossing is om via 
achtergrondkenmerken van individuele leerlingen te bepalen of scholen in aanmerking 
komen voor het Leerplusarrangement VO. Dit kan alleen als er betrouwbare gegevens zijn 
van de huishoudens, bijv. omtrent het inkomen, met kinderen op een bepaalde school. 
Hiervoor moet het CBS kwalitatief goede loon- en uitkeringsgegevens uit de loonaangiften 
(project Walvis/SUB) kunnen verkrijgen en koppelen met andere bestanden met inkomens- 
en persoongegevens. De Belastingdienst en het UWV werken hard aan de verbetering van 
deze ‘loonaangifteketen’. Eind 2008 wordt duidelijk of het CBS kan beschikken over de 
benodigde bestanden en van welke peiljaren. Mocht dat het geval zijn dan wordt het dus 
mogelijk de toekenning van achterstandsmiddelen direct via het onderwijsnummer te 
koppelen aan afzonderlijke leerlingen. 
 
Op zich hoort het aantrekkelijk: geen gedoe meer met ouderverklaringen en toch wordt op 
objectieve wijze bepaald of het kind aan een achterstandscriterium voldoet. Het bespaart 
administratieve rompslomp en de vaststelling gebeurt op objectieve wijze. 
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Op zich lijkt er niets mis met een dergelijke objectieve wijze van vaststelling van 
achterstanden. Toch roept het wel vragen op. 
a. Is inderdaad het beste criterium voor de bepaling van onderwijsachterstand te koppelen 

aan alleen maar het gezinsinkomen? Het onderzoek dat de basis heeft gelegd voor de 
huidige actuele toepassing van de bepaling van de gewichten is gebaseerd op het 
opleidingsniveau van de ouders en met name de moeder. En dat is niet automatisch 
hetzelfde als inkomen.  

b. Is het verkrijgen van achtergrondinformatie van ouders nu echt zo’n buitengewoon lastige 
klus. En is dat nog zo als alleen maar het opleidingsniveau van de moeder nodig is?  
Om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind is het gewenst informatie te 
hebben over de achtergronden van het kind, ook over de culturele achtergronden. In zo’n 
kader past het uitstekend dat bij de aanmelding van een kind bij een basisschool de 
ouders/moeder gevraagd wordt naar de eigen achtergrond. Want als de nieuwe 
gewichtenregeling is ingevoerd gaat het in feite alleen nog om het verkrijgen van deze 
informatie van onderinstroom en incidenteel een zij-instromer. Als daar niet meer naar 
wordt gevraagd, verdwijnt de achtergrond van de ouders dus ook uit beeld. 
Het vragen naar en onderzoeken van de achtergrond gebeurt gelukkig nog wel - 
huisbezoek door de leerkracht van de onderbouw5 – maar het zou wenselijk zijn dat het 
veel meer en vaker gebeurt. 
Het zou bizar zijn als de schoolleider bij de inschrijving van een kind op zijn school 
eenvoudige informatie als het opleidingsniveau van de ouders/moeder niet zou kunnen of 
mogen achterhalen, terwijl die informatie zo belangrijk kan zijn voor de begeleiding van 
de leerling. Over communicatie gesproken! 

 
De benadering om via databestanden de achterstand te laten scoren, lijkt daarom vooral een 
bedenksel om van klachten af te komen over de gesuggereerde grote last die daarmee bij de 
scholen zou zijn gelegd. Maar als het opleidingsniveau van de moeder het beste criterium is 
om achterstand te bepalen is er weinig reden om daar niet aan vast te houden. Dat halveert 
al de last omdat dan niet van beide ouders, maar alleen nog van de moeder de 
opleidingsgegevens gevraagd hoeft te worden.  
 
Hopelijk is er nog voldoende zicht op het belang van intermenselijk contact bij de opvoeding 
van kinderen en wordt aan deze benadering zowel om inhoudelijke redenen als om 
praktische redenen de voorkeur gegeven. 
 
 
Bé Keizer, senior beleidsadviseur van VOS/ABB, 20 april 2008 
 
Bijlage: - kaartje Impulsgebieden 

                                                 
5
 In Amsterdam is kortgeleden gestart met een aparte subsidieregeling om het beter mogelijk te maken dat 

leerkrachten op huisbezoek gaan.  
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Bijlage: Impulsgebieden gebaseerd op data van 2003. 
 

Probleemcumulatie- en armoedecumulatiegebied
Regionaal Inkomens Onderzoek 2003

Armoedecumulatiegebied   (487)

Probleemcumulatiegebied  (316)

 
 
 
 


