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Voorwoord 
 
Behoefte aan flexibiliteit 
 
De mogelijkheid van een samenwerkingsverband om zorg op maat te bieden is uiteraard afhankelijk van 
de middelen die het verband ter beschikking heeft. Maar voor zorg op maat is dat niet de enige factor. 
Vaak blijkt dat de toedeling van de personele zorgmiddelen, in overeenstemming met het zorgplan, ook 
betekent dat deze rekeneenheden omgezet worden in personeel en dat deze medewerkers dan vaak tijd- 
en plaatsgebonden inzetbaar zijn. Wanneer in het verband zich een specifiek probleem voordoet, dat 
vraagt om tijdelijke extra inzet van deskundig personeel, blijkt dat iedereen al ingezet is op bepaalde 
activiteiten en dat het daardoor erg lastig wordt om de benodigde hulp/ondersteuning te bieden. 
Sommige verbanden pogen dat te ondervangen door permanent op bovenschools niveau die 
hulp/ondersteuning beschikbaar te houden, bijvoorbeeld in de vorm van een extra capaciteit van het 
zorgplatform en/of door een ruime omvang van de ambulante begeleiding. Het is duidelijk dat deze hulp 
op afroep lang niet altijd mogelijk is voor een samenwerkingsverband vanwege de kosten, en ook dat 
deze op afroep beschikbare vorm van ondersteuning een kostbare aangelegenheid is. 
Daarnaast betekent een instroom van leerlingen in de sbo dat de behoefte aan personeel voor de 
uitvoering van de onderwijsactiviteiten in de loop van het schooljaar toe zal nemen. De huidige 
'oplossing' om de instroom van leerlingen in de loop van het schooljaar in te dammen door een wachtlijst 
aan te leggen, als middel om de schoolorganisatie niet tijdens het schooljaar daarmee te belasten, heeft 
zijn langste tijd gehad. Enerzijds is daar de uitspraak van de rechtbank in Alkmaar die, kort samengevat, 
aangeeft dat een leerling met een PCL-beschikking in principe toegelaten moet worden tot de sbo, 
anderzijds wordt naar verwachting per 1 augustus 2002 de sbo wettelijk verplicht om leerlingen met 
een PCL-beschikking op aangegeven data in de loop van het schooljaar toe te laten. In principe heeft dit 
ook gevolgen voor de bekostiging van de sbo waar het samenwerkingsverband rekening mee moet 
houden.   
Het voorgaande laat zien dat er zowel behoefte is aan personeel voor bovenschoolse activiteiten dat 
flexibel binnen het samenwerkingsverband ingezet kan worden, als behoefte bij de sbo aan flexibel 
inzetbaar personeel om de toename in de vraag naar onderwijs vanwege een stijgend leerlingenaantal op 
te vangen. 
 
Flexibele inzet van personeel voor bovenschoolse activiteiten kan alleen betaalbaar blijven als wordt 
uitgegaan van de beschikbare middelen. In sommige situaties met een hoog verwijzingspercentage is het 
verhaal dan al snel verteld: er is vrijwel geen enkele ruimte om de benodigde deskundigheid op het 
niveau van het verband te organiseren vanwege het ontbreken van de middelen daarvoor. De enige 
mogelijkheid die dan rest is om uit reguliere of andere middelen daar toch enige ruimte voor te creëren. 
Gelukkig is er in veel situaties toch wel enige ruimte aanwezig om bovenschools personeel voor het 
verband werkzaam te hebben. Met de verdere klassenverkleining neemt in principe de zorgcapaciteit 
van de basisscholen ook enigszins toe (tenminste als daar systematisch aan gewerkt wordt), zodat de 
mogelijkheden om bovenschools personeel in het verband in te zetten er iets gunstiger op worden. De 
eis dat de beperkte middelen optimaal worden ingezet betekent uiteraard dat er geen vrijgeroosterde 
ploeg beschikbaar is, die elk moment gereed staat om als vliegende brigade ingezet te worden.  
Dan is het dus zaak om de werkzaamheden van de bovenschoolse activiteiten zo te organiseren dat de 
nodige flexibiliteit aanwezig is om in urgente situaties toch in te kunnen springen. En de flexibele inzet 
vraagt in principe om personeel dat breed inzetbaar is en de benodigde deskundigheid en vaardigheid 
heeft. 
 
In deel A van deze brochure gaan we nader in op de mogelijkheden te komen tot een flexibele 
organisatie. Deel B gaat vervolgens nader in op de gewenste flexibele inzet van personeel van het 
samenwerkingsverband. 
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Deel A:  Flexibele organisatie 
 
 
1 Inleiding 
 
De zorgactiviteiten in brede zin die van een samenwerkingsverband worden gevraagd zijn geen statisch 
gegeven. Die activiteiten veranderen in de loop van de tijd en ook kan de behoefte aan zorgactiviteiten 
in een schooljaar veranderen. Bijvoorbeeld doordat met de instroom van leerlingen op de sbo op straks 
wettelijk vastgestelde plaatsingsdata ook de behoefte aan extra onderwijsgevende werkzaamheden voor 
deze leerlingen toeneemt. Het samenwerkingsverband kan daar alleen optimaal aan tegemoet komen als 
middelen en personeel flexibel kunnen worden ingezet.  
 
In het vervolg van dit deel zullen we nader ingaan op de inzet van middelen van een 
samenwerkingsverband, en de mogelijkheden voor een sbo om, als gevolg van de instroom van 
leerlingen, aan de toenemende vraag in de loop van een schooljaar tegemoet te kunnen komen. 
In deel B zullen we nader ingaan op de flexibele inzet van het personeel. 
 
Inzet middelen 
De besteding van het beschikbare budget van het samenwerkingsverband betreft in principe de 
besteding van de gezamenlijke zorgformatie en het geld dat voor de exploitatie van het 
samenwerkingsverband wordt verkregen. Deze middelen worden voor een deel besteed aan doorlopende 
verplichtingen zoals de PCL, de coördinatie en de zorgactiviteiten van basisscholen, naast de 
overdrachtsverplichtingen aan de sbo, en aan andere samenwerkingsverbanden. We gaan er vanuit dat 
de bekostiging van de PCL en de coördinatie sober en doelmatig is opgezet, en dat van jaar tot jaar 
wordt nagegaan of de omvang van de bekostiging in overeenstemming is met de benodigde 
werkzaamheden. Het is daarbij zinvol na te gaan of na de eerste fase van de start van de nieuwe opzet 
vanaf 1998 bepaalde werkzaamheden een meer routinematig karakter hebben gekregen, zodat daar 
minder tijd en middelen voor nodig zijn. Dat kunnen met name de werkzaamheden van de coördinatie 
en die van de PCL betreffen. 
De uitgaven aan de basisscholen betreffen hoofdzakelijk de toekenning van middelen, samen met 
reguliere middelen van de basisschool, voor de IB-er die voor een deel van de betrekkingsomvang 
daartoe wordt vrijgesteld. De gemiddelde omvang van deze toegekende middelen per basisschool is 
relatief gering. Voor deze middelen geldt dat de flexibiliteit van de inzet zich beperkt tot de basisschool 
en binnen de basisschool kan bijdragen aan de flexibiliteit binnen die organisatie. De bijdrage voor het 
samenwerkingsverband is daarbij gering. Ook andere toekenningen aan de basisschool voor bijvoorbeeld 
specifieke zorgactiviteiten bieden wellicht de basisschool wat meer ruimte, flexibiliteit voor het 
samenwerkingsverband levert dat niet echt op.  
Ook al zijn de toegekende middelen per basisschool gering, de toekenning aan alle basisscholen samen 
is een omvangrijke uitgave. De toekenning van de middelen aan de basisscholen is over het algemeen 
gefixeerd op een vast aantal fre's per leerling en wordt jaarlijks gecontinueerd.  
Weinig samenwerkingsverbanden overwegen om de toekenning te verlagen nu de 
groepsgrootteverkleining in de onderbouw gestalte krijgt. Toch zou dat een voor de hand liggende 
maatregel zijn om middelen vrij te krijgen voor nieuwe activiteiten of voor noodzakelijke bekostiging aan 
sbo of bovenschoolse voorzieningen. De formatieverbetering van de onderbouw kan zeker gezien worden 
als tevens een investering in de verbetering van de zorgcapaciteit van de basisschool. Beperking van de 
toekenning is uiteraard geen doel op zich maar moet gebaseerd zijn op een doordacht meerjarenbeleid. 
Het moet uiteraard gaan om een inzet van zorgmiddelen die beter verantwoord is dan de vaste afdracht 
aan de basisschool. Dat sluit niet uit dat in een samenwerkingsverband dat het zorgbeleid effectief 
onder controle heeft, de toekenning aan de basisscholen juist wordt verhoogd.   
 
Een belangrijk deel van de zorgmiddelen van het samenwerkingsverband wordt toegekend aan de sbo 
(Voor een uitvoerige uiteenzetting over de bekostiging van de sbo, zie bijlage I). Deze toekenning vindt 
plaats in verband met de overdrachtsverplichtingen voor de leerlingen op de sbo, als in verband met de 
extra werkzaamheden die van de sbo gevraagd worden voor het samenwerkingsverband. 
Voor het functioneren van de sbo als zodanig, verkrijgt de sbo in principe voor elke leerling volgens de 
normen en regels die afgesproken zijn in het samenwerkingsverband, de formatie die nodig is. Binnen 

a 4



dit formatiebudget moet de sbo de nodige flexibiliteit organiseren om het onderwijs voor de zittende en 
de instromende leerlingen te verzorgen. 
Een samenwerkingsverband bekostigt over het algemeen ook een werkgroep van deskundigen die, 
voorafgaand aan de beslissing van de PCL omtrent de plaatsing van een leerling op de sbo, op allerlei 
manieren nagaat of het mogelijk is de benodigde zorg voor de leerling zo te organiseren dat de leerling 
op de eigen basisschool kan blijven. Dat betekent analyse van de problemen, ondersteuning van de 
leerkracht enzovoorts. Een dergelijke werkgroep gaat onder verschillende benamingen door het leven, 
een veel gebruikte aanduiding die we hierna daarvoor zullen hanteren, is zorgplatform. In het 
zorgplatform zijn vaak meerdere personeelsleden van de sbo betrokken. Daarnaast levert de sbo vaak 
ook ambulante begeleiders die bedoeld zijn voor inzet bij basisscholen die extra hulp nodig hebben. 
Hulp aan een leerling die de leerkrachten op de basisschool zelf (nog) niet kunnen geven. Deze hulp is 
in principe dus hulp aan een leerkracht op de basisschool om de juiste zorg te kunnen bieden aan de 
betreffende leerling. 
Behalve personeelsleden van de sbo kunnen in het zorgplatform ook personeelsleden van basisscholen 
deelnemen, en soms ook personeelsleden van een onderwijsbegeleidingsdienst die daarvoor worden 
ingehuurd. In dit kader is de belangrijkste constatering dat deze personeelsleden expliciet voor het 
samenwerkingsverband werkzaamheden verrichten en daarvoor worden bekostigd. 
De variatie in de vraag naar zorg concentreert zich met name op de mogelijkheden die enerzijds de sbo 
en anderzijds het zorgplatform op dit punt hebben. Daarvoor is het van belang na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn om deze vraag naar zorgactiviteiten flexibel te beantwoorden. Daarom zullen we 
nader ingaan op de flexibiliteit in de organisatie voor een sbo en vervolgens nagaan welke flexibiliteit in 
de organisatie een zorgplatform kan ontwikkelen. 
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2 Flexibele besteding budget sbo 
 
Het budget dat een sbo ontvangt wordt in principe besteed aan de directie, aan onderwijsondersteunend 
personeel en aan onderwijsgevend personeel. In de globale normering van de bekostiging van de sbo is 
geen verdeling te vinden over deze categorieën. Voor enig houvast op dit terrein kunnen de vroegere 
normen van de 'minutenwals' wel aanknopingspunten bieden. Daarom zullen we hieronder nagaan welke 
aanknopingspunten aanwezig zijn voor de toedeling van de formatieve middelen aan de categorieën 
directie, OOP en OP. 
 
2.1 Directie 
De oude normering voor de taakrealisatie geeft aan hoeveel ambulante tijd beschikbaar werd gesteld. 
Die omvang is in werktijdfactoren omgerekend conform de hieronder weergegeven opgave: 
 
Tabel 1 Oude norm taakrealisatie 
aantal fte's  ambulante werktijdfactor 
7   0,5833 
8   0,6875 
9   0,7915 
10   0,8749 
11   0,9165 
en verder per fte  0,0313 
 
Deze tabel geeft ruwweg aan dat de opbouw van de ambulante tijd overeenkomt met 0,1 formatieplaats 
per fte personeel verminderd met 0,1 formatieplaats op het totaal van deze berekening. Dit geldt echter 
voor het eerste traject tot 10 fte's personeel en wordt daarna snel lager, en vanaf 11 fte's geldt slechts 
een toekenning van ongeveer 0,03 formatieplaats per fte. 
Een gemiddelde school kreeg dus globaal taakrealisatie voor één ambulante directeur. Als een sbo dus 
meer tijd besteedt aan bijvoorbeeld ook nog een deels ambulante adjunct-directeur, betekent het dat dit 
ten koste gaat van de andere personeelscategorieën. 
 
2.2 OOP 
De minutenwals voor het OOP hieronder toont het aantal minuten per leerling dat voor de vroegere lom- 
en mlk-school werd toegekend. Tevens is aangegeven hoeveel werd verkregen voor een iobk-leerling. 
 
Tabel 2  Aantal minuten OOP per leerling 

 lom/mlk iobk
Administratief medewerker 4 5
Klassenassistent - 166
Conciërge 15 18
Logopedist 12,5 12,5
Maatschappelijk deskundige 1 1
Orthopedagoog/psycholoog 2 6,5
Psychologisch assistent 1 1

 
De methodiek rekende het aantal toegekende minuten om in formatieplaatsen door het totaal aantal 
minuten per soort OOP-er te delen door 2400 minuten om te komen tot het aantal formatieplaatsen, 
waarna de opslagen voor adv en dergelijke werden toegevoegd. Al met al gaat het om een heel geringe 
formatie die op deze wijze werd toegekend, alleen voor enkele functies stelt de toekenning iets voor. 
Dat betreft vooral de toekenning voor conciërge en logopedist. Voor het iobk is de toekenning voor 
klassenassistent wel substantieel. 
Deze normen geven enige indicatie voor de besteding van het budget aan OOP die nodig zijn voor de 
sbo. 
Aan de orde hierbij is tevens dat het personeel dat in het verleden mede aangesteld was op de formatie 
voor SO-expertise (administratief medewerker, orthopedagoog/psycholoog, psychologisch assistent, 
maatschappelijk deskundige), vaak ook nog aan de sbo verbonden is. Omdat dit 'SO-expertisepersoneel' 
vroeger reeds bedoeld was voor inzet ten behoeve van de basisscholen, laten we het voor de vraag wat 
nodig is voor de inzet ten behoeve van de sbo buiten beschouwing. Het is aan het 
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samenwerkingsverband om te beoordelen hoe dit personeel, en in welke omvang, ingezet wordt voor de 
activiteiten van het samenwerkingsverband. In de praktijk maakt dit personeel, naast anderen, meestal 
deel uit van het zorgplatform. Daarop komen we later nog terug. 
Hier kunnen we volstaan met de constatering dat de oude normen enige indicatie geven omtrent een 
redelijke omvang van de formatie OOP. En ook hier geldt dat afwijking van deze normering voor- of 
nadelig uitpakt voor de andere categorieën. 
 
2.3 OP 
Het overgrote deel van de formatie bestaat uit de formatie voor leerkrachten (zowel groeps- als 
vakleerkrachten). Een belangrijke factor bij de toekenning werd gevormd door de normering van de 
groepsgrootte waarvan werd uitgegaan. Deze norm voor de groepsgrootte was voor lom/mlk 15 
leerlingen per groep en voor iobk gold 12 leerlingen als de norm. 
Bij de inzet van de middelen speelt de vorming van het aantal groepen een belangrijke rol. Het overgrote 
deel van de formatie wordt daaraan besteed. De vorming van het aantal groepen is een zaak die in 
principe door de sbo zelf wordt bepaald. Bij de analyse van de oorzaken van het bestaan van 
wachtlijsten blijkt dit ook een belangrijke rol te vervullen. Zo blijkt uit het onderzoek daarover dat  
de sbo's daar verschillend mee omgaan. Verschillende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd.  
Zo zijn er sbo's die een of meer van de volgende normen hanteren: 
a. Het aantal groepen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het voorafgaande 

jaar aanwezig was met als deeltal 15 en de uitkomst wordt daarbij op een geheel getal afgerond 
naar boven. (Op deze wijze wordt het aantal groepen bepaald als norm voor de groepsafhankelijke 
bekostiging van de materiële exploitatie).  

b. Het aantal leerlingen aan het begin van het schooljaar is met toepassing van de norm van 15 
leerlingen per groep bepalend voor het aantal te vormen groepen. 

c. Leerlingen worden dan vervolgens nog wel toegelaten tot het aantal van 15 leerlingen in een  groep 
is bereikt. De overige leerlingen die in aanmerking komen voor diezelfde groep worden op de 
wachtlijst geplaatst. 

d. Leerlingen worden toegelaten tot de gemiddelde groepsgrootte van 15 voor de sbo is bereikt. De 
overige leerlingen worden op de wachtlijst geplaatst. 

e. De vorming van het aantal groepen wordt mede gebaseerd op de verwachte instroom in dat 
schooljaar. De sbo poogt dan zoveel ruimte in de groepen in het begin van het schooljaar te hebben 
dat plaatsing van leerlingen tijdens het schooljaar mogelijk is. Bij onverwachte en afwijkende 
situaties ontstaat soms de noodzaak een beperkt aantal leerlingen op de wachtlijst te plaatsen. 

f. Er wordt gewerkt met een prognose van het gemiddelde aantal leerlingen dat in een schooljaar 
verwacht wordt en daar wordt de vorming van het aantal groepen op gebaseerd. Afwijking van de 
prognose kan dan wederom leiden tot problemen omtrent de plaatsing. 

g. Het samenwerkingsverband heeft in een meerjarenperspectief vastgelegd hoeveel leerlingen 
geplaatst mogen worden op de sbo om zo de noodzakelijk geachte daling in de verwijzing naar de 
sbo vast te leggen. De sbo heeft dan een door het samenwerkingsverband vastgestelde capaciteit, 
zodat leerlingen die daarboven worden aangemeld naar de wachtlijst worden verwezen. 

h. Bij toename van het aantal leerlingen verzoekt de sbo op adhoc basis om aanvullende middelen voor 
de vorming van een extra groep aan het samenwerkingsverband en legt de verantwoordelijkheid op 
die wijze bij het samenwerkingsverband. 

 
De vorming van het aantal groepen bepaalt vrijwel geheel de besteding van de formatie van het OP. De 
vorming van het aantal groepen heeft een directe relatie met de aanwezige leerlingen aan het begin van 
het schooljaar en de instroom die tijdens het schooljaar plaatsvindt. Nu is de instroom van leerlingen 
een gegeven dat niet nieuw is en dat betekent dat er al ervaring aanwezig is in het omgaan daarmee. 
Kijk bijvoorbeeld naar de situatie van voor 1 augustus 1998 (eigenlijk 1 augustus 1999) en  naar de 
wijze waarop dit probleem door basisscholen wordt opgelost. 
 
2.4 Toelating leerlingen 
2.4.1 Toelating tot de basisschool 
De basisschool heeft tijdens een schooljaar voortdurend te maken met instroom van leerlingen. Dit zijn 
overwegend 4-jarigen die voor het eerst naar school gaan en de problematiek spitst zich dan ook toe op 
de instroom in de groepen 1/2. Daarnaast vindt er echter ook instroom plaats in de andere leerjaren, 
vooral door verhuizingen van leerlingen. In wijken waarin veel nieuwbouw plaats vindt betekent dit 
instroom in vrijwel alle leerjaren. Voor basisscholen geldt in principe de regel dat een aangemelde 
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leerling moet worden toegelaten tot de school, tenzij er sprake is van overmacht. Mag het bijzonder 
onderwijs nog leerlingen weigeren op grond van denominatie, voor het openbaar onderwijs geldt het 
recht op toelating in maximale zin en moet de overmachtsituatie worden aangetoond. De jurisprudentie 
laat zien dat alleen harde normen tot weigering kunnen leiden.  
In elk geval is het argument van onvoldoende formatieve middelen geen argument. De basisschool kent 
immers een groeiregeling die erin voorziet dat toename van het aantal leerlingen recht geeft, volgens 
bepaalde normen, op uitbreiding van de formatieve middelen. In de huidige regelgeving leidt de 
toename van het aantal leerlingen met 13 boven de norm waarop de laatste keer formatie is toegekend, 
tot deze extra toekenning. Dit aantal van 13 ligt dicht bij de helft van de gemiddelde groepsgrootte in de 
basisschool. Op deze wijze wordt er dus systematisch voor gezorgd dat de formatie in overeenstemming 
is met het feitelijk aantal leerlingen.  
Of het hebben van een structurele vacature een argument is om een leerling niet toe te laten, is nog niet 
in een beroepsprocedure getoetst. Gelet op de juridische uitspraken omtrent de roosters met een 
vierdaagse werkweek lijkt het een goede kans te maken in de categorie overmacht te vallen. Uiteraard 
rekening houdend met de specifieke situatie van de school, voldoende adequate pogingen om de 
vacature vervuld te krijgen, enzovoorts. 
De jurisprudentie laat zien dat toelating tot een (openbare) basisschool in feite alleen geweigerd mag 
worden met het argument dat de school 'vol' is, dat wil zeggen de capaciteit van de huisvesting laat niet 
meer kinderen toe, laat de vorming van een extra groep niet toe, de groepen zijn al overvol, de ARBO-
normen geven grenzen voor het aantal leerlingen dat maximaal toegelaten kan worden in een ruimte, 
een andere indeling van groepen is redelijkerwijs niet mogelijk, enzovoorts. 
In elk geval geldt niet het argument dat de school vol is, als de school uitgaat van de norm van de 
gemiddelde groepsgrootte zoals die in de personele en/of materiele bekostiging geldt. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat de groepsgrootte in dergelijke situaties afgemeten wordt aan de capaciteit van 
een lokaal. Ook het argument van een te zware belasting van een leerkracht snijdt in deze procedures 
geen hout. 
De mogelijkheid van het hanteren van een wachtlijst door een basisschool is in feite niet aanwezig, 
slechts kan er sprake zijn van weigering tot toelating op grond van fysieke onmogelijkheid voor 
plaatsing. Nu de speciale basisschool onder dezelfde wet valt als de reguliere basisschool is dit een 
constatering die voor een sbo ook als een hard feit telt. De uitspraak van de rechter in Alkmaar geeft 
aan dat de bestaande jurisprudentie voor reguliere basisscholen van belang is voor de afwegingen 
omtrent weigering tot toelating tot de sbo. Of anders gezegd, weigering van toelating tot de sbo wordt 
waarschijnlijk alleen getolereerd als er sprake is van een fysieke onmogelijkheid tot toelating. 
Uiteraard zorgt de aangekondigde wetswijziging -die per 1 augustus 2002 waarschijnlijk van kracht 
wordt- ervoor dat toelating in principe vereist is, en alleen overmacht kan leiden tot weigering.  
 
2.4.2 Toelating op de vroegere LOM- en MLK-school 
Ook voor de toelating tot de vroegere lom- en mlk-school (eventueel incl. de iobk-afdeling) gold als 
uitgangspunt dat een aangemelde leerling in principe toegelaten moest worden. In een proefproces 
waarbij de toelating geweigerd werd op grond van de personeelsstop die indertijd door staatssecretaris 
Ginjaar-Maas was verordonneerd, werd dit argument onderuit gehaald met de, kort samengevatte, 
constatering dat de staatssecretaris daarmee in strijd met de wet handelde en formatie moest toekennen 
die in overeenstemming was met het aantal leerlingen dat op de school was toegelaten.  
Er is geen jurisprudentie die aangeeft dat het was toegestaan om een wachtlijst te hanteren voor de 
toelating tot deze schoolsoorten, anders dan op dezelfde gronden die in principe ook voor het regulier 
basisonderwijs golden. (Uiteraard laten we in deze context hier buiten beschouwing de afweging of de 
leerling op onderwijskundige gronden toelaatbaar was tot de lom/mlk-school.) Dat is niet in strijd met de 
bewering, die momenteel wel wordt gehoord, dat het vroeger ook gebruik was om een wachtlijst te 
hanteren voor de toelating. De conclusie op dit punt is dat ouders akkoord gingen met een latere 
toelating van hun kind tot een bepaalde lom/mlk-school. De omvang van deze problematiek was niet van 
een orde die leidde tot beroepsprocedures of anderszins onder de aandacht kwam. Een uitzondering 
werd gevormd door de weigering van toelating van een leerling die van een ander 
samenwerkingsverband afkomstig was terwijl de betreffende school al gedwongen was met een 
wachtlijst te werken door fysieke omstandigheden. De rechter oordeelde in dat specifieke geval 
(bekostiging van grensverkeer was wettelijk toen nog niet geregeld) dat het redelijk was voorrang te 
verlenen aan leerlingen uit het eigen samenwerkingsverband. 
De plaatsing op een wachtlijst zoals die voor de WPO werd gehanteerd, gebeurde slechts incidenteel en 
gebeurde kennelijk in goed overleg met de ouders, waardoor beroepsprocedures uitbleven. Was er 
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sprake geweest van procedures dan zouden die ongetwijfeld geleid hebben tot de verplichting tot 
plaatsing tenzij er sprake was van aantoonbare overmacht.  
 
Stellig zal de reactie van een sbo op deze redenering zijn dat in de vroegere situatie een groeiregeling 
van kracht was, terwijl de sbo daar nu geen recht meer op heeft. Daar heeft de sbo gelijk in, en daarom 
is het zinvol even stil te staan  bij de werking van die vroegere groeiregeling.  
De groeiregeling onder de wet ISOVSO in het formatiebesluit hield in dat de lom/mlk-school een drempel 
had van (de genormeerde groepsgrootte van) 15 leerlingen alvorens de groeiregeling toegepast kon 
worden. Werd aan die conditie voldaan dan vond de extra toekenning pas later plaats waarbij twee 
verschillende regelingen golden: 
a. Was het aantal leerlingen op 1 oktober van een lopend schooljaar 15 leerlingen groter dan op 1 

oktober van het voorafgaande jaar dan mocht de formatie opnieuw worden vastgesteld op basis van 
1 oktober van het lopende schooljaar. Deze toekenning ging pas in per 1 januari daaropvolgend. 

b. Als het aantal leerlingen op 16 januari 15 leerlingen hoger is dan op 1 oktober daaraan 
voorafgaand, mocht eveneens de formatie opnieuw worden berekend op basis van 16 januari van 
dat schooljaar. Deze toekenning ging pas in per 1 augustus van het daaropvolgende schooljaar.  

De groeiregeling was dus allerminst ruim te noemen, maar daarbij past de kanttekening dat de norm een 
aantal jaren daarvoor de helft bedroeg van de norm van de groepsgrootte, oftewel 8 leerlingen. De 
toepassing van de groeiregeling was toen dus eerder aan de orde, maar de datum van toekenning was 
ook toen een duidelijke periode na de van toepassing zijnde nieuwe teldatum. Alleen de toekenning 
onder a. betekende dus extra formatie gedurende het schooljaar. De huidige groeiregeling van de 
basisschool kent een veel kortere tijd tussen de constatering en de feitelijke toekenning. 
 
2.4.3 Verplichte toelating 
Het voorgaande leert dat uitgegaan moet worden van verplichte toelating tot de sbo, en binnenkort 
nadere wettelijke regeling omtrent de termijnen waarbinnen toelating moet plaats vinden. Wat voor een 
sbo resteert als argument voor afwijzing is dus de feitelijke fysieke onmogelijkheid om een leerling toe te 
laten. Dat kan gebaseerd zijn op een beperkte huisvestingscapaciteit, waarbij de wijze waarop 
omgegaan is met de verantwoordelijkheid van bevoegd gezag en gemeente daarvoor, wel een rol speelt. 
Zij moeten immers zorgen voor een voldoende passende huisvesting. 
Nieuw in de situatie voor de sbo kan echter ook het argument zijn dat onvoldoende formatieve middelen 
aanwezig zijn. Het bevoegd gezag van een sbo ontvangt immers niet meer een rechtstreekse bekostiging 
door het Rijk, noch geldt een groeiregeling voor de sbo zoals die vóór de WPO voor het lom/mlk/iobk-
onderwijs wel van toepassing was. Het is alleszins redelijk om uit te gaan van een relatie tussen het 
aantal leerlingen en de toekenning van formatie die daarmee in overeenstemming is.  
Deze relatie kan in een samenwerkingsverband verstoord zijn door de keuze van de peildatum, of door 
een sterke groei van het aantal leerlingen op de sbo waardoor de verhouding onevenwichtig is geworden. 
Bij een onevenwichtige verhouding speelt ongetwijfeld een rol wat in het zorgplan op dit punt wel of niet 
is geregeld, en of het bevoegd gezag van de sbo heeft ingestemd met het zorgplan. Voor de rechter zal 
ongetwijfeld een belangrijke afweging zijn of het samenwerkingsverband voldoende middelen toekent 
aan de sbo om de toelating fysiek ook uit te kunnen voeren. Een andere prioriteitsstelling bij de 
toekenning van middelen door het samenwerkingsverband, zo leert de uitspraak in Alkmaar, is daarbij 
geen argument.  
Nu zal de afweging door de rechter of de toegekende formatieve middelen in een voldoende redelijke 
verhouding staan tot het aantal leerlingen geen eenvoudige zaak zijn. Concrete jurisprudentie ontbreekt 
daar nog over met betrekking tot de sbo, al leert de jurisprudentie van de basisschool dat de 
groepsgrootte in een basisschool wel erg hoog moet zijn, wil de rechter akkoord gaan met weigering van 
toelating. Maar voor een basisschool geldt een groeiregeling, terwijl dat niet het geval meer is voor een 
sbo.  
De peildatum als moment op basis waarvan het samenwerkingsverband tot aanvullende bekostiging over 
moest gaan naast de Rijksbekostiging (die uit ging van 1 oktober en de zorgformatie beperkte tot 2% 
van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband), had en heeft als uitgangspunt dat daarmee 
een samenwerkingsverband kan zorgen voor een passende bekostiging van de sbo en daarmee een 
afzonderlijke algemeen geldende groeiregeling van de sbo overbodig maakt.  
Voor de werking van de peildatum in dit verband wordt verwezen naar de betreffende publicatie 
daarover (zie voetnoot 1), waarbij apart wordt ingegaan op de mogelijkheid van een 
samenwerkingsverband om een eigen groeiregeling vast te stellen.  
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De conclusie is dan ook dat wanneer een samenwerkingsverband een sbo heeft die bekostigd wordt op 
basis van een peildatum die leidt tot een onvoldoende formatieve bekostiging in relatie tot het feitelijk 
aantal leerlingen op de sbo, noch voorziet in een 'eigen' groeiregeling voor de sbo voor een correctie in 
die verhouding, het alleszins redelijk is te veronderstellen dat het samenwerkingsverband gedwongen zal 
worden tot een betere bekostiging van de sbo over te gaan. 
Op het probleem voor een samenwerkingsverband dat (door een hoog verwijzingspercentage naar de 
sbo) geen vrij besteedbare middelen meer heeft, gaan we nu niet nader in. Al zijn we wel nieuwsgierig 
in hoeverre de Rijksoverheid dan door de rechter aangesproken zal worden. 
In het vervolg van dit artikel gaan we uit van een situatie waarbij er sprake is van een bekostiging van 
de sbo door het samenwerkingsverband die uitgaat van een redelijke verhouding in de toekenning van 
de formatie en het aantal leerlingen. Omtrent de redelijkheid van die verhouding verwijzen we naar 
bijlage II over de keuze van de peildatum waarin tevens de mogelijkheid van een groeiregeling wordt 
aangegeven, en naar bijlage I omtrent de bekostiging van de sbo op maat. 
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3 Instroom leerlingen en inzet van formatie 
 
De instroom van leerlingen gedurende een schooljaar kan op een simpele schematische manier als volgt 
in beeld worden gebracht. 
 

project plaatsingsbeleid

Instroom leerlingenInstroom leerlingen

leerlingen

groepen

Of meer handen in de klas

 
 
Bovenstaande schets illustreert dat in principe elke school te maken heeft met instroom van leerlingen 
gedurende het schooljaar en dat dit leidt tot een toenemende vraag naar inzet van personeel voor 
onderwijsgevende taken. Uiteraard zijn de beschikbare formatieve middelen beperkt en dat betekent dat 
zo effectief en efficiënt mogelijk met deze middelen moet worden omgegaan. Daarom moet gekeken 
worden naar de mogelijkheid die in een gegeven situatie het beste resultaat oplevert in de afweging van 
kosten en (onderwijskundig) rendement. Zou de beschikbare formatie geen probleem zijn, dan ligt het 
voor de hand vanaf het begin van het schooljaar te werken met dusdanig kleine groepen dat de instroom 
gedurende het jaar weliswaar leidt tot groepvergroting maar binnen alleszins aanvaardbare grenzen. De 
realiteit is echter dat gewoekerd moet worden met de beperkte middelen. Door het PMPO is een tweetal 
brochures uitgebracht, in verband met de groepsgrootteverkleining en de inzet van deze extra middelen, 
namelijk: 
Groepsverkleining in de onderbouw, de eerste stap, april 1997 
Groepsverkleining in de onderbouw, de tweede stap, september 1999 
 
Zoals in het schema is weergegeven kan de toenemende vraag als gevolg van de instroom van leerlingen 
in principe op twee manieren worden beantwoord door verschillende keuzen van de inzet van de 
formatie: 
1. Kiezen voor groepsverkleining: 

a. Permanente groepsverkleining gedurende het schooljaar 
b. Groepsverkleining gedurende een deel van het schooljaar 
c. Groepsverkleining gedurende een deel van de week 
d. Groepsverkleining gedurende een deel van de dag 

2. Meer handen in de klas. Deze aanduiding geeft aan dat extra personeel wordt ingezet bij een groep 
om zo de werkdruk op te vangen. 
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3.1 Nadere uitwerking groepsgrootteverkleining 
Deze twee mogelijkheden kunnen nog nader worden uitgewerkt: 
 
Ad 1a. Permanente groepsverkleining 
Deze mogelijkheid wordt in de praktijk het meest gevolgd. Er wordt een inschatting gemaakt van de te 
verwachten ontwikkeling en rekening gehouden met de totale omvang van de beschikbare formatie. 
Vervolgens wordt het aantal groepen vastgesteld en blijft dit aantal groepen gedurende het jaar in 
principe ongewijzigd. Het voordeel ervan is dat de relatie tussen de groep en de leerkracht een vast 
gegeven is en duidelijkheid geeft. 
 
Ad 1b. Groepsverkleining deel van schooljaar. 
Deze mogelijkheid om een groep gedurende een deel van het schooljaar te verkleinen houdt veelal in dat 
de grootste groep wordt gesplitst en dat vervolgens met twee kleine groepen verder wordt gewerkt. Een 
andere variant is dat het leerlingenaantal van meer dan één groep wordt herverdeeld over een datzelfde 
aantal groepen plus één zodat de groepsgrootte van al deze groepen wordt verkleind. Hèt grote nadeel 
van deze herverdeling van de leerlingen over een groter aantal groepen is de onrust die daardoor 
ontstaat en die meestal veel weerstand oproept zowel bij leerlingen en leerkrachten als ouders. Deze 
aanpak van groepsgrootteverkleining wordt daarom ontraden. Daarbij geldt echter als uitzondering de 
situatie dat de instroom van leerlingen zo'n omvang heeft en zo is samengesteld dat het mogelijk is met 
deze nieuwe leerlingen een nieuwe groep te vormen. Het bezwaar van het opnieuw indelen en verdelen 
van leerlingen over groepen doet zich dan niet voor. 
 
Ad 1c. Groepsverkleining deel week. 
De mogelijkheid van groepsverkleining gedurende een deel van de week is op zich een optie waarvan 
nog maar weinig gebruik wordt gemaakt, maar die weinig praktische bezwaren ontmoet. De zwaarte van 
een grote groep wordt ondervangen door gedurende een deel van de week te werken met twee kleinere 
groepen, zodat dan een duidelijke verlichting in de werkbelasting optreedt. Varianten zijn hierbij ook 
mogelijk, waarbij bijvoorbeeld twee grote groepen gedurende een deel van de week worden verdeeld 
over drie groepen. Het bezwaar van het opnieuw indelen van leerlingen over nieuwe groepen is 
aanmerkelijk geringer omdat in principe de 'oude' groepen in stand blijven en alleen een deel van de 
week in andere settings wordt gewerkt. Zeker wanneer deze nieuwe settings ook nog worden benut om 
extra aandacht te besteden aan achterblijvende leerlingen. Er wordt bijvoorbeeld een groep gevormd 
met leerlingen die zwak in taal presteren en die besteden dan tijdens dat deel van de week extra 
aandacht aan taalonderwijs. 
 
Ad 1d. Groepsverkleining deel dag. 
De mogelijkheid van groepsverkleining gedurende een deel van de dag wordt ook nog maar beperkt 
toegepast, terwijl dit ook goede kansen biedt. De kleinere groep biedt op deze wijze de mogelijkheid 
intensiever en meer leerlinggericht te werken juist met de kernvakken. De indeling van de groepen biedt 
ook de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan leerlingen die bijvoorbeeld extra hulp met het 
rekenonderwijs nodig hebben. Het rooster kan ook zo worden ingevuld dat de meer sociale activiteiten 
in de grotere groep plaats vinden en de meer cognitieve activiteiten in de kleinere groep. 
 
Ad 2. Meer handen in de klas 
In plaats van de verkleining van de groep kan ook gekozen worden voor het handhaven van de 
groepsindeling, maar met de extra inzet van personeel in een groep. Deze aanpak staat bekend als 'Meer 
handen in de klas'. Er worden twee varianten onderscheiden, namelijk de inzet van extra 
onderwijsgevend personeel, en de inzet van onderwijsondersteunend personeel. 
 
3.2 Nadere uitwerking 'Meer handen in de klas' 
Bij de inzet van extra onderwijsgevend personeel kan het gaan om de inzet van een regulier bevoegde 
groepsleerkracht of vakleerkracht, de inzet van een leerkracht in opleiding (LIO-er), of eventueel de inzet 
van een zij-instromer. 
Bij de inzet van onderwijsondersteunend personeel kan het gaan om de inzet van een assistent-
leerkracht, een onderwijsassistent of klassenassistent, een (geschikte) I/D-baner of eventueel een 
stagiair. 
Het is duidelijk dat deze variatie van mogelijkheden vraagt om een zorgvuldige aanpak waarbij telkens 
nauwkeurig nagegaan moet worden wat met de extra inzet wel en niet mogelijk is. In dit kader zullen 
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we niet nader ingaan op de afwegingen die bij de extra inzet per functie moeten worden gemaakt. Het is 
duidelijk dat de extra inzet van een ervaren groepsleerkracht vooral betekent dat afspraken moeten 
worden gemaakt omtrent de werkverdeling tussen beide leerkrachten. Extra inzet van bijvoorbeeld een 
stagiair betekent dat de leerkracht weliswaar extra handen in de klas krijgt, maar het zal ook een beroep 
doen op begeleidingstaken van de leerkracht. Het zal dan duidelijk moeten zijn dat het 'nuttig 
rendement' een positief saldo oplevert. 
 
De ervaring met deze variaties van inzet van formatie, zowel die onder 1. als die onder 2. is bij de 
basisscholen groter dan bij de sbo's. Deze ervaring is met name de laatste jaren opgedaan vanuit 
enerzijds de uitbreiding van de formatie door de verkleining van de groepsgrootte, en anderzijds het 
tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt. De inzet van, in vergelijking met een groepsleerkracht,  
(nog) niet volledig gekwalificeerd personeel blijkt ook een meerwaarde op te leveren in de problematiek 
van het tekort op de arbeidsmarkt. Het wordt op die wijze mogelijk mensen al werkende weg in 
toenemende mate te kwalificeren voor een baan in het onderwijs. Er zijn al tal van positieve ervaringen 
met het combineren van een I/D-baan en een deeltijdopleiding voor onderwijsassistent, of met een duaal 
traject van werken en leren door een onderwijsassistent naar de positie van bevoegd leerkracht. Het op 
deze wijze in 'eigen kweek' nemen van het opleiden tot bekwaam personeel betekent tevens dat goede 
ervaring wordt opgedaan met een variatie van diverse functies die ingezet kan worden in een groep. 
Uiteraard met een heldere toedeling van taken en verantwoordelijkheden, zodat er geen sprake is van 
een verlaging van het vereiste niveau. In dit kader stippen we alleen deze interessante ontwikkeling aan, 
zonder verdere uitwerking, maar de doorwerking ervan naar de toekomstige arbeidsmarkt van het 
onderwijs en de mobiliteit daarbinnen en naar de arbeidsmarkt van andere sectoren zal groot zijn. 
 
3.3 Onderwijskundige meerwaarde 'Meer handen in de klas' 
De inspectie heeft een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen 'meer handen in de klas' en het 
didactisch handelen. Omdat 'meer handen in de klas' nog maar beperkt voorkomt moeten de conclusies 
ervan voorzichtig gehanteerd worden, maar de resultaten zijn zeker de moeite van het vermelden waard. 
Er is vergeleken tussen de situatie van een groep met één leerkracht en een groep met naast de 
groepsleerkracht een extra leerkracht of een onderwijsassistent (dit laatste betreft ongeveer 16% 
waardoor geen nadere uitsplitsing mogelijk was). Op een aantal kenmerken zijn de gevonden verschillen 
van betekenis. Zo blijkt dat 'meer handen in de klas' leidt tot een positief effect ten aanzien van: 
• de zorg voor een veilig en structurerend pedagogisch klimaat, 
• heldere en gestructureerde instructie en verwerking, 
• het actief betrekken van de leerlingen bij het leerproces, 
• het afstemmen van het didactisch handelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Achteraf bezien is deze uitkomst wel goed verklaarbaar. De inzet van meer dan één leerkracht betekent 
immers dat van te voren afspraken moeten worden gemaakt over de aanpak en een taakverdeling tot 
stand moet komen. Er moet dus van te voren over worden nagedacht en nader uitgewerkt worden en 
dat betekent meer structurering in het handelen. 
Meer handen in de klas hoeft dus allerminst gezien te worden als een noodmaatregel in verband met het 
tekort op de arbeidsmarkt, maar heeft een waarde op zich die mogelijk een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Verder onderzoek zal meer inzicht daarin moeten bieden. 
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4 Flexibele organisatie zorgplatform 
 
De mogelijkheden om van het zorgplatform een flexibele organisatie te maken hangen samen met de 
taken die een zorgplatform heeft en de aard van de functies die aan het zorgplatform (direct of indirect) 
verbonden zijn. Zonder daar in detail op in te gaan, kan al snel geconstateerd worden dat de flexibiliteit 
door een aantal specifieke taken die over het algemeen toebedeeld zijn aan het zorgplatform, beperkt is. 
Belangrijke functies in dit kader zijn immers de gespecialiseerde functies om de problematiek van 
leerlingen in kaart te brengen en daarvoor oplossingen te bedenken. Voor een belangrijk deel zijn dit de 
functies bekostigd met de expertisemiddelen.  
Meer flexibiliteit is te vinden bij de ambulante begeleiding die eveneens aan het zorgplatform verbonden 
is, waarbij de ambulante begeleiding meestal wordt uitgevoerd door ervaren leerkrachten (meestal van 
de sbo1). De omvang van de ambulante begeleiding kan van samenwerkingsverband tot 
samenwerkingsverband verschillen, mede afhankelijk van de budgettaire ruimte van het verband. Over 
het algemeen zijn deze ambulante begeleiders ervaren en breed inzetbare leerkrachten2 en dat betekent 
dat de mogelijkheid van flexibele personele inzet zeker aanwezig is. Maar in deze notitie ligt de 
invalshoek bij de organisatorische mogelijkheden voor flexibiliteit, en in deze paragraaf bij de flexibiliteit 
van de organisatie van het zorgplatform. 
De flexibiliteit van het zorgplatform als zodanig hangt mede af van de formatieve ruimte waarover het 
platform beschikt. Soms is die formatieve ruimte gebaseerd op een omvang die voldoende moet zijn ook 
als een groot beroep op de inzet van het platform wordt gedaan. Dat betekent dat er ruimte is voor extra 
werkzaamheden in de periodes dat een geringer beroep op het platform wordt gedaan. Dat kan prettig 
zijn voor een verband omdat daardoor tevens capaciteit aanwezig is om het zorgbeleid meer invulling te 
geven en nader inhoudelijk beleid te ontwikkelen. Het biedt ook de mogelijkheid om extra ondersteuning 
te bieden aan scholen als daaraan behoefte bestaat. Bijvoorbeeld aan veel verwijzende basisscholen of 
basisscholen waar zich acute zorgproblemen voordoen, maar ook aan de sbo als die met een instroom te 
maken heeft waardoor de inzet van extra groepsleerkrachten nodig is.  
De mogelijkheid van deze extra bovenschoolse capaciteit staat natuurlijk op gespannen voet met de 
wens van basisscholen en sbo om rechtstreeks meer zorgmiddelen te ontvangen. De structurele 
mogelijkheid van deze extra capaciteit is daarom in sterke mate afhankelijk van de ervaring van de 
scholen omtrent de meerwaarde van deze inzet. Die meerwaarde moet dus blijken uit een heldere 
verantwoording van de werkzaamheden èn van de daarvoor benodigde tijd, en van de concrete positieve 
ervaringen die scholen hebben wanneer de extra inzet geboden wordt. Wanneer de inzet onvoldoende 
duidelijk verantwoord wordt en weinig nuttige response wordt ervaren, zal men terecht een betere 
besteding van de middelen eisen. 
Voor een zorgplatform betekent dit dat de ruimte voor flexibiliteit van de inzet van het zorgplatform 
alleen blijvend verkregen wordt, als de ambities van de deelnemers in het zorgplatform hoog zijn evenals 
de kwaliteit van de geleverde diensten. Wordt niet aan deze condities voldaan, dan zal de omvang van 
het zorgplatform beperkt worden tot een capaciteit die ternauwernood voldoende is om de noodzakelijke 
werkzaamheden uit te voeren. Dit laatste kan ook noodgedwongen het geval zijn, als de budgettaire 
ruimte van het verband voor andere zaken als de bekostiging van de sbo, (zeer) beperkt is. 
In het algemeen kan dus gesteld worden dat de mogelijkheden van een flexibele inzet van het 
zorgplatform, behalve om budgettaire redenen, in hoge mate afhangt van de kwaliteit van de inzet van 
het platform als zodanig. Wanneer de scholen de ervaring hebben dat voor complexe situaties, voor 
dringende kwesties of voor knellende situaties met succes tijdelijk een beroep gedaan kan worden op 
een betrokken team van ervaren en competente deskundigen, dan zal dat op hoge prijs (letterlijk en 
figuurlijk) worden gesteld. Het zou de ambitie van elk samenwerkingsverband moeten zijn om een 
dergelijk A-team beschikbaar te hebben. 
Tegelijkertijd dient het verband wel realistisch te zijn omtrent de reële mogelijkheden op dit terrein om 
dit zelfstandig te realiseren. Maar de problematiek van zwak presterende basisscholen (en soms sbo's) 
die zich ook uit in de inspectierapportages en in het OnderwijsKansen- en GOA-beleid biedt tevens 
mogelijkheden om een bredere basis te vinden voor de ontwikkeling van een dergelijk A-team. Ook de 

                                                      
1 Het is de vraag of dat altijd terecht is. Het is een betere invalshoek om voor ambulante begeleiding, zeker als het zwaartepunt 
ligt op de preventieve ambulante begeleiding  (en dat zou toch het geval moeten zijn), te kiezen voor ervaren leerkrachten van 
basisscholen en sbo's die op het terrein van het zorgbeleid voldoende bagage in huis hebben. Met dat uitgangspunt komen zowel 
ervaren leerkrachten van basisscholen als van sbo's in aanmerking voor werkzaamheden voor het zorgplatform. 
2 Toch bestaat de indruk dat de ambulante begeleiding zich nog te weinig richt op de overdracht van de deskundigheid en 
vaardigheid aan basisscholen. Teveel lijkt het zwaartepunt te liggen op de extra curatieve hulp aan de leerling in plaats van op de 
ondersteuning van de leerkracht om zelf deze extra hulp aan de leerling te kunnen bieden. 

a 14



mogelijkheden om een dergelijke aanpak samen met een onderwijsbegeleidingsdienst vorm te geven 
zouden nader overwogen moeten worden. Bijvoorbeeld ook tegen de achtergrond van het (politieke) 
besluit dat de middelen voor de OBD's in de toekomst aan de scholen/schoolbesturen zelf worden 
toegekend. Dat kan de impuls geven voor een attitude van een aantal OBD's, die daar thans nog niet 
aan toe zijn, om een betere en efficiëntere kwaliteit in de ondersteuning te leveren. Het moge duidelijk 
zijn dat over de mogelijkheden van een flexibeler inzet van het zorgplatform het laatste woord nog niet is 
gezegd, zij het dat de context ervan dan tevens aanzienlijk breder moet worden gezien.  
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5 Formatie en functies 
 
Beschikbare formatie 
De mogelijkheid om extra formatie in te zetten ten behoeve van groepsverkleining of 'Meer handen in de 
klas' hangt af van de formatie die beschikbaar is. Uiteraard is een verbetering van de formatieve 
toekenning door het Rijk gewenst, maar ook met de thans beschikbare middelen zijn er meer 
mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. 
In de eerste plaats ontvangen de meeste sbo's meer formatie per leerling dan in het verleden 
genormeerd toegekend werd voor een lom/mlk-leerling. De norm van 21,7 fre's per leerling geeft 2 fre's 
per leerling meer dan gold voor een lom/mlk-leerling. Zie daarvoor de notitie van voetnoot 4, ook voor de 
nodige nuancering van deze stellingname. Daarnaast kan een redelijke keuze van de peildatum zorgen 
voor een toekenning die rekening houdt met instroom van leerlingen gedurende het schooljaar. Ook kan 
er sprake zijn van een eigen groeiregeling van het samenwerkingsverband waardoor de 
formatietoekenning een koppeling kent met het aantal leerlingen gedurende een schooljaar (zie bijlage 
II).  
Binnen de beschikbare formatie heeft een school ook nog ruimte wanneer rekening gehouden wordt met 
de middelen die sinds kort als budget O&O worden toegekend en de mogelijkheden die de ICT-gelden 
bieden, en de wijze waarop de adv vorm gegeven wordt.  
De mogelijkheden van een school om binnen het beschikbare budget te komen tot flexibele inzet van het 
personeel is een terrein dat nog nader verkend moet worden. In deel B wordt hier op ingegaan, maar 
hier kan alvast geconcludeerd worden dat een betere benutting van de mogelijkheden zeker ruimte 
geeft. De meeste scholen hebben een taaktoedeling aan het personeel die tijdens het schooljaar in feite 
vast ligt. De flexibiliteit kan op dit punt, ook met betrekking tot het personeel dat (deels) bekostigd 
wordt door het samenwerkingsverband voor bovenschoolse taken, aanmerkelijk vergroot worden. 
 
Taak- (en functie-)differentiatie 
Een flexibele organisatie zorgt ervoor dat de huidige en toekomstige taken die op de school afkomen 
goed in kaart worden gebracht waardoor een efficiënte en effectieve taaktoedeling mogelijk is. Door in 
het kader van personeelsbeleid te zorgen voor een goede taak- en (voor zover relevant) 
functiedifferentiatie, is het mogelijk de werkdruk goed te verdelen en binnen aanvaardbare proporties te 
houden.  
Zonder daar in dit kader nader op in te gaan, kan in dit verband wel worden gewezen op de inhoudelijk 
belangrijke ontwikkelingen op het terrein van het taalonderwijs en het rekenonderwijs. Door tijdig de 
taken en verantwoordelijkheden op dit gebied helder toe te delen wordt bijvoorbeeld voorkomen dat 
iedereen zich er een beetje mee bezig houdt, zonder dat de vereiste deskundigheid echt wordt 
opgebouwd. Als dit achteraf wordt gerealiseerd betekent het vaak een inhaalslag die de bestaande 
werkdruk verhoogd. 
Ook van de mogelijkheden om andere functies aan de school te verbinden, zoals de functie van 
onderwijsassistent, kan ruimer gebruik worden gemaakt. In dit kader wordt ook verwezen naar de 
(nieuwe) mogelijkheden die het budget O&O sinds kort biedt. 
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Deel B Flexibele inzet personeel 
 
 
1 Inleiding 
 
De wens tot flexibiliteit in het samenwerkingsverband kan onderscheiden worden in een flexibele 
organisatie en in flexibele inzet van personeel. Op de flexibele organisatie is hiervoor in deel A ingegaan, 
hier gaat het over de flexibele inzet van personeel. Daarbij kijken we naar de mogelijkheden om het 
plaats- en tijdgebonden karakter ervan zoveel mogelijk flexibel te houden, zowel bij aanstelling voor 
werkzaamheden op scholen als bij bovenschoolse aanstellingen. En de flexibele inzet vraagt in principe 
om personeel dat breed inzetbaar is en de benodigde deskundigheid en vaardigheid heeft. 
 
In het vervolg van dit artikel zullen we eerst ingaan op tal van rechtspositionele aspecten die bij de 
aanstelling van zorgpersoneel een rol spelen. Voor het bovenschoolse personeel geldt de mogelijkheid 
van directe aanstelling bij de centrale dienst. Deze keuze dient zorgvuldig afgewogen te worden 
tegenover de mogelijkheid personeel bij een afzonderlijk bevoegd gezag in dienst te nemen. Pas daarna 
kunnen we nader ingaan op de flexibele inzet van het personeel. Daarbij gaat het met name om de 
flexibele inzet van het bovenschoolse personeel dat werkzaamheden verricht voor het 
samenwerkingsverband en om de flexibele inzet van personeel van de sbo.  
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2 Centrale dienst 
 
2.1 Aanstelling centrale dienst: voor- en nadelen. 
Elk samenwerkingsverband dat uit meerdere besturen bestaat is verplicht een centrale dienst in het 
leven te roepen waarbij alle bevoegde gezagen zijn aangesloten. Voor de achtergronden en de 
regelgeving van een centrale dienst is nadere informatie opgenomen in bijlage III. 
De verplichte aansluiting betekent dat een samenwerkingsverband een afzonderlijke rechtspersoon heeft 
waar de gezamenlijke zorgformatie van het verband rechtstreeks binnenkomt. Het is mogelijk om 
personeel rechtstreeks aan de centrale dienst aan te stellen. Het lijkt daarom logisch om personeel dat 
werkzaamheden verricht voor het samenwerkingsverband rechtstreeks aan te stellen aan de eigen 
centrale dienst.  
Toch is het zaak om eerst tot een zorgvuldige afweging te komen. Voornaamste afweging is de vraag of 
het verstandig is het bestuur van het samenwerkingsverband een eigen rol te geven als werkgever van 
personeel. Daarvoor is het goed te kijken naar de gevolgen van het werkgeverschap en de hoeveelheid 
personeel die een dergelijke aanstelling zou moeten krijgen. 
 
Aansluiting bij een centrale dienst hoeft niet automatisch te betekenen dat alle besturen van het 
samenwerkingsverband ook deel uitmaken van het bestuur van de centrale dienst. Het is mogelijk dat 
één of enkele besturen van het samenwerkingsverband het bestuur vormen van de centrale dienst en 
dat de overige besturen zich bij die centrale dienst aansluiten. In verreweg de meeste gevallen is het 
echter zo dat het bestuur van het samenwerkingsverband tevens het bestuur is van de centrale dienst 
van het samenwerkingsverband en daarom gaan we voor de afweging omtrent aanstelling van personeel 
aan de centrale dienst uit van die situatie.  
Wanneer de centrale dienst alleen de rol heeft om de fre's en eventuele andere middelen te verdelen, de 
administratieve verdeelfunctie, volstaat de melding aan Cfi voor de geldende meldingsdata van de 
overdracht en eventuele verzilvering van de formatierekeneenheden met behulp van het BRIN-nummer 
van de centrale dienst en het boekhouden van de financiële transacties. De verdere afwikkeling van de 
besteding van de zorgmiddelen is dan een zaak van de betreffende bevoegde gezagen waarnaar de 
middelen zijn overgedragen. Het gaat hier dus om zeer beperkte werkzaamheden die noodzakelijk zijn 
en het is dan ook niet nodig om de jaarlijkse Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) in te dienen, 
en een aparte accountantscontrole in dat kader uit te laten voeren. 
 
Werkgeversrol 
Rechtstreekse aanstelling van personeel bij de centrale dienst betekent dat het bestuur van het 
samenwerkingsverband tevens de werkgeversrol op zich neemt van dat personeel. Dat houdt in dat de 
centrale dienst dan in feite dezelfde rol krijgt als een bestuur dat personeel bij een school in dienst 
heeft. De werkgever moet alle zaken die voortvloeien uit wet- en regelgeving ten aanzien van het 
personeel zelfstandig verantwoorden. Dat betekent vooral dat de voorschriften van het 
rechtspositiebesluit en de CAO PO een belangrijke rol spelen. Praktisch gezien gaat het om de 
personeels- en salarisadministratie, de aansluiting in dat kader bij (vrijwel altijd) het CASO en instanties 
als het ABP, Vervangingsfonds en Participatiefonds. Maar ook afzonderlijke regeling van de 
bedrijfsgezondheidszorg, verzekering enzovoorts. In verband met de declaratie van de 
formatierekeneenheden voor de personeelskosten geldt dan ook de Aanvraag Vaststelling 
Rijksvergoeding, en de daarmee samenhangende accountantscontrole.  
Tevens krijgt het bestuur van de centrale dienst te maken met het vaststellen van het personeelsbeleid. 
Het vaststellen van dat personeelsbeleid betekent vooral dat de afzonderlijke besturen die elk in principe 
een eigen personeelsbeleid voeren dan genoodzaakt zijn om dat beleid onderling af  te stemmen in 
verband met het personeel van de centrale dienst. Het ene bestuur heeft bijvoorbeeld een 
spaarloonregeling, het andere niet. Het ene bestuur geeft elk jaar een kerstpakket, het andere niet. Met 
name in de sfeer van secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden kunnen er tal van verschillen en 
gewoonten bestaan die nu opnieuw moeten worden vastgesteld. 
 
Omvang personeelsformatie aan de centrale dienst 
Tegelijkertijd kan het gaan om het onderbrengen van slechts een (zeer) beperkt aantal functies en dan 
soms nog functies van een beperkte omvang. Een gemiddeld samenwerkingsverband zal te maken 
hebben met een coördinator met enige administratieve en secretariële ondersteuning, de leden van de 
PCL, leden van het zorgplatform en wellicht nog een enkele speciale zorgfunctionaris, en op elke 
basisschool een IB-er die slechts voor een gering deel bekostigd wordt uit de zorgmiddelen van het 
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verband. Voor veel van deze functionarissen gaat het om een inzet voor het samenwerkingsverband die 
slechts een deel is van de totale betrekkingsomvang, bijvoorbeeld een lid van de PCL die echter 
overwegend werkzaamheden verricht voor de sbo. Aanstelling bij de centrale dienst betekent dan twee 
verschillende aanstellingen, één bij de eigen school en een ander bij de centrale dienst. Zo'n dubbele 
aanstelling werkt dan door in allerlei regelingen en bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van een 
hypotheek. Wanneer als beleidslijn wordt gevolgd dat alleen personeel wordt aangesteld met een 
werktijdfactor van meer dan 0,5 dan zullen nog maar enkele personeelsleden in aanmerking komen. En 
dat roept weer de vraag op of het verstandig is om die complete werkgeversrol uit te gaan oefenen voor 
slechts zo'n beperkt aantal mensen. 
 
De nadelen zijn dus evident: het bestuur van een samenwerkingsverband krijgt als zodanig te maken 
met de volledige werkgeversrol en moet die uitoefenen voor slechts enkele personeelsleden. 
 
Voordelen 
De voordelen van de rechtstreekse aanstelling bij de centrale dienst zijn daarentegen dat de 
werkgeversrol dan wel duidelijk is en er in de praktijk ook aandacht aan alle aspecten moet worden 
besteed. Problemen die zich voordoen in het functioneren zijn dan geen zaak van een afzonderlijk 
bestuur, maar kunnen door eigen maatregelen worden opgelost.  
Het grote voordeel is uiteraard de rechtstreekse aansturing van het samenwerkingsverband door het 
bestuur omdat de belangrijkste functionarissen rechtstreeks onder het bestuur van het 
samenwerkingsverband vallen. Dat geeft duidelijkheid in de verhoudingen en maakt meteen duidelijk 
hoe die verhoudingen geregeld zijn. De taken en verantwoordelijkheden kunnen door het bestuur zelf 
helder worden vastgesteld en daarop kan ook afgerekend worden. Het zicht op de omvang van de 
werkzaamheden is direct en daardoor beter kenbaar. Dat werkt positief bij de functioneringsgesprekken 
en de beoordeling. Ook alle kosten die worden gemaakt worden direct zichtbaar en controleerbaar. In 
principe betekent rechtstreekse aanstelling dus enerzijds extra werkzaamheden voor het bestuur, en 
anderzijds een betere aansturing van het hele samenwerkingsverband. 
 
Keuze 
Elk samenwerkingsverband zal zelf de keuze moeten maken. De voor- en nadelen zijn op zich duidelijk. 
Verreweg de meeste verbanden hebben de keuze gemaakt om de centrale dienst alleen een 
administratieve functie toe te kennen, dus zonder eigen personeel. Een aantal verbanden overweegt om 
alsnog personeel aan de centrale dienst te verbinden. 
Voor een samenwerkingsverband met relatief veel rechtstreeks bekostigd personeel is er veel voor te 
zeggen om het personeel rechtstreeks  aan te stellen. Dat geeft de betrokkenen meer duidelijkheid, zorgt 
voor een betere onderlinge afstemming, geeft het verband een duidelijker gezicht en schept een grotere 
en directere band tussen bestuur van het samenwerkingsverband en dit personeel. 
Het is natuurlijk niet eenvoudig vast te stellen waar nu de grens ligt bij het maken van deze keuze. 
Daarom beperken we ons tot het geven van enige indicatie die een bestuur in dit verband kan 
meenemen.  
Als het gaat om de aanstelling van personeel met in totaal een omvang van minder dan 4 fulltime 
eenheden (maximaal 6 à 7 functionarissen) lijkt het bezwaar van de eigen werkgeversrol niet op te 
wegen tegen het voordeel van de rechtstreekse aansturing. De schaal is dan zo klein dat het overzicht 
ook op een andere wijze vorm kan worden gegeven.  
Gaat het om de aanstelling van in totaal zo'n 4 tot 6 fulltime eenheden ( zo'n 6 tot 12 personeelsleden) 
dan kan de keuze zowel de ene als de andere kant uitslaan. De extra last is weliswaar groot, maar de 
voordelen zijn ook duidelijk.  
Wanneer de omvang 6 of meer fulltime eenheden bedraagt dan lijken de voordelen van rechtstreekse 
aanstelling duidelijk zwaarder te wegen. Een rechtstreekse aanstelling van de functionarissen ligt dan 
voor de hand, ook omdat de betrekkingsomvang voor vrijwel iedereen dan grotendeels van het 
samenwerkingsverband afhankelijk is. 
In de huidige situatie hebben de meeste samenwerkingsverbanden nog geen 4 fulltime eenheden 
beschikbaar voor bovenschoolse werkzaamheden t.b.v. het samenwerkingsverband. De aanstelling van 
personeel kan dan beter geregeld worden door de werkzaamheden uit te laten voeren door 
functionarissen die formeel in dienst zijn van een bepaald bestuur, waarbij het goed mogelijk is dat de 
ene functionaris bij het ene bestuur en de andere functionaris bij het andere bestuur in dienst is. Dat 
vergt dan wel goed vastgelegde afspraken. Daarop zullen we verderop nog nader ingaan. 
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Uitbreiding functie centrale dienst? 
In sommige situaties is het wellicht mogelijk de centrale dienst voor meerdere samenwerkingsverbanden 
te laten functioneren, of ook andersoortige werkzaamheden als WSNS te laten uitvoeren. De figuur van 
een centrale dienst die werkt voor meerdere samenwerkingsverbanden bestaat al. Zo wordt bijvoorbeeld 
de formatie- en financiële administratie van meerdere verbanden, inclusief het maken van 
meerjarenbegrotingen gemeenschappelijk uitgevoerd.  
De mogelijkheden ook andere zaken als WSNS in de centrale dienst onder te brengen zijn nog 
onvoldoende verkend. De wettelijke mogelijkheden van een centrale dienst zijn niet geheel duidelijk. De 
ontstaansgeschiedenis van de wettelijke regeling van de centrale dienst, gericht op administratieve 
ondersteuning, lijkt een beperking aan te geven voor een ruimer gebruik. Maar tegelijkertijd lijken de 
feitelijke beperkingen voor de huidige samenwerkingsverbanden niet erg groot wat de vraag oproept 
waarom die ruimte beperkt zou zijn voor andere enigszins vergelijkbare situaties. We denken dan aan de 
mogelijkheden bovenschools management bij de centrale dienst onder te brengen, en/of werkzaamheden 
in het kader van onderwijsachterstandenbeleid, onderwijskansenbeleid, OALT-beleid, ICT-beleid.  
De wenselijkheid dat de centrale dienst een bredere functie krijgt is groot. Nu moeten in veel situaties 
functionarissen, die in een of ander kader bovenschoolse activiteiten verrichten, administratief aan een 
school worden verbonden om de bekostiging en de rechtspositie van dit personeel passend te kunnen 
regelen. De noodzaak daartoe hangt samen met het declaratiesysteem dat in zijn uitwerking voorschrijft 
dat fre's slechts kunnen worden besteed als het gekoppeld is aan een BRIN-nummer dat Cfi afgeeft. Een 
wijziging van de WPO die de mogelijkheden van de centrale dienst aanzienlijk minder beperkt is dan 
ook gewenst zodat het BRIN-nummer van die centrale dienst dan in het kader van allerlei soorten 
bovenschoolse activiteiten kan worden gebruikt. Zolang dat nog niet geregeld is lijkt het gewenst dat op 
dit terrein grensverleggende praktijken worden ontwikkeld. 
 
Beperkingen van de centrale dienst? 
Zoals in bijlage III is uiteengezet is de centrale dienst bedoeld voor het uitvoeren van diensten op het 
vlak van vooral het beheer van de school. Dat vloeit ook voort uit de ontstaansgeschiedenis van de 
centrale dienst in de wet. Expliciet is opgenomen dat 'het leiden van de school, het geven van onderwijs 
en het verrichten van werkzaamheden op het terrein van de schoolbegeleiding' werkzaamheden zijn die 
niet door een centrale dienst mogen worden verricht. Met de wetswijziging in 1998 is in de WPO echter 
meer ruimte gegeven door het geven van onderwijs door personeel dat is benoemd op zorgformatie wel 
toe te staan. 
De regeling in het RPBO bepaalt sindsdien dat de bepalingen in paragraaf 1 en 2 in hoofdstuk I-R voor 
het onderwijsgevend personeel en de bepalingen in paragraaf 1 en 16 in hoofdstuk I-S voor het 
onderwijsondersteunend personeel van toepassing zijn. Materieel betekent dit dat de bepalingen die 
voor de scholen van het primair onderwijs van toepassing zijn voor het OP en het OOP, tevens gelden 
voor de centrale dienst. Duidelijk is dat hoofdstuk I-Q, de schoolleiding, niet van toepassing is voor de 
centrale dienst.  
De mogelijkheid van functiedifferentiatie geldt echter ook onverkort voor de functies bij de centrale 
dienst. In principe is het daarmee ook mogelijk om gebruik te maken van de functies die voor de 
schoolleiding van toepassing zijn. De wettelijke beperking dat 'het leiden van de school' niet door de 
centrale dienst mag worden uitgevoerd, sluit niet uit dat leidinggevende functies en coördinerende 
functies op een ander niveau dan de individuele school mogelijk zijn. Ook de praktijk wijst uit dat het 
toepassen van een directieschaal voor de coördinator, bijvoorbeeld schaal DB, ook bij Cfi niet op 
problemen stuit. Kennelijk is het mogelijk de functies in hoofdstuk I-Q die voor de schoolleiding als 
zodanig beschikbaar zijn en de functies van hoofdstuk I-Q die voor bovenschoolse functies gebruikt 
worden, te onderscheiden.  
Ook het onderscheid tussen onderwijsondersteunende functies en de functies waarmee werkzaamheden 
worden verricht op het terrein van de onderwijsbegeleiding is kennelijk aan het vervagen. Alle functies 
voor het OOP die voor de scholen van het primair onderwijs beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar voor 
de centrale dienst, zoals de psycholoog en de logopedist, en daarnaast is hier ook functiedifferentiatie 
desgewenst mogelijk. Ook in de praktijk komt het voor dat functies bij het ene samenwerkingsverband 
worden ingehuurd bij de onderwijsbegeleidingsdienst en dezelfde functies in het andere 
samenwerkingsverband bij de centrale dienst zijn aangesteld3. 
                                                      
3 Deze constatering staat los van het actuele politieke besluit om over enige tijd de bekostiging van de onderwijsbegeleidingsdienst 
door het Rijk via de school te laten lopen zodat die zelfstandig kan bepalen waar onderwijsbegeleiding van wordt betrokken.  Het 
lijkt voor de hand te liggen dat in die situatie een bestuur (of een samenwerkingsverband van besturen) ook de mogelijkheid 
verkrijgt om die werkzaamheden te laten verrichten door personeel dat rechtstreeks daarvoor wordt aangesteld.  
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Het is daarom onduidelijk waar de beperkingen van de centrale dienst beginnen en de mogelijkheden 
eindigen. Het wordt daarom ook tijd dat de wettelijke regeling van de centrale dienst wordt 
geactualiseerd en optimale mogelijkheden gaat bieden. Mogelijkheden die nuttig gebruikt kunnen 
worden voor de vormgeving van bovenschools en eventueel bovenbestuurlijk management en voor de 
coördinatie van bijvoorbeeld onderwijsachterstandenbeleid (inclusief onderwijskansenbeleid) en OALT-
beleid, wederom op bovenschools en eventueel bovenbestuurlijk niveau. Ook lijkt het wenselijk om 
activiteiten op het terrein van ICT op (boven-)bestuurlijk niveau te kunnen regelen, zeker als het gaat 
om een aanpak op regionaal niveau waarbij behalve scholen voor PO, ook andere schoolsoorten 
betrokken kunnen zijn, evenals instellingen buiten de sector van het onderwijs. 
Het lijkt tevens ongewenst om voor al dit soort verschillende activiteiten steeds weer nieuwe 
rechtspersonen met een (heel) beperkte doelstelling op te moeten richten die naast elkaar bestaan. Dat 
is inefficiënt en leidt alleen maar tot verkokering en verspilling. 
De huidige onduidelijkheid leidt er in de praktijk toe dat schoolbesturen terughoudend zijn in het 
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de centrale dienst. Het is daarom gewenst dat 
schoolbesturen op dit vlak meer grensverleggend aan het werk gaan en bijvoorbeeld pogen ook centrale 
diensten op te richten, of gebruik maken van al bestaande centrale diensten, om bovenschools 
management en coördinerende werkzaamheden op het vlak van onderwijsachterstanden daarin onder te 
brengen. 
 
2.2 Specifieke regelingen centrale dienst 
Veruit de meeste regelingen die van toepassing zijn voor scholen, gelden op analoge wijze eveneens voor 
de centrale dienst. Maar er zijn enkele uitzonderingen die in dit kader specifiek van belang zijn. 
 
WMO 
In de eerste plaats betreft dat de toepassing van de WMO. Die geldt uitsluitend voor scholen zoals in de 
WMO gedefinieerd en dat houdt in dat een centrale dienst daar niet onder valt. Daarmee is tevens 
vastgesteld dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van toepassing is op de centrale dienst. In de 
praktijk is de toepassing van de WOR vanwege de schaalgrootte van de centrale dienst niet erg relevant.  
 
Vervanging 
Een andere specifieke regeling betreft de toepassing van de vervangingsregeling van het 
Vervangingsfonds. In het reglement voor het PO 2001-2002 is expliciet een artikel opgenomen voor de 
centrale dienst. In artikel 23A is opgenomen: 
"Personeel dat wordt bekostigd uit de zorgformatie en de coördinator in dienst bij een centrale dienst, 
mag bij afwezigheid ten laste van het Vervangingsfonds vervangen worden indien en voor zover de 
centrale dienst zich bij het Vervangingsfonds heeft aangemeld en indien en voor zover deze dienst de 
vervangingsbijdrage aan het Vervangingsfonds heeft afgedragen." Een verdere uitwerking ontbreekt zoals 
die wel geldt voor de verschillende functiecategorieën (OP resp. OOP en directie) bij een school. Dat 
maakt het onduidelijk of een analoge toepassing voor de centrale dienst ook geldt. De letterlijke tekst 
van het reglement wijst daar niet op, maar dat zegt ook niet alles. De bekendheid met de centrale dienst 
als nieuw fenomeen in het kader van WSNS is wellicht nog onvoldoende aanwezig bij het 
Vervangingsfonds. 
Wel is de bekendheid dusdanig dat de mogelijkheid van vervanging van een leraar aan een school door 
personeel van een centrale dienst, niet is toegestaan (artikel 20A, lid 1). De mogelijkheid van creatieve 
toepassing van de centrale dienst op dit punt is dus niet aanwezig. 
 
Participatiefonds 
Ook het reglement van het participatiefonds PO 2001-2002 kent enkele specifieke bepalingen die voor 
de centrale dienst van toepassing zijn. In de eerste plaats wordt aangesloten bij de algemene bepaling in 
de WPO in artikel 184, lid 6, waarin is aangegeven dat het ontstaan van een recht op uitkering van 
personeel als gevolg van de inzet of wijziging van de inzet van zorgformatie ten opzichte van 
voorafgaande schooljaren, ten laste blijft van de besturen in het samenwerkingsverband. Daartoe moet 
de passage van het zorgplan van het verband over de inzet van de zorgformatie van beide relevante 
schooljaren worden verstrekt. Ook wordt getoetst of herplaatsing mogelijk is bij één der besturen dat 
deel uitmaakt van het samenwerkingsverband en moet daartoe een schriftelijke verklaring van alle 
besturen worden verstrekt waaruit blijkt dat dit niet mogelijk is. 
 
2.3 Aanstelling personeel centrale dienst 
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Wanneer wordt gekozen voor aanstelling van personeel bij de centrale dienst, dan dient rekening te 
worden gehouden met alle zaken die voortvloeien uit de werkgeversrol die dan moet worden vervuld. 
Daarop is hiervoor onder het kopje werkgeversrol al globaal ingegaan. Ook de daaruit voortvloeiende 
kosten komen dan rechtstreeks voor rekening van de centrale dienst. Dat heeft als voordeel dat daardoor 
deze kosten allemaal zichtbaar worden. Het gaat daarbij voornamelijk om de volgende kosten: 
a. De toepassing van het RPBO: Hieronder vallen de salariskosten en verder alle kosten die op basis 

van het rechtspositiebesluit aan de orde kunnen komen, zoals ook geldt voor personeel van een 
school. De meeste kosten zijn bij verbruik van formatierekeneenheden al gedekt door deze 
eenheden. We gaan daar niet verder op in, omdat deze kosten niet afwijken van kosten die 
personeelsleden maken als ze in dienst zijn van scholen. 

b. De toepassing van de CAO PO: De verschillende soorten kosten die in dit kader kunnen voorkomen, 
zijn beperkt. Ze kunnen met name voortvloeien uit diverse onderdelen van het personeelsbeleid, 
bijvoorbeeld deelname aan een spaarregeling voor het personeel, of voortvloeien uit het 
scholingsbeleid of de verstrekking van vakbondsfaciliteiten. 

c. Pensioen: Uiteraard moet ook de premie betaald worden voor de pensioenregeling. De aansluiting 
bij het ABP dient geregeld en in principe zijn de kosten via het fre-verbruik gedekt. 

d. Vervangingsfonds: Ook de reguliere premiekosten worden via de opslag die bij declaratie van het 
fre-verbruik aan de orde is, gedekt. Dat geldt niet voor de vervanging van het eerste uur waarvoor 
een extra bijdrage moet worden betaald als het om de scholen gaat. In het reglement is niet 
expliciet opgenomen dat dit ook geldt voor een centrale dienst (artikel 6), zodat deze verplichting 
kennelijk niet geldt voor centrale diensten. De premiedifferentiatie gekoppeld aan de declaratie van 
de vervangingskosten geldt wel expliciet voor de centrale dienst (artikel 4c). Het bestuur van het 
samenwerkingsverband zal daarmee dus ook rekening moeten houden, bijvoorbeeld door het treffen 
van een voorziening. 

e. Bedrijfsgezondheidszorg: Ook deze kosten zijn van toepassing voor het personeel van de centrale 
dienst waarbij het met name gaat om de kosten van het ARBO-contract dat moet worden 
afgesloten.   

f. Participatiefonds: In principe zijn de kosten van uitkeringen voor rekening van het Participatiefonds 
tenzij het ontslag volgens de instroomtoets voortvloeit uit eigen beleid van het bestuur van de 
centrale dienst. Daarom kan het nodig zijn wanneer het reëel mogelijk is dat dit resultaat voortvloeit 
uit de instroomtoets, om een voorziening te treffen.  

g. Verzekeringen: De kosten van verzekeringen komen ook ten laste van het bestuur van de centrale 
dienst. Het kan hier gaan om verzekeringen van eigendommen van de centrale dienst, en om 
verzekeringen voor het personeel. Aanbevolen wordt om expliciet rekening te houden met het feit 
dat personeelsleden van de centrale dienst op veel plaatsen actief kunnen zijn, onder andere op 
scholen, zodat het verstandig is een goede aansprakelijkheidsverzekering te regelen. 

h. Secundaire en overige arbeidsvoorwaarden: In dit kader gaat het om kosten die voortvloeien uit met 
name het personeelsbeleid. Dat kunnen verschillende zaken betreffen, bijvoorbeeld de kosten van 
een jubileumgratificatie, maar ook de kosten van een spaarregeling of een outplacementtraject. Het 
treffen van een (beperkte) voorziening op dit terrein lijkt verstandig. 

i. Exploitatie van de centrale dienst: Uiteraard zijn er kosten verbonden aan de centrale dienst in de 
sfeer van de exploitatie. In principe komen daarbij alle kosten aan de orde die ook aan de orde 
kunnen zijn bij een school. De kostensoorten van de programma's van eisen van de Londo-
vergoeding kunnen hierbij behulpzaam zijn om deze kosten in kaart te brengen.  

 
De kosten die in dit kader aan de orde zijn, moeten worden gedekt uit de middelen die het 
samenwerkingsverband ten dienste staan. Dat zijn de fre's die als gezamenlijke zorgformatie en de fre's 
die via overdracht bij de centrale dienst binnenkomen. Deze fre's kunnen in principe ook worden 
verzilverd voor het doen van personele uitgaven die met geld moeten worden betaald (NB.: verzilvering 
betekent in principe kapitaalvernietiging en personele kosten kunnen ook met geld worden betaald dat 
bijvoorbeeld voor de exploitatie binnenkomt). Het samenwerkingsverband kan ook beschikken over de 
financiële middelen die als exploitatiemiddelen voor WSNS aan de basisscholen worden overgemaakt 
(vanaf waarschijnlijk het kalenderjaar 2003 worden deze middelen ook rechtstreeks overgemaakt aan 
de centrale dienst). 
 
2.4 Centrale dienst in bekostiging achtergesteld? 
De centrale dienst heeft geen rechtstreekse bekostiging voor zaken waarvoor de scholen wel een 
rechtstreekse bekostiging ontvangen. Bijvoorbeeld voor nascholing, en voor bedrijfsgezondheidszorg. 
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Inmiddels is de nascholing een onderdeel geworden van het budget O&O, maar dat wordt evenmin aan 
de centrale dienst toegekend. Dat wordt wel geïnterpreteerd als een achterstelling van de centrale dienst 
in de bekostiging. Deze benadering is echter in principe onjuist. Het gaat er immers om of een verband 
met een centrale dienst met daaraan personeel verbonden, minder krijgt dan een verband met een 
centrale dienst zonder een personele functie. Dat is echter niet het geval. Het uitgangspunt dat de 
bekostiging in principe gebeurd op basis van de normering per school, betekent dat deze kosten van de 
centrale dienst ook bestreden moeten worden met de middelen die in principe per school binnenkomen. 
Een basisschool ontvangt voor de genormeerde zorgformatie geen toekenning voor nascholing, noch voor 
het budget O&O, noch voor de bedrijfsgezondheidszorg. Deze middelen zijn naar de mening van het 
departement al versleuteld in de toekenningen die genormeerd plaats vinden in de aantallen fre's per 
leerling en in het bedrag dat per leerling voor de exploitatie van WSNS wordt toegekend.  
De sbo ontvangt deze toekenningen wel op basis van een genormeerd budget van de betreffende school, 
waarbij de norm per school is bepaald op basis van het aantal leerlingen resp. het aantal fre's dat 
voortvloeit uit de norm van 21,7 fre per leerling plus de fre's voor de cumi-leerlingen (de formatie BOA).  
Op zich zou het ook een onwenselijke situatie zijn als de keuze voor aanstelling van personeel bij de 
centrale dienst tot een hogere bekostiging zou leiden dan in de situatie dat daar niet voor gekozen 
wordt.   
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3 Aanstelling bij schoolbestuur 
 
3.1 Personeel bekostigd door het SWV en aangesteld bij een bestuur van het verband 
Dat in dit artikel eerst aandacht is geschonken aan de situatie van aanstelling van personeel bij de 
centrale dienst betekent allerminst dat dit de meeste voorkomende situatie is. Integendeel, in de meeste 
samenwerkingsverbanden is het personeel dat bekostigd wordt door het samenwerkingsverband 
aangesteld bij de besturen van dat samenwerkingsverband4. Bovendien is het zo dat als wel personeel 
aan de centrale dienst wordt aangesteld dit slechts een deel van het personeel is en in aantal het 
kleinste deel van al het personeel dat een bekostigingsrelatie heeft met het samenwerkingsverband.   
In veruit de meeste situaties is het niet altijd mogelijk om expliciet aan te geven welk personeel 
bekostigd wordt door het samenwerkingsverband. De IB-er bijvoorbeeld bestaat bij de meeste 
basisscholen, maar wordt voor een belangrijk deel betaald uit de reguliere middelen van de school, en 
meestal voor een kleiner deel mede bekostigd uit de middelen die daartoe door het 
samenwerkingsverband worden overgemaakt. Eigenlijk is er dus meer sprake van een 
subsidiëringsrelatie, waarbij de afspraak (in het zorgplan) is, dat de school van het bestuur die deze 
subsidie ontvangt, zich verplicht om een leerkracht voor minimaal zoveel uur als IB-er te laten werken. 
Dit voorbeeld is van toepassing voor verbanden met en zonder personeel dat bij de centrale dienst is 
aangesteld.  
 
In elk verband zijn er personeelsleden (die elk afzonderlijk bij één of meer van de verschillende besturen 
in het verband aangesteld zijn), die in principe werkzaamheden verrichten voor het 
samenwerkingsverband waarbij er sprake is van een bekostiging, geheel of gedeeltelijk, door het 
samenwerkingsverband aan het betreffende bestuur. Dat personeel zullen we hierna kortheidshalve 
omschrijven als 'zorgpersoneel'. Het is tevens duidelijk dat het principe 'wie betaalt, bepaalt' ook voor 
het samenwerkingsverband geldt zodat een geringe bijdrage ook een geringe zeggenschap over de inzet 
van een personeelslid betekent.  
Dat maakt het ook moeilijk om het functioneren van een IB-er die grotendeels bekostigd wordt uit de 
reguliere middelen van een school, als vooral een zaak van het samenwerkingsverband te zien. Tenzij 
daarover expliciete afspraken worden gemaakt door het bestuur van het verband. 
Aan de andere kant zijn er ook personeelsleden bij een bevoegd gezag, die expliciet vrij gemaakt zijn 
van schooltaken om ingezet te kunnen worden voor bovenschoolse taken van het 
samenwerkingsverband. Dat kan voor een belangrijk deel van hun betrekking zijn, of helemaal.  
Globaal valt het onderscheid te maken dat vanuit het samenwerkingsverband bekostiging plaats vindt 
voor: 
a. zorgpersoneel dat werkzaamheden verricht ten behoeve van een bepaalde school, 
b. zorgpersoneel dat aangesteld is voor in principe bovenschoolse taken. 
 
Voor de eerste categorie zorgpersoneel ligt de aanstelling bij die betreffende school voor de hand en 
houdt de bekostiging van de werkzaamheden in dat de bijdrage meestal deels en soms geheel voor 
rekening is van het samenwerkingsverband.  
Voor de tweede categorie zorgpersoneel is de binding met een bepaalde school niet vanzelfsprekend, 
maar kan het zijn dat de taken gecombineerd worden met andere taken die wel aan een specifieke 
school verbonden zijn. Een leerkracht aan een sbo heeft bijvoorbeeld tevens de taak om deel te nemen 
in een PCL. In zo'n geval ligt het in de rede om de aanstelling aan die school te behouden, en de 
betrekkingsomvang die nodig is voor die specifieke taak expliciet te laten bekostigen door het 
samenwerkingsverband. Er zijn tal van verbanden die geen zorgpersoneelsleden hebben die voor hun 
volledige betrekkingsomvang belast zijn met taken voor het samenwerkingsverband. De coördinatietaken 
worden bijvoorbeeld vorm gegeven in een coördinatieteam, en ook de andere taken worden 
gecombineerd met reguliere taken van een school. Er zijn ook verbanden die taken wel zo hebben 
toebedeeld dat er enkele zorgpersoneelsleden zijn die volledig vrijgesteld zijn voor werkzaamheden van 
het verband. Meestal is dat de coördinator. Soms ook door een combinatie van op zich verschillende 

                                                      
4 Een afzonderlijke mogelijkheid is nog de situatie dat personeel van derden wordt ingehuurd om werkzaamheden te verrichten. 
Dat gebeurt vaak door de inschakeling van de onderwijsbegeleidingsdienst in dit kader. Aan die situatie besteden we weinig 
aandacht: het is evident dat in die situaties de condities en afspraken in een contract duidelijk worden vastgelegd. Een belangrijke 
afweging hierbij is wel wat de kosten zijn bij inhuren in vergelijking met het aanstellen van personeel bij het verband, plus de 
overweging wat de risico's zijn in beide gevallen.  
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taken, de coördinator is bijvoorbeeld tevens de voorzitter van de PCL. De grootte van een verband speelt 
hierbij een belangrijke rol. 
 
3.2 Afspraken omtrent zorgpersoneel 
De aanstelling van zorgpersoneel dat deels of geheel ingezet wordt voor werkzaamheden voor het 
samenwerkingsverband  kan op verschillende wijze door een bevoegd gezag geregeld worden. De 
aanstelling kan plaats vinden voor werkzaamheden bij een basisschool, bij een sbo of bij het bestuur. 
Ook in dat laatste geval zal de aanstelling moeten plaats vinden bij een school van dat bevoegd gezag 
vanwege de systematiek dat fre's alleen verbruikt kunnen worden in relatie tot een BRIN-nummer. De 
keuze van de betreffende school hangt af van de eventuele andere werkzaamheden die de betrokkene 
nog heeft. Zijn er geen andere werkzaamheden dan is het aan het bestuur om een keuze te maken bij 
welke school de administratieve aanstelling plaats vindt. 
Vaak gaat het om de volgende functionarissen, maar deze lijst is niet uitputtend: 
- Coördinator, of lid van het coördinatieteam 
- PCL-lid 
- Zorgplatform functionarissen zoals een orthopedagoog, een psycholoog, een logopedist, een leraar, 

een directielid 
- ambulante begeleider (meestal een leerkracht) 
- Interne begeleider (meestal een leerkracht) 
- Remedial teacher (meestal een leerkracht) 
 
Voor het samenwerkingsverband is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn omtrent de 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Het beste kan dit gebeuren door de afspraken hierover 
schriftelijk vast te leggen. Voor het maken van de afspraken zijn de volgende onderwerpen van belang: 
a. De primaire verantwoordelijkheid als werkgever van de betrokkene: de keuze om deze 

functionarissen aan te stellen bij een bestuur dat deelneemt in het samenwerkingsverband betekent 
tevens dat de primaire verantwoordelijkheid als werkgever bij dat bestuur komt te liggen. Ook als 
zorgpersoneelsleden bij de centrale dienst zijn aangesteld, zijn er nog tal van zorgpersoneelsleden 
die aan de eigen school verbonden blijven, zoals bijvoorbeeld de IB-er. Voor de werkgever-
werknemer relatie mag er geen misverstand mogelijk zijn wie de verantwoordelijkheid als werkgever 
heeft. Dat sluit niet uit dat de betreffende werkgever voor bepaalde aspecten afzonderlijke 
procedures volgt in verband met de werkzaamheden die voor het verband worden verricht. Daarop 
gaan we hierna op onderdelen nog verder in. De situatie kan niet ontstaan dat een werkgever de 
verantwoordelijkheid voor een werknemer bij (de coördinator van) het samenwerkingsverband legt. 
Ook niet als de werknemer alleen maar aangesteld is voor werkzaamheden ten behoeve van het 
samenwerkingsverband. 

b. De inhoudelijke werkzaamheden: het is van groot belang dat de gewenste werkzaamheden zo goed 
mogelijk worden omschreven. Dat is voor de betreffende werknemer van belang om duidelijk te 
weten wat van hem wordt verlangd en voor de werkgever om het functioneren te kunnen 
beoordelen. Voor de meeste werkzaamheden is de aard van de werkzaamheden wel duidelijk. Een 
lid van de PCL weet wat van hem wordt verwacht. Maar er zijn nog steeds situaties waaruit blijkt 
dat de aard van de werkzaamheden niet duidelijk is afgesproken. Zo is er soms een schemergebied 
tussen de functies van remeadial teacher en interne begeleider. Of is de aard van de 
werkzaamheden van een ambulante begeleider eerder curatief te noemen als de bedoelde adaptieve 
aanpak. De visie die in het zorgplan is vastgelegd moet doorklinken in de aard van de 
werkzaamheden van het zorgpersoneel. 

c. Taken en verantwoordelijkheden: de taken en verantwoordelijkheden van een 'zorgfunctionaris' 
hebben een directe relatie met de aard van de werkzaamheden. Het gaat hier niet om detaillistische 
vastlegging van de uitvoering van werkzaamheden, dat behoort over gelaten te worden aan de 
professionaliteit van de werknemer, maar om een heldere omschrijving van de taken en 
verantwoordelijkheden die de zorgfunctionaris krijgt toebedeeld. Het moet ook duidelijk zijn aan wie 
verantwoording wordt afgelegd. Dat blijft de betreffende werkgever van betrokkene, maar daarbij 
ligt de inschakeling van de verantwoordelijke leidinggevende vanuit het samenwerkingsverband voor 
de hand. Meestal zal dat de coördinator zijn. Een betrokkene kan op deze wijze te maken hebben 
met de eigen directeur van de school waar het gaat om het functioneren als regulier personeelslid 
van de school, èn met de coördinator van het samenwerkingsverband in verband met de uitvoering 
van de werkzaamheden die voortvloeien uit het zorgplan.  
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d. Vrijstelling lesgevende taak: voor veel zorgpersoneel geldt dat de werkzaamheden voor het 
samenwerkingsverband moeten worden uitgevoerd in de tijd die vrij gemaakt is van de lesgevende 
taak. Het moet dan duidelijk zijn hoeveel tijd dat is waarbij de omvang van de vrijstelling van de 
lesgevende taak tevens inhoudt dat de tijd die normaal samenhangt met die lesgevende taak (de 
voorbereiding, nawerk en dergelijke) tevens in de beschouwing wordt betrokken. Het moet ook 
duidelijk worden afgesproken hoe hard deze vrijstelling is. In de huidige situatie van het tekort aan 
leerkrachten wordt bijvoorbeeld de IB-er maar al te vaak gezien als degene die vooral ook in 
aanmerking komt voor vervanging bij afwezigheid van een groepsleerkracht. Op die wijze komt er 
van de eigenlijke taak van deze IB-er maar weinig terecht. Daarom moet het uitgangspunt zijn dat 
de tijd die de IB-er vrij geroosterd wordt voor die werkzaamheden, ook daadwerkelijk beschikbaar is 
voor die werkzaamheden en dat daar in principe geen inbreuk op wordt gemaakt. Daarbij is het 
natuurlijk wel mogelijk om in onderling overleg de vrijgeroosterde tijd op een ander tijdstip op te 
nemen dan aanvankelijk gepland (dat hoort bij flexibele inzet van personeel), maar dat behoort geen 
uitstel te worden die min of meer automatisch doorschuift totdat aan het eind van het jaar blijkt dat 
er geen tijd meer over is. Het voorbeeld van de IB-er geldt natuurlijk evenzeer voor andere 
functionarissen zoals bijvoorbeeld de ambulante begeleider op de sbo. 

e. Betrekkingsomvang: de betrekkingsomvang die beschikbaar is voor de werkzaamheden van het 
samenwerkingsverband heeft een directe relatie met het vorige punt. Het verdient toch apart 
aandacht in verband met de bekostigingswijze die plaats vindt. Er zijn functionarissen die deels uit 
de middelen van het samenwerkingsverband worden bekostigd en deels uit de reguliere middelen 
van de school. Om duidelijkheid te hebben wie precies wat bekostigt is het noodzakelijk de 
bekostiging van de betrekkingsomvang helder vast te leggen. Het zijn belangrijke kengetallen om te 
weten van een SWV hoeveel middelen beschikbaar zijn uit het zorgbudget en hoeveel middelen uit 
de reguliere middelen aanvullend beschikbaar worden gesteld. Dat geeft ook voor het beleid 
duidelijkheid omtrent (het tekort schieten van) het niveau van de landelijke bekostiging. 

f. Rapportage: voor de evaluatie en de voortgangscontrole is een systematische opzet van de 
rapportage van de werkzaamheden van belang. Ook op dit punt dienen er duidelijke afspraken te 
worden gemaakt met het zorgpersoneel. 

g. Functioneringsgesprekken: met het zorgpersoneel dienen ook functioneringsgesprekken te worden 
gevoerd. Van te voren moet duidelijk zijn wie degene is die deze functioneringsgesprekken voert. In 
principe is dit de direct leidinggevende van de betreffende zorgfunctionaris, maar dan de 
leidinggevende in het kader van het samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zal dat de 
coördinator c.q. een lid van het coördinatieteam zijn. Maar dan moet die betreffende persoon wel 
goed zicht hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het SWV. Als het gaat 
om werkzaamheden van betrekkelijk geringe omvang aan een school, bijvoorbeeld een IB-er die 
voor één dagdeel is vrijgesteld van lesgevende taken, zal het moeilijk kunnen zijn voor de 
coördinator om goed zicht te krijgen op het functioneren van betrokkene. De rapportage kan daarbij 
een rol spelen maar dan lijkt een reactie op de inhoud van de rapportage door de schooldirecteur 
wel gewenst. Het lijkt dan ook mogelijk om het functioneringsgesprek geheel over te laten aan de 
betreffende schooldirecteur. Dat is echter een ongewenste benadering. De belangen van de 
schoolleiding kunnen anders liggen dan die van het samenwerkingsverband. Zo kan er sprake zijn 
van een positieve beoordeling door de eigen schooldirecteur omtrent het functioneren van de IB-er, 
maar dan voor een belangrijk deel gebaseerd op de bereidheid om de IB-werkzaamheden 
ondergeschikt te maken aan de vervanging van zieke collega's. Daarom dient het 
functioneringsgesprek waar het gaat om het functioneren als IB-er, primair gevoerd te worden 
vanuit het SWV. Een gesprek waaraan ook de directeur deelneemt, kan een praktische oplossing 
zijn. 
Voor de functioneringsgesprekken met de coördinator zelf zijn één of meer bestuursleden de 
aangewezen partij, met directe betrokkenheid van de werkgever van de coördinator. Datzelfde geldt 
ook voor de beoordeling van de coördinator die in het volgende punt aan de orde komt. De 
uiteindelijke verantwoordelijke blijft ook in die situatie de werkgever waarbij de coördinator is 
aangesteld. 

h. Beoordeling: het probleem van het directe zicht op de uitvoering van de werkzaamheden speelt 
hierbij ook enigszins het geval, maar als dat is opgelost in het kader van de 
functioneringsgesprekken is dit niet meer aan de orde. Wanneer er sprake is van goed functioneren 
kan volstaan worden met een beoordeling met een frequentie van bijvoorbeeld eenmaal in de twee 
jaar. Is het functioneren problematisch dan is het gewenst vaker een beoordeling te geven. Wanneer 
het functioneren onder de maat is, dient een overzichtelijke vastlegging daarvan plaats te vinden, 
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zodat maatregelen goed onderbouwd kunnen worden. Zo'n maatregel valt, zie punt a., onder de 
verantwoordelijkheid van de werkgever van betrokkene. Maar er is ook het aspect van de 
bekostiging door het samenwerkingsverband. De situatie kan zich voordoen dat de coördinator een 
IB-er ongeschikt vindt voor deze functie en voor deze beoordeling een heldere weergave heeft van 
de redenen voor deze beoordeling. Normaal gesproken zal de betreffende werkgever hier gevolgen 
aan verbinden en bijvoorbeeld een andere leerkracht de taak van IB-er geven. Maar het kan ook 
gebeuren dat een werkgever om hem moverende redenen niet tot deze maatregel wil overgaan en de 
betreffende IB-er wil handhaven. Het SWV heeft dan alleen nog de mogelijkheid de bekostiging van 
die IB-er voor dat deel dat door het verband wordt gedragen, stop te zetten en/of de betreffende 
persoon niet meer te betrekken bij de gemeenschappelijke activiteiten die voor IB-ers worden 
georganiseerd. Het is duidelijk dat het uitermate ongewenst is het zover te laten komen. Tenslotte 
gaat het nog steeds om een samenwerkingsverband.  
(Ook zit hier nog een addertje onder het gras waarmee rekening moet worden gehouden, maar dat 
gelet op de huidige arbeidsmarkt, in de praktijk vrijwel niet kan voorkomen. Dat betreft de 
mogelijkheid dat wanneer de betreffende werkgever in overeenstemming met het SWV de 
betrokkene ongeschikt vindt voor een bepaalde zorgfunctie, de betrokkene in het risicodragend deel 
van de formatie wil plaatsen bij gebrek aan middelen (veroorzaakt door het beëindigen van de 
bekostiging door het SWV van betrokkene). Het kan bijvoorbeeld gaan om het niet functioneren van 
een lid van het zorgplatform met een kleine betrekking, van een werkgever die uitsluitend bestuur is 
van één school. In die situatie moet er rekening mee worden gehouden dat de instroomtoets van het 
Participatiefonds niet toestaat dat er recht op een uitkering kan ontstaan als gevolg van de wijziging 
van inzet van zorgformatie. Dat betekent in die situatie dat het verband opdraait voor 
uitkeringskosten, dan wel dat de bekostiging wordt gecontinueerd totdat betrokkene is herplaatst bij 
een ander bevoegd gezag.)  

i. Bekostiging: zoals al eerder is aangegeven moet duidelijk zijn wat het SWV bekostigt aan een 
werkgever voor de inzet van een lid van het zorgpersoneel. Dat zal meestal gebeuren door fre's in 
een bepaalde omvang over te dragen naar het BRIN-nummer van de betreffende school. Twee 
aspecten zijn hierbij nog van belang.  
In de eerste plaats is het redelijk dat rekening gehouden wordt met een zekere overhead in de 
bekostiging. Ook in de Rijksbekostiging van regulier personeel zit in feite ruimte die rekening houdt 
met de noodzakelijke overhead. Dat uit zich in de bekostiging van (de taakrealisatie van) het 
management van de school, maar ook in de toekenning van de middelen voor nascholing, c.q. 
budget O&O, schoolprofielbudget, vergoeding voor bedrijfsgezondheidszorg, middelen in de 
exploitatie voor bijvoorbeeld de personeels- en salarisadministratie, enzovoorts. De omvang van deze 
overhead hangt tegelijkertijd af van de werkelijke extra tijd en kosten die voor de betreffende 
zorgfunctionaris worden gemaakt. Landelijke normen zijn er op dit vlak niet. Uiteraard speelt de 
budgettaire ruimte van het verband tevens een rol.  
Ook moet rekening gehouden worden met specifieke kosten die voortvloeien uit de aard van de 
werkzaamheden en de wijze waarop deze kosten kunnen worden gedeclareerd. Voor ambulante 
begeleiders bijvoorbeeld kan er sprake zijn van reiskosten die apart gedeclareerd moeten worden bij 
het samenwerkingsverband. 
In de tweede plaats is het van belang dat van tevoren zo goed mogelijk duidelijk is voor welke 
periode de bekostiging geldt. Daarbij wordt niet gedoeld op de periode van het komende schooljaar 
maar voor de jaren daarna. Voor de meerjarenplanning van het verband is het van belang om zicht 
te hebben op de doorlopende verplichtingen en de vrije ruimte die de komende jaren aanwezig zal 
zijn. Ook uit een oogpunt van personeelsbeleid is het gewenst om zo spoedig mogelijk te weten 
wanneer een bekostiging gaat verminderen, omdat dat voor de betrokkene betekent dat hij voor 
andere taken ingezet zal moeten worden. Dat speelt omgekeerd ook als uitbreiding aan de orde is. 
Bekeken vanuit een bedrijfseconomisch standpunt dient kritisch nagegaan te worden welke taken 
en daarmee samenhangende bekostiging nodig is. Het is in dat kader goed mogelijk dat door 
toename van efficiency of routinevaardigheid de benodigde tijd voor bepaalde werkzaamheden 
afneemt, terwijl andere werkzaamheden door bijvoorbeeld groei van het aantal leerlingen in het 
verband kunnen toenemen. Enkele voorbeelden ter illustratie.  
De visie van het verband omtrent adaptief onderwijs betekent dat de handelingsbekwaamheid van 
de reguliere leerkrachten op de basisscholen dient toe te nemen. Tegelijkertijd betekent de 
groepsgrootteverkleining dat in principe met kleinere groepen meer individuele aandacht aan de 
leerling gegeven kan worden. Op de langere termijn kan dat gevolgen hebben voor de benodigde 
omvang van de werkzaamheden van de IB-er. Wellicht op iets kortere termijn kan het ook een 
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zekere afbouw met zich brengen van de preventieve ambulante begeleiding. Die vaardigheid dient 
toch overgedragen te worden aan de basisscholen zelf? 
De werkzaamheden van de coördinator zullen na verloop van tijd voor een deel een meer 
routinematig karakter krijgen. Met name waar het gaat om werkzaamheden waarvoor eerst de 
organisatie nader vorm moest worden gegeven. Dat biedt de mogelijkheid deze werkzaamheden 
door anderen met een lagere salarisschaal uit te laten voeren.  
Ook de werkzaamheden van de PCL kunnen bij een lagere verwijzing naar de sbo tevens in omvang 
dalen, terwijl ook hier sprake zal zijn van verbetering van de efficiency.  
Het is daarom zaak om systematisch de omvang van de werkzaamheden en het niveau waarop deze 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kritisch tegen het licht te houden. Een beetje 
ondernemer kent geen vaste onveranderbare kosten, maar is steeds op zoek naar een goedkopere 
oplossing zonder kwaliteitsverlies. Want uiteraard staat de kwaliteit hierbij voorop. 

 
3.2.1 Taak en functiedifferentiatie  
Voor zorgpersoneel dat taken voor het verband uitvoert naast de reguliere andere taken voor de school, 
blijft in principe de akte van benoeming gelden. Meestal zal de benoeming gebeuren in de functie van 
groepsleerkracht, waarbij één van de taken binnen die functie betrekking heeft op de 
zorgwerkzaamheden. Wanneer specifieke zorgactiviteiten worden verzelfstandigd tot een zelfstandige 
functie heeft dat tal van rechtspositionele gevolgen. Die wens wordt wel regelmatig door IB-ers geuit om 
op die wijze een betere erkenning te krijgen van hun werkzaamheden. Er kleven echter ook duidelijke 
nadelen aan het verzelfstandigen van zo'n functie, met name omdat de flexibiliteit van de organisatie 
daardoor minder wordt. Een zelfstandige functie van IB-er betekent dat de functiewaardering van die 
functie apart moet worden vastgesteld, en de benoeming uitsluitend betrekking heeft op de 
werkzaamheden die voortvloeien uit die functie. Is eenmaal een IB-functie vastgesteld en daarop 
iemand benoemd, dan betekent het dat beëindiging van de IB-werkzaamheden alleen nog maar kan 
plaats vinden door ontslag en benoeming in een andere functie. Daar moet dan wel de benodigde 
formatieruimte voor beschikbaar zijn. 
Worden de werkzaamheden geregeld door taakdifferentiatie dan betekent het dat de brede functie-
inhoud van de groepsleerkracht blijft gelden en dat het geen ingrijpende rechtspositionele maatregelen 
vergt om tot een andere taaktoedeling te komen. Verandering van de toedeling van taken is dan een 
eenvoudige operatie waarbij er in rechtspositionele zin geen wijzigingen tot stand hoeven te worden 
gebracht. Het is dan zonder problemen mogelijk om bijvoorbeeld de taken van een IB-er tussen 
meerdere leden van het team in de loop van de jaren te laten rouleren. Bij een afzonderlijke functie 
betekent dat telkenmale formeel ontslag en aansluitende herbenoeming met alle rechtspositionele 
gevolgen van dien. De functie van leerkracht is dan immers wezenlijk anders dan die van IB-er. 
Ook wanneer door omstandigheden een flexibele verandering in de uitvoering van de taken gewenst en 
nodig is, moet rekening gehouden worden met de vastliggende taken in de functie van de IB-er. Zoals 
we straks nog nader zullen zien kan het gewenst zijn om in de loop van het schooljaar de omvang van 
taken te variëren om meer flexibiliteit in de organisatie te krijgen. Dat is bij functiedifferentiatie niet 
mogelijk, bij taakdifferentiatie wel. De rechtspositieregeling sluit bovendien uit dat iemand in twee 
verschillende functies wordt benoemd, die wat inschaling betreft minder dan drie schalen uit elkaar 
liggen.   
Al met al wordt verzelfstandiging van de meeste zorgtaken tot een aparte functie ontraden. Alleen als 
het gaat om bijvoorbeeld de coördinatietaken ligt deze verzelfstandiging voor de hand. 
 
3.2.2 Akte van benoeming/aanstelling5 
Voor de meeste werkzaamheden voor het samenwerkingsverband is het dus mogelijk deze met behulp 
van taakdifferentiatie uit te voeren. Dat betekent dat in de meeste gevallen de akte van benoeming geen 
verandering hoeft te ondergaan. De taken en verantwoordelijkheden worden schriftelijk afgesproken 
zoals hiervoor is aangegeven. 
Voor bepaalde werkzaamheden voor het SWV is het wel gewenst de akte van benoeming iets aan te 
passen. Bijvoorbeeld voor de ambulante begeleider of andere zorgfunctionaris die op meerdere scholen 
in het verband voor kortere of langere tijd kan worden ingezet. In de akte moet in principe namelijk 
worden vastgelegd wat de plaats van tewerkstelling is, en het uitgangspunt voor een reguliere leerkracht 

                                                      
5 Voor het bijzonder onderwijs is er sprake van de akte van benoeming (privaatrechtelijk), voor het openbaar onderwijs geldt de 
akte van aanstelling (publiekrechtelijk). Hierna duiden we deze akte kortheidshalve alleen nog maar aan als de akte van 
benoeming. 
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is dat dit maximaal  drie verschillende plaatsen zijn. Dat werkt dus niet bij ambulante inzet aan 
meerdere scholen in het SWV, en daarom is het verstandig vast te leggen dat de inzet van dergelijk 
ambulant personeel in principe aan alle scholen van het SWV kan zijn.  
Als het gaat om bovenschoolse werkzaamheden die dus geen relatie hebben met de school waaraan 
betrokkene administratief verbonden is, is vastlegging daarvan eveneens gewenst.  
Dergelijke wijzigingen van een bestaande akte kunnen eenvoudig worden vastgelegd door een 
afzonderlijke aanvulling bij de akte te maken waarin deze werkzaamheden en de wijze van uitvoering 
worden vastgelegd. Uiteraard met instemming van betrokkene, die anders immers in beroep kan gaan 
tegen deze wijziging. Voor het openbaar onderwijs zijn deze aanvullingen als bijzondere bepalingen op 
grond van artikel II-A8 mogelijk. Voor het bijzonder onderwijs kan de akte van benoeming met 
wederzijds goedvinden worden aangepast. 
 
3.3 Detachering aan de orde? 
De inzet van zorgpersoneel kan in principe betrekking hebben op: 
a. werkzaamheden aan de eigen school,  
b. werkzaamheden op een andere dan de eigen school maar wel bij het eigen bevoegd gezag,  
c. werkzaamheden op een andere dan de eigen school en bij een ander bevoegd gezag.  
Als personeel aangesteld is bij de centrale dienst kan sprake zijn van inzet voor bovenschoolse 
werkzaamheden, of voor werkzaamheden bij een ander bevoegd gezag. In dat laatste geval is de situatie 
vergelijkbaar met de situatie onder c. 
Het is duidelijk dat bij de situaties onder a. en b. geen sprake is van detachering. In de situatie onder c. 
zou er sprake kunnen zijn van detachering. Het is echter de vraag of daarvan in een 
samenwerkingsverband sprake is.  
De detachering als zodanig is niet geregeld in het rechtspositiebesluit. Artikel I-P27 wordt wel vaak 
aangeduid als het artikel dat de detachering regelt, maar het artikel zelf geeft geen duidelijke definitie 
van detachering. De tekst van het artikel luidt als volgt:  

"De betrokkene kan op zijn verzoek of met zijn instemming voor bepaalde tijd worden belast met 
werkzaamheden bij het bevoegd gezag van een andere instelling of instellingen dan wel buiten 
het onderwijs."  

Deze beknopte tekst geeft in feite alleen de mogelijkheid aan om iemand met werkzaamheden bij een 
ander bevoegd gezag te belasten, en dat de betrokkene daarmee in moet stemmen. Detachering wordt 
echter veelal gekoppeld aan twee essentiële voorwaarden, namelijk: 
1. De gezagsrelatie van een bevoegd gezag wordt overgedragen aan dat andere bevoegd gezag, 
2. Dat andere bevoegd gezag betaalt de inzet van de betrokkene, al dan niet met een stuk overhead. 
Wanneer het gaat om inzet van zorgpersoneel wordt niet aan deze beide voorwaarden voldaan. In de 
situatie dat zorgpersoneel aangesteld is bij de centrale dienst blijven de werkzaamheden verricht onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het SWV, en worden de werkzaamheden verricht vanuit de 
aanstelling bij een bepaald bevoegd gezag dan blijft dat bevoegd gezag in principe ook verantwoordelijk 
voor de werkzaamheden van de betrokkene. Daarvoor zijn immers de afspraken gemaakt zoals hiervoor 
uiteengezet in de vorige paragraaf. Ook praktisch is het voortdurend overdragen van 
verantwoordelijkheden aan steeds weer een ander bevoegd gezag wanneer een zorgfunctionaris enige 
tijd doorbrengt op een specifieke school niet aan de orde.  
Ook aan de tweede conditie wordt niet voldaan. De bekostiging van het betreffende personeel is immers 
al geregeld en de school van het bevoegd gezag waar bijvoorbeeld een ambulante begeleider enige tijd 
werkzaamheden verricht, hoeft daarvoor geen betaling te verrichten, want de betrokkene is immers al 
bekostigd vanuit het samenwerkingsverband zonder dat er een koppeling is naar die specifieke school. 
Het ligt dus meer voor de hand de tekst van artikel I-P27 meer letterlijk te volgen en onder verwijzing 
naar dit artikel te constateren dat dit artikel de ruimte biedt om zorgpersoneel in te zetten voor 
werkzaamheden bij de instellingen die bij het samenwerkingsverband betrokken zijn. 
 
De redenering zou gevolgd kunnen worden dat zorgpersoneel dat niet aangesteld is bij de centrale 
dienst, maar bij een bevoegd gezag dat deel uit maakt van het SWV, wel de gezagsrelatie overdraagt 
aan het bestuur van het SWV en dat het bestuur van het SWV daarvoor de bekostiging regelt. Volgen 
we de tekst van het artikel dan moeten we constateren dat het bestuur van het SWV echter geen echte 
instellingen onder zich heeft waaraan werkzaamheden kunnen worden verricht. Immers het niet 
aanstellen van personeel aan de instelling centrale dienst vloeit voort uit de keuze geen personeel aan 
de centrale dienst te verbinden en de werkzaamheden te beperken tot vooral die administratieve 
handelingen, die nodig zijn om voor de wettelijke teldata de overdracht en verzilvering van de fre's te 
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regelen. Ook de PCL van het verband valt niet onder de definitie van instelling in het 
rechtspositiebesluit. Bovendien zou het vooral gaan om werkzaamheden die niet verricht worden aan die 
ene instelling van het bestuur van het SWV, de centrale dienst, maar om werkzaamheden bij de 
instellingen van de bevoegde gezagen die deelnemen in het SWV.  
Daarenboven geeft de WPO in artikel 19 over het zorgplan aan, dat daarin de wijze wordt vastgelegd 
waarop de zorgformatie en het daaraan gerelateerde personeel wordt ingezet. Door deze vastlegging in 
het zorgplan ontvalt de noodzaak dat nogmaals in een andersoortig juridisch document vast te leggen. 
    
Een vergelijking met de onderwijsbegeleidingsdienst is op dit punt ook verhelderend. De inzet van een 
onderwijsbegeleider voor de reguliere begeleidingstaken vindt ook niet plaats op basis van detachering, 
maar op basis van het uitgangspunt dat afgesproken werkzaamheden worden verricht zoals in principe 
afgesproken in het op overeenstemming gerichte overleg van de betrokken bevoegde gezagen met de 
lokale overheid6. De school heeft dan trekkingsrechten waarvoor geen bekostiging hoeft plaats te vinden 
omdat de bekostiging al centraal geregeld is op basis van een bedrag per leerling, vergelijkbaar met de 
wijze van bekostiging van de centrale dienst. 
 
Het werken met detacheringsovereenkomsten bevordert alleen maar de onnodige juridificering van de 
regelingen in het onderwijs. Dat maakt de afstand tussen de schoolbesturen alleen maar groter en dat 
draagt weer bij aan de mogelijkheid dat de onderlinge dienstverlening in toenemende mate gezien wordt 
als een activiteit die niet langer onder de BTW-vrijstelling valt en zo leidt tot extra kosten waar het 
onderwijs mee te maken krijgt. Uiteraard moeten de afspraken die nodig zijn, wel worden gemaakt, 
maar daar zijn goede mogelijkheden voor te over. De inhoud van de afspraken is in paragraaf 2.3 al aan 
de orde geweest. Het gaat nu nog om de wijze waarop deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd. 
 
3.4 Vastlegging afspraken 
Het samenwerkingsverband beschikt over een uitstekend voertuig om de nodige afspraken in vast te 
leggen, namelijk het zorgplan. De WPO bepaalt reeds dat de zorgformatie en de inzet van het daarop 
aangestelde personeel in het zorgplan moet worden vastgelegd, terwijl in het reglement van het SWV 
(artikel 20) geregeld is dat de arbeidsvoorwaardelijke aspecten zorgvuldig geregeld moeten worden. 
Het betekent dat alle afspraken die in paragraaf 2.3 aan de orde zijn gesteld in het zorgplan hun plaats 
kunnen krijgen. Meer gedetailleerde afspraken kunnen daarbij uitgewerkt worden in bijlagen bij dat 
zorgplan. De samenhang van het beleid van het SWV en de uitwerking daarvan wordt daardoor ook 
optimaal gewaarborgd.  
 

                                                      
6 Alleen als het gaat om andere werkzaamheden als in dat kader afgesproken, bijvoorbeeld interim-management, of het verrichten 
van coördinatiewerkzaamheden voor een SWV, is de constructie van een detacheringsovereenkomst aan de orde en wordt een 
dergelijk contract vastgesteld. Om dat het dan in principe om commerciële activiteiten van de dienst gaat, speelt tevens de BTW-
verplichting die in rekening moet worden gebracht. 
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4 Flexibele inzet personeel 
 
Na deze uitvoerige, maar onvermijdelijke uiteenzetting omtrent de rechtspositionele aspecten van de 
aanstelling van personeel ten behoeve van het samenwerkingsverband komen we terug bij de kernvraag, 
namelijk: hoe kan de inzet van het personeel zo geregeld worden dat een flexibele inzet ervan mogelijk 
is. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij de aanleiding tot het streven naar een grotere flexibiliteit, 
namelijk het tegengaan en voorkomen van wachtlijsten bij de sbo's en verbetering van de kwaliteit van 
de zorg. Zoals in het begin is geconstateerd gaat het daarbij met name om de flexibele inzet van 
personeel dat aangesteld is ten behoeve van bovenschoolse werkzaamheden en voor werkzaamheden 
aan de sbo.   
Door aan te sluiten bij de vastlegging van de afspraken in het zorgplan en gebruik te maken van de 
optimale mogelijkheden die artikel I-P27 biedt omtrent de inzet van zorgpersoneel voor werkzaamheden 
in het kader van het SWV is flexibiliteit van de inzet goed mogelijk. Daarbij maken we onderscheid 
tussen zorgfunctionarissen die zijn vrijgesteld voor bovenschoolse inzet maar niet verbonden zijn aan de 
sbo, en personeel dat aangesteld is bij de sbo. 
Daaraan voorafgaand staan we stil bij de gewenste inzetbaarheid van personeel als zodanig. 
 
4.1 Flexibel personeel 
We moeten wel onderscheid maken naar de aard van de werkzaamheden. Het verband heeft behoefte 
aan gespecialiseerde deskundigen (zoals orthopedagogen, psychologen, logopedisten, leden van een 
smalle PCL, en dergelijke) naast personeelsleden die breed inzetbaar zijn op de scholen (zoals 
ambulante begeleiders, leerkrachten, onderwijsassistenten). We gaan in deze paragraaf met name in op 
de breed inzetbare personeelsleden. 
 
Een belangrijk aspect van de flexibele inzet is de mogelijkheid van het zorgpersoneel om inzetbaar te 
zijn onder verschillende omstandigheden. De problemen van en verhoudingen op de ene school zullen 
anders zijn dan die op een andere school. Dat vergt dus een brede inzetbaarheid van het zorgpersoneel. 
Bij de benoeming van dit personeel dient er dus extra op gelet te worden dat er sprake is van deze brede 
inzetbaarheid. Over het algemeen zal het hierbij gaan om personeelsleden met een ruime en gevarieerde 
ervaring die aantoonbaar kwaliteiten hebben om in sterk verschillende situaties effectief te kunnen 
werken. Voor de verschillende functionarissen gaat het daarbij om verschillende soorten 
werkzaamheden. Daarom is het goed nader in te gaan op de werkzaamheden die per functionaris aan de 
orde kunnen zijn: 
a. De coördinator, of lid van het coördinatieteam:  
Over het algemeen wordt de coördinator niet ingezet op een school om daar te helpen ernstige 
problemen op diverse terreinen op te lossen. De primaire taak is immers het coördineren van alle 
werkzaamheden van het verband. De omvang van de verbanden staat er echter garant voor dat er stellig 
één of meer scholen zijn waar grote problemen zijn. De inspectie meldt dat zo'n 5% van de basisscholen 
echte probleemscholen zijn. Dat kan zich uiten in een hoge verwijzing van leerlingen van een 
basisschool naar de sbo, maar ook uit de CITO-toets of uit rapportages van de inspectie. De problemen 
op een dergelijke school lossen zich zelden uit zichzelf op, hangen meestal sterk samen met een zwak 
management en dat vraagt om interventie om de school weer op de goede weg te krijgen.  
Een verband kan de afspraak maken dat in dergelijke situaties er een taak ligt voor het 
samenwerkingsverband en dat de coördinator of het coördinatieteam zich er mee dient te bemoeien. 
Helemaal onbekend is een dergelijke aanpak niet meer. Het openbare schoolbestuur in Rotterdam heeft, 
overigens los van het samenwerkingsverband, een directeur benoemd als interim-manager die ingezet 
wordt om een school uit de problemen te helpen. De toenemende verantwoordelijkheid van scholen en 
besturen om zelf te zorgen voor een goede kwaliteit van het onderwijs, samen met de beleidsbeslissing 
om de bekostiging van de begeleidingsdienst binnen een paar jaar via de scholen/schoolbesturen te laten 
lopen, zal de noodzaak om structureel niet goed functionerende scholen weer op de rails te krijgen doen 
toenemen. Het is duidelijk dat een school dan zelf niet in staat is dat te doen, noch dat een klein 
schoolbestuur de middelen heeft om die interventies succesvol te laten plaatsvinden. Daarom ligt het 
zeker in de rede dat een samenwerkingsverband deze taak op zich neemt. Wanneer daarvoor gekozen 
wordt is het duidelijk dat dan ook de menskracht en kwaliteit aanwezig moet zijn om deze taak uit te 
kunnen voeren. Dat zou een taak kunnen zijn die aan de coördinator wordt toebedeeld (wanneer dat 
naast de reguliere taken mogelijk is), of aan een lid van het coördinatieteam, of voor deze taak wordt 
apart iemand aangesteld. Uiteraard is het ook mogelijk om de werkzaamheden te spreiden die aan deze 
taak verbonden zijn, als de verantwoordelijkheden maar helder worden belegd.   
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b. Ambulant begeleider 
In vrijwel alle zorgplannen staan fraaie passages over het gewenste streven naar adaptief onderwijs. De 
praktijk is echter veelal nog steeds dat de ambulante begeleider vrijwel uitsluitend curatief wordt 
ingezet. In plaats van dat de knowhow van de ambulante begeleider systematisch wordt overgedragen 
aan de leerkrachten op de basisscholen, worden de problemen die een leerkracht heeft met de 
betreffende leerling overgenomen door deze ambulante begeleider. Dat is in hoge mate inefficiënt: de 
betreffende leerkracht leert niet om zijn eigen problemen op te lossen, en de ambulante begeleider moet 
zich eerst de context van de problematiek eigen maken. De gewenste aanpak vraagt veeleer om een 
coaching door de ambulante begeleider van de leerkracht zodat die leert hoe het probleem door hemzelf 
opgelost kan worden. De kwaliteiten die de ambulante begeleider moet bezitten zijn niet gering: behalve 
de kwaliteit om een dergelijk probleem op te kunnen lossen is daarenboven de kwaliteit vereist om een 
leerkracht zo te kunnen coachen dat deze in staat is het probleem zelf op te lossen. Een verband dat 
echt toe wil naar adaptief onderwijs doet er dus goed aan een zorgvuldige keuze te maken bij de inzet 
van de ambulante begeleiders. 
 
c. Interne begeleiders: 
In eerste instantie wordt een interne begeleider aan de eigen school benoemd. Ook de taak van de 
interne begeleider ligt primair op het vlak van de vergroting van de kennis en vaardigheid van 
leerkrachten om zelf de problemen op te lossen die een leerkracht ervaart met een leerling. Er is, nu 
WSNS al langere tijd aan de orde is, ook de nodige ervaring omtrent de capaciteiten van de interne 
begeleiders. Dat biedt daarom de mogelijkheid om interne begeleiders die uitstekend functioneren ook 
op scholen in te zetten waar de interne begeleiding nog niet goed functioneert. Overwogen kan ook 
worden om ambulante begeleiders primair te werven onder de goed functionerende interne begeleiders. 
Dat maakt meteen de adaptieve taakstelling duidelijk.  
Overwogen kan ook worden om een uitstekend functionerende IB-er nog een bredere taakstelling in het 
verband te geven, namelijk het verbeteren van de zorgcapaciteit van een basisschool als daar stagnatie 
in optreedt7. Deze benadering biedt de mogelijkheid het netwerk van de IB-ers ook te gebruiken als een 
kweekvijver voor 'duizendpoten' die ingezet kunnen worden op stagnerende scholen. Stellig zijn er IB-ers 
die deze taak graag als een nieuwe uitdaging accepteren.  
 
Op deze wijze kan een verband er systematisch aan werken om de zorgcapaciteit op de basisscholen 
structureel te verbeteren, en daarvoor te beschikken over zorgpersoneel dat daarvoor de kwaliteiten 
ruimschoots voorhanden heeft. 
 
4.2 Bovenschools zorgpersoneel niet verbonden aan de sbo 
Het kan hierbij gaan om personeel dat verbonden is aan de centrale dienst en/of aan een school van een 
bevoegd gezag. Meerdere schoolbesturen kunnen op deze wijze iemand aangesteld hebben. Voor het 
personeel dat verbonden is aan de centrale dienst geldt dat de flexibele inzet in principe optimaal 
geregeld kan worden. Dat geldt evenzeer voor bovenschools zorgpersoneel dat niet verbonden is aan de 
centrale dienst noch aan de sbo. De aanstelling, geheel of gedeeltelijk, aan een school is vooral om 
praktische redenen gekozen en de relatie met die school is voor de zorgwerkzaamheden maar in 
beperkte mate aanwezig. Het rooster van de school kan zo worden ingericht dat de zorgtaken van het 
bovenschools personeel organisatorisch goed geregeld kunnen worden. De werkzaamheden die moeten 
worden uitgevoerd door functionarissen als de coördinator, de leden van de PCL en het zorgplatform zijn 
voor een deel plaats- en tijdgebonden, maar de mogelijkheid is aanwezig die werkzaamheden zo in te 
richten dat indien nodig ruimte in de agenda voor handen is. Dat kan door de werkzaamheden die in de 
loop van een schooljaar plaats vinden nader te analyseren. Dan blijkt al gauw dat de werkdruk tijdens 
een schooljaar varieert. Die werkdruk is vooral afhankelijk van de tijdstippen waarop werkzaamheden 
zich concentreren. Dat kan per samenwerkingsverband enigszins verschillen. We gaan hier niet in detail 
op in, maar het is duidelijk dat de werkzaamheden voor een coördinator tijdens een schooljaar vooral 
liggen in het begin van dat jaar en tijdens de voorbereiding en vaststelling van het jaarlijkse zorgplan. 
Voor een lid van het zorgplatform neemt de werkdruk in de tweede helft van het schooljaar geleidelijk 
af, evenals voor een lid van de (smalle) PCL. De ambulante begeleider (niet verbonden aan de sbo) kan 

                                                      
7 Het gaat dan om een school die in veel opzichten redelijk functioneert, maar een zwakke zorgcapaciteit heeft. Liggen de 
problemen breder, dan ligt de aanpak zoals hiervoor onder a. geschetst meer voor de hand. 
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de overdracht van vaardigheden en deskundigheid met name in het midden van het schooljaar goed 
organiseren.  
Door op een dergelijke wijze de werkzaamheden en de daarmee samenhangende werkdruk te 
inventariseren wordt duidelijk wanneer de pieken en dalen in de belasting zich voordoen. En, nog 
belangrijker, kan ook worden overwogen hoe het verband daarin zelf kan sturen. Wanneer een 
basisschool weet wanneer de bespreking van zorgleerlingen door het zorgplatform8 is gepland, wordt 
daar rekening mee gehouden. Op dit punt kan zeker de medewerking van basisscholen worden 
gevraagd, zeker als duidelijk is dat in evident urgente gevallen een tussentijds beroep op hulp 
beantwoord wordt. 
Door daarin als verband zelf te sturen, kan geregeld worden dat een evenwichtige belasting in de 
werkzaamheden ontstaat. Het is op die wijze mogelijk de werkzaamheden die moeten plaats vinden 
zoveel mogelijk in het eerste deel van het schooljaar te plannen waardoor er meer ruimte ontstaat in de 
periode daarna. Op die wijze kan rekening gehouden worden met de toename van werkzaamheden die 
op de sbo plaatsvindt als gevolg van de instroom van leerlingen en de verplichting deze leerlingen 
uiterlijk op de plaatsingdata toe te laten.  
Een belangrijk aspect daarbij is ook dat de instroom van leerlingen op de sbo betekent dat de uitstroom 
uit basisscholen van deze leerlingen tegelijkertijd aan de orde is. Dat betekent daar dus in principe een 
verlichting van de werkdruk. Wat dat betreft gaat het voor een deel om communicerende vaten. Ook 
daarmee kan rekening gehouden worden in de inzet van zorgpersoneel.  
Op deze wijze is het dus mogelijk beter greep te krijgen op de werkdruk die tijdens het schooljaar aan 
de orde is. Daarbij is het een gegeven dat de instroom van leerlingen op de sbo zorgt voor een toename 
van de werkdruk die daarmee synchroon loopt. Door de werkzaamheden en activiteiten van het verband 
zo te plannen dat het zwaartepunt daarvan in het eerste deel van het schooljaar valt, is het mogelijk een 
deel van het bovenschoolse personeel meer in te zetten in de sbo gedurende het resterende deel van het 
schooljaar. De overplaatsing van een leerling van de basisschool naar een sbo van het verband, betekent 
in principe het daardoor vrijvallen van extra werkzaamheden van bovenschools personeel op die 
basisschool. Die kan vervolgens dus ook in principe ingezet worden op de sbo.  
De inzet van zorgpersoneel is dus variabel in twee opzichten: 
a. variabel in omvang en in tijd 
b. variabel naar de aard van de werkzaamheden 
 
De variabiliteit in omvang en in tijd kan, zoals hiervoor aangegeven, vanuit het samenwerkingsverband 
nader worden gestuurd. Daarbij is het uitgangspunt van de sturing dat de werkzaamheden zoveel 
mogelijk in het eerste deel van het schooljaar plaats vinden. De uitwerking is dan dat de omvang van de 
werkzaamheden getotaliseerd wordt op jaarbasis en de betrekkingsomvang op die wijze op jaarbasis 
wordt vastgesteld. In de uitvoering betekent dit dat de betreffende werknemer in het eerste deel van het 
schooljaar meer werkt, en in de resterende periode minder werkt dan de betrekkingsomvang aangeeft. 
Op jaarbasis worden de verschillen dus uitgemiddeld.  
De variabiliteit naar aard van de werkzaamheden houdt in dat enerzijds de werkzaamheden worden 
verricht die voor de bovenschoolse activiteiten nodig zijn en anderzijds dat de betreffende persoon 
ingezet wordt op de sbo voor lesgevende taken. Dan wordt bijvoorbeeld de betrekkingsomvang 
vastgesteld op basis van de benodigde omvang in het eerste deel van het schooljaar, terwijl de 
werkzaamheden in het resterende deel van het schooljaar worden aangevuld met werkzaamheden op de 
sbo die voortvloeien uit de toename van de werkzaamheden daar als gevolg van de instroom van 
leerlingen. 
Bij de tweede werkwijze is de betrekkingsomvang groter en de kosten navenant hoger, maar er is 
meteen geregeld dat er extra inzet komt bij de sbo. De eerste werkwijze biedt de mogelijkheid om de 
'bespaarde' middelen meteen aan de sbo toe te kennen die dan zelf moet zorgen voor een goede inzet 
van de middelen om de instroom in de loop van het jaar op te vangen. 
 
4.2 Personeel aangesteld bij sbo 
Omvang personele middelen 
De beschikbaarheid van personeel op de sbo is afhankelijk van de middelen die worden toegekend en de 
ruimte die dat biedt. (Voor een uitvoeriger uiteenzetting wordt verwezen naar bijlage I.) Daarbij is er 
enige extra ruimte gelet op de volgende eventuele toewijzingen: 
a. Eigen middelen: 

                                                      
8 Naast bespreking van zorgleerlingen zou bespreking van 'zorgleraren' eigenlijk ook wel op zijn plaats zijn, maar dit terzijde. 
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- de norm van 22,6 versus 20,5 
- cumi-middelen (formatie BOA) en GOA-middelen 
- werkgelegenheidsgarantie 
- budget O&O 
 
 

b. Middelen samenwerkingsverband, onder meer: 
- ambulante begeleiders 
- interne begeleiding 
- expertisepersoneel 

c. 'Groeiregeling' samenwerkingsverband (zie bijlage II) 
d. Personeel CD of ander bestuur in het verband 
e. Personeel van de OBD 
 
Flexibele inzet personeel 
In een eerdere notitie is al nader ingegaan op een flexibele organisatie van het samenwerkingsverband 
en als onderdeel daarvan ook op de sbo als flexibele organisatie. Daarin is naast de omvang van de 
formatie en de flexibiliteit die daarin zit, stilgestaan bij diverse vormen van groepsverkleining en 'meer 
handen in de klas'. Hier gaan we nader in op de flexibiliteit van het personeel op de sbo. 
De wijze waarop de flexibiliteit kan worden verkregen lijkt op een aantal punten op de hiervoor 
beschreven wijze voor het bovenschoolse zorgpersoneel. Zo is de inzet van (een deel van) het personeel 
op de sbo eveneens variabel vorm te geven in twee opzichten: 
a. variabel in omvang en in tijd 
b. variabel naar de aard van de werkzaamheden 
 
De uitwerking van de variabiliteit in omvang en in tijd kan betekenen dat iemand een benoeming krijgt 
van een bepaalde omvang, maar dat de feitelijke inzet in de tijd kan variëren, namelijk in het tweede 
deel van het schooljaar een grotere inzet dan in het eerste deel. Op jaarbasis ligt de betrekkingsomvang 
vast, maar in feite is die het eerste deel van het schooljaar kleiner en het resterende deel van het 
schooljaar groter9. 
De variabiliteit naar aard van de werkzaamheden kan door de sbo zelf nader worden gestuurd. Daarbij is 
het uitgangspunt van de sturing dat een aantal schooltaken zoveel mogelijk in het eerste deel van het 
schooljaar plaats vindt. Het gaat hier met name om taken als bijvoorbeeld ICT, coördinatie onder- resp. 
bovenbouw, IB-er, ambulante tijd voor taakrealisatie van het management, enzovoorts. In het 
resterende deel van het schooljaar worden de betreffende werknemers meer ingezet voor de lesgevende 
taken die voortvloeien uit de instroom van leerlingen op de plaatsingsdata. 
Ook kan het gaan om werkzaamheden voor het samenwerkingsverband waarvoor de sbo extra middelen 
ontvangt. Met die middelen zijn personeelsleden aangesteld die werkzaamheden verrichten voor het 
verband. Dan geldt hetgeen daarover in de vorige paragraaf is gemeld en is het mogelijk deze 
personeelsleden na het eerste deel van het schooljaar meer in te zetten op de sbo zelf voor lesgevende 
taken. Dat geldt eveneens voor personeel dat bovenschoolse taken verricht voor het samenwerkings-
verband en dat in dienst is bij de CD, of bij een ander bevoegd gezag.  
Zijn er meerdere sbo's in het samenwerkingsverband dan ligt het in de rede dat een gezamenlijke 
planning wordt gemaakt om de toenemende lesgevende taak op te vangen.  
 
 

                                                      
9 Het is duidelijk dat hieraan risico's verbonden zijn. De salarisbetaling wordt immers gebaseerd op de (gemiddelde) 
betrekkingsomvang en dat betekent tevens dat wanneer iemand na het eerste deel van het schooljaar - om wat voor reden dan ook 
- de afspraken omtrent het resterende deel van het schooljaar niet na kan komen, de school en het bestuur met de gevolgen 
daarvan zit. Die risico's worden voorkomen wanneer een benoeming wordt overeengekomen waarbij de feitelijke 
betrekkingsomvang ook feitelijk varieert, namelijk kleiner in het eerste deel en groter in het tweede deel van het schooljaar. Maar 
dat heeft gevolgen voor het recht op een vaste aanstelling (CAO PO), of geeft recht op een uitkering van het Participatiefonds met 
daaraan dan tevens gekoppeld de instroomtoets van het Participatiefonds met alle mogelijke gevolgen van dien. In de afweging 
van risico's lijkt die van de gemiddelde betrekkingsomvang de beste c.q. minst slechte oplossing. In elk geval is een zorgvuldige 
werkwijze geboden en is goede bekendheid met de betreffende werknemer zeker nodig.  
Een mogelijkheid is ook om de bestaande betrekkingsomvang tijdelijk uit te breiden op basis van I-P80 van het RPBO. Maar de 
mogelijkheden tot een tijdelijke uitbreiding zijn specifiek aangegeven in dat artikel en maar beperkt mogelijk. Ruimere 
mogelijkheden zijn er op basis van artikel I-P80 voor een uitbreiding van de betrekkingsomvang met uren boven de 
normbetrekking, maar dat lijkt, gelet op de aanwezige werkdruk, niet de meest aangewezen oplossing.  
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Bijlage I 
 
Krijgt de sbo teveel of te weinig formatie? 
 
Met  het schooljaar 1999-2000 is de bekostiging van de sbo ingrijpend en structureel gewijzigd. Daarbij 
is ook de vraag naar voren gekomen of de bekostiging van de sbo wel voldoende is. Of, omgekeerd vragen 
de samenwerkingsverbanden zich af of de sbo niet zoveel formatie krijgt dat het redelijk is dat die ook 
een aantal taken voor het verband uitvoert met de toegekende middelen. En waar is de adv, de 
ambulante begeleiding, de SO-expertise en de formatiegarantie gebleven? En wat zit er in die 
zorgformatie van de sbo? Een nadere analyse10 van de oude en de nieuwe bekostiging van de sbo lijkt nog 
steeds op zijn plaats. 
 
Voorgeschiedenis 
In het overleg over de nieuwe bekostigingswijze van de sbo is gekozen voor een toekenning aan de sbo 
van de basisformatie en de zorgformatie als belangrijkste bestanddelen.  
De basisformatie geeft een hoeveelheid fre’s die overeen komt met de gemiddelde formatieve kosten van 
een basisschoolleerling. Daarbij zijn alle relevante bestanddelen van de formatieregeling betrokken met 
uitzondering van het effect van het extra gewicht van de 0,9 leerling. De overeenkomstige 
formatiecomponent wordt immers afzonderlijk toegekend aan de sbo voor de daarvoor in aanmerking 
komende leerlingen in de vorm van formatie bestrijding onderwijsachterstanden (BOA), waarvoor vanaf 
de 5e leerling 8,1 fre per leerling wordt toegekend.  
In de basisformatie zijn ook verdisconteerd de middelen die per basisschoolleerling worden toegerekend 
als zorgformatie en die gemiddeld 0,423 fre per leerling bedragen. In de 9,1 fre die de leerling op de 
sbo als basisformatie krijgt zit ook deze 0,423 fre. Voor elke 100 leerlingen dus ruim  40 fre’s. 
De zorgformatie omvat in principe de meerkosten van een leerling op een school voor lom-, mlk- en iobk 
onderwijs. De meerkosten zijn bepaald door de budgetten van de reguliere componenten van de 
formatieregeling van lom-, mlk- en iobk te betrekken bij de vaststelling van het verschil met de 
bekostiging van de basisformatie. Vervolgens is ook een (beleidsmatige) keuze gemaakt welke budgetten 
van de beleidsregels er ook bij betrokken zouden worden. In feite dus de componenten die aan de SO-
school werden toegekend volgens beleidsregels die aangaven dat deze middelen ingezet moesten 
worden ter ondersteuning van de basisscholen in het WSNS proces. Daarbij ging het om de budgetten 
van de ambulante begeleiding, de formatiegarantie en de SO-expertise. De budgetten van de ambulante 
begeleiding en de formatiegarantie zijn niet verwerkt in de bepaling van de meerkosten, het budget van 
de SO-expertise is er wel in versleuteld. In de zorgformatie van 12,6 fre per leerling zit dus ook de 
toekenning van de SO-expertise. 
De budgetten van de ambulante begeleiding en de formatiegarantie zijn toegevoegd aan het budget dat 
aan de basisscholen wordt toegekend als de zorgformatie voor de basisscholen.  
De vraag welke budgetten versleuteld zijn in de basisformatie en in de zorgformatie blijkt op veel 
plaatsen nog steeds een punt van discussie. Vandaar dat nogmaals is nagegaan hoe de afspraken in het 
verleden zijn gemaakt en of die afspraken ook zo zijn uitgevoerd. De toedeling zoals hiervoor 
aangegeven is door het ministerie nogmaals bevestigd. 
 
In veel samenwerkingsverbanden wordt geconstateerd dat de sbo met hetzelfde aantal leerlingen meer 
formatie krijgt dan voorheen met de ‘oude’ regeling. Dat hangt dus samen met de versleuteling van de 
SO-expertise in de zorgformatie en met de 0,423 fre per leerling in de basisformatie, en ook met de 
versleuteling van de formatietoekenning voor de (voormalige) iobk-leerling. 
Voor samenwerkingsverbanden is dit reden om te stellen dat de sbo ook taken moet uitvoeren voor het 
samenwerkingsverband (SWV) uit de eigen middelen. De sbo is veelal van mening dat de basisformatie 
en de zorgformatie de eigen middelen zijn van de school en dat extra werkzaamheden die het SWV wil 
dan dus aanvullend bekostigd moeten worden uit de zorgmiddelen van het verband. 
In het vervolg van dit artikel zal nader geanalyseerd worden hoe de ‘oude’ en de nieuwe 
formatieregeling voor de sbo uitpakken. Dat geeft dan tevens antwoord op de vraag of de school er beter 
of slechter van wordt. 

                                                      
10 Vanaf 1 augustus 2001 gelden de aanpassingen die voortvloeien uit de herijking van de Fre-tabel. In verband daarmee worden 
in dit artikel de 'nieuwe' waarden voor de toekenning van formatie gehanteerd zoals die vanaf 1 augustus 2001 gelden. Voor de 
analyse zijn daarom ook de 'oude' waarden omgerekend in de nieuwe systematiek, zodat de in dit artikel weergegeven waarden als 
kengetal kunnen dienen in de actuele context.  
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Nieuwe systematiek 
De omvang van de formatie voor de sbo is simpel en helder, er komt 21,7 fre per leerling binnen. De 
wijze waarop het wordt toegerekend is ingewikkeld, deels via de overheid, deels via het SWV (via de 
overdrachtsverplichting op basis van de peildatum) en een deel via de centrale dienst van een ander 
SWV voor het grensverkeer. Maar het resultaat is dat er per leerling steeds 21,7 fre binnenkomt. 
Daarnaast is er nog een rechtstreekse toekenning in verband met het aantal leerlingen met een niet-
Nederlandse culturele achtergrond, de formatie bestrijding onderwijsachterstanden11 (formatie BOA), de 
formatieve middelen voor de herbezetting van het BAPO-verlof en de toekenning van extra fre’s in 
verband met de hogere inschaling van de schoolleiding. En sinds het schooljaar 2001-2002 het budget 
Ontwikkeling en Ondersteuning in geld. Deze specifieke toekenningen laten we voor een analyse van de 
verschillen in de regelingen nu verder buiten beschouwing. 
De sbo beschikt voor het functioneren van het onderwijsproces dus steeds over een budget dat gelijk is 
aan het aantal leerlingen maal die 21,7 fre per leerling. Daarbij is dus ook geen onderscheid meer naar 
verschillende formatiecomponenten voor de verschillende functies die normatief aan de school 
verbonden kunnen zijn. Het berekende budget is het totale budget en de verdeling over de categorieën 
directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel per subcategorie is niet langer 
genormeerd. Ook de adv-opslag van 8,11% is er integraal in verwerkt. Op zich is dat enerzijds 
makkelijk, anderzijds roept het de vraag op wat er verandert in het budget bij vergelijking van de oude 
en de nieuwe formatieregeling. Voor een analyse van wat er formatief verandert, is het ‘oude’ 
formatiebesluit uiteraard van belang. 
 
Oude formatiebesluit, lom en mlk 
De toekenning van formatie volgens het 'oude' formatiebesluit is identiek voor de lom- en voor de mlk-
school. Zoals hiervoor aangegeven laten we voor de vergelijking de toekenning van de formatie BOA, de 
BAPO-middelen, de fre’s in verband met de hogere inschaling van de schoolleiding en het budget MOA 
buiten beschouwing. De regeling staat bekend als de minutenwals en inderdaad vindt de toekenning 
tamelijk lineair plaats op basis van een aantal minuten per leerling of daarvan afgeleide normen. Er zijn 
echter enkele onderdelen in de regeling waardoor de toekenning toch niet lineair is. 
De taakrealisatie werkt met een voet in de toekenning en is vervolgens ook niet helemaal lineair. 
Er vindt in de formatievaststelling van het OP een afronding plaats op 480 minuten. 
Een veel kleinere afronding, vrijwel te verwaarlozen, vindt plaats per OOP-categorie op 15 minuten. 
Een school krijgt onafhankelijk van de grootte 17,6 fre’s voor formatieve frictie. 
Voor de toekenning van formatie conciërge geldt een maximum van 1,5 formatieplaats. 
 
Al met al leidt dit ertoe dat het gemiddelde aantal fre’s dat een school per leerling krijgt, varieert met de 
grootte van de school. Een berekening met 100 respectievelijk 200 leerlingen leert dat toepassing van 
het kale formatiebesluit (zonder ambulante begeleiding, formatiegarantie en SO-expertise, dus alleen 
voor het functioneren van de school zelf) leidt tot een gemiddeld aantal fre’s dat, aangepast aan de 
herijking van de fre-tabel, rond de 19,7 fre per leerling ligt. Dat is beduidend minder dan de 21,7 fre’s 
waar de nieuwe bekostiging vanuit gaat. Voor iedere 100 leerlingen ontvangt de sbo dus iets meer dan 
een hele formatieplaats OP extra in vergelijking met de oude systematiek. 
 
Oude formatiebesluit, iobk 
Wanneer we rekening houden met de aanwezigheid van een afdeling iobk moeten we nagaan wat het 
effect is van de gunstiger formatieregeling voor de iobk in vergelijking met de lom/mlk normen. 
Zo heeft de iobk een groepsgrootte norm van 12 leerlingen en de lom/mlk een norm van 15. Voor het 
OOP geeft de iobk voor diverse categorieën enkele minuten meer, maar een groot verschil zit in de 
toekenning van de klassenassistent die alleen bij de iobk voorkomt en dan 166 minuten per leerling 
geeft.  
De iobk is per definitie een afdeling en bestaat dus niet als zelfstandige school. Voor de berekening van 
wat een iobk-leerling voor de formatie betekent moeten we een vergelijking maken tussen twee scholen 
met elk een afdeling met alleen een verschillend aantal iobk leerlingen. Dat leidt tot een uitkomst die 
aangeeft dat, rekening houdend met de nieuwe fre-tabel, voor de iobk-leerling gemiddeld zo’n 33,4 fre’s 
wordt toegekend, zo’n 13,7 fre per leerling meer dan voor een lom/mlk leerling. Dat verschil is erg groot 
en geeft daardoor tevens aan dat het aantal iobk leerlingen een groot effect heeft op de verandering in 

                                                      
11 Tot voor kort heette dit formatie voor culturele minderheden, de cumi-formatie. 
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de bekostiging voor een sbo. Zagen we hiervoor dat een lom of mlk-school er duidelijk op vooruit gaat, 
als een school een iobk-afdeling heeft kan er sprake zijn van een achteruitgang als alleen gekeken wordt 
naar de toekenning van 21,7 fre’s per leerling.  
 
Elk SWV werkt nu aan zijn eigen opvang voor de jonge-risico-leerling, zodat elk verband op termijn in 
principe een gemiddeld aantal voormalige iobk-leerlingen zal gaan opvangen. Daarvoor is het van belang 
na te gaan wat het gemiddelde aantal jonge-risico-leerlingen per verband ongeveer zal zijn. 
 
Aantal jonge-risico-leerlingen (jrk) 
De formatie toekenning voor de vroegere iobk-leerlingen gaat er vanuit dat deze leerlingen meer 
formatieve middelen nodig hebben dan een lom/mlk leerling. Zoals we hebben gezien gaat het om zo’n 
13,7 fre per iobk-leerling meer. Het aantal leerlingen dat thans als iobk leerling te boek staat zal in de 
toekomst niet meer als zodanig herkenbaar zijn want deze onderwijssoort als zodanig bestaat niet meer 
onder de WPO. Daarmee is de problematiek die eigen is voor deze leerlingen uiteraard niet verdwenen. 
Gelet op de stabiele leerlingaantallen met een daling in de recent afgelopen jaren12 is er alleen maar 
reden om aan te nemen dat het aantal leerlingen met deze problematiek in aantal nog wat zal afnemen. 
Uit onderzoek is wel bekend dat de vroegere iobk-leerlingen voor zo’n 20 % doorstroomden naar andere 
schoolsoorten (zwaardere problematiek) en voor 80 % op de lom/mlk scholen blijven. De invoering van 
de WPO en de WEC betekent tevens dat te verwachten is dat 20 procent van de vroegere iobk 
leerlingen straks in principe niet meer op de sbo wordt toegelaten, maar geïndiceerd zal worden voor de 
expertisecentra (plaatsing op de sbo is dan nog wel mogelijk, maar dan met een rugzakje met extra 
financiering). 
 
De leerlingtelling van 1 oktober 2000 geeft de volgende relevante aantallen. 
 
 sbo wv. jrk 
aantal leerlingen 51.558   3.187 
verhouding 100% 6,18% 
 
Dit betekent globaal dat van de 106 leerlingen op een school er gemiddeld 100 'lom/mlk' leerlingen zijn 
en gemiddeld 6 'iobk'-leerlingen. Voor de bekostiging geeft dit het volgende plaatje: 
 
 Nieuw Oud Verschil 
Budget 106 x 21,7 100 x 19,7 

    6 x 33,4 
 

Totaal 2300 2170 130 
    
 
Het blijkt dus dat bij een school met een aantal jrk-leerlingen dat overeenkomt met het landelijke 
gemiddelde er nog vrije ruimte aan zorgfre’s aanwezig is op basis van de nieuwe bekostiging. Een 
rekensom leert dat er geen vrije ruimte meer is wanneer het percentage iobk leerlingen op de school 
meer dan 14,6 procent bedraagt.  
 
Nieuwe bekostiging geeft ruimte 
Zoals uit het voorgaande blijkt geeft de nieuwe bekostiging een verruiming van de middelen voor de sbo 
in vergelijking met de oude bekostiging. Dat is evident als de school niet te maken heeft met iobk 
leerlingen, maar ook als daar wel sprake van is, is er in principe nog vrije ruimte in vergelijking met de 
oude bekostiging. Pas als het aantal iobk leerlingen zo’n 2,5 maal meer bedraagt van wat landelijk het 
gemiddelde is, is die ruimte verdwenen en er ontstaat een tekort wanneer het aantal iobk leerlingen 
boven een percentage van rond de 14,6 procent van het totaal aantal leerlingen komt.  
 
Voor het schooljaar 1998/1999 was de nieuwe bekostiging van de sbo zelf nog niet aan de orde 
vanwege het overgangsjaar. Vanaf 1 augustus 1999 geldt immers pas feitelijk de nieuwe 
                                                      
12 In de 2e voortgangsrapportage WSNS van voorjaar 2001 aan de Tweede Kamer worden de volgende aantallen leerlingen 
gemeld: 
1-10-1994: 3.698 1-10-1996: 3.550 1-10-1998: 3.642 1-10-2000: 3.187 
1-10-1995: 3.732 1-10-1997: 3.572 1-10-1999: 3.316 
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bekostigingsregeling. Wel was er in het schooljaar 1998/1999 sprake van de mogelijke toekenning van 
aanvullende formatie 98/9913als het budget op 31 juli 1998 hoger was dan het budget zoals dat met 
het ‘oude’ formatiebudget werd berekend op basis van de teldatum van het schooljaar 1997/1998 
(meestal 1 oktober 1997, echter op grond van de groeiregeling in enkele gevallen 16 januari 1998). 
Deze aanvullende formatie 1998/1999 is toegekend aan de sbo, maar de WPO bepaalt in het 
overgangsartikel LI dat het SWV via het zorgplan beslist over de inzet en de besteding van deze 
middelen. Het gaat dus om zorgfre’s die in het zorgplan worden verantwoord. 
Interessant is dat de toepassing van het ‘oude’ formatiebesluit hier in feite wordt gehanteerd om na te 
gaan hoeveel fre’s de sbo meer krijgt dan nodig is en dat vervolgens is bepaald dat het SWV over de 
inzet van deze extra fre’s beslist. Daar past nog de kanttekening bij dat bij deze toepassing van de 
‘oude’ formatieregeling ook sprake is van de toekenning van formatie voor de ambulante begeleiding. Op 
zich is dat logisch vanuit de redenering dat er sprake is van een overgangsjaar waarin de ‘oude’ regeling 
nog integraal wordt toegepast. De toekenning van deze formatie ambulante begeleiding is echter 
normatief bedoeld voor leerlingen op basisscholen in het SWV en het gaat dus eigenlijk bij deze formatie 
ook om zorgformatie voor zorgactiviteiten ten behoeve van basisscholen in het SWV. De normatieve 
toekenning voor ambulante begeleiding geeft dus wel een verplichting aan de sbo om deze middelen in 
dat kader in te zetten, ook gelet op artikel 7 van de Raamovereenkomst PO 1998-2000 die aangeeft 
dat afwijking van de normering gemotiveerd moet worden. 
 
Verklaring van het verschil 
Zoals uit de kengetallen blijkt gaat een sbo met alleen lom/mlk-leerlingen er in principe 2 fre's op 
vooruit. Dit verschil van 2 fre's is wel te verklaren. 
In de eerste plaats ontvangt de sbo in de basisformatie 0,423 fre's die ook de basisschool per leerling 
ontvangt, maar die door de basisschool rechtstreeks wordt afgedragen aan de centrale dienst. Globaal 
ontvangt de sbo daardoor 0,4 fre meer per leerling dan in het verleden. 
De expertisemiddelen zijn qua budget toegedeeld aan de zorgformatie. Voor een gemiddeld 
samenwerkingsverband met zo'n 6000 basisschool leerlingen (zonder de opslag van 3%), met zo'n 3,8% 
van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband op de sbo, d.i. zo'n 237 leerlingen betekende 
dat op basis van de telling 1 oktober 1996 dat dat verband aan SO-expertise zo'n 222 fre's ontving. De 
norm ging uit van 0,036 fre's per basisschoolleerling met de 3% opslag. Per sbo-leerling komt dit neer 
op ongeveer 0,9 fre per leerling. 
Zoals we hiervoor hebben gezien is er gemiddeld op basis van de telling van 1 oktober 2000 gemiddeld 
6,18% van de leerlingen die als jrk wordt aangemerkt. Een berekening leert dat in de oude systematiek 
dan zo'n 0,7 à 0,8 fre's per leerling toegerekend kunnen worden door de verevening van het vroegere 
extra iobk-budget. 
Bij elkaar opgeteld geeft dit dus vrij exact de verklaring voor het verschil van de ongeveer 2 fre per 
leerling die aan de sbo per leerling meer wordt toegekend dan aan de vroegere lom/mlk-leerling. 
 
Kengetallen op een rij 
Wanneer we de gegevens van de berekeningen en vergelijkingen van de 'oude' en de 'nieuwe' 
systematiek op een rijtje zetten geeft dit de volgende kengetallen: 
 
Tabel 1 Kengetallen toekenning fre's per leerling voor en na de herijking fre-tabel 
 

 oud* nieuw verschil
lom/mlk-ll 20,5 19,7 0,8

Iobk-ll 36,0 33,4 2,6
Sbo-ll 22,6 21,7 0,9

 
* Met oud wordt hier gedoeld op de situatie voor de herijking van de fre-tabel 
 

                                                      
13 Deze aanvullende formatie 1998/1999 heeft niets te maken met de normatieve overgangsformatie die in principe in vijf jaar tijd 
wordt afgebouwd en voor het eerst per 1 augustus 1999 voor 80% wordt toegekend. 
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Tabel 2 Kengetallen toekenning fre's per leerling sbo boven leerling lom/mlk 
 

verschil sbo en lom/mlk-ll 2,0 
wv. effect basisformatie 0,4 
wv. effect SO-expertise 0,9

wv. effect verevening iobk 0,8
totaal effect 2,1

 
Nogmaals voor alle duidelijkheid: de berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelden en kunnen in 
specifieke situaties enigszins afwijken. Maar als gemiddelden zijn ze tamelijk nauwkeurig. 
 
Afspraken SWV en sbo 
De aanwezigheid van vrije ruimte zal voor een SWV reden kunnen zijn om de sbo te vragen om 
activiteiten te verrichten ten behoeve van het SWV. Of het SWV zal vragen om de niet nodige fre’s over 
te dragen aan de centrale dienst van het SWV. Daarbij zal het stellig een punt van discussie zijn hoe 
groot het aantal fre’s is dat de school niet voor het eigen functioneren nodig heeft. Anderzijds zal de sbo 
ook zelf willen weten wat de middelen zijn die de school voor het eigen functioneren nodig heeft en wat 
daarnaast nog beschikbaar is.  
Als bruikbare maatstaf voor zowel de sbo als voor het SWV is het ‘oude’ formatiebesluit wel gehanteerd, 
waarbij de regeling ambulante begeleiding die immers bedoeld is voor zorgactiviteiten aan 
basisschoolleerlingen buiten beschouwing is gebleven. Met die toepassing was het voor de sbo duidelijk 
hoeveel middelen nodig zijn voor het functioneren van de eigen school en of er vervolgens een tekort is 
of een overschot aan middelen. Bij een tekort werd dan een beroep gedaan worden op het SWV en bij 
een overschot kon afgesproken worden dat dit overschot aan fre’s werd overgedragen aan de centrale 
dienst van het SWV of dat taken werden uitgevoerd met personeel van de sbo die qua omvang 
overeenkwamen met het overschot. 
Op die wijze was het voor zowel de sbo als het SWV helder wat de sbo nodig heeft en of er nog ruimte 
is voor extra taken vanuit de sbo ten behoeve van het SWV14. 
Uiteraard is het ook mogelijk dat een verband de norm van toekenning op 21,7 fre per leerling toepast. 
Een SWV kan te maken hebben met een duidelijk ruimere bekostiging van het verband dan voor 1 
augustus 1998 en wil die ruimte ook aan de sbo laten voor de verdere deskundigheidsbevordering en 
ontwikkeling van die sbo. Ook kan een overweging zijn dat het SWV zich niet te gedetailleerd wil 
bemoeien met de bekostiging van de sbo en daarom globaal wil bekostigen. Maar dan wel gekoppeld 
aan de afspraak dat dit het dan ook is, en 'verdichting van de problematiek', enige fluctuatie in de 
omvang van de verschillende functies van OOP-ers, en dergelijke zaken verder door de sbo zelf opgelost 
moeten worden. Of, als er bijvoorbeeld twee sbo's in het verband zijn en de ene wel en de andere geen 
opvang voor jonge-risico-kinderen heeft, gekoppeld aan de afspraak dat die beide sbo's de verdeling van 
de middelen voor de jrk-leerlingen dan onderling dienen te regelen op basis van de bekostiging van 21,7 
fre per leerling.  
De ruimere bekostiging maakt het in principe ook mogelijk de peildatum van 2 oktober te blijven 
hanteren wanneer er niet langer sprake is van een dalende tendens in het leerlingenaantal van de sbo. 
Met die peildatum wordt onvoldoende rekening gehouden met de instroom die na 2 oktober nog plaats 
vindt, maar de ruimere bekostiging geeft hierbij een zekere buffer om enige toename op te vangen. 
 
De mogelijkheid om de bekostiging van de sbo ruim te benaderen hangt in de praktijk vooral af van de 
ruimte in het totale budget van het SWV. Is er een hoog verwijzingspercentage, dan zal de noodzaak 
van strakke normen eerder aanwezig zijn, bijvoorbeeld om de PCL en de coördinatie en dergelijke te 
kunnen bekostigen. 
Het is echter essentieel in ieder geval een duidelijke afspraak te maken voor meerdere jaren hoe de 
bekostiging van de sbo vanuit het SWV wordt bezien en of er door het SWV via het zorgplan wordt 
aangegeven hoe eventuele ruimte in de zorgformatie op de sbo dient te worden ingezet. 

                                                      
14 In de eerste rekenflop die door het PMPO beschikbaar werd gesteld voor het maken van de meerjarenbegroting SWV kon als 
personele uitgaven van de sbo het aantal fre’s worden opgenomen dat voortvloeit uit de toepassing van het ‘oude’ formatiebesluit 
bij de gegevens van de betreffende sbo. Dan werd meteen duidelijk of de toekenning op basis van de overdrachtsverplichtingen in 
verband met meer dan 2% leerlingen op de peildatum ertoe leidt dat de sbo nog een aantal fre’s overhoudt of tekort komt. Door 
overdracht kan ervoor gezorgd worden dat het saldo op nul uitkomt. Elke activiteit van de sbo ten behoeve van het SWV betekent 
dan een specifieke toekenning in verband met die activiteit. Op deze wijze wordt scherp uit elkaar gehouden wat van en voor de 
sbo is en wat van en voor het SWV is. 
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In het algemeen zal blijken dat de nieuwe bekostiging leidt tot meer fre’s voor de sbo dan in het 
verleden. Die fre’s kunnen dan overgedragen worden aan de centrale dienst dan wel de sbo verricht 
werkzaamheden voor het SWV in diezelfde omvang. Voor de extra werkzaamheden kunnen dan 
personeelsleden worden ingezet die aan de sbo verbonden worden of reeds waren (boventalligen, die 
dan in feite niet meer boventallig zijn)15. Of het verband gaat akkoord met de ruimere bekostiging onder 
de afspraak dat de sbo zelf de verdere interne problemen rondom bekostiging oplost.  
De vergelijking met het benodigde budget op basis van het ‘oude’ formatiebesluit kan voor een sbo met 
relatief veel jrk-leerlingen ook duidelijk maken of er als gevolg daarvan sprake is van een tekort. Dan is 
ook meteen de reden van dit tekort duidelijk. Voor een verband kan het ‘oude’ formatiebesluit tevens 
een handige hulpmiddel zijn om na te gaan wat de meerkosten zijn die samenhangen met het opzetten 
van een voorziening voor de jonge-risico-leerling. Daarbij gaat het om het formatiebesluit met de ADV-
opslag zoals die voor het schooljaar 98-99 van toepassing was. In de Toolbox van de VOS/ABB is dit 
programma voor het (V)SO nog steeds aanwezig en is de mogelijkheid van berekening voor lom en mlk 
nog steeds aanwezig. De aanpassing in verband met de herziening van de fre-tabel is daarin verwerkt. 
 
Het gebruik van de oude formatieregeling kan nuttig zijn voor het verwerven van inzicht in de effecten 
van de nieuwe bekostigingssystematiek. Op grond daarvan kunnen afspraken tot stand komen over de 
toedeling van middelen tussen de sbo en het samenwerkingsverband voor de komende jaren. De rol van 
het oude formatiebesluit is daarmee dan ook wel achter de rug. De bijstelling van de Fre-tabel leert dat 
die toepassing ook hoe langer hoe moeilijker wordt. Bijstelling van afspraken of nieuwe afspraken in de 
toekomst moeten gebaseerd worden op inhoudelijke argumenten zonder dat het oude formatiebesluit 
weer tevoorschijn wordt gehaald.  
Dat is dan een gepasseerd station. 
 
 
 
 

                                                      
15 Uiteraard moet er overdracht plaats vinden in het kader van de werkgelegenheidsgarantie als dat noodzakelijk is. Deze 
personeelsleden kunnen door het SWV ingezet worden ten behoeve van zorgactiviteiten van het verband. Gaat het daarbij om 
structurele activiteiten waarvoor dat personeel aan de sbo aangesteld kan blijven dan is er in feite geen sprake meer van 
overdracht in het kader van de werkgelegenheidsgarantie, maar om zorgactiviteiten die door het verband worden bekostigd en 
waarvoor door de centrale dienst middelen worden overgedragen aan de instelling waaraan de betreffende functionarissen 
verbonden zijn. 
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Bijlage II
  

 
De keuze van de peildatum door het samenwerkingsverband 
 
Voor de bekostiging van de sbo is de vaststelling van het aantal leerlingen op de peildatum in hoge mate 
bepalend voor de feitelijke vaststelling van het formatiebudget waarover de sbo het schooljaar daarop 
beschikt. Die bepaalt de overdrachtsverplichting in verband met het aantal leerlingen op de sbo boven de 
2% van het samenwerkingsverband. Dat maakt de keuze van deze peildatum een gevoelige materie. In 
dit artikel een nadere uitleg van regelgeving en de afwegingen die een rol spelen bij de keuze. 
 
1 Overdrachtsverplichting in verband met de 2 % bekostiging 
De overdrachtsverplichting van basisscholen aan de sbo heeft betrekking op twee componenten, 
namelijk de basisformatie en de zorgformatie.  
De kern van de gedachtengang daarbij is dat de bekostiging op basis van 1 oktober op twee punten te 
laag zal zijn: 
• de basisformatie zal veelal te laag zijn omdat er geen rekening wordt gehouden met het aantal 

leerlingen dat na 1 oktober nog instroomt en er geldt geen groeiregeling voor de sbo, 
• de zorgformatie wordt voor 2 % van de leerlingen van het samenwerkingsverband toegekend, maar 

het feitelijk aantal leerlingen zal hoger zijn.  
Om te zorgen dat de bekostiging wel op een adequaat niveau plaats vindt, is gekozen voor een extra 
teldatum later in het schooljaar, de peildatum. Het is overgelaten aan het samenwerkingsverband zelf 
om deze datum te bepalen. In de WPO is opgenomen dat de peildatum moet liggen in de periode tussen 
2 oktober en 31 juli daaropvolgend (artikel 20, lid 1 onder d). De peildatum kan dus niet samenvallen 
met de reguliere teldatum. Daarom zal enerzijds gekeken worden naar een tijdstip dat na 1 oktober ligt, 
anderzijds zal rekening gehouden moeten worden met de tijdige vaststelling van (meerjaren) 
formatieplannen die volgens de Raamovereenkomst voor 1 april moeten zijn vastgesteld.  
De berekening van de overdracht gebeurt op verschillende wijze voor de basisformatie en de 
zorgformatie.  
Voor de basisformatie gaat het op de peildatum om het aantal leerlingen dat ligt boven het aantal 
leerlingen op 1 oktober daaraan voorafgaand. Voor dat aantal leerlingen wordt de basisformatie door de 
basisscholen overgedragen.  
Voor de zorgformatie gaat het op de peildatum om het aantal leerlingen dat ligt boven de 2 % van het 
aantal leerlingen van het samenwerkingsverband op 1 oktober. Voor dat aantal leerlingen wordt de 
zorgformatie door de basisscholen overgedragen. 
 
Voorbeeld: 
Aantal leerlingen SWV:  5000 ll. 
2 % leerlingen:     100 ll. 
 
Aantal ll. sbo:    
1 oktober     180 ll. 
peildatum:     186 ll. 
 
Overdracht door basisscholen: 
1.  Basisformatie:  (186 - 180) x      9,1 =     54,6  fre’s, afgerond:      55 fre’s. 
2.  Zorgformatie:   (186 - 100) x  12,6   = 1083,6  fre’s, afgerond:  1084 fre’s. 

Totaal:         
  1139 fre’s. 
 
Voor de overdrachtsverplichting geldt dat de leerlingen die door een ander samenwerkingsverband 
worden bekostigd, echter niet meetellen. Anders zouden deze leerlingen immers tweemaal bekostigd 
worden, want dat andere SWV moet die overdrachtsverplichting in principe rechtstreeks aan de sbo 
overmaken. (Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, zie daarvoor verderop in deze paragraaf). 
In het voorbeeld zou het kunnen gaan om 11 grensverkeerleerlingen die op de peildatum van een ander 
samenwerkingsverband afkomstig zijn. Dan betekent het dat de overdrachtsverplichting als volgt wordt: 
 

a 41



 
 
Overdracht door basisscholen: 
1.  Basisformatie:  186 - 11 = 175. Dit aantal leerlingen komt nu niet boven het aantal van 1 oktober, 

180, dus geen overdracht voor de basisformatie. 
2.  Zorgformatie:   (175 - 100) x  12,6   =  945 fre’s. 
 
(Als er sprake is van deelname van de sbo in meer dan één samenwerkingsverband wordt de berekening 
ingewikkelder. Na aftrek van het aantal leerlingen dat door een ander samenwerkingsverband wordt 
bekostigd, wordt voor de basisformatie het resterend aantal leerlingen naar rato toegerekend, 
verminderd met het aantal leerlingen op 1 oktober dat ook naar rato is toegerekend. Als het verschil 
positief is moet dit aantal vermenigvuldigd met de norm voor de basisformatie, overgedragen worden.) 
 
De complexiteit van de rechtstreekse verrekening tussen een samenwerkingsverband en een sbo in een 
ander samenwerkingsverband kan worden ondervangen door af te spreken dat de verrekening voor het 
grensverkeer direct tussen (de centrale diensten van) de samenwerkingsverbanden plaats vindt. Dan 
geldt voor de sbo in het samenwerkingsverband dat de bekostiging door zijn centrale dienst gebeurt op 
basis van het aantal leerlingen dat op de peildatum aanwezig is. Daarbij past dan wel een aanvulling 
door de eigen centrale dienst voor het aantal grensverkeerleerlingen dat na de peildatum nog op de 
school wordt ingeschreven. 
 
Het aandeel van de basisscholen in de overdrachtsverplichtingen moet in het reglement van het 
samenwerkingsverband nader geregeld worden. De wijze waarop dat gebeurt is een zaak die door het 
samenwerkingsverband zelf ingevuld moet worden. In de praktijk is dit een vreemde bepaling geworden 
nu de gezamenlijke zorgformatie van de basisscholen rechtstreeks bij de centrale dienst binnenkomt. 
Die zorgt feitelijk voor de overdrachtsverplichtingen. Maar volgens het principe van de 
bekostigingsprikkel blijft gelden dat de middelen die overgedragen worden aan de sbo niet meer 
beschikbaar zijn voor de basisscholen en dat verwijzing van leerlingen door de basisscholen naar de sbo 
direct gepaard gaat met deze overdracht. 
 
2 Werking T-1 systematiek 
De T-1 systematiek houdt in dat de telling van gegevens van het voorafgaande jaar bepalend zijn voor 
de bekostiging van het daaropvolgende schooljaar. Toekenning op basis van 1 oktober T-1 werkt dan 
door tot en met 31 juli T+1. Er zit dan dus een termijn tussen van 1 jaar en 10 maanden waarin tal 
van veranderingen, bijvoorbeeld in leerlingenaantallen hebben kunnen plaats vinden. 
Daarom is het goed stil te staan bij een drietal verschillende situaties: 
a. Er is sprake van een dalend leerlingenaantal 
b. Er is sprake van een (ongeveer) gelijkblijvend leerlingenaantal 
c. Er is sprake van een stijgend leerlingenaantal 
Deze drie verschillende situaties leiden in principe ook tot een verschillende keuze van de peildatum om 
tot een passende bekostiging van de sbo te komen. 
 
2.1 Dalend leerlingenaantal 
Als een samenwerkingsverband met succes streeft naar verlaging van de verwijzing van het aantal 
leerlingen naar de sbo/scholen  zal het aantal leerlingen aan die school teruglopen. De teldatum van 1 
oktober geeft in de loop der jaren dan een dalende tendens aan. Door de systematiek van de bekostiging 
op basis van de teldatum van het voorafgaande schooljaar betekent dat per definitie dat de bekostiging 
hoger uitvalt dan noodzakelijk is gelet op het feitelijk aanwezige aantal leerlingen. Wanneer nu gekozen 
wordt voor een peildatum die later in het schooljaar ligt, wordt het aantal leerlingen op basis waarvan 
de bekostiging van de sbo of sbo's wordt vastgesteld, nog hoger dan die al is op basis van 1 oktober. Het 
is immers te verwachten dat het netto effect van de instroom van nieuwe leerlingen en de uitstroom van 
eigen leerlingen naar de basisscholen in de loop van het schooljaar een duidelijk positief saldo heeft. 
Pas aan het eind van het schooljaar vertrekt groep 8 en wordt de daling van het aantal leerlingen echt 
duidelijk. Met andere woorden, overdracht op basis van de teldatum 1 oktober zal al snel leiden tot een 
‘te hoog’ niveau van bekostiging. Maar een peildatum die daarna ligt zal alleen maar zorgen voor een 
nog ruimere bekostiging. En zet tevens een premie op groei na 1 oktober.  
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Deze situatie is grafisch weergegeven in onderstaande figuur. 
 

Dalende tendens 
 Aantal leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 oktober T-1   1 maart T  
 1 augustus T 

 
Dit verhaal is van toepassing voor de situatie van een dalend aantal leerlingen aan de sbo van het 
samenwerkingsverband. Bij veel verbanden is dat het beeld geweest in de afgelopen jaren. En nog 
steeds zijn er veel verbanden waarbij het aantal leerlingen een dalende tendens vertoont. Alleen is die 
tendens nu meer aan het afzwakken. Per 1 oktober 2000 zijn er 135 verbanden waarbij het deelname 
percentage gedaald is en 112 verbanden waar het deelnamepercentage gestegen is, ten opzichte van 1 
oktober 1999. 
 
Zo beschouwd lijkt het verstandig beleid om voor de verbanden die te maken hebben met een dalende 
tendens in het leerlingenaantal op de sbo om de peildatum zo dicht mogelijk bij 1 oktober te leggen, in 
casu op 2 oktober want de wet legt de keuze tussen 2 oktober en 31 juli van een schooljaar. Als dan 
tevens met de scholen wordt afgesproken dat er op 2 oktober geen leerlingen worden ingeschreven, zijn 
gegevens van 1 oktober tevens gegevens van de peildatum. Dat heeft ook grote voordelen voor de 
planning van het samenwerkingsverband, al op 1 oktober is het in principe duidelijk hoe de 
overdrachtsverplichtingen zijn en kan begonnen worden met (de bijstelling van) het zorgplan en de 
begroting voor de komende jaren. Ook kan al vroeg in het schooljaar duidelijkheid naar het personeel 
worden gegeven, ook als het gaat om noodzakelijke overplaatsing. Men heeft dan voldoende tijd om zich 
er op voor te bereiden. 
 
2.2 Ongeveer gelijkblijvend aantal leerlingen 
Voor een stabiele situatie kan een peildatum midden in het schooljaar een goede basis zijn voor de 
bekostiging. De keuze midden in het schooljaar gaat er dan vanuit dat die datum dan het gemiddelde 
weergeeft van het aantal leerlingen in een schooljaar. Dat hangt mede af van de afspraken die er 
eventueel zijn omtrent de instroom. Worden er bepaalde data afgesproken in het samenwerkingsverband 
wanneer instroom plaats vindt, dan ligt het voor de hand dat de peildatum daar rekening mee houdt om 
er zeker van te zijn dat de keuze zo goed mogelijk het gemiddelde aantal leerlingen in een schooljaar 
weergeeft. Wanneer de wettelijke regeling tot stand komt omtrent de verplichting tot plaatsing op een 
sbo van leerlingen met een PCL-beschikking binnen een bepaalde termijn, zal er waarschijnlijk sprake 
zijn van drie plaatsingsdata. Vooralsnog denkt men aan de eerste schooldag na de zomervakantie, de 
eerste schooldag na de kerstvakantie en 1 april. Leerlingen met een PCL-beschikking moeten dan zo 
spoedig mogelijk geplaatst worden, maar uiterlijk op deze data. Met geplaatst wordt dan bedoeld 
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feitelijk ingeschreven op de sbo. Uitgaande van deze data lijkt het een goede keus om 1 februari te 
nemen als peildatum. Deze datum ligt midden in het schooljaar en neemt dan tevens de leerlingen mee 
die begin januari moesten worden ingeschreven. 
 
2.3 Stijgend aantal leerlingen 
Bij een tendens van een stijgend aantal leerlingen helpt de peildatum wel om de bekostiging dichter bij 
het niveau te leggen dat nodig is. Maar doordat er sprake is van stijging zal de bekostiging toch lager 
zijn dan benodigd voor het feitelijk aantal leerlingen in het daaropvolgende schooljaar. Of men zou 
uitkomen op een peildatum die helemaal aan het einde van het schooljaar ligt waardoor er forse 
problemen ontstaan in het maken van een tijdige begroting voor het zorgplan van het 
samenwerkingsverband. In feite ontstaat de omgekeerde situatie van het beeld bij een dalend aantal 
leerlingen. Dat blijkt ook uit onderstaande schets. 
 

Stijgende tendens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 oktober T-1   1 maart T  
 1 augustus T 
 
Bij een stijgend aantal leerlingen blijkt de peildatum dus een belangrijke correctie tot stand te brengen, 
maar kan er nog steeds sprake zijn van een verschil tussen de omvang van de bekostiging en de omvang 
die nodig is voor het feitelijk aantal leerlingen. Nu is dat op zich niet nieuw. Het is een uitvloeisel van de 
T-1 systematiek dat het feitelijk aantal leerlingen in een schooljaar flink kan afwijken van het aantal op 
1 oktober van het daaraan voorafgaande schooljaar. Daarom werd altijd voorzien in een groeiregeling die 
van toepassing was zodra het aantal leerlingen uitsteeg boven een bepaalde norm. Onder de ISOVSO 
gold voor het lom-, mlk-, en iobk dat er sprake diende te zijn van toename van het aantal leerlingen van 
tenminste de groepsgroottenorm om voor de groeiregeling in aanmerking te komen. Daarbij golden twee 
ietwat verschillende groeiregelingen. De eerste ging uit van het aantal leerlingen op 1 oktober van een 
schooljaar en vergeleek dat aantal met de teldatum van het voorafgaande schooljaar. Wanneer dan de 
norm werd gehaald mocht de formatie worden aangepast per 1 januari daaropvolgend op basis van de 
aantallen per 1 oktober daaraan voorafgaand. De tweede regeling hield rekening met tussentijdse 
toename van het aantal leerlingen in een schooljaar. Dan werd uitgegaan van het aantal leerlingen op 
16 januari van een schooljaar in vergelijking met het aantal leerlingen op 1 oktober van daaraan 
voorafgaand. Werd de norm gehaald dan mocht de formatie van het daaropvolgende schooljaar worden 
vastgesteld op basis van de telling van 16 januari daaraan voorafgaand.  
In beide gevallen was er sprake van een verhoging van de formatie, maar nog steeds gebaseerd op een 
aantal leerlingen dat in de tijd daarvoor werd vastgesteld waardoor er nog steeds sprake kon zijn van 
duidelijke verschillen tussen het toegekende niveau van bekostiging en het feitelijk benodigde niveau 
van bekostiging. Bovendien was sprake van een drempel voordat de groeiregeling werd toegepast. Zo 
geredeneerd geeft een peildatum vastgesteld op 1 maart of uiterlijk 1 april een redelijke regeling die niet 
substantieel afwijkt van de vroegere regeling. Redelijk omdat de datum laat in het schooljaar is gekozen 
en bij de toepassing van de peildatum geen drempel wordt gehanteerd. Onmiskenbaar kan er ook dan 
nog steeds sprake zijn van een beduidend verschil in feitelijke en benodigde bekostiging. 
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Kijken we naar de groeiregeling zoals die voor de basisscholen geldt, dan moeten we constateren dat die 
regeling aanmerkelijk sneller tot resultaten leidt. Immers, wanneer het aantal leerlingen op een 
basisschool tenminste 13 leerlingen meer bedraagt dan op 1 oktober van het daaraan voorafgaande 
schooljaar, verhoogd met 3% en afgerond naar beneden op een geheel getal, dan wordt voor dat 
meerdere aantal leerlingen een vast aantal fre's per leerling toegekend. En dat geldt vervolgens telkens 
wanneer dat aantal van 13 leerlingen weer wordt gehaald. Op die wijze wordt dus toename van het 
aantal leerlingen boven die drempel van 13 leerlingen dus steeds gecompenseerd met een toename van 
de formatie. 
 
Hantering peildatum niet altijd oplossing 
Het voorgaande leert dat hantering van een peildatum in de situatie dat er sprake is van een stijgend 
aantal leerlingen, de problemen niet altijd oplost. Uiteraard praten we dan over een stijging van een 
zekere omvang en niet over een lichte verhoging in vergelijking met voorgaande jaren. Een geringe 
verhoging valt in de categorie stabiele situatie. Globaal kan de benadering zijn dat wanneer de keuze 
van een peildatum op 1 maart van een schooljaar toch niet in staat is om de problemen in het 
daaropvolgende schooljaar in voldoende mate te ondervangen (de toegekende formatie blijft teveel 
achter bij de benodigde formatie), een andere aanpak gewenst is. Er is dan immers in principe toch een 
substantieel tekort in het daaropvolgende schooljaar en het lijkt redelijk dat het samenwerkingsverband 
in principe in dergelijke situaties bijspringt.  
 
Deze redenering roept wel de vraag op of de omgekeerde redenering dan ook van toepassing is. 
Namelijk als er sprake is van een dalend aantal leerlingen was de constatering dat de bekostiging op 
basis van de T-1 systematiek in feite leidt tot een te hoge bekostiging, en dat was de reden om de 
peildatum op 2 oktober vast te stellen. Maar als de T-1 systematiek met teldatum 1 oktober bij een 
dalend aantal leerlingen te hoog uitkomt, is het dan niet redelijk dat het verband daar rekening mee 
houdt en voor de bekostiging uitgaat van het feitelijk aantal leerlingen op de sbo? Het is de spiegel van 
de redenering dat een verband moet aanvullen als de T-1 systematiek leidt tot een te lage bekostiging 
van de sbo.  
 
Nadere afspraken op basis van goed onderbouwde prognose 
Op zich is het goed voorstelbaar dat een samenwerkingsverband afspreekt met een sbo dat uitgegaan 
wordt van een passende bekostiging van de sbo, en dat het betekent dat enerzijds het verband aanvult 
als de T-1 systematiek leidt tot een te lage bekostiging, en anderzijds het verband kort als de T-1 
systematiek leidt tot een te hoge bekostiging. Voor de uitwerking is het dan wel nodig dat er volstrekt 
heldere afspraken zijn omtrent de bekostiging van de sbo voor het eigen functioneren en wanneer er 
sprake is van een te lage c.q. te hoge bekostiging op basis van de T-1 systematiek. Zo zou een verband 
met de sbo kunnen afspreken dat de norm per leerling sbo gesteld wordt op bij voorbeeld 21,0 fre per 
leerling in plaats van de 21,7 fre per leerling als som van basis- en zorgformatie. Plus de afspraak dat 
een bandbreedte geldt van 7 leerlingen voordat er sprake is van een te lage of een te hoge bekostiging. 
Voor iedere leerling boven dat aantal van 7 leerlingen vindt dan aanvulling of korting plaats met 
wederom 21 fre's. 
Voor de bepaling van het aantal leerlingen dat in deze benadering voor een schooljaar wordt toegepast 
wordt dan uitgegaan van een goed onderbouwde prognose van het gemiddelde aantal leerlingen op die 
sbo. De verrekening kan dan tijdig voor 1 oktober (opgave Cfi) plaats vinden, of men kiest voor 
(toekenning van een voorschot en) een verrekening achteraf voor het daaropvolgende schooljaar op basis 
van feitelijke gegevens. 
Overwogen kan ook worden om verrekening met verzilverde fre's te laten plaats vinden, maar -  zoals 
bekend - betekent verzilvering in principe kapitaalvernietiging. 
 
 
 
3 Eigen groeiregeling? 
Een andere variant die men kan volgen, is de keuze voor een soort eigen groeiregeling die men toepast. 
Daarbij is het uitgangspunt dat de peildatum op 2 oktober T-1 wordt gesteld, maar er een aanvullende 
bekostiging plaats vindt in het daaropvolgende schooljaar.  
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Voor de vaststelling van de aanvullende bekostiging wordt aangesloten bij de drie plaatsingsdata die 
vanaf 1 augustus 2002 waarschijnlijk in de wet zullen worden opgenomen: de eerste schooldag na de 
zomervakantie, de eerste schooldag na de kerstvakantie en 1 april.  
Voor de berekening van de aanvulling16 wordt gekeken naar de tijd in maanden die voor het lopende 
schooljaar dan nog geldt en die tijd wordt op jaarbasis omgerekend in het aantal fre's dat aanvullend 
bekostigd wordt op basis van 21,7 fre's per leerling (of een aangepaste norm van het aantal fre's per 
leerling die in het samenwerkingsverband is overeengekomen).  
 
voorbeeld: 
Een sbo heeft 165 leerlingen op 1 oktober 2000 en ditzelfde aantal geldt ook op de peildatum 2 
oktober. Telling wijst uit dat op de drie plaatsingsdata de volgende leerlingaantallen op de sbo zijn 
ingeschreven: 

3 september 2001  169 leerlingen 
5 januari 2002  179 leerlingen 
1 april 2002  182 leerlingen 

 
De omvang van de aanvullende formatie bedraagt dan: 
  4 x 11/12 x 21,7 fre's =   79,57 fre's, afgerond   80 fre's  
10 x   7/12 x 21,7 fre's = 126,58 fre's, afgerond 127 fre's 
  3 x   4/12 x 21,7 fre's =    21,70 fre's, afgerond   22 fre's 
De berekende aantallen fre's worden zo spoedig mogelijk na deze teldata overgedragen aan de sbo. 
 
Afspraken 
Het voorbeeld maakt tevens duidelijk dat heldere afspraken worden gemaakt omtrent: 
a. De telling op de plaatsingsdata: het moet gaan om ingeschreven leerlingen en, evenals dat 

gebruikelijk is bij de Rijksbekostiging, controle van de telgegevens is door het 
samenwerkingsverband of de accountant van het verband mogelijk. 

b. De overdracht van fre's is mogelijk voor de eerste plaatsingsdatum omdat die voor 1 oktober ligt. De 
andere data liggen daarna en dat betekent dat dan geen overdracht in fre's meer via Cfi meer kan 
plaats vinden17. Men kan dan werken met voorschotten op basis van historische gegevens en 
vervolgens verrekening voor het jaar daarna. (Betaling met verzilverde fre's heeft het bezwaar van 
kapitaalvernietiging en wordt daarom ontraden.) 

c. De wijze van afronden is arbitrair, maar volgt de gebruikelijke gang van zaken bij een groeiregeling. 
d. Wanneer de telling van het aantal leerlingen op bijvoorbeeld 3 september lager uitvalt dan het 

aantal op de voorafgaande reguliere teldatum moet duidelijk zijn of de negatieve uitkomst dan 
verrekend wordt met de aanvulling van latere data of dat de uitkomst dan op nul wordt gesteld. 

 
Mogelijk en wenselijk? 
Op deze wijze is in feite geregeld dat de bekostiging nauw aansluit bij de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen op de sbo. Omdat het verband zelf kan beslissen over de bekostiging op dit punt lijkt het aan 
te raden om in situaties waar er sprake is van een stijgend aantal leerlingen, een dergelijke groeiregeling 
vast te stellen. 
Daarbij geldt onontkoombaar wel de afweging voor het samenwerkingsverband of men in staat is een 
dergelijke aanvullende regeling te bekostigen. Over het algemeen zal een verband dat op het gemiddelde 
niveau zit (verwijzingspercentage rond de 3,2 procent) of daaronder daar geen probleem mee hebben, 
maar de invoering van een dergelijke groeiregeling vereist wel dat de benodigde middelen dan vrij 
beschikbaar zijn. Een verband dat alle middelen al op een of andere wijze heeft ingezet, zal dus eerst 
moeten zorgen dat er middelen worden vrijgemaakt alvorens tot invoering kan worden besloten. 
Een andere afweging is dat deze groeiregeling het aantrekkelijk maakt voor een sbo om een leerling te 
plaatsen. Inschrijving van leerlingen hoeft zelfs niet direct te leiden tot de vorming van een nieuwe 
groep en dan betekent het dat de feitelijke personele kosten voor de school niet hoger worden, maar wel 
de inkomsten. Dat moge in bepaalde situaties zo zijn, in het algemeen kan er van uit worden gegaan dat 
ook de uitgaven voor de sbo zullen toenemen.  

                                                      
16 Ook geldt als uitgangspunt dat de bekostiging van het grensverkeer verrekend wordt tussen de samenwerkingsverbanden. 
Anders ontstaat de noodzaak om bij de tellingen steeds rekening te houden met de aantallen leerlingen die al door een ander 
samenwerkingsverband worden bekostigd. 
17 Het ministerie zal voor de hele declaratiesector na de datum van 1 oktober als nieuwe uiterste meldingsdatum die van 1 
februari invoeren voor zowel verzilvering als overdracht. Over de uitwerking moet nog nader overleg plaats vinden.  
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Wel blijft het mogelijke effect dat toelating gepremieerd wordt met extra bekostiging en dat daardoor het 
verwijzingspercentage van het samenwerkingsverband toeneemt. En hiervoor is al aangegeven dat de 
invoering van deze groeiregeling met name aan de orde is als er sprake is van een stijgend aantal 
leerlingen op de sbo voor de komende jaren. Door in die situatie de bekostiging met een groeiregeling te 
verbeteren wordt allerminst bereikt dat de bekostiging bijdraagt aan een vermindering van de stijging, 
integendeel. 
Deze redenering mag op zich niet onjuist zijn, het gaat voorbij aan het gegeven dat een leerling alleen 
toelaatbaar is op de sbo wanneer de PCL plaatsing nodig acht, en het gegeven dat een sbo door de 
wetswijziging leerlingen niet langer op een wachtlijst kan plaatsen wegens formatietekort. Ook de 
rechterlijke uitspraak op dit punt is volstrekt duidelijk. Een samenwerkingsverband moet daarom zonder 
meer als uitgangspunt nemen dat de sbo recht heeft op een passende bekostiging voor het aantal 
ingeschreven leerlingen. 
 
Het is een andere zaak of de ontwikkeling voor het samenwerkingsverband reden is om (opnieuw) 
nadere afspraken te maken met de PCL omtrent de criteria die worden gehanteerd. Betekent de 
gunstiger formatietoekenning in de onderbouw van de basisschool nu ook dat de zorgcapaciteit van de 
basisschool in principe toeneemt en houdt de PCL daar rekening mee? Welke kwaliteitscriteria hanteert 
de PCL omtrent het onderwijskundig rapport van de basisschool? Ongetwijfeld is het zo dat de ene 
leerling met dezelfde kenmerken als een andere leerling onder dezelfde voorwaarden bij de ene PCL wel 
toelaatbaar wordt geacht tot de sbo en de andere PCL die leerling niet toelaatbaar acht. Verbanden met 
hogere verwijzingspercentage moeten zich goed realiseren dat er geen objectieve redenen zijn waarom 
het ene verband meer zou moeten verwijzen dan het andere verband. Het verschil is historisch en 
situatief stellig verklaarbaar, maar daarmee is er nog geen reden voor een relatief betere bekostiging dan 
andere verbanden. 
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Bijlage III 
 
Regelgeving centrale dienst 
 
1. WPO 
Onder centrale diensten worden verstaan organisaties die door een of meer schoolbesturen gezamenlijk 
worden opgericht en beheerd, en die werkzaamheden verrichten die tot de taken van de school behoren 
maar waarvan de schoolbesturen op vrijwillige basis hebben besloten dat ze in afzonderlijke diensten 
het meest doelmatig kunnen worden verricht. De taken mogen uitsluitend betrekking hebben op 
onderwijsondersteunende activiteiten. Met de wet ‘Regelingen in verband met FBS’ werd het mogelijk 
deze werkzaamheden als een zelfstandige dienst te organiseren terwijl het personeel in dienst van die 
dienst nu ook formeel onder de werking van het RPBO kwam te vallen en daarmee ook de status van 
ambtenaar voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) kreeg. Met name deze verbetering in de 
rechtspositie van het personeel is de reden geweest voor de invoering van de centrale dienst.  
Met de invoering van de WPO zijn de mogelijkheden van de centrale diensten aanmerkelijk verruimd. 
De toewijzing van de gezamenlijke zorgformatie van de basisscholen vindt aan de centrale dienst plaats, 
en er kan nu ook onderwijzend personeel aangesteld worden bij de centrale dienst op basis van de 
zorgformatie. 
De wettelijke regeling omtrent de centrale dienst is beperkt. De wettelijke basis voor deze zelfstandige 
diensten is vastgelegd in artikel 68 van de WPO.  

Artikel 68. Centrale dienst 

1 Op het personeel van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die: 
a. uitsluitend wordt bestuurd door een bevoegd gezag al dan niet met een of meer andere bevoegde 
gezagsorganen als bedoeld in deze wet, de Wet op de expertisecentra of de Wet op het voortgezet 
onderwijs,  
b. zich blijkens de statuten dan wel de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, behoudens artikel 132,  zesde lid18, uitsluitend ten doel stelt om ten 
behoeve van scholen en andere onderwijsinstellingen die uit "s Rijks kas worden bekostigd, 
werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs met uitzondering 
van het leiden van de school, het geven van onderwijs en het verrichten van werkzaamheden op het 
terrein van de schoolbegeleiding als bedoeld in artikel 179,  
c. niet het maken van winst beoogt,  
d. wordt bekostigd met behulp van bijdragen van de bevoegde gezagsorganen waarvoor diensten 
worden verricht, waaronder begrepen formatierekeneenheden die zijn toegekend op basis van artikel 
122, eerste lid19 onder c, of artikel 13220 en  
e. Onze minister heeft medegedeeld als rechtspersoon in de zin van dit artikel werkzaam te willen 
zijn,  

zijn van toepassing de bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de artikelen 32 en 33, 
vastgestelde salarissen en toelagen, alsmede de bij die algemene maatregel van bestuur vastgestelde 
voorschriften omtrent geneeskundig onderzoek bij benoeming, vakantie, verlof, aanspraken op salaris in 
geval van militaire dienst, ziekte of ongeval, ontslaguitkeringen en voorschriften omtrent andere rechten 
en verplichtingen. Voor de toepassing van de eerste volzin, onder b, wordt onder het geven van 
onderwijs niet begrepen het onderwijs dat wordt gegeven door personeel dat is benoemd of aangesteld 
op formatie als bedoeld in artikel 122, eerste lid onder c, of artikel 132.  
2 Onder bevoegd gezag en bevoegde gezagsorganen in het eerste lid onderdeel a wordt mede verstaan 
de gemeenteraad.  
3 Het bestuur van de rechtspersoon is aangesloten bij een commissie van beroep als bedoeld in artikel 
60. De leden en plaatsvervangende leden van een commissie van beroep mogen niet behoren tot het 
bestuur of het personeel van de rechtspersoon.  
4 De in het eerste lid onder a bedoelde bevoegde gezagsorganen delen Onze minister mede dat zij het 
bestuur vormen van een rechtspersoon in de zin van dit artikel. Voorts verschaffen zij Onze minister en 

                                                      
18 In artikel 132, lid 6 is aangegeven dat de zorgformatie aan personeel kan worden besteed, kan worden overgedragen of kan 
worden verzilverd. 
19 Dit betreft de zorgformatie die aan de sbo wordt toegekend. 
20 Dit betreft de gezamenlijke zorgformatie basisscholen. 
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de door hem aangewezen personen desgevraagd alle inlichtingen omtrent de rechtspersoon en zijn 
activiteiten. De in het eerste lid onder a bedoelde bevoegde gezagsorganen kunnen Onze minister 
mededelen dat zij erin toestemmen dat de gevraagde inlichtingen rechtstreeks door het bestuur van de 
rechtspersoon zelf aan Onze minister en de door hem aangewezen personen worden verschaft.  
5 De gemeente en het bevoegd gezag dat deel uitmaakt van het bestuur van de rechtspersoon, zijn 
verplicht op de naleving van de in de voorgaande leden genoemde voorschriften toe te zien.  
6 De artikelen 37, 38, 60 en 6121 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het personeel 
van de rechtspersoon met dien verstande dat een geschillencommissie haar werkzaamheden uitstrekt 
over ten minste vijf rechtspersonen als bedoeld in dit artikel.  
7 De artikelen 5, 164, 177, 178 en 182 zijn van overeenkomstige toepassing.  
 
2. Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (RPBO) 
De rechtspositie van het personeel van de centrale dienst is geregeld in het RPBO. De relevante 
bepalingen voor het onderwijzend personeel dat is aangesteld op zorgformatie zijn dezelfde bepalingen 
die gelden voor het onderwijzend personeel dat verbonden is aan scholen voor primair onderwijs: 
hoofdstuk I-R. De bepalingen voor het overig personeel zijn te vinden in paragraaf 16 Centrale dienst 
dat alleen artikel I-S1601 omvat. Dit artikel luidt: 

Artikel I-S1601. Functies en maximumschalen  

1.  Artikel I-S302 is van overeenkomstige toepassing op een instelling, bedoeld in artikel I-A1, onder 
e1622, voor zover die instelling over formatierekeneenheden beschikt als bedoeld in artikel 68, eerste lid 
onder d, van de Wet op het primair onderwijs.  
2. Onverminderd het eerste lid, stelt het bevoegd gezag voor de betrokkene bedoeld in artikel I-A1, 
onder e16, de functie en de daarbij behorende maximumschaal vast.  
3.  Het bevoegd gezag stelt daartoe een functiebeschrijving op en stelt voor deze functie een 
maximumschaal vast op basis van de aard en de inhoud van de werkzaamheden die in de functie zijn 
samengebracht, met inachtneming van de voor de Rijksoverheid geldende normen ten aanzien van 
functiewaardering.  

De verwijzing naar artikel I-S302 heeft betrekking op het volgende: 

§ 3. Normfuncties instellingen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
en centrale diensten 

Artikel I-S302. Normfuncties  

In het navolgende schema is een aantal normfuncties vermeld die aan de instelling, bedoeld in artikel I-
1, onder d1 of d2, kunnen voorkomen met de daarbij behorende maximumschaal.   A 

           _______________________________________________________________________________________ 
  Functie    Maximumschaal 
 1a. Administratief medewerker            3 
 1b. Administratief medewerker            4 
 2. Psychologisch assistent            4 
 3. Conciërge             3 
 4. Technisch assistent            5 
 5a. Klassenassistent            3 
 5b. Klassenassistent            4 
 5c. Onderwijsassistent            4 
 6. Instructuur mobiliteit            7 
 7. Speltherapeut/creatieve therapeut           8 
 8. Ergotherapeut             8 
 9. Fysiotherapeut             8 
 10. Logopediste/akoepediste            8 
 11. Maatschappelijk deskundige            8 
 12. Orthopedagoog/psycholoog           11 
 13. Audioloog            11 
 14. Medisch specialist           13 

                                                      
21 De verwijzing naar de in lid 6 en 7 genoemde artikelen betreffen algemene voorwaarden omtrent de bekostiging. 
22 Dit betreft een centrale dienst. 
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 15. Technicus              4 
         _______________________________________________________________________________________ 

In de bijlage S1 van het RPBO zijn voor de normfuncties taakkarakteristieken en zonodig 
benoemingsvereisten gegeven.  
 
De uitwerking in het RPBO van de regeling van een centrale dienst betreft vooral het 
onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast zijn de normale regelingen voor het OP van kracht. Voor 
het overige wordt verwezen naar functiedifferentiatie om andere functies aan de centrale dienst te 
verbinden, zoals nieuwe onderwijsgevende en leidinggevende functies. Uiteraard kan daarbij wel gebruik 
worden gemaakt van bestaande normfuncties voor het primair onderwijs. 
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