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Onderwijs in regeerakkoord: plussen en minnen 
 
Door onze financieel expert Bé Keizer 

Het regeerakkoord besteedt uitvoerig aandacht aan onderwijs. Er zou naast 
bezuinigingen sprake zijn van investeringen, met als positieve netto-uitkomst 
van bijna 200 miljoen euro. Dat is echter een kwestie van hoe je de som 
maakt… 
 
Als je de besparingen op de loonontwikkelingen voor het onderwijspersoneel erbij 
betrekt, ontstaat een forse daling. Die wordt in de som echter buiten beschouwing 
gelaten. Kennelijk omdat het niet alleen onderwijs betreft, maar de gehele 
(semi)collectieve sector. Maar dat treft dus ook onderwijs en leidt tot een forse 
besparing. Er is al sprake van een nullijn vanaf 2010 tot en met 2013. Dit betekende 
de afgelopen drie jaren een bezuiniging van bijna 1 miljard euro. In het 
regeerakkoord komt het nogal versluierd aan de orde. Het is te herleiden uit de 
volgende passages: 
 
‘Het kabinet hanteert in plaats van een nullijn voor de contractloonstijging een 
budgettaire nullijn voor de loonsom voor overheidspersoneel in 2012 en 2013. Op 
voorwaarde van modernisering van CAO’s en het in lijn brengen van de secundaire 
arbeidsvoorwaarden met kabinetsbeleid, kunnen financiële besparingen door het 
afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden in dezelfde CAO-periode worden 
ingezet voor stijging van het primair loon. De budgettaire arbeidsvoorwaardenruimte 
als geheel neemt hierdoor niet toe.’  
 
‘De bijdrage aan de incidentele loonontwikkeling (ILO) in de (semi)collectieve sector 
in 2016 en 2017 wordt beleidsmatig op nul gesteld.’ 
 
Een budgettaire nullijn voor de loonsom is een grotere bezuiniging dan een nullijn 
voor de contractloonstijging. De contractloonstijging betekent immers dat er nog wel 
sprake kan zijn van een compensatie voor de premiestijgingen. Een nullijn voor de 
loonsom daarentegen zet echt alles op nul. Als troost wordt vermeld, dat wanneer de 
sociale partners overeenkomen om de secundaire arbeidsvoorwaarden te beperken, 
zij zelf mogen weten hoe zij dit vrijkomende geld gaan besteden in de cao. 
Desgewenst kan dat een stijging van het primaire loon zijn. 
Voor 2014 en 2015 wordt niet aangegeven wat er met de loonontwikkeling gebeurt. 
Wellicht komt er dan wel een initiële verbetering, maar daarover is dus geen 
duidelijkheid. Voor 2016 en 2017 wordt in elk geval structureel 400 miljoen euro 
bezuinigd op de incidentele loonontwikkeling. Hoe dit voor het onderwijs uitpakt, is 
niet na te gaan, omdat dit per sector verschillend kan uitpakken. In de afgelopen 
jaren is er sprake geweest van een negatieve incidentele loonontwikkeling in het 
onderwijs. In dat geval valt het voor het onderwijs dus mee. Een laatste - al wat oude 
- publicatie (uit 2011) over de incidentele loonontwikkeling in het onderwijs geeft voor 
2016 en 2017 al een percentage van vrijwel 0%. In dat geval blijft het onderwijs dus 
wellicht buiten schot. 
 
Gemeentefonds 
In paragraaf VI van het regeerakkoord komt het onderwijs als zodanig aan bod. 
Daarbij wordt vermeld dat het buiten de bezuinigingen zou zijn gehouden. Dan echter 
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zonder dat de loonontwikkeling daarbij wordt meegerekend. Als die buiten 
beschouwing wordt gelaten, is de bewering juist. Er wordt 256 miljoen euro 
overgeheveld van het gemeentefonds naar het onderwijs, en dat geld komt 
inderdaad extra bij onderwijs terecht. Het betreft geld dat volgens de normering van 
het gemeentefonds aan onderwijs (huisvesting) besteed had moeten worden, maar 
gemeenten mochten het ook aan andere doelen besteden. Dit leidde ertoe dat dit 
niet-geoormerkte budget voor onderwijshuisvesting in de ene gemeente bijvoorbeeld 
verdween in nieuwe lantaarnpalen, terwijl het in de andere gemeente wel aan 
onderwijshuisvesting werd besteed. Een motie van CDA’er Sybrand van Haersma 
Buma hield in dat de overheveling bedoeld was om de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten voor het buitenonderhoud van de scholen over te hevelen naar de 
schoolbesturen zelf. In het regeerakkoord wordt het echter toegevoegd aan de 
lumpsumbekostiging. Of dit dan terecht komt in de gemiddelde personeelslast voor 
het primair en voortgezet onderwijs of in de normering voor de materiële bekostiging, 
is niet duidelijk. In dat laatste geval gaat het om de overheveling van de 
verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en zullen de scholen dat geld ook 
daadwerkelijk aan dat onderhoud moeten besteden. Dan is het vooral een optische 
toename van middelen voor het onderwijs en levert het geen extra ruimte op. Tenzij 
de schoolbesturen net als veel gemeenten nu doen, het onderhoud gaan 
verwaarlozen… 
Hoe de overheveling van het gemeentelijke budget in de praktijk gaat uitpakken, is 
dus nog niet duidelijk. Gemeenten die het geld wel volledig inzetten voor het 
onderhoud van de scholen, krijgen dan dus minder –te weinig– geld om dit te kunnen 
blijven doen. Dan gaat het dus ten koste van het onderhoud, tenzij de 
schoolbesturen het aan onderhoud gaan besteden. 
In dit kader is het ook van belang om te melden dat de bekostiging van het 
gemeentefonds sowieso naar beneden gaat. De indexering van het fonds volgt de 
ontwikkeling van de rijksfinanciën. De bezuiniging van in totaal 17 miljard euro werkt 
dus door in het gemeentefonds (overigens ook in het provinciefonds). Daardoor vindt 
er ook een bezuiniging plaats op de normering voor de huisvesting in het 
gemeentefonds. De omvang daarvan is nog niet bekend. 
 
Extra geld onder stevige condities 
Onder voorwaarde dat er tussen de overheid en de sectorraden een akkoord wordt 
bereikt over de beleidsontwikkeling in het onderwijs, komt er extra geld beschikbaar. 
Daarvoor wordt 344 miljoen euro voor de gehele sector uitgetrokken, mits de 
arbeidsvoorwaarden worden gemoderniseerd. Andere elementen die worden 
betrokken bij de te sluiten akkoorden: 
 
- Het zo effectief mogelijk benutten van kostbare onderwijstijd. 
- Modernisering van de huidige wettelijke onderwijstijdnorm. 
- De ouderenregeling (BAPO) afbouwen om ruimte te creëren voor moderne 
arbeidsvoorwaarden. 
- Het versneld voldoen aan gewenste beloningscodes. 
 
Wat deze elementen inhouden, moet nog duidelijk worden. Voor het primair 
onderwijs heeft het wellicht betrekking op het bevorderen van andere schooltijden, 
bijvoorbeeld gelijke schooltijden gedurende alle werkdagen. Het voortgezet onderwijs 
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hoopt (waarschijnlijk ten onrechte) op een hernieuwde discussie over de inkorting 
van de zomervakantie. De nieuwe minister zal hier hopelijk spoedig duidelijkheid over 
geven. 
Het afbouwen van de BAPO wordt nu (gelukkig) een harde eis om extra geld binnen 
te kunnen halen. De vakbonden hebben het bij de totstandkoming van het akkoord 
‘LeerKracht van Nederland’ nog weten te blokkeren, maar nu lijkt het onontkoombaar 
en dat is een goede zaak. Hopelijk wordt ook ingezet op een verdere modernisering 
van de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld op een normale invulling van de 
normjaartaak, zonder gedetailleerde restricties over onderdelen, zoals de omvang 
van de lesgevende taak, en zonder een werktijdfactor van vier cijfers achter de 
komma. De huidige opstelling van de onderwijsbonden over de arbeidsvoorwaarden 
wordt hopelijk op korte termijn doorbroken. 
Het versneld voldoen aan gewenste beloningscodes (maximaal 100% van de 
zogenoemde Balkenendenorm) houdt een verdere inperking in van de maximale 
beloning in het onderwijs. Die beperking betreft met name het middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs en de universiteiten en niet of nauwelijks het primair en voortgezet 
onderwijs.  
De 344 miljoen euro wordt met name ingezet voor verbetering van de kwaliteit van 
leraren en schoolleiders, voor betere begeleiding van startende docenten en 
bijscholing van bestaande docenten en schoolleiders.  
 
Pf/Vf 
‘Het Participatie- en Vervangingsfonds wordt gemoderniseerd, zodat goed 
werkgeverschap beter kan worden beloond’, zo wordt in het regeerakkoord 
aangegeven. In het begin 2012 gesloten akkoord met de PO-Raad beloofde de 
regering nog het beëindigen van de verplichte aansluiting van de schoolbesturen bij 
het Vervangingsfonds. Modernisering gaat minder ver, hoewel de laatste plannen 
voor modernisering van het fonds een stap vooruit betekenen. Wel vraag je je af hoe 
het gaat aflopen als hoe langer hoe meer schoolbesturen in 
samenwerkingsconstructies eruit (kunnen) stappen. Die gaan stellig eerst berekenen 
of ze daar financieel voordeel van hebben. Dan blijven de slechte risico’s dus 
allemaal achter bij het Vervangingsfonds en dan moet de premie verder omhoog: het 
blijft dus een heilloze weg!  
Modernisering van het Participatiefonds lijkt eenvoudig: het primair onderwijs moet 
dezelfde wettelijke regeling krijgen als het voortgezet onderwijs. Dan vervalt meteen 
een complexe administratieve rompslomp die hoe langer hoe ingewikkelder wordt, 
zeker met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
Dan wordt ook een goede stap gezet in het streven naar minder ‘administratieve 
verplichtingen en voorschriften voor verantwoording’. 
 
Schaalgrootte 
Een verstandige maatregel in het regeerakkoord is de insteek dat in krimpgebieden 
‘alle vormen van samenwerking mogelijk zijn’. In het akkoord staat dat denominatie 
noch fusietoets daarbij in de weg mag staan. 
De aankondiging dat er normen komen die ‘borg moeten staan voor de menselijke 
maat in het onderwijs en voor minder overhead’ zal in het primair onderwijs weinig 
verandering teweegbrengen. De al aangekondigde aanpassing van de bekostiging in 
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het voortgezet onderwijs met een efficiencykorting van 60 miljoen euro zorgt ook voor 
minder overhead. In het regeerakkoord wordt gesteld dat de nieuwe ‘menselijke’ 
normen ook leidend zijn bij fusies. Wat dit betekent, wordt echter niet duidelijk.  
 
LWOO en PRO 
Het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs worden met ingang van 1 augustus 
2015 ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het 
voortgezet onderwijs. Dat gaat dan gepaard met een korting van 50 miljoen euro op 
het budget voor LWOO en PRO. Misschien is het toch niet zo verstandig geweest 
van de VO-raad om te pogen het erbuiten te houden. De bezuiniging van 50 miljoen 
was mogelijk buiten beeld gebleven als LWOO en PRO meteen onderdeel waren 
geweest van de verandering.  
 
‘Gratis’ schoolboeken 
Het voortgezet onderwijs wordt geconfronteerd met het terugdraaien van de 
verstrekking van gratis schoolboeken. Het huidig systeem van inkoop van boeken 
door scholen kan wat het regeerakkoord betreft in stand blijven. Of dat betekent dat 
de Europese aanbesteding overeind blijft, is niet te hopen. Een deel van de 
besparing wordt teruggeven in inkomensondersteuning (90 miljoen). De maatregel 
levert dan per saldo 185 miljoen op. 
Onduidelijk is de mededeling in het regeerakkoord dat ‘het beleid gericht op 
bekostiging op basis van kwaliteit wordt voortgezet’. Voor het primair noch het 
voortgezet onderwijs lijkt dit aan de orde. Wellicht betreft deze opmerking het 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten?  
 
Integrale kindvoorziening 
Een zaak die meer indirect het onderwijs raakt, is het voornemen om ‘de onderlinge 
afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te optimaliseren’. 
Daarvoor wordt de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet 
kinderopvang gebracht. Daarbij zal bestaande gemeentelijke financiering worden 
betrokken. Belemmeringen voor samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang zullen op basis van de ervaringen in de nu lopende pilots worden 
weggenomen. Het is jammer dat het niet nog een stap verder gaat door van de 
gehele kinderopvang inclusief de peuterspeelzalen een collectieve voorziening te 
maken.  
De bestaande minimumeisen aan voor- en vroegschoolse educatie worden 
onderdeel van de afspraken. Financieringsstromen worden daarbij op elkaar 
afgestemd. Hopelijk is dit een tussenstap op weg naar een integrale kindvoorziening 
zoals in andere landen al geregeld is. 
Ook indirect van belang voor het primair onderwijs is het voornemen dat 
consultatiebureaus  doelgroepkinderen voor wat betreft risico op taalachterstand 
gaan toetsen en doorverwijzen. Het beschikbare extra geld voor voor- en 
vroegschoolse educatie zal daarbij mede worden aangewend. Door extra 
investeringen in voor- en vroegschoolse educatie wordt gestreefd naar verbetering 
van de kwaliteit en de taalvaardigheid van het personeel. 
 
Ouders met kinderen krijgen dus te maken met ingrijpende veranderingen. Dat geldt 
temeer doordat de kindregelingen fors op de schop gaan. Oogmerk is het stelsel te 
vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te 
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bieden waar die het hardste nodig is. De negen kindregelingen worden teruggebracht 
tot maximaal vier. Twee zijn in samenhang gericht op inkomensondersteuning 
(Algemene kinderbijslagwet en Wet kindgebonden budget) en twee op 
participatiebevordering (inkomensafhankelijke combinatiekorting en 
kinderopvangtoeslag). Hoe dit uitpakt, is nog niet bekend en krijgt wellicht aandacht 
als het rumoer over de zorgpremie is geluwd. 
 
Jeugdzorg 
De jeugdzorg wordt, zoals al bekend was, in 2015 gedecentraliseerd naar de 
gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een 
verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de jeugd-GGZ die onder de 
Zorgverzekeringswet (ZVW) valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten 
jongeren op basis van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS. De 
toekomstige relatie met passend onderwijs is evident.  
Het jeugdzorgbudget, dat per 2015 met een decentralisatie-uitkering naar gemeenten 
wordt overgeheveld, wordt additioneel verlaagd met 150 miljoen euro met een ingroei 
in 2015 en 2016. De verlaging bedraagt 450 miljoen!  
De ‘verdediging’ van het nieuwe kabinet is dat gemeenten deze taak veel 
doelmatiger kunnen uitvoeren door ontschotting, preventie/vroegtijdig signaleren, 
verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg en eenvoudigere 
(indicatie)procedures.  
 
Wat valt nog meer op? 
In het regeerakkoord wordt gemeld, niet voor de eerste keer overigens, dat het de 
bedoeling is ook de minder meetbare, maar zeer merkbare regeldruk te verminderen 
door met belanghebbenden in ten minste vijftien regeldichte sectoren en domeinen 
de ervaren problemen te verkennen en concrete oplossingen te vinden. Daarbij wordt 
met name het onderwijs genoemd. De aanpak geeft de hoop dat het nu eindelijk wat 
serieuzer wordt aangepakt, maar het blijft nog afwachten. 
 
Het kabinet streeft naar meer gymlesuren per week in het primair onderwijs. Dat is 
een duidelijk voornemen dat in het akkoord is opgenomen. In de uitwerking wordt het 
als volgt concreet gemaakt: ‘(…) worden middelen aangewend, onder andere ter 
financiering van de wens om tenminste 3 uur per week gymnastiek in het primair 
onderwijs te geven binnen de bestaande onderwijsuren’. Het is goed te bedenken dat 
dit betekent dat de kinderen in plaats van 1,5 uur dan 3 uur gym krijgen. Dit vergt een 
verdubbeling van het gebruik van de gymnastiekruimten. Dit zal in veel gevallen 
betekenen dat de capaciteit van de gymnastieklokalen tekort zal schieten en dat er 
flink bijgebouwd zal moeten worden. Het is gebruikelijk dat de gemeenten daarbij in 
beeld komen, omdat die verantwoordelijk zijn voor nieuwbouw. Maar er wordt bij de 
gemeenten toch juist geld weggehaald voor onderwijshuisvesting? Zie hiervoor de 
uitleg over de overheveling van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds. Nadere 
duidelijkheid is dus geboden! 
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De rechtspositie van ambtenaren wordt in overeenstemming gebracht met die van 
andere werknemers. Het kabinet verwacht daarvan onder meer een positief effect op 
de mogelijkheden om slecht functionerende docenten aan te pakken.  
De ambtelijke rechtspositie staat dus weer ter discussie. Zo wordt het ontslagrecht 
van ambtenaren in overeenstemming gebracht met het ontslagrecht van werknemers 
buiten de overheid. Ook secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden –
na raadpleging van de sociale partners– gelijkgetrokken met die in de private sector. 
Het omvang van het ambtelijk apparaat moet kleiner worden. Voor het ministerie van 
OCW gaat het om relatief forse percentages, namelijk 4,8%, 10,9% en 13,3% in 
respectievelijk 2016, 2017 en 2018. 
 
De normen voor de topinkomens in de (semi)publieke sector worden in het 
wetsvoorstel normering topinkomens aangepast. De norm wordt 100 in plaats van 
130% van een ministersalaris. Die norm geldt niet alleen voor topfunctionarissen, 
maar voor alle medewerkers. De besparing wordt op slechts 10 miljoen euro 
geraamd, maar het niet in geld uitgedrukte effect zal stellig groter zijn. 
 
Op het terrein van onderwijs wordt het schrappen van subsidies gemeld tot het 
bedrag van structureel 200 miljoen euro in 2015. Maar het blijft onduidelijke welke 
subsidies hier worden beoogd.  
 
Voor de werkgevers in het onderwijs wordt een niet onbelangrijke mededeling 
gedaan over de subsidie en afdrachtvermindering van de Wet 
afdrachtvermindering onderwijs (WVA):  
Het budgettair beslag van deze wet is vanaf 2007 verdubbeld van 200 naar 400 
miljoen euro. De WVA wordt afgeschaft en vervangen door een veel beter te richten 
subsidieregeling op de begroting van OCW. Het voor de nieuwe regeling beschikbare 
budget wordt teruggebracht naar het niveau van 2007. In eenvoudig Nederlands: de 
mogelijkheid om afdrachtvermindering voor deelname aan onderwijsopleidingen 
binnen te halen, wordt met 200 miljoen euro beperkt. Ook in het onderwijs maakten 
werkgevers voor het eigen personeel soms ijverig gebruik van deze regeling, die nu 
ingrijpende beperkt lijkt te worden. 
 
Ook van belang voor de werkgevers is het voornemen de assurantiebelasting per 1 
april 2013 te verhogen tot 21%. Het overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het 
nieuwe tarief van toepassing is op premies voor zover die betrekking hebben op een 
verzekerde periode van na 31 maart 2013 (ongeacht wanneer deze premies zijn 
betaald). Dit betreft dus ook alle verzekeringen die een werkgever in het onderwijs 
afsluit. 
 
In bijlage A bij het Regeerakkoord zijn alle bedragen opgenomen. Daarover wordt 
nog expliciet vermeld dat de benodigde wetgeving voor de uitvoering van deze 
bijlage A in het eerste jaar van de kabinetsperiode aan de Staten-Generaal worden 
voorgelegd. 


