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Begroting onderwijs pas compleet na Prinsjesdag… 
 
Door Bé Keizer, adviseur bedrijfsvoering funderend onderwijs  

De onderwijsbegroting wordt pas echt ingevuld nu het Nationaal 
Onderwijsakkoord (NOA) bekend is. Iedereen kan nu lezen welke nieuwe 
plannen er zijn. Een groot deel van het NOA was echter al bekend. 
 
Op 2 september jongstleden was al bekend wat de hoofdzaken waren van  
het akkoord. Het ministerie van OCW meldde daarover:  
 
• In 2014 kunnen in het PO en VO 3000 jonge leraren een nieuwe baan krijgen.  
• Tijd en geld voor nascholing van leraren.  
• Wettelijke verankering van het lerarenregister.  
• Versterking van de positie van leraren (professioneel statuut).  
• Vermindering van (administratieve) werkdruk.  
• 1000 uur in plaats van 1040 uur in het voortgezet onderwijs.  
• Inzet van zogenoemde intensiveringsmiddelen voor het onderwijs  
(regeerakkoord).  
 
Ook werd gemeld dat er ruimte zou komen voor loonsverhoging en dat er sprake zou  
zijn van modernisering van secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere een  
aanzienlijke beperking van de Bapo-regeling). Met name over de nullijn ontstond  
onduidelijkheid op Prinsjesdag. Zou die nog blijven gelden voor 2014 of zou er toch 
ruimte komen voor loonsverhoging?  
 
Inmiddels is uit het NOA duidelijk geworden hoe het uitpakt:  
 
‘De sectoren PO, VO en BVE hebben al langdurig te maken met een bij private 
sectoren achterblijvende loonontwikkeling. In 2014 komt daarom voor deze sectoren 
€ 34 mln. extra beschikbaar als de afspraken van het Nationaal Onderwijsakkoord 
voor 1 juni 2014 in de nieuwe cao’s zijn opgenomen. Sociale partners gaan over de 
uiteindelijke invulling van deze extra middelen.’ 
 
Daarnaast geeft de Miljoenennota 2014 aan: 
  
‘Daarbij geldt de loonsombenadering. Dat wil zeggen dat als er loonruimte kan  
worden vrijgespeeld door bijvoorbeeld het versoberen van secundaire  
arbeidsvoorwaarden, deze kan worden ingezet voor stijging van het primair loon. 
Daarnaast zal het kabinet in 2015 de loonbijstelling wel uitkeren, in lijn met de  
normale referentiesystematiek.’ 
  
Dit laatste geeft dus ruimte om bovenop de 34 miljoen euro nog wat extra geld vrij te 
spelen voor een iets betere loonsverhoging. Maar heel veel moet daar niet van 
verwacht worden. Het uitgangspunt van de nullijn voor 2014 betekent vooral dat  
750 miljoen euro voor de overheidssector niet wordt toegekend. Gelet op de totale  
loonsom van het primair en het voortgezet onderwijs van zo’n 14.100 miljoen euro is 
34 miljoen slechts 0,24 procent.  
Dit komt bovendien pas beschikbaar als een en ander in de cao’s is verwerkt. Aan de 
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totstandkoming van zo’n cao zal door de Algemene Onderwijsbond (AOb), die 
wegliep uit de onderhandelingen over het NOA, niet ijverig worden meegewerkt. 
Integendeel, want de AOb heeft ‘ruzie’ met de VO-Raad, en de CAO VO is al heel 
wat jaren buiten de AOb om afgesloten. En er is al heel venijnig gereageerd op de 
plannen voor ‘versobering’ van de Bapo-regeling.  
 
Werkgeverslasten  
De initiële loonsverhoging staat los van de loonbijstelling in verband met de  
ontwikkeling van de sociale premies. Voor 2013 is die doorwerking volgens de  
referentiesystematiek wel toegekend. Die bedroeg toen slechts 0,17 procent. Dit zal  
leiden tot weer (heel geringe) bijstellingen van de waarden van de gemiddelde  
personeelslast (GPL).  
In de Staatscourant van 17 september 2013 is de bijgestelde Regeling bekostiging 
personeel PO verschenen, waarbij door DUO werd vermeld dat dit de definitieve 
regeling voor 2013-2014 zou zijn. Gelet op de loonruimte voor 2014, die er nu toch 
komt, is dit inmiddels niet meer juist. Het is dus te verwachten dat er nog een 
bijgestelde versie van de regeling komt, zodra de nieuwe CAO PO is afgesloten. 
Voor 2014 komt er volgens de plannen geen bijstelling van de GPL in verband met 
de werkgeverslasten, maar wellicht is dat ook niet nodig als de werkgeverslasten in 
de marktsector niet stijgen. Gelet op de plannen met de premies, zou dat best wel 
eens het geval kunnen zijn. In januari 2014 zal daarover duidelijkheid komen.  
 
Wèl prijsbijstelling  
Al met al is er weer enig positief perspectief, dat ook nog werd onderstreept door de  
mededeling op Prinsjesdag dat de prijsbijstelling, die in de begroting nog op € 0  
stond, wel beschikbaar komt voor het onderwijs met een budget van € 204 miljoen  
euro. Voor het primair onderwijs zou dat sowieso gebeuren vanwege de wettelijke  
verankering van deze ophoging, maar voor het voortgezet onderwijs is dit goed  
nieuws. Tegelijkertijd zijn alle taakstellingen vanuit het verleden (zoals aanvankelijk  
340 miljoen euro voor onderwijs uit het Lenteakkoord) inmiddels met de vorige en  
deze begroting ingevuld en achter de rug. Dat was mede mogelijk, doordat de  
ramingen van de ontwikkeling van het aantal leerlingen en van de uitgaven  
meevallers vertoonden van substantiële omvang.  
 
Overige zaken  
Voor het overige bevat de begroting weinig nieuws, want de meeste zaken waren al  
eerder per brief aan de Tweede Kamer gemeld. Toch sta ik nog stil bij een aantal  
punten:  
 
• Er komt een subsidieregeling in plaats van belastingaftrek voor bedrijven voor  
scholing van werknemers. De belastingaftrek werd de laatste jaren zo uitbundig  
gebruikt/misbruikt, dat terecht deze regeling is omgezet, waardoor controle beter  
mogelijk wordt. De omvang van de belastingaftrek bedroeg inmiddels 382 miljoen 
euro, terwijl voor de nieuwe regeling 209 miljoen euro is uitgetrokken. Deze  
vermindering snijdt vooral het misbruik weg. Het betekent meteen ook een  
meevaller van bijna 200 miljoen euro in de belastinginkomsten voor 2014 en  
daarna.  
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• Het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen  
blijft gesubsidieerd voor 10 miljoen euro per jaar. Aanvankelijk zou dit worden  
wegbezuinigd, maar een actieve lobby van onder andere VOS/ABB heeft dat  
kunnen voorkomen.  
 
• Het aantal gewichtenleerlingen en daarmee het schoolgewicht op basisscholen  
neemt snel af. Daarmee daalt ook het budget dat nodig is voor de  
gewichtenregeling en de impulsgebieden. Dat is nu nog 380 miljoen euro. Een  
spoedige bijstelling van de regelingen, zoals aangekondigd, is dringend gewenst.  
 
• De begroting bevat nog een raming van het aantal leerlingen in het speciaal  
basisonderwijs (dalende tendens) en in het (voortgezet) speciaal onderwijs (licht  
stijgende tendens). Zelfs de rugzakken worden nog tot en met 2018  
geprognosticeerd. De begroting voor 2015 zal er op dit punt stellig anders uitzien  
met ook een onderscheid tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal  
onderwijs. In 2014 bedraagt het budget voor passend onderwijs voor de  
samenwerkingsverbanden primair respectievelijk voortgezet onderwijs 535  
respectievelijk 545 miljoen euro. Twee jaar later is dat voor elk 20 miljoen euro  
minder. De onderbouwing van deze verlaging wordt niet duidelijk gegeven.  
VOS/ABB zoekt uit hoe dit zit.  
 
• In de begroting staan de bedragen voor de Prestatiebox en de Conciërgeregeling  
op 0 met ingang van 2015. Stellig brengt het NOA daar verandering in, maar  
opletten blijft geboden.  
 
• De regelingen Vervangingsfonds en Participatiefonds worden gemoderniseerd.  
VOS/ABB hoopt niet op modernisering, maar op een volledige afschaffing. In elk  
geval is te verwachten dat de financiële toekomst van deze instellingen, op z’n  
zachts gezegd, niet rooskleurig zal zijn. Het primair onderwijs blijkt op deze  
punten, evenals op andere punten zoals arbeidsmarktplatform,  
bedrijfsgezondheidszorg en vakbondsfaciliteiten, achter te lopen met het  
voortgezet onderwijs en andere sectoren.  
 
• Over het plan voor meer gym in de basisschool wordt niet meer vermeld dan een  
onderzoek naar het bewegingsonderwijs. Kennelijk wordt het nu gezien als plan  
dat nog niet rijp is en onvoldoende financiële onderbouwing heeft.  
 
• Voor het voortgezet onderwijs wordt het budget in de Prestatiebox voor  
professionalisering verhoogd met 18 miljoen euro. De reden daarvoor is niet  
nader toegelicht, maar een meevaller is natuurlijk altijd welkom. Ook hier staat het  
bedrag voor 2016 voor de Prestatiebox nog op 0.  
 
• De aanvullende bekostiging voor de maatschappelijke stage respectievelijk  
experimenten vmbo-mbo staat met ingang van 2015 op 0. Dit was al aangekondigd, 
maar het betekent nog steeds een korting van ruim 72 miljoen euro. 



 

19 september 2013 4 

• Onder de kop beleidsartikelen is een aantal zaken van arbeidsmarkt- en  
personeelsbeleid opgenomen. Daarbij valt het volgende op:  
 

o De bijdragen voor het actieplan LeerKracht bedragen in 2017 circa 170  
miljoen euro. Wellicht wordt dan in één keer het traject tot en met 2020  
afgerekend. Inmiddels is ‘uitgelekt’ dat nader onderzoek in het primair  
onderwijs duidelijk heeft gemaakt dat de bekostiging van de functiemix te  
laag was ingeschat en dat nu uitgegaan wordt van een realistischere  
kostenraming.  
o Voor de Prestatiebox PO/VO/mbo staat een budget van 37 miljoen euro in  
2015 en van 158 miljoen euro in 2016 en daarna, zodat er geen reden is  
om te vrezen voor het einde van de Prestatiebox of een lagere bekostiging  
daarvan. 

  
• Uit de doorwerking van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher blijkt op  
pagina 140 dat er nog een flink budget beschikbaar is voor intensivering van  
onderwijs en onderzoek. Dat is echter nog niet verrekend met het NOA, zoals  
blijkt uit het bedrag van 689 miljoen euro dat voor 2017 is opgenomen.  
 
Veel cijfers  
De begroting als zodanig is redelijk toegankelijk. Zo is het aangenaam dat  
bronnen/vindplaatsen nu meteen opgezocht kunnen worden door de aanwezige  
links. Dat scheelt veel werk. Maar de huidige begroting bevat aanmerkelijk minder  
informatie dan in het verleden, toen het beleid achter de begroting er ook onderdeel  
van uitmaakte. Er is nu bewust gekozen voor een meer cijfermatige benadering met  
minder aandacht voor de beleidszaken. Daarvoor wordt verwezen naar de  
afzonderlijke beleidstrajecten en wat daarover op andere plaatsen bekend is en  
wordt gemaakt.  
 
Dit is een bijgestelde versie van de analyse die Bé Keizer maakte op 18 september 
2013. Dat was één dag na Prinsjesdag en één dag voor de presentatie van het 
Nationaal Onderwijsakkoord.  
 
 


