
34 kader primair februari 2004

| Andrea Linschoten

Geen zorgen om lumpsum

Ruim vierhonderd AVS-leden bezochten de voorlichtingsdagen over

lumpsum. Marcel Verbart was namens het AVS ManagementCentrum

aanwezig op alle bijeenkomsten en nam een groot gedeelte van het

programma voor zijn rekening. We vroegen hem naar zijn indrukken. 

Je spreekt immers niet vaak zoveel leden in zo’n korte tijd.

Meeste scholen liggen op schema

In oktober, november en december bezocht een groot aantal
leden de bijeenkomsten. Het enthousiasme van leden ken-
nende zal je het hemd van het lijf gevraagd zijn. Maar wat
is nu de grote gemene deler, welke vragen waren prominent
aanwezig?

“Vragen rondom de bekostigingssystematiek hebben

het afgelopen jaar veel leden beziggehouden. ‘Vallen

er gaten, gaat mijn organisatie erop achteruit, krijg

ik wel voldoende geld om de kosten van mijn wat

oudere personeelsformatie op te vangen, heeft de

kleine school ook in financieel opzicht bestaans-

recht?’. Dat zijn vragen die keer op keer werden

geuit wanneer je leden ontmoette. Een groot aantal

aanwezigen hebben we, wat deze vragen betreft,

gerust kunnen stellen. Andere aanwezigen hadden

zich al via andere kanalen en andere media aanvul-

lend laten informeren en hadden die geruststelling

niet langer nodig. En dat is maar goed ook. Te veel

aandacht voor de bekostigingsystematiek – hoe

begrijpelijk en gerechtvaardigd ook – leidt namelijk

de aandacht af van andere aspecten van de ingezette

deregulering. Het was daarom goed om te merken

dat er ook veel interesse is voor de bestuurlijke en

managementvraagstukken rondom lumpsum.”

Maar toch hoor je nog steeds horrorverhalen over wat de
nieuwe bekostiging aan risico’s met zich meebrengt. Nog
steeds uit men financiële zorgen, staat het begrip ‘risico’ op
de voorgrond.

“De invoering van een lumpsumbekostiging maakt

deel uit van een vergaande deregulering en autono-

mieversterking. De huidige trends worden gevoed

door het besef dat bestuur en schoolmanagement

het beste in staat zijn met hun eigen handelen aan

te sluiten bij de behoeften van de omgeving, de

ouders en leerlingen. Dat eigen handelen brengt

natuurlijk ook risico’s met zich mee. Je verlaat een

declaratiestelsel en de rekeningen komen voortaan

op je eigen bordje. Maar ook vandaag loop je al aan-

zienlijke (werkgevers)risico’s. Ook vandaag krijg je

de rekening gepresenteerd voor een hoog verzuim,

voor arbeidsconflicten, voor het aannemen van per-

soneel uit eigen middelen en voor ouderschapsver-

lof. Ook vandaag moet je noodzakelijke vervangin-

gen en onderhoud grotendeels uit eigen middelen

bekostigen. De invoering van lumpsum zal – nu dui-

delijk is dat bijvoorbeeld leeftijdseffecten worden

gecompenseerd – deze risico’s niet sterk doen stij-

gen.”
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Dus over risico’s hoeven we niet langer te praten? Dat lijkt
me wat kort door de bocht.

“In de meerderheid van de gevallen zal bekostiging

redelijk budgettair neutraal verlopen en stijgen de

werkgevers- en exploitatierisico’s niet tot onverant-

woorde hoogte. Wanneer de overheid geen al te

grillige koers volgt en investeringen in onderwijs

als noodzakelijk blijft beschouwen, dempt die

stabiliteit de belangrijkste risico’s aan de bekosti-

gingszijde. Het eigen handelen kan echter nieuwe

risico’s introduceren of bestaande risico’s doen

stijgen.

Kan je de meerjarengevolgen van zelf gekozen

beleid financieel overzien, ben je in staat om

draagvlak te scheppen voor een interne herverde-

ling van middelen, zend je heldere financiële bood-

schappen uit en is het voor alle betrokkenen duide-

lijk hoe je financiële middelen inzet, en wie het

eigenlijk voor het zeggen heeft in deze organisatie?

Heeft men te weinig zicht en grip op financiën, te

weinig besliskracht, te weinig durf en visie om

middelen maximaal in te zetten voor goed onder-

wijs? De antwoorden op deze vragen bepalen

steeds meer of een school bestaanskracht heeft.

Net als in andere sectoren bepaalt de financiële

gezondheid en een succesvol financieel manage-

ment mede of een organisatie tegen een stootje

kan. Tegen het voortdurend nemen van verkeerde

beslissingen, tegen een te grote zuinigheid, tegen

een te grote uitgavendrift, tegen interne onduide-

lijkheid en een gebrek aan transparantie is echter

geen enkele organisatie langdurig bestand. Sparen

doe je voor een tegenvaller of voor nieuw beleid,

sparen helpt niet tegen een gebrek aan visie of het

niet durven handelen.”

Je hoort vaak dat de sector niet voorbereid zou zijn, niet
volledig is opgewassen tegen de nieuwe eisen die gesteld
worden aan bestuurders en managers. Gaan er straks
organisaties struikelen, zie jij verontrustende achterstan-
den?

“Natuurlijk zie ik achterstanden. Maar ik zie ook

veel organisaties die zich goed voorbereiden en

lumpsum als een stok achter de deur zien om dat te

doen wat men toch al van plan was. Noch organisa-

ties die voorlopen, noch organisaties die achterblij-

ven, vormen de meerderheid. Een blik op de mid-

denmotors is daarom interessant. Die zetten stap

voor stap, volgen een voorzichtige koers die meestal

bestaat uit het tijdelijk extra opzij zetten van gelden

en het opstarten van een betere begrotings- en bud-

getteringscyclus. Op zich is dat niet erg. Het is een

fase in een natuurlijk leerproces. Het is echter in het

belang van het onderwijs dat we daarna beweging

scheppen, elkaar uitnodigen om te (gaan) handelen,

om beleidsruimte beter te gaan benutten. Er is vol-

doende gezond verstand aanwezig in onderwijsorga-

nisaties en financieel management is niet veel

anders dan je gezond verstand gebruiken. Ik sprak

leden die met een boog om financieel management

heen lopen. Dan zeggen ze dat het hun interesse

niet heeft. Maar meestal leert navraag dat ze niet

door het jargon heen kunnen prikken, dat ze zich

door een gebrekkig verlopende communicatie op

een vervelende manier afhankelijk voelen van het

administratiekantoor. Ik krijg de laatste tijd een

groot aantal aanvragen om met MT’s of directeuren-

beraden daadwerkelijk financieel meerjarenbeleid

te gaan maken en ik merk dat dan het startschot is

gevallen. Als men het jargon weglaat en onnodige

dikdoenerij vermijdt, dan zijn er genoeg onderwijs-

mensen die het maken van dienstbaar financieel

beleid interessant vinden. En dat is maar goed ook,

want iedere directeur is verantwoordelijk voor goed

onderwijs tegen een maatschappelijk aanvaarde

voortbrengingsprijs. Het is dus zaak om liefde te

”Als men het jargon weglaat en
onnodige dikdoenerij vermijdt, dan
zijn er genoeg onderwijsmensen die
het maken van dienstbaar financieel
beleid interessant vinden.”

Marcel Verbart: “Vervang die lege begrippen door

iets dat de moeite waard is, dat daadwerkelijk

richting geeft.”
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hebben voor het spel, zonder daarbij de knikkers te

verwaarlozen.”

Hoe weet je eigenlijk of je op schema ligt als het gaat om de
voorbereiding op lumpsum?

“Als je het druk hebt, moet je de juiste prioriteiten

stellen. Als je aan mij vraagt wat de belangrijkste

klussen voor 2004-2005 zijn, dan zeg ik: het schep-

pen van heldere financiële kaders en het ontwerpen

van een daarop aansluitende, gebruikersvriendelijke

begrotings- en budgetteringssystematiek. Een twee-

de klus is het scheppen van maximale helderheid in

de verhouding tussen bestuur, bovenschools- en

schoolmanagement. Wie doet wat en hoe leggen we

daarover verantwoording af ? Wanneer hebben we

het goed gedaan? Hoe brengen we onze successen in

beeld en wat gaan we doen als de prestaties achter-

blijven bij hierover gemaakte afspraken? Breng deze

twee klussen tot een goed einde en je ligt wat mij

betreft – en het is dus een persoonlijke mening – op

schema.”

En wat ga jij doen in 2004 en 2005?

“Naast allerlei maatwerk op het gebied van finan-

cieel-strategische beleidsvorming ga ik aan de slag

met klussen rondom de bestuurs- en management-

kolom van schoolorganisaties. Verder komen we

vanuit de AVS binnenkort met een vernieuwd cur-

susaanbod dat, zonder in boekhouderij te vervallen,

laat zien wat de lol en het belang is van financieel

management en resultaatgericht werken. Ook stort

ik me op de begeleiding van een aantal lumpsumpi-

lotdeelnemers (nieuw scrabblewoord). Kortom: ik

kom mijn tijd wel door. Ik voorspel ook dat de vraag

naar ‘ontruisen’ zal toenemen. Ik zie organisaties

waarin begrippen als ‘financiële normen’, ‘financië-

le autonomie’, ‘financiële solidariteit’ en ‘afdrachten

aan het centrale’ geen heldere inhoud hebben

gekregen. Dit veroorzaakt ruis in de organisatie.

Mensen weten dan niet waar ze aan toe zijn, waar-

om ze bepaalde afspraken gemaakt hebben. En dat

is geen goede zaak. Even de stofzuiger uit de kast

halen en al die lege begrippen opzuigen en vervan-

gen door iets dat de moeite waard is, dat daadwerke-

lijk richting geeft.”

Voor meer informatie over lumpsum kunt u contact

opnemen met de AVS, Marcel Verbart, tel: 030-2361010,

e-mail: m.verbart@avs.nl

NIEUWE TAALKAART TRANSFERPUNT
ONDERWIJSACHTERSTANDEN

Het Transferpunt Onderwijsachterstanden heeft een taal-

kaart ontwikkeld voor de zogenaamde 0.25 leerlingen.

Deze Taalkaart is een instrument om zicht te krijgen op

het taalniveau van deze leerlingen. De vragen bieden aan-

knopingspunten om het onderwijs anders in te richten of

om andere accenten te leggen.

De Taalkaart biedt niet alleen de schoolleider van een

onderwijsachterstandenschool, maar elke schoolleider

de gelegenheid het taalonderwijs op zijn of haar school

eens kritisch te bekijken en eventueel bij te stellen.

De school kan door de inzet van gerichte taalactiviteiten de

taalontwikkeling van achterstandsleerlingen stimuleren en

daarmee hun taalbeheersing verbeteren. Daarmee verbetert

ook hun kans op een succesvolle schoolloopbaan.

De lijst kan gebruikt worden om het taalbeleid binnen uw

school systematisch onder de loep te nemen en mogelijke

werkpunten c.q. verbeterpunten te formuleren.

Meer informatie vindt u op: 

www.onderwijsachterstanden.nl/taal/index.html

GEEF JE MENING OVER EDUCATIEVE SOFTWARE

Heb je ervaring met educatieve software? Een aantal orga-

nisaties is benieuwd naar je mening over deze software en

stellen leuke prijzen beschikbaar. Wanneer je op de site

www.programmamatrix.nl onder gebruikerservaringen je

mening geeft, ding je mee naar memorysticks, software-

bonnen, een digitale agenda en zelfs een computer. Op deze

site kun je ook de mening van collega's over de educatieve

programma's vinden.

Mail hoeveel gebruikerservaringen je hebt ingevoerd naar

verloting@apsitdiensten.nl en je doet mee aan de verloting

van bovengenoemde prijzen.


