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Plan van aanpak voor flankerend beleid 
ten behoeve van invoering lumpsumbekostiging PO 

 
 
1 Inleiding 
Het onderwijsveld dient goed voorbereid te zijn op de invoering van lumpsumfinanciering in 
het primair onderwijs om een geslaagde realisatie mogelijk te maken. Dat vraagt om  adequate 
voorlichting en informatievoorziening aan schoolbestuurders, schoolleiders, MR-leden en alle 
werknemers in de school. 
In de  voorlichting en deskundigheidsbevordering dient de nadruk te liggen op het vergroten 
van het beleidsvoerend vermogen van bestuur, management en alle betrokkenen bij de 
beleidsontwikkeling in de school. Bijzondere aandacht is nodig voor de cultuurverandering of 
mentaliteitsverandering die nodig is om vanuit onderwijskundige doelen met een meer 
bedrijfsmatige blik naar de schoolorganisatie te kijken.  
Meer praktisch in de deskundigheidsbevordering is de aandacht voor het op orde hebben van 
een  deugdelijke financiële en administratieve organisatie.  
 
Daarvoor kunnen de organisaties gezamenlijk hulpmiddelen ontwikkelen die aan bestuur en 
management beschikbaar gesteld worden en toegelicht en waar nodig aangepast aan de 
specifieke situatie. Wij denken dat zo de invoering van lumpsum bekostiging in het primair 
onderwijs per 1 augustus 2005 een goede kans van slagen heeft. Bij hulpmiddelen denken we 
niet alleen aan instrumenten ten behoeve van financieel beleid en beheer maar ook aan 
heldere informatie over tal van aspecten van bestuur, management en medezeggenschap die 
hier direct, soms indirect, verband mee houden. Alleen zo kan het beleidsmatig werken en 
bedrijfsmatiger denken en organiseren van het onderwijsproces onder lumpsum tot een succes 
worden. De met subsidie van het departement ontwikkelde hulpmiddelen zullen voor een 
ieder beschikbaar komen, en gezorgd zal worden voor een actieve verspreiding, onder andere 
via internet.  
 
Meewerken met behoud van eigen zeggenschap 
Soms hoor je vrees weerklinken dat de overheid  de implementatiedoelen te hoog stelt  en dat 
door de overheidssubsidiering van de implementatieactiviteiten rond lumpsum de organisaties 
ook ‘medeplichtig’ worden gemaakt aan die implementatiedoelen. Een dergelijke 
koppelverkoop mag niet aan de orde zijn en daarom dienen de organisaties duidelijk te zijn 
over de activiteiten die zij van plan zijn uit te gaan voeren en wat de doelen zijn die zij 
daarmee nastreven.  
Ook is het goed stil te staan bij de positie van de schoolleider ten opzichte van het 
schoolbestuur en hoe die beter, helderder te regelen is via wetgeving. De discussie over 
delegatie respectievelijk mandatering door een bestuur raakt aan de kern van de vrijheid van 
onderwijs en vergt een zorgvuldige wettelijke uitwerking en vormgeving. Daar lopen wij in 
het kader van de implementatie lumpsumbekostiging niet op vooruit. 
Wij delen de opvatting dat de zeggenschap in een organisatie  zoveel mogelijk vorm dient te 
krijgen op de plaats waar de beslissingen vallen. 
 
Werkwijze projectgroep lumpsum PO 
Dit plan van aanpak is opgesteld door zes  dragende organisaties uit het onderwijsveld. Dat 
zijn de vakorganisaties AOb  en Onderwijsbond CNV, de organisaties voor bestuur en 
management VBS en VOS/ABB en de schoolleidersorganisatie AVS. De Besturenraad en 
VBKO hebben zich als mede-opstellers en mogelijke uitvoerders van dit projectplan 
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teruggetrokken, omdat zij een andere benadering prefereren. De zes dragende organisaties 
willen gaan  werken  op basis van het model front-office en back-office. Dit betekent dat de  
organisaties via de eigen loketten hun achterban willen bedienen. Zo kunnen zij  rekening 
houden met de specifieke  situatie in de  achterban en kunnen zij daar op de eigen wijze op in 
spelen.. Om tot een goede afstemming te komen en onnodige ruis te vermijden hechten wij  
groot belang  aan het ontwikkelen van gemeenschappelijk  basismateriaal. Dat materiaal kan 
door elke organisatie vervolgens worden aangepast aan de eigen situatie . Zo is ook door de 
werkgeversorganisaties aan het SPS-project gewerkt in het PO. 
Voor de ontwikkeling van dit gezamenlijke materiaal wordt een projectgroep geformeerd die 
naar de verschillende deelprojecten opdrachten geeft. De projectgroep heeft daarbij geen 
landelijk centraal secretariaat, maar werkt vanuit de secretariaten van de afzonderlijke 
organisaties. Voor specifieke onderdelen in de voorlichting  – bijvoorbeeld conferenties - , 
willen we wel met één herkenbaar adres werken. Kortheidshalve noemen we de 
vertegenwoordigers van de dragende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van dit projectplan  ‘de projectgroep lumpsum PO’. 
 
Doelgroepen en facetten. 
De activiteiten richten zich op diverse doelgroepen. Er is van afgezien om bij elke activiteit 
apart aan te geven voor welke doelgroep die met name bedoeld is. Bij de nadere uitwerking 
van afzonderlijke activiteiten kunnen we dit doen. Het geldt met name voor de doelgroep 
personeel en voor de medezeggenschapsraden. Daarvoor willen we ‘facetbeleid’  hanteren:  
Bij de nadere uitwerking van elke activiteit zullen wij  afzonderlijk stil staan bij de gevolgen 
voor personeel en MR. Het is nog onduidelijk welke wijzigingen in de WMO zullen worden 
doorgevoerd met het oog op de lumpsumbekostiging.  
 
Vraag en aanbod gerichte aanpak 
Bij de samenstelling van  dit plan van aanpak is gediscussieerd over de voors en tegens van 
een aanbodgerichte dan wel meer vraaggerichte werkwijze. De ene organisatie legt meer de 
nadruk op de besteding van de beschikbare middelen aan een gemeenschappelijke set van 
basismateriaal dat landelijk ontwikkeld wordt. Vervolgens kan elke organisatie naar zijn eigen 
achterban daarmee aan de slag gaan ( het SPS PO model). De nadruk ligt dan op het 
ontwikkelen van een aanbod waarvoor de gebruikers in het veld zich - tegen zeer geringe 
kosten - aan kunnen melden en via de organisatie(s) van hun keuze geholpen worden.  
Een andere benadering gaat uit van vraagsturing, waarbij de betrokkenen in het veld 
rechtstreeks middelen krijgen1 om ondersteuning ten behoeve van de invoering van 
lumpsumbekostiging in te kopen. Gedacht vanuit  de filosofie van deregulering en 
autonomievergroting is deze benadering heel actueel. De vraag is wel of je dan efficiënt met 
tijd, geld, kennis en vaardigheid omgaat. 
  
Het SPS model als voorbeeld 
De recente ervaring met het Budget Personeelsbeleid leert dat een combinatie van aanbod en 
vraagsturing goede resultaten afwerpt. Het zwaartepunt daarbij heeft gelegen op het genereren 
van aanbod waarvan gratis gebruik kon worden gemaakt. Het aandacht vestigen op nieuwe 
ontwikkelingen door conferenties te organiseren die gratis bezocht kunnen worden is 
succesvol geweest en lijkt ook een goed middel om de start te markeren voor de 
implementatie van lumpsumbekostiging.  
                                                 
1 In de vorm van geld of vouchers. De toekenning van vouchers wordt geopperd in het onderzoek van Twijnstra 
Gudde en geeft de betrokkenen een soort trekkingrechten op dienstverlening. De organisaties zijn geen 
voorstander van een dergelijke aanpak met vouchers, met name vanwege extra administratieve verwikkelingen 
daarbij en beperkingen in de besteding.  
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Het aanbieden van voorlichting en ondersteuning met behulp van consulenten die gratis 
ingezet kunnen worden en met behulp van centrale financiering van training en scholing 
daarvoor de nodige bagage hebben gekregen heeft goed gewerkt, maar men kan vraagtekens 
zetten bij een dergelijke aanpak die wel heel sterk is gebaseerd op aanbodsturing. Voor de 
ontwikkeling van de benodigde deskundigheid van een voldoende aantal consulenten op korte 
termijn is stellig subsidie noodzakelijk, maar de voorlichting en consulten zelf hadden 
vervolgens ook tegen een passende vergoeding gegeven kunnen worden op basis van het 
principe van vraagsturing.  
 
Geld voor aanbieders en vragers 
Toegespitst op de implementatie van de lumpsumbekostiging lijkt een mengvorm van vraag- 
en aanbodsturing à la het SPS model het meest geëigend. De organisaties dienen gezamenlijk 
in staat te worden gesteld het initiatief te nemen tot het organiseren van startconferenties, het 
(laten) ontwikkelen van instrumenten en het (laten) ontwikkelen van basismateriaal.  
Ook voor de opleiding en training van een voldoende aantal consulenten per organisatie is 
financiële ondersteuning noodzakelijk om de te verwachten grote vraag op te kunnen vangen. 
De voorlichting en consulten kunnen vervolgens op basis van vraagsturing worden 
vormgegeven, inclusief de passende vergoeding die daarbij zal worden gevraagd.  
 
Dat laatste veronderstelt wel dat de betrokkenen in het veld de beschikking krijgen over een 
budget waarmee die dienstverlening kan worden ingekocht. In het PO zijn zo’n 8.000 scholen 
en dat impliceert dat een implementatiebudget per school al snel flink in de papieren gaat 
lopen. Gelet op het grote aantal actoren dat te maken krijgt met lumpsumfinanciering 
(bestuur, leidinggevenden, (G)MR-en) moet het bedrag ook voldoende zijn voor specifieke 
activiteiten ten behoeve van verschillende doelgroepen. In paragraaf 5 wordt nader ingegaan 
op het implementatiebudget. 
 
In hoofdstuk 3 en 4 geven we activiteiten aan die we gezamenlijk op landelijk niveau willen 
ontwikkelen. Bij de raming van de kosten worden ook alleen de kosten opgevoerd die voor 
die activiteiten benodigd zijn. 
 
Indeling 
In dit plan van aanpak wordt hierna in paragraaf 2 eerst nader ingegaan op de 
cultuurverandering die wordt beoogd, het na te streven beleidsvoerend vermogen, het 
financieel management en de samenhang met de invoering van het financieel jaarverslag in 
het PO. Vervolgens worden in paragraaf 3 een aantal doelstellingen geformuleerd die met het 
flankerend beleid bereikt dienen te worden. 
Deze doelstellingen worden vervolgens in paragraaf 4 vertaald in een globale uitwerking van 
enkele activiteiten die voortvarend aangepakt dienen te worden, gevolgd door een aanduiding 
van activiteiten op hoofdlijnen die de komende jaren ook nodig zijn2.  
 
Voor het maken van dit plan is gebruik gemaakt van relevante literatuur, waaronder de 
onderzoeken die in het kader van de Verkenning hebben plaats gevonden. 
 

                                                 
2 Dit plan pretendeert niet nu al een compleet beeld te schetsen van alle activiteiten die de komende jaren nodig 
zijn, maar geeft nu een schets van de hoofdlijnen met daarbij extra aandacht voor die activiteiten die spoedig ter 
hand genomen dienen te worden. 
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2. Pijlers invoering lumpsum 
 
2.1 Naar bedrijfsmatiger werken in het onderwijs  
Men kan de invoering van lumpsumbekostiging in het PO benaderen als een vooral technische 
operatie waarbij het gaat om een grotere bedrijfseconomische kennis en vaardigheid. In dat 
kader past het aanbieden van instrumenten aan bestuur, management en andere betrokkenen. 
Dat zou echter voorbijgaan aan de context waarin deze invoering plaats vindt, namelijk van 
deregulering en autonomievergroting met als primaire oogmerk de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs. Het zou ook voorbijgaan aan de kenmerken van degenen die in 
het PO werken. Dit zijn overwegend leerkrachten en schoolleiders die een onderwijskundige 
opleiding achter de rug hebben en niet van nature affiniteit hoeven te hebben met  financieel 
beleid en beheer. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben er wel toe bijgedragen dat 
onderkend wordt dat een meer bedrijfsmatige benadering van de schoolorganisatie 
noodzakelijk is, maar de omslag daar naar toe moet nog echt worden gemaakt.  
In nog maar geringe mate, en meestal op bestuursniveau, is dat inzicht groeiende en wordt 
veel ondersteuning gevraagd om financieel beleid en beheer op het terrein van personeel, 
exploitatie, kwaliteitszorg en huisvesting goed van de grond te krijgen. Ook elementaire 
kennis van zaken over deugdelijke bedrijfsvoering, over principes van besturen en het 
toedelen van verantwoordelijkheden, is in veel gevallen nog onvoldoende beschikbaar.  
De vereiste besluitvaardigheid en de wijze waarop besluitvorming plaats vindt, staan soms 
nog haaks op elkaar. Uiteraard geldt dat niet voor elk schoolbestuur en dat betekent dat de 
ondersteuningsvragen m.b.t. de implementatie van lumpsumbekostiging sterk zullen variëren 
in diepgang en omvang. 
 
Daarom is het noodzakelijk dat de implementatie van lumpsumbekostiging in het PO 
tegelijkertijd aandacht besteedt aan de maatschappelijke en onderwijskundige omgeving 
waarbinnen deze implementatie plaats moet vinden. Die omgeving zal dan variëren van de 
opvatting dat de centrale positie die het kind in het onderwijs hoort te hebben in verdrukking 
komt doordat het geld nu de boventoon gaat voeren in de school, tot de opvatting dat die 
lumpsumoperatie ongetwijfeld een bezuinigingsoperatie is (misschien niet meteen maar dan 
stellig op termijn), tot ook de opvatting dat het de hoogste tijd is dat ook het primair onderwijs 
op een normale manier wordt bekostigd en eindelijk gebruik kan worden gemaakt van 
gebruikelijke financiële sturingsmiddelen. 
Door uit te gaan van de verantwoordelijkheid van elke organisatie naar de eigen achterban 
wordt in principe het beste gegarandeerd dat die eigen situatie het uitgangspunt vormt. Door 
wel te zorgen voor gemeenschappelijk basismateriaal wordt gegarandeerd dat de benadering 
op hoofdlijnen spoort en dat garandeert dat de aanpak qua doelstelling in voldoende mate 
spoort. 
 
2.2 Beleidsvoerend vermogen 
De sector primair onderwijs bestaat uit 8000 scholen en zo’n 3500 schoolbesturen . Het gaat 
om regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Er zijn grote en 
kleine besturen (schaalgrootte), er zijn verschillen in beleidsvoerend vermogen van besturen 
en in professionaliteit van het management van de scholen.. Ondanks deze verschillen krijgen 
alle besturen bij lumpsumfinanciering te maken met vergelijkbare keuzevraagstukken op het 
gebied van  personeelsbeleid en het financieel management op lange termijn.  
Om verantwoord keuzen te kunnen maken op bestuurs- en schoolniveau, op korte en lange 
termijn zal een meerjarenbeleid nodig zijn. In bedrijfskundige termen noemt men dit 
strategische planvorming of ook wel strategisch management. Besturen – groot of klein – 
zullen hun scope moeten verbreden door strategische plannen te maken met een 
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planningshorizon van 5 - 10 jaar. Als zo op het niveau van het (overkoepelende) 
schoolbestuur de lijnen duidelijk zijn, kan uitwerking plaatsvinden naar alle functionele 
gebieden (onderwijs, personeel, middelen, enz.). Van de middellange naar de korte termijn 
worden de plannen dan steeds concreter. Deze omslag zullen alle direct betrokkenen – het 
schoolbestuur, het (bovenschools) management en de schoolleiders – op de korte termijn 
moeten maken. In het kader van flankerend beleid willen wij hierop inspelen door het 
ontwikkelen en uitdragen van instrumenten voor: 
- het opstellen van strategische beleidsplannen op meerjarenbasis; 
- het vertalen van de strategische keuzen (doelstellingen) t.b.v. de meerjarenbegroting (c.q. 

de financiële doorrekening van het beleid / strategisch plan);  
- het veranderen van het gedrag van de direct betrokkenen (strategisch denken en handelen). 
 
In de uitwerking zal steeds aandacht moeten zijn voor het kleine schoolbestuur en in het 
bijzonder voor de eenpitter. Uitgangspunt moet zijn dat ook het bestuur van de eenpitter en de 
schoolleider van die school in staat moet zijn om een verantwoorde bedrijfsvoering vorm te 
geven. Gelet op de complexiteit op velerlei terrein is het niet realistisch er van uit te gaan dat 
de individuele schoolleider in staat zal zijn al die beleids- en beheersterreinen zelfstandig in 
zijn vingers te hebben. Daarom zal voldoende aandacht moeten zijn voor het uitwerken van 
arrangementen die zorg dragen voor voldoende ondersteuning, zonder dat de zelfstandigheid 
van die individuele schoolleider en van dat bestuur van die eenpitter wordt overruled. 
Tegelijkertijd wordt onderkend dat er spanning kan zijn tussen een beleidsrijke aanpak en (het 
ontbreken van) de professionele randvoorwaarden daarvoor. Ook in het algemeen geldt dat 
het ontbreken van onderwijsondersteunend personeel als integraal onderdeel van de 
formatieregeling geen positieve bijdrage levert aan het vermogen tot beleidsrijke 
beleidsvoering. 
 
2.3 Financieel management 
In het kader van lumpsumfinanciering is het meerjarig strategisch beleidsplan het vertrekpunt. 
In een dergelijk plan worden de keuzen gemaakt voor de toekomst en geconcretiseerd in 
taakstellende doelen. Dit beleidsplan wordt gecompleteerd door een meerjarenbegroting. Deze 
begroting dient als kader voor het opstellen van een jaarbegroting met een taakstellend 
karakter. Gedurende het verantwoordingsjaar vindt er afstemming plaats tussen het 
taakstellend budget en de werkelijkheid (vergelijking van budget versus realisatie zowel op 
het niveau van bestuur/management als op schoolniveau). Deze vergelijking tussen budget en 
realisatie geeft verschillen te zien, die aanleiding zijn tot bijsturing. Na afloop van het 
verslagjaar wordt de jaarrekening opgesteld, waarna een nieuwe planning en controlcyclus 
start. De planning en controlcyclus vormt het middel om de geformuleerde missie, doelen en 
strategie te bereiken. 
Deze aanpak wijkt af van de veelal gebruikelijke aanpak, waar de begrotingen nog worden 
gemaakt op schoolniveau op basis van ervaringsgegevens van voorgaande jaren. En waar de 
begroting op het niveau van het bevoegd gezag een optelsom is van de afzonderlijke 
begrotingen. Het ontwikkelen van een dergelijke systematiek – de planning en controlcyclus -  
raakt ook andere belangrijke zaken, zoals de verdelingssystematiek van middelen. In 
financiële termen het allocatiemodel genoemd inzake de verdeling van middelen door het 
bevoegd gezag (i.c. de inzet van middelen op centraal en op decentraal niveau). 
In het kader van flankerend beleid is het nodig leidinggevenden deze uitwerking van het 
meerjarig strategisch beleidsplan zich eigen te laten maken en kan hierop worden ingespeeld 
door het ontwikkelen van instrumenten, zoals 
- planning en controlcyclus 
- prognosemodellen (meerjarenbegroting / jaarbegroting) 
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- allocatiemodel 
- interne budgettering 
- managementinformatie 
 
2.4 Financiële verantwoording 
Voor de externe financiële verantwoording wordt momenteel een afzonderlijk traject in gang 
gezet met de invoering van het (verplichte) financiële jaarverslag voor het PO over het 
verslagjaar 2005. Juist met het oog op de invoering van lumpsumbekostiging is het gewenst 
dat de aanpassing van de financiële administratie geen afzonderlijk traject gaat volgen. 
Daarom is afgesproken dat de voorlichting over het financiële jaarverslag spoedig zal starten.  
Dit houdt in dat in het kalenderjaar 2003 de implementatie van het door Cfi ontwikkelde 
instrument daarvoor, het Elektronisch Financieel Jaarverslag PO (EFJ PO) zal starten en in 
2004 zijn beslag zal krijgen. Van het door Cfi ontwikkelde materiaal zal bij het flankerend 
beleid voor de implementatie lumpsumbekostiging dankbaar gebruik worden gemaakt en het 
zal ingebed worden in de bredere context van het financieel management. Bovendien zal 
mede op basis van de financiële verantwoording gewerkt gaan worden aan het ontwikkelen 
van relevante beleidsinformatie zoals ken- en stuurgetallen op dit terrein. 
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3. Doelstellingen 
3.1 Hoofddoelen 
Wij stellen ons voor dat bij een goede invoering van lumpsum  de volgende doelen binnen 
bereik zijn gekomen. 
- Bestuur, schoolleiding en personeel (MR) zijn in staat om de vergrote beleidsruimte goed 

te benutten 
- Scholen zijn in staat om hun beleid snel en adequaat aan te passen aan de eisen ontstaan 

door veranderingen in de leerlingenpopulatie en in de maatschappelijke omgeving  
- De  financiële risico’s voor schoolorganisaties zijn tot een minimum beperkt gebleven en 

er is een goed vangnet voor onevenredig grote financiële risico’s; 
- Het vermogen tot maatschappelijke verantwoording van beleid van scholen en besturen is 

versterkt. 
 
Deze hoofddoelstellingen vertalen wij in de volgende subdoelstellingen voor 
leidinggevenden, gelet op  de toekomstige activiteiten en competenties van bestuur en 
management in het primair onderwijs (daarbij vatten wij onder de noemer leidinggevenden 
zowel bestuurders, bovenschools management, integraal schoolmanagement, als 
portefeuillehouders, medezeggenschapsorganen etcetera): 
- Leidinggevenden van school en bovenschoolse organisatie zijn beter in staat om integraal 

personeelsbeleid en onderwijsinnovatie vorm te geven met behulp van financieel beleid 
dat is ingebed in een meerjarige planning- en controlcyclus passend bij de huidige 
plancyclus van (integraal meerjaren) beleid; 

- Zij zijn in staat daarbij gebruik te maken van te ontwikkelen, passende instrumenten en 
managementinformatiesystemen ten behoeve van financieel beleid en beheer; 

- Verantwoording geschiedt op passende en algemeen gangbare werkwijzen van 
verantwoording, zowel naar de overheid als naar direct betrokken in en om de school; 

- De besluitvormings- en verantwoordingslijnen binnen de schoolorganisatie (tussen 
bevoegd gezag, bovenschools management, schoolleiding, ondersteunende diensten en 
betrokken derden zoals onder meer de lokale overheid en samenwerkingsverbanden) zijn 
ten aanzien van het inhoudelijk en financieel beleid volstrekt helder geworden, al kunnen 
zij per bevoegd gezag verschillen; 

- Voor een heldere besluitvorming en verantwoording zijn een aantal bestuursmodellen 
beschikbaar; 

- De medezeggenschapsorganen zijn in staat op adequate wijze vorm en inhoud te geven 
aan de medezeggenschap die bij bovengenoemde doelen aan de orde is. 

 
Als projectgroep willen we indicatoren in de uitwerking van deze doelstellingen opnemen om 
na te gaan of en in welke mate de doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 
3.2 Ambities ten aanzien van de doelstellingen 
a. Beleidsdoelstellingen t.a.v. de competenties  van leidinggevenden: 
- Kunnen werken met ken- en stuurgetallen; 
- Kunnen maken van (beleidsrijke) begrotingen; 
- Verband kunnen zien tussen financiële gegevens en doelstellingen in relatie tot de 

algemene strategisch-inhoudelijke onderwijsdoelstellingen van de eigen organisatie(s); 
- Eén geïntegreerde (meerjaren)begroting kunnen maken die gerelateerd is aan een 

schoolplan en een meerjaren bestuursplan; 
- Kunnen inschatten welke relatie tussen bestuur en management ten aanzien van de 

verschillende fasen van de beleidscyclus voor de eigen context het meest vruchtbaar is, en 
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de juiste processtappen kunnen zetten om deze nieuwe verhouding gezamenlijk te kunnen 
vormgeven, ook in de relatie naar de medezeggenschapsorganen; 

- Kunnen verwerken van algemene en specifieke leerdoelstellingen in het eigen 
competentieprofiel en persoonlijk ontwikkelingsplan, kunnen plannen van leer- en 
ontwikkelactiviteiten en kunnen organiseren van de eigen feedback op deze competenties; 

 
b. Beleidsdoelstellingen t.a.v. de competenties van leden van  de (G)MR: 
- Kunnen beoordelen van (beleidsrijke) begrotingen; 
- Verband kunnen zien tussen financiële gegevens en doelstellingen in relatie tot de 

algemene strategisch-inhoudelijke onderwijsdoelstellingen van de organisatie; 
 
c. Beleidsdoelstellingen ten aanzien van operationele (ontwikkel)taken (te bereiken 
zelfstandig of door samenwerking met strategische partners per (deel)thema): 
- De projectgroep biedt een cursus-, begeleidings- en trainingsaanbod aan dat vormgeeft 

aan bovenstaande leerdoelstellingen voor leidinggevenden; 
- De projectgroep streeft naar actuele bijstelling op het gebied van strategisch en financieel 

beleid van het competentieprofiel van leidinggevenden; 
- De projectgroep begeleidt de pilots lumpsum op alle relevante terreinen, en zorgt voor 

overdraagbare informatie en scholingsaanbod terzake; 
- De projectgroep draagt bij aan een verheldering van de relatie tussen bestuur en 

management; 
- De projectgroep zorgt behalve voor bestuursmodellen, ook voor 

managementinformatiesystemen en andere instrumenten op het terrein van 
personeelsbeleid, financieel beleid en management of stimuleert dat deze op de markt 
ontwikkeld worden; 

- De projectgroep zorgt voor een instrument waarmee ook de (G)MR rechtstreeks en op 
eenvoudige wijze inzicht kan krijgen in de feitelijke omvang van de bekostiging van de 
onder het bestuur ressorterende scholen; 

 
d. Beleidsdoelstellingen strategische beleidsontwikkelingen 
- De projectgroep ontwikkelt strategieën om de financiële risico’s voor instellingen bij 

invoering en toepassing van lumpsumfinanciering tot een minimum te beperken; 
- De projectgroep bevordert dat er instrumenten zijn voor een nulmeting van de financiële 

situatie op instellingsniveau resp. bestuursniveau; 
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4. Nadere uitwerking in activiteiten 
4.1  Activiteiten die spoedig dienen te starten 
De tot heden gegeven voorlichting over de komst van lumpsumbekostiging per 1 augustus 
2005 leert dat op korte termijn behoefte is aan de nadere uitwerking van enkele zaken die 
spoedig ter hand genomen dienen te worden. 
In aansluiting op paragraaf 2 en met name paragraaf 2.3 gaat het daarbij om 
- toedeling taken en verantwoordelijkheden tussen bestuur en management 
- bestuurs- en managementondersteuning 
- financiële en administratieve organisatie en instrumenten 
- risico inventarisatie en benodigde voorzieningen en reserveringen 
- management-instrumenten m.b.t. financieel beleid 
 
4.1.1 Toedeling taken en verantwoordelijkheden tussen bestuur en management 
De invoering van lumpsumbekostiging betekent een nieuwe toedeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen bestuur en management met als uitgangspunt vergroting van 
beleidsvoerend vermogen. Voor deze toedeling is het gewenst en noodzakelijk dat dit gebeurt 
vanuit een samenhangende en integrale bestuursfilosofie. 
Dat betekent dat niet één maar meerdere bestuursmodellen nader uitgewerkt dienen te 
worden. Op die wijze worden taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende actoren 
belegd: bestuur, bovenschools management en directie. 
De inschatting is dat het bestuursmodel waarbij het bestuur op hoofdlijnen bestuurt en het 
bovenschools management een stevig mandaat heeft, in het PO bij de meeste grotere besturen 
de voorkeur heeft. Maar dat mag er niet toe leiden dat andere modellen te laat in de picture 
komen, bijvoorbeeld het model van het uitvoerend bestuur met één school.  
 
4.1.2 Bestuurs- en managementondersteuning 
Voor het bestuur en management dient nader in kaart te worden gebracht welke 
deskundigheden en vaardigheden onder lumpsum vereist zijn. Dat betreft in elk geval een 
nadere uitwerking op (samenhangende) deelterreinen als personeelsbeleid, financieel beleid, 
huisvestingsbeleid, onderwijskundig beleid waaronder kwaliteitszorg, ICT en dergelijke.  
Voor grotere besturen of samenwerkende besturen zal daarbij de keuze aan de orde zijn van 
een eigen stafbureau van beperkte omvang voor de noodzakelijke ondersteuning op de diverse 
beleidsterreinen, dan wel uitbesteding van taken op deze terreinen. 
 
Een heldere uitwerking van een ondersteuningsbureau, ook in financiële zin, vanuit de keuze 
voor het in eigen dienst hebben van stafleden op deze beleidsterreinen, geeft tegelijkertijd 
inzicht in de kosten die daarmee samenhangen en biedt de nodige informatie voor het maken 
van de afweging deze ondersteuning al dan niet uit te besteden. 
Zo goed mogelijk zal daarbij ook inzicht worden geboden in de benodigde kosten voor deze 
B&M ondersteuning in relatie tot de schaal van het bestuur c.q. samenwerkende besturen. 
 
Het thema onder 4.1.1 en 4.1.2 kan het beste in samenhang met elkaar worden ontwikkeld. 
Deze thema’s vragen degelijke documentatie, voorlichting, scholing, training en instrumenten. 
De kosten hiervoor worden geraamd op: 
2003:  €   50.000,-  
2004:  € 150.000,- 
2005:  € 100.000,- 
2006:  €   50.000,- 
2007:  €   25.000,-
Totaal:  € 375.000,- 
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4.1.3 Financiële en administratieve organisatie 
Nu zo’n 85% van de uitgaven niet meer gedeclareerd kunnen worden, neemt het belang van 
een goede financiële en administratieve organisatie zeer fors toe Daarom dient een transparant 
boekhoudkundig model ontwikkeld te worden dat bovendien aangepast kan worden aan de 
gewenste situatie. Bovendien moet dit model directe aansluiting hebben op het straks 
verplichte financiële jaarverslag. Het systeem moet bovendien op verschillende niveaus 
aansluiting hebben, namelijk het schoolniveau, het niveau van de centrale dienst en het 
bestuursniveau, terwijl de omzetting van schooljaar naar kalenderjaar en omgekeerd zonder 
problemen moet kunnen. 
Integraal onderdeel van het systeem moet de nadere specificatie van de reserveringen en de 
voorzieningen zijn.  
Het systeem dient ook goed in staat te zijn om ken- en stuurgetallen te genereren, waarbij nu 
reeds de waarschuwing op zijn plaats is dat het hier in de meeste gevallen om een beperkt 
aantal, meestal voor de hand liggende getallen gaat.  
 
Om de drempel voor het werken met een dergelijk systeem niet onnodig hoog te maken is het 
aan te bevelen een model te ontwikkelen waarmee uitwisseling in Excel goed mogelijk is. De 
bekendheid met Excel is groot waardoor het ook de mogelijkheden biedt voor een school, een 
bestuur (binnen zekere grenzen) eigen aanvullingen te kunnen maken. De aansluiting met het 
financiële jaarverslag PO kan dan ook zonder problemen worden uitgevoerd. 
 
Voor de ontwikkeling van het systeem van de financiële en administratieve organisatie is 
goede afstemming met de administratiekantoren, (onderwijs)accountantsbureau functioneel. 
Afstemming geldt ook voor het systeem van het financiële jaarverslag. Betrokkenheid van 
verenigingen van administrateurs is gewenst, evenals die van opleidingen en obd’s die zich 
met financieel management bezig houden. Uiteraard is het zinvol de markt hierbij te 
betrekken voor zover die zich met financieel management en administratie in de sector van 
het onderwijs gekwalificeerd heeft.  
Voor bestaande en nieuwe systemen die door de markt ontwikkeld worden, lijkt het zinvol 
een keurmerk af te geven wanneer aan nader te specificeren kwaliteitscriteria wordt voldaan. 
 
Voor de duidelijkheid: Het gaat hier niet primair om een management-instrument voor het 
maken van meerjarenbegrotingen op school- en bestuursniveau, maar uiteraard moet 
koppeling van gegevens wel mogelijk zijn. Het financiële en administratieve systeem als 
zodanig bevat in elk geval het boekhoudsysteem, waarvan het niet gewenst is daarmee het 
management te belasten! 
 
De ontwikkeling van dit financiële en administratieve systeem is een karwei dat voortvarend 
en doelbewust aangepakt moet worden. Een niet te grote stuurgroep zou met de taak moeten 
worden belast om voor 1 januari 2004 een bruikbaar product beschikbaar te hebben. 
Vervolgens dient het product daarna verbeterd en aangevuld te worden. 
 
Dit thema vraagt een projectmatige aanpak waarbij goede afstemming en vervolgens 
voorlichting, scholing en training nodig is. De kosten hiervoor worden geraamd op: 
2003:  €    250.000,-  
2004:  €    250.000,- 
2005:  €    250.000,- 
2006:  €    150.000,-
Totaal:  €    900.000,- 
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4.1.4 Risico inventarisatie en benodigde voorzieningen en reserveringen 
Met de lumpsum bekostiging nemen de financiele risico’s voor de organisatie toe. Nader in 
kaart dient te worden gebracht welke nieuwe, naast de reeds bestaande, risico’s de 
lumpsumbekostiging met zich brengt. Daarvoor is het gewenst dat zo spoedig mogelijk 
concreter zicht wordt gegeven over de nadere uitwerking van de bekostiging. Met name zijn 
hierbij de risico’s van de personele bekostiging aan de orde. Behalve de nieuwe risico’s is het 
ook gewenst de bestaande goed in kaart te brengen, ook in relatie met een meer planmatige 
aanpak van het te voeren beleid. Doel hierbij is om te zorgen voor een scherp zicht op de aard 
en omvang van de risico’s die aan de orde zijn, ook in hun onderlinge relatie. Een goed zicht 
op de omvang van een risico maakt ook helder wat een redelijke omvang van een voorziening 
is. 
Belangrijk onderdeel van deze nadere inventarisatie is tevens het in kaart brengen van 
wenselijkheden en mogelijkheden om risico’s te beheersen door de vorming van 
samenwerkingsverbanden van afzonderlijke besturen (fusies, federaties, coöperaties, 
noodfondsen en dergelijke). 
 
Voorzieningen en reserves 
Een groot risico op de weg naar lumpsumbekostiging is dat besturen veiligheidshalve maar 
stevige reserves gaan aanleggen voor ‘je weet maar nooit’. Daarom dient duidelijk over te 
komen dat voorzieningen en reserveringen onderbouwd en beargumenteerd dienen te worden, 
ook wat de omvang betreft. Daarbij dient ook enige vergelijking gemaakt te worden met het 
lage risico-profiel van het onderwijs als non-profit organisatie in vergelijking met andere 
sectoren en met name de marktsector.  
Tegelijkertijd dient het denken in investering en inverdieneffecten bevorderd te worden. Een 
reservering kan in die zin ook gezien worden als een geplande investering met een bepaald 
doel die een meetbare kwaliteitsverbetering tot stand moet brengen. 
 
Deze thema vragen degelijke documentatie, voorlichting, scholing, training en instrumenten. 
De kosten hiervoor worden geraamd op: 
2003:  €   50.000,-  
2004:  € 100.000,- 
2005:  € 100.000,- 
2006:  €   50.000,- 
2007:  €   25.000,-
Totaal:  € 325.000,- 
 
4.1.5 Management-instrumenten m.b.t. financieel beleid 
Onder 4.1.3 is reeds aangestipt dat naast het systeem voor de financiële en administratieve 
organisatie er ook managementinstrumenten moeten komen voor met name het maken van de 
meerjarenbegrotingen op school- en bestuursniveau. Voor het bestuur gaat het om inzicht in 
de hoofdlijnen van de ontwikkeling, niet om details die voor de boekhouding natuurlijk wel 
essentieel zijn. Daarom ligt het voor de hand om de instrumenten die in het kader van het 
project SPS al ontwikkeld zijn, verder te ontwikkelen en aan te passen aan de 
lumpsumbekostiging en daarnaast nieuwe instrumenten te ontwikkelen die voor 
meerjarenplanningen nuttig en nodig zijn. Omdat deze instrumenten in Excel ontwikkeld zijn 
is aansluiting op onderdelen van het systeem van de financiële administratie waar dat 
functioneel is, eenvoudig mogelijk. 
Recent is voor het voortgezet onderwijs door het ministerie, samen met de 
besturenorganisaties, het Instrument voor Financieel Management ontwikkeld. Wellicht kan 
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daarop worden voortgeborduurd, maar er lijken op de markt ook diverse andere instrumenten 
op dit terrein beschikbaar te zijn. 
Ook op andere terreinen zijn specifieke instrumenten nodig. Het is gewenst dat nader wordt 
geïnventariseerd aan welke instrumenten behoefte bestaat en wat de mogelijkheden zijn 
daarin te voorzien. Daarbij kan het gaan om instrumenten die zo goed als gereed zijn of te 
maken zijn dan wel om instrumenten die nog ontwikkeld moeten worden en eventueel 
begeleiding bij de implementatie behoeven. 
Voorrang dient daarbij gegeven te worden aan instrumenten die het beleidsvoerend vermogen 
van besturen bevorderen (waarbij tegelijkertijd onderkend moet worden dat beleidsvoerend 
vermogen veelal een goede administratieve basis moet hebben). 
 
Dit thema vraagt naast de inventarisatie en beschikbaarstelling, op onderdelen een 
projectmatige aanpak voor de ontwikkeling van diverse instrumenten, waarbij goede 
afstemming en vervolgens voorlichting, scholing en training nodig is. De kosten hiervoor 
worden geraamd op: 
2003:  €      50.000,-  
2004:  €    100.000,- 
2005:  €    100.000,- 
2006:  €    100.000,- 
2007:  €      50.000,-
Totaal:  €    400.000,- 
 
De totale kosten van de in deze subparagraaf beschreven activiteiten bedraagt: € 2.000.000,- 
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4.2 Activiteiten die op hoofdlijnen beschreven worden 
Naast de hiervoor beschreven activiteiten zijn er nog tal van activiteiten die ook moeten plaats vinden. Voor een aantal betreft het activiteiten die 
nader in kaart moeten worden gebracht, voor andere geldt dat reële aanpak pas in een later stadium mogelijk is. Daarom wordt hier volstaan met 
een schematisch overzicht van (clusters van) activiteiten met elk een korte aanduiding qua thema, soort activiteiten en betrokkenen. 
 
 Thema Soort activiteit  Periode Budget Betrokkenen/Doel 
A Inventarisatie van bestaande 

materialen en literatuurstudie 
Analyseren van beleidsdocumenten 
Leren van VO, BVE en HBO 
Leren van bedrijfsleven 
Leren van buitenland 
Literatuuronderzoek (financieel) management en 
sturingsvraagstukken. 

2003 
 
 
2004 
 
 

€ 30.000 
 
 
€ 30.000 

Bevragen van (deelnemers van) 
SPS-trajecten en consulenten 
Leren van initiatiefrijke scholen 
Leren van VO en BVE 
Contacten en allianties met grote 
AK’s 

B Materiaalontwikkeling Het materiaal moet bruikbaar zijn voor de 
verschillende doelgroepen (bestuur, bsm, 
schoolleiding, en (G)MR). 
Er kan gebruik gemaakt worden van al bestaand 
materiaal uit andere projecten 

2003 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 

Startbudget € 20.000  
 
vervolgbudget €  120.000  
 
doorontwikkelen  €  60.000  
 
doorontwikkelen  €  40.000 
 
doorontwikkelen  €  20.000 

Werkgroep met deskundigen 
installeren voor de looptijd van dit 
project. 
 

C Nulmeting Het ontwikkelen van een quick scan als intake-
instrument voor deelnemers aan scholingsactiviteiten 
(nulmeting) 

2003 
 
2004 
 
2005 

Ontwikkelen en  uittesten € 
40.000 
Invoeren € 60.000 en update € 
10.000 
Invoeren en update € 20.000 

De instaptoets voor de 
verschillende doelgroepen 

D Strategisch denken en 
handelen 

Het ontwikkelen van een cursus strategisch denken en 
handelen voor alle doelgroepen 

2003 
 
2004 
 
2005 

Voorwerk € 15.000 
 
Ontwikkelen € 45.000 
 
Update € 20.000 

De betrokken doelgroepen moeten 
hun strategisch denken handelen 
vergroten bij de invoering van 
lumpsum  

E Good practice Verzamelen en beschrijven van good practice 2004 
 
2005 
 
2006 

€ 20.000 
 
€ 20.000 
 
€ 20.000 

Het beschrijven van minimaal 10 
voorbeelden van good practice per 
jaar 
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 Thema Soort activiteit  Periode Budget Betrokkenen/Doel 
F Voorlichting Het ontwikkelen van brochures en ander 

voorlichtingsmateriaal voor de diverse doelgroepen. 
Elke organisatie zorgt voor een adequate presentatie 
op de eigen website met informatie over de lumpsum 

2003 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 

€ 40.000 brochure, folders 
 
€ 80.000 brochure, folders  
 
€ 120.000 invoeringsjaar 
 
€   60.000 vervolgactiviteiten 
zoals invoeringsproblematiek 

Gedurende het project uitgeven 
van relevante brochures, folders, 
artikelen in vakbladen, etc. 
Uiteraard ook via de eigen 
websites van de betrokken 
organisaties 

G Conferenties Het organiseren van (regionale) conferenties om de 
gevolgen van de invoering van lumpsum breed te 
introduceren. 

2004 
 
2005 
 
 
2006 

6 regionale conferenties à € 
30.000 = € 180.000 
landelijke startconferentie € 
60.000, plus 3 regionale 
conferenties à € 30.000 
6 regionale conferenties à € 
30.000 = € 180.000 

Zelf conferenties organiseren en 
aansluiten bij bestaande 
conferenties 

H Initiatiefrijke scholen 
 
Besturen en scholen 
experimenteren met de 
invoering van lumpsum 

Vanuit de kring van de initiatiefrijke scholen, 
inmiddels uitgebreid met een aantal  besturen dat 
belangstelling heeft voor lumpsumfinanciering, zijn 3 
werkgroepen gevormd die door 3 verschillende 
besturen worden getrokken:  
1. Instrumenten voor lumpsum-financiering  (PCPO 
Rotterdam-Alexander) 
2. Samenwerkingsvormen met behoud van 
zelfstandigheid (CBS Instituut Coolsma) 
3. Sturing bij lumpsumfinanciering (SCO Lucas). 

2003 
 
2004 
 
2005 
 

Via budget OC&W 
 
p.m. 
 
p.m. 

Dit project past binnen de 
doelstellingen van dit plan 
flankerend beleid, maar kent een 
eigen tijdpad en budgettering 
 

I Pool van deskundige scholers Vergelijkbaar als in SPS-project, gebruik maken van 
consulenten die collega’s kunnen informeren en 
scholen 

2003 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 

Voorbereiding € 25.000 
 
Uitvoering training € 120.000 
 
Terugkom- en intervisiedagen 
€ 60.000 
Terugkom- en intervisiedagen 
€ 60.000 
Terugkom- en intervisiedagen 
€ 60.000 

Train de trainertrajecten voor 
minimaal 60 consulenten uit het 
veld 
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 Thema Soort activiteit  Periode Budget Betrokkenen/Doel 
J Module financieel 

management 
Het ontwikkelen en uitvoeren van modules financieel 
management voor de diverse doelgroepen 

2003 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 

Doorontwikkelen materiaal SPS –
project € 30.000 
Modulair aanbod ontwikkelen 
€ 120.000 
update aanbod € 25.000 
 
update aanbod € 25.000 
 
update aanbod € 25.000 

Het aanbieden van laagdrempelige 
trainingen FM op locatie en in de 
regio 

K Management-rapportages Het ontwikkelen en introduceren van eenduidige 
managementrapportages 

2004 
 
2005 
 
2006 

Ontwikkelen en vertalen in 
instrument € 40.000 
Testen en bijstellen € 10.000 
 
Testen en bijstellen € 10.000 

 

L Gebruik maken van 
bestaande netwerken 

Regionale of thema netwerken worden geïnformeerd 
over lumpsuminvoering 

2004 
 
2005 
 
2006 

€ 200.000 
 
€ 200.000 
 
€ 200.000 

De deelnemende organisaties 
benutten de eigen netwerken voor 
informatieoverdracht en andere 
autonome netwerken kunnen input 
krijgen via de deskundige 
consulenten 

M Opleidingen voor 
schoolleiders en  
bovenschools management 

Het aanbieden en eventueel uitvoeren van 
scholingsactiviteiten bij de bestaande opleidingen 
voor schoolleiders en bsm-ers 

2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 

€ 70.000 
 
€ 70.000 
 
€ 70.000 
 
€ 70.000 

Bereik in 4 jaar is ongeveer 2400 
deelnemers 
 
(4 x 500 deelnemers 
schoolleidersopleidingen en 4 x 
100 bovenschools managers) 

N Managementgames Ontwikkelen van en oefenen met managementgames. 2004 
 
2005 
 
2006 

Ontwikkelen en pilotgroep  
€ 80.000 
uitproberen en bijstellen € 30.000 
uitproberen en bijstellen € 30.000

Via ervaringen uit andere sectoren 
en de invoering lumpsum in het 
VO managementgames 
ontwikkelen. Het bevorderen van 
het denken in scenario’s 
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 Thema Soort activiteit  Periode Budget Betrokkenen/Doel 
O Expertmeetings  Het organiseren van expertmeetings met deskundigen 2004 

 
2005 
 
2006 
 
2007 

€ 20.000 
 
€ 20.000 
 
€ 20.000 
 
€ 20.000 

Het leren van ervaringen van 
deskundigen van binnen en buiten 
het onderwijs 

P Uitzetten van praktisch 
onderzoek 

Via OC&W 2003 
 
2004 
 
2005 
 
2006 
 
2007 

Monitoring van de diverse 
onderzoeken p.m. 
p.m. 
 
p.m. 
 
p.m. 
 
p.m. 

Dit is de verantwoordelijkheid 
van OC&W zélf 

Q Reis naar buitenland (GB, 
…) 

Het leren van hoe men in het buitenland werkt met 
vergelijkbare bekostigingssystemen 

2004 
 
2005 

Studiereis via additionele subsidie 
via Plato 
Idem 

Via het Europees Platform 

R Competenties 
leidinggevenden 

Het nader uitwerken van wenselijke competenties van 
leidinggevenden m.b.t. lumpsumbekostiging 

2004 
 
2005 

Ontwikkeling competenties  
€ 35.000 
testen en bijstellen € 20.000 

Mogelijke uitvoering door de 
NSA in samenwerking met 
opleidingen nader in kaart te 
brengen 

S Het opleiden van kaderleden 
t.b.v. beoordeling GMR-
stukken financieel beleid 

Om de (G)MR adequaat advies te kunnen laten geven 
op de financiële plannen van de scholen en/of 
besturen wordt per regio een kaderlid getraind in het 
beoordelen van financiële stukken. 

2004 
 
 
2005 
 
 
2006 
 
2007 

Training 40 kaderleden á € 2000 
+ materiaal en accommodatie 
totaal € 100.000  
vervolgscholing 1 x tweedaagse á 
€ 300 + scholingsmateriaal 
totaal € 15.000 
idem  € 16.000 
 
idem € 17.000 

De personeelsvakbonden zorgen 
voor een sluitend netwerk van 
financiële kaderleden door heel 
Nederland. 
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 Thema Soort activiteit  Periode Budget Betrokkenen/Doel 
T Modellen medezeggenschap 

op niveau SWV, en nieuwe 
vormgeving 
medezeggenschap op niveau 
bestuur 

MR- en in samenwerkingsverbanden worden 
gestimuleerd en begeleid om medezeggenschap vorm 
te geven, en nieuwe werkwijze medezeggenschap op 
niveau bestuur uitproberen 

2004 
 
2005 
 
 

Uitwerkingmodellen € 50.000 en 
scholing € 25.000 
Update en brochure € 140.000 
 

 

 
De bovenstaande budgetten zijn een inschatting op basis van ervaringen uit andere projecten. Deze schatting bedraagt globaal:  
 
2003 €      200.000 
 
2004 €   1.405.000 
 
2005 €      980.000 
 
2006 €      751.000 
 
2007 €     212.000 
 
De kosten van de werkzaamheden van de initiatiefrijke scholen en de begeleiding ervan zijn hier niet onder begrepen. Wanneer de projectgroep 
ook met de begeleiding van deze activiteiten wordt belast – wat ons volstrekt in de rede lijkt -, gaan we ervan uit dat de drie werkgroepen en 
eventuele andere activiteiten van de pilot lumpsum met de daarbij 35 betrokken schoolbesturen, op basis van een eigen – door OCenW 
bekostigde – begroting gefinancierd worden en het alleen nog gaat om de kosten van begeleiding door de projectgroep.  
De kosten van deze begeleiding wordt door ons voorlopig geschat op € 250.000,- tot het moment van invoering per 1 augustus 2005. 
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5 Overzicht financiële kosten van plan van aanpak en beschikbaar budget 
onderwijsveld 
 
5.1 Budget voor organisaties voor gezamenlijke aanpak 
De specificatie is opgenomen in paragraaf 4, zodat hier volstaan wordt met een beknopte 
weergave naar kalenderjaar. 
 

Paragraaf 4.1  Paragraaf 4.2  Pilot LS Totaal 
2003  €     400.000  €    200.000  €      50.000 €    650.000 
2004  €     600.000  € 1.405.000  €    150.000 € 2.155.000 
2005  €     550.000  €    820.000  €      50.000 € 1.580.000 
2006  €     350.000  €    681.000    € 1.101.000 
2007  €     100.000  €    212.000    €    312.000 
Totaal  €  2.000.000,-  € 3.548.000  €    250.000 € 5.798.000 
 
Facilitering van de schoolbesturen die deelnemen aan de pilot lumpsum is hierbij niet 
inbegrepen. 
 
5.2 Budget voor onderwijsveld ten behoeve van implementatie 
In de enveloppe-brief zijn bedragen opgenomen voor versterking van bestuur en management.  
De betreffende passage in de brief luidt als volgt: 
‘Voor deze aanpak is meer kracht van management en bestuur in de scholen een vereiste. De 
huidige bekostiging van management- en bestuurstaken is sterk afgestemd op de uitvoering 
van centrale regelgeving. Het kabinet acht een extra investering voor versterking van 
management en bestuur noodzakelijk. Met het oog hierop wil het kabinet voor de invoering 
van de lumpsum een bedrag beschikbaar stellen van 75 miljoen euro vanaf 2006. Over de 
inzet van deze middelen zal het kabinet - in samenhang met de uitwerking van het 
dereguleringsprogramma - overleg voeren met het georganiseerde onderwijsveld. 
Randvoorwaarde bij het proces van autonomievergroting en deregulering is dat de kleine 
schaal waarop onderwijs op basisscholen wordt gegeven behouden blijft. Eventueel 
flankerend beleid daarvoor komt uit het totaalbedrag dat voor invoering van de lumpsum 
beschikbaar wordt gesteld.’ 
De middelen worden gefaseerd beschikbaar gesteld volgens het volgende schema. 
2003    0 miljoen euro 
2004  20 miljoen euro 
2005  43 miljoen euro 
2006  75 miljoen euro, structureel 
Het plan van aanpak flankerend beleid gaat uit van de start van de implementatie in 2003. 
Daarvoor zal extra budget beschikbaar dienen te komen. Op veel plaatsen worden al 
activiteiten verricht gericht op de komst van de lumpsum zodat de implementatie niet kan 
wachten tot 2004. Daarom lijkt ons de beschikbaarstelling van een implementatiebudget aan 
het veld voor 2003 van 2,5 miljoen euro nodig. 
De beschikbare middelen zijn bedoeld voor structurele versterking van de bestuurs- en 
managementkracht. In de aanloop naar de invoering per 1 augustus 2005 en in de directe 
periode daarna ligt het in de rede dat de instellingen en besturen een deel van de middelen 
aanwenden voor implementatieactiviteiten. Slechts een gering deel zal nodig zijn op landelijk 
niveau voor de uitvoering van het plan van aanpak flankerend beleid. De kosten van dit plan 
in relatie tot het budget dat resteert is in onderstaand schema uiteengezet. 
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Beschikbaar budget lumpsum PO, in miljoenen euro 
 Plan van aanpak Budget veld Totaal 
2003 0,650     2,500    3,15  
2004 2,155   17,845  20,00 
2005 1,580   41,420  43,00 
2006 1,101   73,899  75,00 
2007 0,312   74,688  75,00 
2008 0,000   75,000  75,00 
 
Bij dit schema nog enkele kanttekeningen: 
1. De omvang van dit budget is gebaseerd op de vermelde budgetten in de enveloppe-brief. 

De hier becijferde bedragen voor het veld impliceren niet dat de organisaties met het 
totaal beschikbare bedrag voor de versterking van bestuur en management instemmen.  

2. Deze beoordeling van de omvang staat los van het beleidsvoornemen om de regeling van 
de Bestuurlijke Krachtenbundeling te beëindigen. Die regeling dient naar onze mening te 
worden gecontinueerd, juist ook met het oog op de invoering van lumpsum, en structureel 
te worden. 

3. Aangegeven is in de enveloppe-brief dat flankerend beleid ten behoeve van de kleine 
schaal waarop onderwijs op basisscholen wordt gegeven, uit het totaalbudget dient te 
komen. Dat is naar onze mening een onjuiste benadering en legt een oneigenlijke 
koppeling. De politieke wens om de kleinschaligheid te handhaven heeft een eigen 
prijskaartje die als zodanig beoordeeld dient te worden, los van de versterking van bestuur 
en management als zodanig. 

4. In het voorgaande blijft buiten beschouwing onze beoordeling dat de bekostiging van de 
materiele instandhouding exclusief de pve’s administratie, beheer en bestuur (ABB) als 
zodanig te kort schiet, en onze mening dat daarnaast de pve’s ABB op een passend niveau 
van bekostiging gebracht moeten worden. 
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