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Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Graag vraag ik als voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders uw aandacht 
voor het invoeringsproces lumpsum financiering in het basis- en speciaal onderwijs. De 
aanleiding is dat wij begrepen dat uw Kamer gisteren in procedureoverleg heeft besloten 
het wetgevingsoverleg over het Wetsvoorstel Schoolbudgetten uit te stellen met het oog 
op het houden van een rondetafelgesprek over de aard van de wetgeving en het 
invoeringsproces van lumpsum financiering.  
 
Hoewel wij zo’n rondetafelgesprek uiteraard een goed idee vinden en daaraan graag onze 
medewerking willen verlenen, hopen wij toch van harte dat u nog tijd zult vinden voor 
wetgevingsoverleg voorafgaand aan het zomerreces. Graag geven wij de uw Kamer in 
overweging om ten aanzien van de volgende onderwerpen in elk geval een uitspraak te 
doen. Het betreft het accorderen van het wetsvoorstel schoolbudgetten en de daarmee 
verbonden experimenteerruimte voor pilots lumpsum, de beoogde invoeringsdatum voor 
lumpsum, en de consequenties van het aflopen van de Stimuleringsregeling Bestuurlijke 
Krachtenbundeling.  
Mijns inziens is over alle vier deze onderwerpen niet alleen bij de veldorganisaties, maar 
ook bij de schoolbesturen en schoolleiders zelf absoluut geen discussie over de 
wenselijke koers, en wel veel behoefte aan spoedige politieke duidelijkheid om 
vernieuwingsprocessen niet langer te laten stilstaan. Politieke sturing vóór het 
zomerreces is daarom – na een zo lange periode van relatieve stilte – noodzakelijk. 
Een onderwerp dat wij niet in deze brief behandelen maar wel graag in het 
rondetafelgesprek besproken zien, is de ‘lumpsum voorwaarden’ voor transparantie en 
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rekenschap en de relatie tussen school-bovenschools niveau en tussen bestuur, 
schoolleiding en (gemeenschappelijke ) medezeggenschap.  

1. Het wetsvoorstel schoolbudgetten 

Hoewel het schoolbudget voor ontwikkeling en ondersteuning reeds enkele jaren bestaat 
is er geen wettelijke basis voor de toekenning. Juist om te stimuleren dat scholen met dit 
budget pro-actief beleid gaan maken, lijkt het ons van groot belang dat het 
wetgevingstraject nu voortvarend wordt ingezet. Het wetsvoorstel op zich is in het geheel 
niet discutabel; niet bij de scholen, schoolleiders en hun besturen zelf, noch bij de 
veldorganisaties die hun in het landelijk overleg vertegenwoordigen.  

1a. De pilots lumpsum financiering 
Zeer belangrijk is dat met dit wetsvoorstel ook de wettelijke basis kan worden gelegd 
voor het starten van pilots met lumpsum financiering. Daartoe zijn 35 schoolbesturen 
geselecteerd (met 700 scholen) bij wie door de opeenvolgende kabinetten verwachtingen 
zijn gewekt over de mogelijkheden om met diverse aspecten van lumpsumfinanciering te 
experimenteren. Deze experimenten worden ook door de rest van het onderwijsveld van 
belang geacht omdat zij informatie zullen opleveren die niet alleen voor de bekostigings- 
en invoeringssystematiek vanuit het perspectief van het rijk van belang is, maar vooral 
ook t.b.v. het ontwerpen van nieuwe bedrijfsvoeringsprocessen voor scholen zoals de 
begroting, planning, besluitvormingsprocessen en verantwoording van beleidsuitgaven.  
 
Belangrijk daarbij is ook dat alle actoren – schoolleiders, bevoegde gezagsorganen, 
medezeggenschapsraden, administratiekantoren – in een nieuwe rolverdeling en in 
nieuwe informatie- en besluitvormingsprocessen met elkaar terecht komen. De pilots 
kunnen gebruikt worden om hiervoor zogenoemd ‘flankerend beleid’ te ontwikkelen: 
modellen, instrumenten en inzichten om deze processen te stroomlijnen.  
 
De AVS acht die informatie van het grootste belang om de beleidsruimte op het niveau 
van de pedagogische eenheid (de school zelf) daadwerkelijk te verruimen, de 
transparantie te vergroten en de mogelijkheden tot sturing van de mensen op de school 
zelf –de schoolleiding, het personeel en de ouders in hun onderlinge dialoog – te 
versterken. Centralisme is een natuurlijke reactie op onduidelijkheden en onzuiverheden 
in een besluitvormingsketen. Is er een goede risico-analyse en zijn er goede 
voorbeelden, modellen en instrumenten, dan zal ook de neiging tot centrale sturing en 
beheersing binnen de proporties blijven van wat noodzakelijk is.  

1c. Gefaseerde opzet van de pilots 
Ook het schuiven met budgetten (tussen personele en materiële doeleinden) verdient het 
om in een experimentele setting beter bekeken te worden. Van diverse kanten is als 
bezwaar tegen de pilots zoals de minister ze nu voorstelt ingebracht, dat als er niet met 
‘echt geld’ geëxperimenteerd kan worden, ze overbodig worden. De AVS is het daar om 
bovenstaande redenen niet mee eens. Wij voelen voor gefaseerde opzet die de minister 
in haar brief van 11 juni voorstelt. Zouden de pilotscholen met ingang van 1 augustus 
2003 (of zo snel mogelijk daarna, hiervoor is de wetswijziging uit het Wetsvoorstel 
Schoolbudgetten noodzakelijk) alvast mogen schuiven tussen de budgetten en daarnaast 
onder externe begeleiding op thema’s kunnen experimenteren (bijv. een andere 
plancyclus) dan zou dit voor hun veel informatie opleveren die vertaald kan worden naar 
flankerend (imvoerings)beleid voor de overige scholen. Dit is dan stap 1 van de pilots. 
 
Tegelijkertijd kan gedurende het komende schooljaar dan het bekostigingssysteem 
worden ontwikkeld en na politieke besluitvorming daarover levert dit een rekenmodule op 
die het álle scholen vanaf 1 augustus 2004 of zo spoedig mogelijk daarna mogelijk zou 
maken, hun financiële- en besluitvormingsprocessen alvast voor te bereiden op 
lumpsum. De verwachtingen van ‘het veld’ van de 7600 overige scholen aan de pilots is 
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nu juist dat ze zo’n product voor ‘schaduwbegroten’ opleveren. Dit is dan stap 2 van de 
pilots.  
 
Een klein deel van de pilotbesturen kan geselecteerd worden om na een zorgvuldige 
voorbereiding van hun plancyclus, vanaf 1 augustus 2004 te experimenteren met ‘echt 
geld’ en levert daarmee informatie op om zowel risico’s in de bekostigingssystemen van 
overheidswege als de implementatierisico’s van scholen te kunnen verkleinen: stap 3 van 
de pilots. 
We pleiten er bij u bovendien voor dat het ministerie nogmaals onderzoekt of de optie 
“100% verzilvering tegen reëel tarief” vanaf 2005 al voor meer besturen kan gaan 
gelden. 
 
De mogelijkheden voor dit soort noodzakelijke praktijkonderzoeken zijn afhankelijk van 
een spoedige besluitvorming over de experimenteermogelijkheden in het Wetsvoorstel 
Schoolbudgetten. Na behandeling in de Eerste Kamer –gedurende welke de pilots kunnen 
worden voorbereid – zouden de ‘afgezwakte’ pilots dan z.s.m. van start kunnen en de 
‘echt-geld’-pilots na een zorgvuldige voorbereiding per 1-8-2004. De gewekte 
verwachtingen bij de betrokken schoolbesturen kunnen zo bovendien recht gedaan 
worden. 

2. Invoeringsdatum 1 augustus 2006 

Hoewel we het jammer vinden dat de voorbereiding van lumpsum blijkbaar niet sneller kan, 
vindt de AVS de planning zoals de minister deze nu voorstelt van realisme getuigen. Een 
zorgvuldige invoering van lumpsum financiering vergt een grote en complexe ingreep in de 
systemen van Cfi en in de wetgeving – trajecten die veel tijd vergen en waarvan het 
onacceptabel zou zijn als de risico’s op systeemfouten gevolgen voor de scholen zouden 
hebben. Een nieuw systeem moet zonder problemen kunnen worden ingevoerd, want de 
scholen zullen hun handen al vol hebben aan de veranderingen in de bedrijfsvoering.  
 
De AVS is bovendien voorstander van een bekostigingsformule die niet de gemiddelde 
loonkosten per functiecategorie als uitgangspunt neemt (de zogenaamde gpl-systematiek, 
zoals in het voortgezet onderwijs) maar die een prijs per school en een prijs per leerling 
(afhankelijk van de schoolsoort en leerlingkenmerken zoals achterstand) als uitgangspunt 
neemt: de zogenaamde prijsdragers-systematiek, afgeleid van de huidige fre’s.  
 
Wij denken dat de systematiek van prijsdragers op basis van fre’s een betere basis biedt voor 
gerichte beleidskeuzes en voor maatschappelijke verantwoording van scholen (“wat heeft u 
gedaan voor die drieduizend euro per leerling dit jaar? Waarom kiest u voor 
onderwijsassistenten in plaats van kleinere groepen?“). Bij een gpl-systematiek zal het “één 
leraar per 26,7 leerlingen, want dat krijgen we bekostigd” veel langer de beleidskeuzes 
bepalen, dit wijst de praktijk in het voortgezet onderwijs 7 jaar na invoering van lumpsum nog 
steeds uit.  
 
Als er wat tijd ontstaat om de bekostigingsformule goed te doordenken, achten wij het 
heel goed mogelijk is om de prijsdragerssystematiek (en de daarbij behorende wettelijke 
randvoorwaarden) zó te ontwerpen, dat ook de voorspelbaarheid, beheersbaarheid en 
toereikendheid van de budgetten voor het Rijk gegarandeerd kan worden. Dat tijdsverlies 
wordt ruimschoots teruggewonnen als de zo vurig gewenste grotere beleidsruimte van 
scholen ná invoering van delumpsum financiering beter en sneller bereikt kan worden.  
 
Met de discussie over de bekostigingssystematiek moeten ministerie en veldorganisaties 
voortvarend door kunnen gaan. Zonder besluitvorming over de invoeringsdatum kan die 
besluitvorming door tijdgebrek maar één richting uit, een richting (huidige fre-
systematiek ombouwen i.p.v. gpl, maar zonder het vinden van relevante waarborgen 
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e.d.) die wij weliswaar prefereren. Het voordeel van de grotere beleidsruimte wordt echt 
er teniet gedaan als de systematiek overhaast wordt ingevoerd en men deze vervolgens 
nog jarenlang moet wijzigen en ‘fijnslijpen’ met alle gevolgen van dien van het veld 
(grote afhankelijkheid van wijzigingen in overheidsregels i.p.v. het optimaal gebruiken 
van beleidsruimte!). We denken dat de term ‘aangeleerde hulpeloosheid’ goed op dit 
soort processen slaat. 
 
Tot slot wijzen we erop dat zowel de vorige als deze minister toegezegd hebben dat de 
gevolgen van de lumpsum bekostigingssystematiek een jaar vóór de invoering duidelijk 
zouden moeten zijn, opdat scholen zelf de ‘lead’ kunnen hebben in het aanpassen van 
hun bedrijfsvoering. We willen hameren op het belang dat er is bij het houden van deze 
belofte. 
 
3. Financiering van bestuurlijke krachtenbundeling en bovenschools 
management 
Zoals u weet loopt de Stimuleringsregeling Bestuurlijke Krachtenbundeling af per 1 
augustus 2004. Deze regeling wordt alom gewaardeerd – zowel in de evaluatie door uw 
Kamer als in ‘het veld’- als een vrij goedkope, effectieve manier om besturen te laten 
samenwerken daar waar dat efficiency-winst oplevert, met behoud van de eigenheid van 
scholen en kleine schoolbesturen. Van het budget wordt doorgaans een kleine, 
gezamenlijke (“bovenschoolse”) staf betaald, bijv. een personeelsfunctionaris die tevens 
een mobiliteitsbank beheert, of een bovenschools directeur en een gezamenlijk 
secretariaat. Het aflopen van het budget leidt tot boventalligheid van onmisbare 
functionarissen; de nodige formatie zal daarom straks (weer) uit de scholen worden 
gehaald voor zover dat mogelijk is. De vorige minister heeft vanwege de onwenselijkheid 
hiervan toegezegd dat zo spoedig mogelijk naar een oplossing wordt gezocht binnen het 
bredere verband van de lumpsum invoering, het nodige flankerend beleid en het budget 
uit de ‘enveloppe’. Tot nog toe is echter geen beslissing gevallen over de (wijze van) 
continuering na 1 augustus 2004. De formatieve consequenties van het aflopen van de 
budgetten moeten echter nu in de formatieplannen worden verwerkt (eigenlijk voor 1 
mei 2003, de regelgeving schrijft bovendien voor dat in voorkomende gevallen plaatsing 
in het risicodragend deel van de formatie tenminste een jaar van te voren plaatsvindt). 
Bij gebrek aan politieke besluitvorming kunnen de in de bestuurlijke krachtenbundeling 
samenwerkende scholen geen beleid maken terwijl daar haast bij geboden is. 
Ongewijzigde continuering na 1-8-2004 wordt overigens geraamd op ca. 32 miljoen euro. 
 
 
Ik hoop van harte dat bovenstaande overwegingen u aanleiding zullen geven om voor de 
zomer de behandeling van deze voorname onderwerpen af te ronden. Waar de minister 
op dit terrein klaarblijkelijk aarzelt hieraan politieke sturing te geven, hopen we dat u 
met ons van mening bent dat de Kamer aan zet is. 
 
Graag lichten wij onze ideeën indien u daaraan behoefte heeft toe in het 
rondetafelgesprek. Ook ben ik gaarne bereid tot een persoonlijk onderhoud met elk van u 
waarin ook andere actuele onderwerpen van onderwijsbeleid besproken kunnen worden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
A.J.F. Duif 
Voorzitter 
Algemene Vereniging Schoolleiders 
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