
Lumpsumbedragen schooljaar 2008-2009 
 

De lumpsum bestaat uit vier componenten, waarvan hieronder de kengetallen en formules zijn weergegeven. 

De vergoeding wordt op schoolniveau berekend en vervolgens aan het bestuur beschikbaar gesteld. Tussen 

de verschillende componenten bestaan geen schotten (meer). Er is dus sprake van één lumpsumbedrag.  

Loonsubsidiebedragen schooljaar 2008-2009  

Peildatum bedragen: april 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De verwachting is dat bovenstaande prijzen voor het schooljaar 2008-2009 in juli 2008 nog eens worden 

aangepast.  Zodra de bedragen bekend zijn, publiceren we die op www.avs.nl.  
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SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS  

Prijzen per leerling   Prijspeil 2008/2009  

Onderwijzend personeel  

Onderbouw formatie  aantal onderbouw leerlingen *  (€ 1.549,26 + € 41,81 * GGL)  

bovenbouw formatie  aantal bovenbouw leerlingen *  (€ 1.078,76 + € 29,11 * GGL)  

Achterstands formatie 
(incl formatie 
schoolleiding)  

Schoolgewicht *  (€ 1.307,51 + € 35,28 * GGL)  

Kleine 
scholentoeslag:  

minimum = 0  

 
voet aftrek = aantal leerlingen *  

(€ 55.908,52 + € 1.508,68 * 
GGL)  
(€ 387,31 + 10,45 * GGL)  

Directie  

Toeslag tbv directie  aantal leerlingen: 1 tot en met 
97  
98 leerlingen of meer  

€ 14.184,52 
 
 € 28.369,04  

Totaal tenminste:  totale budget is tenminste 
(inclusief 1 directeur)  

(€ 84.179,34 + € 1.888,79 * 
GGL)  

Groei   Prijspeil 2008/2009  

Groeibekostiging  toename aantal leerlingen*  € 2.639,52  

Vermindering kleine scholentoeslag i.v.m. groei toename 
aantal leerlingen *  

€ 785,89  

SCHOLEN VOOR  SPECIAAL BASISONDERWIJS  

Prijzen per leerling   Prijspeil 2008/2009  

Onderwijzend personeel  

Basisformatie  aantal leerlingen *  (€ 1.140,52 + € 36,93 * GGL)  

Zorgformatie sbao  
aantal leerlingen van SWV * 
2%* 

(€ 1.630,03 + € 52,78 * GGL)  

Cumi formatie  (aantal cumi – 4) *  (€ 1.011,83 + € 32,76 * GGL)  

Directie    
1 tot en met 99  1 * verschil GPL directie en OP  € 14.963,57  

100 leerlingen of 
meer  

2 * verschil GPL directie en OP  € 29.927,14  

SCHOLEN VOOR (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS  

De prijzen per leerling zijn opgenomen in het spreadsheet, dat wordt gepubliceerd op 
www.lumpsumportaal.nl  



Budget personeels- en arbeidsmarktbeleid  

Peildatum bedragen: april 2008  

Met het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid krijgen scholen en bevoegde gezagsorganen financiële 

middelen om ondermeer een eigentijds personeelsbeleid te voeren. Het budget bestaat in hoofdlijnen uit 

een vast bedrag per school, een bedrag per leerling x aantal leerlingen en – indien van toepassing – een 

kleine scholentoeslag. De bepaling van het aantal leerlingen geschiedt op basis van het aantal leerlingen, 

dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar bezocht. De uitkering van het budget personeels- en 

arbeidsmarktbeleid hoeft u niet aan te vragen, maar wordt automatisch door Cfi toegekend als onderdeel 

van de lumpsumvergoeding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 School voor  School voor  School voor  

 basisonderwijs  speciaal  (voortgezet)  

  basisonderwijs  speciaal 
onderwijs  

Vast bedrag  € 7.614,18  € 10.724,95  - 

Leerlingenaantal  
Totaal aantal 
leerlingen  

Totaal aantal 
leerlingen  

Totaal aantal 
leerlingen  

 x € 321.55  x € 523,51  x bedrag, dat per  

   schoolsoort 
verschilt*  

Zorgleerlingen**  Schoolgewicht x 
€ 247,61  

Aantal cumi-
leerlingen x 
€ 150,27  

Aantal ambulant 
begeleide 
leerlingen x 
€ 165,14 + aantal  

   cumi-leerlingen x 
€ 117,73  

Meer dan 70 % 0,9  
Totaal aantal 
leerlingen  

- - 

leerlingen op  x € 75,23 + school   
1 oktober 2001**  gewicht x € 93,31    
Meer dan 50 % 
cumi-leerlingen op 
1 oktober 2001**  

- Totaal aantal 
leerlingen x 
€ 36,15 + aantal 
cumi-leerlingen x 
€ 155,90  

Totaal aantal 
leerlingen x 
bedrag, dat per 
schoolsoort 
verschilt* + aantal 
cumi 

   leerlingen x 
€ 360,61 + aantal 
ambulant  

   begeleide 
leerlingen x 
€ 56,48  

Kleine scholen  
€ 4.763,46 - 
€ 32,85 x  

- - 

toeslag***  
totaal aantal 
leerlingen  

  

*  
 

De bedragen zijn opgenomen in de spreadsheet, die wordt gepubliceerd op 
www.lumpsumportaal.nl  

**  Mede in verband met de herijking van middelen zal deze regeling met ingang 
van het schooljaar 2008/2009 worden afgebouwd. In 2008/2009 wordt nog 2/3 
van de vergoeding toegekend in 2009/2010 nog 1/3 van de vergoeding. Over de 
inzet van de vrijval van middelen is nog niet besloten.  

 

 De verwachting is dat bovenstaande prijzen voor het schooljaar 2008-2009 in 

juli 2008 nog eens worden aangepast. Zodra de bedragen bekend zijn, 

publiceren we die op www.avs.nl.  
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Budget Bekostiging Bestuur en Management  

Peildatum bedragen: april 2008  

Met het budget Bekostiging  bestuur en management krijgen bestuur en management 

financiële middelen om gestalte te geven aan de toegenomen beleidsvrijheid in het 

kader van lumpsumfinanciering ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs  

Het budget bestaat uit een vast bedrag per school, een bedrag per leerling x aantal 

leerlingen en – indien van toepassing – een kleine scholentoeslag. De bepaling van 

het aantal leerlingen geschiedt op basis van het aantal leerlingen, dat de school op 1 

oktober van het voorgaande jaar bezocht. De uitkering van het budget versterking 

bestuur en management hoeft u niet aan te vragen, maar wordt automatisch door Cfi 

toegekend als onderdeel van de lumpsumvergoeding.  

 School voor 
basisonderwijs  

School voor 
speciaal 
basisonderwijs  

School voor 
(voortgezet) 
speciaal 
onderwijs  

Vast bedrag  € 2.706,94  € 3.518,59  € 1.995,99  

Leerlingaantal  Totaal aantal 
leerlingen * € 40,06  

Totaal aantal 
leerlingen * € 63,33  

Totaal aantal 
leerlingen * € 33,63 

Kleine scholen 
toeslag *  

€ 5.809,16 - 
€ 40,06 * totaal 
aantal leerlingen  

  

 
* Indien van toepassing  

De verwachting is dat bovenstaande prijzen voor het schooljaar 2008-2009 in 
juli 2008 nog eens worden aangepast. Zodra de bedragen bekend zijn, 
publiceren we die op www.avs.nl.  

 

Vergoeding Materiële instandhouding (MI, VELO)  

Peildatum bedragen: januari 2008  

Als vierde onderdeel van de lumpsumvergoeding wordt een vergoeding voor materiële 
kosten toegekend. Deze vergoeding is opgebouwd uit een bedrag per school, bedrag 
per groep en een bedrag per leerling. De groepsvergoeding is gebaseerd op kosten 
voor het in stand houden van het gebouw (onderhoud, energie en water, schoonmaak 
en heffingen). De leerlingvergoeding is gebaseerd op kosten voor zeggenschap, 
administratie, bestuur en beheer, afschrijvingen op meubilair, apparatuur en 
onderwijsleerpakket en ge- en verbruiksmateriaal. De uitkering hoeft niet te worden 
aangevraagd maar wordt automatisch door Cfi toegekend als onderdeel van de 
lumpsumvergoeding. In afwijking van de vorige drie lumpsumcomponenten wordt de 
Materiële Vergoeding toegekend per kalenderjaar direct volgend op de teldatum van 
1 oktober. 
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