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Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning - 
bestedingsdoelen 
 
Dit document biedt informatie over het ontstaan en de doelstellingen van het Schoolbudget voor 
Ontwikkeling en Ondersteuning.  

Het schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning  

Met ingang van het schooljaar 2001/2002 ontvangen scholen een nieuw budget: het Schoolbudget 
voor Ontwikkeling en Ondersteuning. Dit budget is bedoeld om scholen meer vrijheid te geven bij 
het voeren van een eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid en hun in staat te stellen vaker zelf op 
kwaliteit gerichte keuzes te maken. Ook is het een doorbreking van de 'potjescultuur'. Het nieuwe 
budget bestaat uit een aantal bestaande potjes:  

• De bestaande gelden voor nascholing;  
• De bestaande formatie voor Management, Ondersteuning en arbeidsmarkt (MOA), voortaan 

uitgedrukt in geld;  
• Het bestaande geld voor managementscholing op het gebied van integraal personeelsbeleid 

(IPB);  
• Voor Onderwijskansenscholen: het incidentele geld voor arbeidsmarktknelpunten. 

Daarbovenop komt ongeveer 260 miljoen aan nieuw geld als gevolg van de CAO-afspraken. Dit 
betekent ruwweg een verdubbeling van het geld dat er is voor ondersteuning, management, 
personeelsbeleid, arbeidsmarktbeleid, verbetering van de arbeidsomstandigheden en dergelijke. 
Basisscholen beschikken hiermee over ƒ241,05 per leerling, sbo's over ƒ485,94 per leerling en 
speciale scholen kunnen, afhankelijk van de schoolsoort, rekenen op tenminste ƒ802,56 per 
leerling. De verschillen vloeien logisch voort uit de omvang van het personeelsbestand. 
Daarbovenop krijgen alle scholen in 2001-2002 nog ƒ24,04 extra om aan eerder begonnen 
herintreders een inhaalslag te bieden. Voor achterstandsleeringen (schoolgewicht of cumi) en voor 
kleine scholen zijn er aparte opslagen. Scholen hebben inmiddels een bericht van OC en W 
ontvangen over de toewijzing van het geld, waarvan zij de eerste helft in oktober op de rekening 
krijgen en de tweede helft in januari 2002. De exacte bedragen zijn gepubliceerd in het Gele 
Katern 18b van augustus 2001. 
Gedeeltelijk rusten op dit budget natuurlijk al verplichtingen: u heeft wellicht uw MOA-formatie al 
structureel ingezet, en het nascholingsplan betekent ook dat er voor dit jaar al uitgaven vastliggen. 
Voor een ander deel biedt het O&O-budget nog mogelijkheden om extra investeringen te doen. 
Maar let op, er zijn ook nieuwe verplichtingen waaraan het basis-en speciaal onderwijs als 
werkgever moet voldoen, en die liegen er niet om. 

Zelf arbeidsvoorwaarden betalen 

In het recente CAO-overleg sprak men een aantal schone zaken af: kortere carrièrelijnen voor 
leraren, extra O&O-budgetten voor de scholen, een verkenning naar de lumpsum-systematiek en 
betaald ouderschapsverlof. 
Ook vond men dat Leraren-in-Opleiding die groepsverantwoordelijkheid dragen, recht hebben op 
salarisbetaling. En tot slot erkende men dat herintreders niet tot in de eeuwigheid op achterstand 
moeten blijven. De Commissie Gelijke Behandeling van mannen en vrouwen in de arbeid (CGB) 
had minister Hermans op de vingers getikt dat het salarissysteem in het onderwijs discriminerend 
is voor vrouwen, omdat herintreders hun achterstand nooit kunnen inlopen.  
Maar de minister en de besturenorganisaties hebben ook de wens om zowel de budgetten als de 
verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden te decentraliseren naar de schoolbesturen (zie 
elders in de rubriek AVS Actueel van deze Kader Primair). In de CAO, die geldt tot 2003, is daarom 
afgesproken dat er komend jaar een verkenning komt naar de invoering van lumpsum financiering 
en dat in de aanloop daarnaartoe de personeelsbekostiging al 'geglobaliseerd' wordt. De uitvoering 
van de nieuwe afspraken over de betaald LIO, betaald ouderschapsverlof en eerlijke beloning voor 
herintreders zijn vooruitlopend op die nieuwe stappen, in het akkoord alvast bij de schoolbesturen 
gelegd. Te betalen uit de O&O-budgetten… 

Betaald ouderschapsverlof 
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Uit het voorgaande zult u al wel begrijpen dat het nog maar de vraag is of scholen nog geld 
overhouden nadat zij het recht op betaald ouderschapsverlof hebben bekostigd. Toch wordt de 
soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Om een indicatie te geven: voor een gemiddelde 
leraar zijn de kosten van 13 weken betaald ouderschapsverlof circa ƒ15.000,- waarvan vervolgens 
een gedeelte (maximaal de helft) wordt geretourneerd indien het bestuur bij de fiscus een beroep 
doet op de Wet Vermindering Afdrachten.  

Betaalde LIO 

Over de Leraar-In-Opleiding is afgesproken dat hij of zij recht heeft op een LIO-salaris als er in de 
praktijk sprake is van zelfstandige groepsverantwoordelijkheid. Wilt u de begeleider van de LIO dus 
ook vrijroosteren voor andere taken, maak dan met de Pabo een leerarbeidsovereenkomst. De 
betaling van het salaris van de LIO kan zowel uit het formatiebudget - mits daarvoor ruimte is 
gereserveerd - als uit 'eigen middelen', zoals het O&O-budget. Is de Leraar-in-Opleiding de hele 
week aanwezig (5 maanden 'blokmodel') dan gaat om een half maandsalaris van een leraar in 
schaal A-0. Er wordt namelijk van uitgegaan dat de LIO niet volledig productief is: zij is immers in 
(praktijk-) opleiding. Is de LIO halve weken aanwezig (10 maanden 'lintmodel') dan gaat het dus 
om een kwart van een startsalaris.  
In formatierekeneenheden kost een 'voltijds' LIO op jaarbasis 72 fre in het basisonderwijs en 75 fre 
in het sbo en speciaal onderwijs. In salaris gaat het om maximaal ƒ2211,- bruto per maand in in 
basisonderwijs en maximaal ƒ2292,- in het speciaal (basis)onderwijs. Betaalt het schoolbestuur 
deze kosten uit geld dan moet u het administratiekantoor vragen u een overzicht te geven van de 
bijkomende werkgeverslasten (pensioenpremie, vakantiegeld e.d.). Het reglement 
Vervangingsfonds voorziet niet in vervanging bij vrijwillige verzekering. 

Herintreders 

Het schoolbestuur kan voor nog een nieuwe verplichting komen te staan op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden. De minister heeft de navolging van de uitspraak van de Commissie Gelijke 
Behandeling bij de schoolbesturen gelegd en gezegd: dat moet u maar uit O&O betalen. Kortweg 
komt het er op neer dat elke werkgever een herintreder de kans moet geven om een door 
(langdurige) loopbaanonderbreking opgelopen salarisachterstand in de loop van de jaren in te 
halen. Voorwaarde is dat de betreffende herintreder voldoende functioneert. De meest voor de 
hand liggende maatregel is dat de werkgever jaarlijks een extra periodiek geeft, mits het 
functioneren voldoende is. Dit moet men volhouden totdat de achterstand die door de 
loopbaanonderbreking is opgedaan, verdwenen is. Het verschil tussen de formele inschaling 
volgens het rechtspositiebesluit en de werkelijke inschaling, betaalt het schoolbestuur uit de 'eigen 
middelen'. In de loop van de jaren daarna, als de betrokken werkneemster (m/v) op haar 
schaalmaximum komt, wordt dit verschil kleiner, totdat uiteindelijk weer alle salariskosten bij het 
rijk gedeclareerd kunnen worden. Tenminste, als tegen die tijd niet elk schoolbestuur 
lumpsumbekostiging heeft en dus alles uit de eigen grote pot betaalt. 
Lastig van deze werkwijze is dat bij elke salariswijziging door bijvoorbeeld CAO-afspraken en 
periodieken, opnieuw uitgerekend moet worden wat de werkgever voor bedrag moet doen bovenop 
de bij het rijk te declareren salariskosten. Praktisch is het daarom gemakkelijker om in plaats van 
periodieken, een jaarlijks te verhogen (en later weer krimpend) extra vast bedrag op het 
maandsalaris te doen. Omdat de werkgever bepaalt dat dit om een structurele looncomponent 
gaat, geldt ook zulke beloning in de vorm van een toeslag, als pensioengevend (ambtelijk) 
inkomen.  

Relevante werkervaring 

Voordat de organisatie zich allerlei extra kosten op de hals haalt, is het echter van belang om een 
bepaling uit het Rechtspositiebesluit Onderwijs (Rpbo) tot u door te laten dringen. Het Rpbo geeft 
hele precieze bepalingen omtrent inschaling. Als iemand relevante werkervaring heeft, mag het 
bestuur deze echter meenemen bij het bepalen van het aanvangssalaris. Dit wordt dan berekend 
op het bedrag in de leraarschaal dat even hoog of net iets hoger is dan het laatstverdiende salaris. 
Het is het schoolbestuur dat bepaalt of de opgedane werkervaring relevant is of niet. Het ministerie 
heeft in een Uitleg Gele Katern vorig jaar al aangegeven daar niet inhoudelijk op te toetsen. 
Kortom, als het bestuur een baan in het bankwezen tot relevant verklaart, wordt het 
aanvangssalaris gebaseerd op het laatstverdiende salaris, en kunnen álle salariskosten onder het 
regime van het Formatiebudgetsysteem gedeclareerd worden via Cfi. Herintreders en zij-
instromers die elders ooit wel een goed uurloon verdienden, kunt u zo zonder bijkomende kosten 
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tegemoet komen. Helaas gaat deze vlieger niet op voor herintreders die vanwege zorgtaken geen 
betaalde arbeid hadden. Voor hun kunt u alleen wat extra's doen om de achterstand in de loop der 
jaren in te halen, als u daar ook een budget voor reserveert - en de herintreder mag dat voortaan 
ook van u verwachten.  
Eenmalig wordt het O&O-budget voor 2001 met ƒ24,04 per leerling verhoogd. Dit is om 
herintreders die de afgelopen jaren begonnen, versneld een inhaalslag te laten maken. Vooralsnog 
geeft het ministerie echter geen aanwijzingen hoe u dat aan kunt pakken. We hebben hierboven 
getracht een denkrichting uit te zetten. In toekomstige publicaties zullen we nader ingaan op 
diverse mogelijkheden voor beloningsdifferentiatie. Want of dit nu uit noodzaak is, zoals bij de 
herintreders of de zij-instromers, of omdat u dit wenst in verband met arbeidsmarktknelpunten of 
kwaliteitsoverwegingen: beloningsdifferentiatie zal steeds vaker voorkomen. 

Kritiek op invoeringsproces 

De AVS heeft zich niet tegen deze decentralisatie op zich verzet, maar wel tegen het moment 
waarop. We hebben er vrij hartstochtelijk voor gepleit om de regeling betaald ouderschapsverlof dit 
schooljaar 2001-2002 nog door het ministerie te laten uitvoeren (net als andere verlofregelingen). 
Het voordeel zou zijn:  

• Alle verlofregelingen kunnen tegelijkertijd gedecentraliseerd worden;  
• De vraag naar betaald ouderschapsverlof is nog onbekend, als je het landelijk uitvoert kun 

je het beter monitoren;  
• De risico's worden goed gespreid. Een school kan immers de samenstelling van haar 

personeelsbestand (naar leeftijdsopbouw en sekse) niet door beleid beïnvloeden. Daarom is 
onderlinge solidariteit geboden;  

• De besturenorganisaties kunnen de mogelijkheden van een vereveningsfonds (analoog aan 
of gecombineerd met het vervangingsfonds) rustig onderzoeken;  

• Als volgend jaar nieuwe stappen worden genomen voor decentralisatie en een globalere 
bekostiging, kunnen schoolbesturen zelf fluctuaties veel beter opvangen. 

Helaas hadden de andere partijen geen oren naar onze argumenten. Waarom niet? We vermoeden 
dat de volgende lijst van overwegingen een rol speelde. De betrokken organisaties vonden het 
eigen prestige belangrijker dan een goede uitvoering in de praktijk. De bewindslieden van 
onderwijs wilden koste wat kost eens aan de kritische Kamer kunnen laten zien dat zij niet alleen 
práten over decentralisatie en deregulering, maar er ook wat aan doen. Er was net een convenant 
tussen ministerie en álle organisaties in de maak over nieuwe onderlinge verhoudingen, dus 
iedereen moest wel aan elkaar laten zien dat het menens was. De bonden waren bang voor uitstel 
van de op zich zeer wenselijke regeling voor betaald ouderschapsverlof. En de besturenorganisaties 
zagen de risico's wel, maar wilden het erg graag zo snel mogelijk 'zelf' voor het zeggen hebben. 
Daarmee zadelen ze ons inziens wel hun leden, de schoolbesturen op met de mogelijke brokken. 
Hopelijk maken ze dat goed met uitstekende ondersteuning en voorlichting aan hun achterban bij 
de uitvoering van de regeling ouderschapsverlof. Ook hopen we dat ze met spoed de mogelijkheid 
van risicospreiding of fondsvorming onderzoeken. 
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