CONVENANT BELONING SCHOOLLEIDER PRIMAIR ONDERWIJS
Partijen
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als vertegenwoordiger van de
Staat der Nederlanden, hierna te noemen: minister van OCW
en
De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te
noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
- VOS/ABB, Vereniging voor Openbare en algemeen toegankelijke scholen, gevestigd te
Woerden;
- Besturenraad, gevestigd te Voorburg;
- Bond Katholiek primair onderwijs, gevestigd te Den Haag;
- Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), gevestigd te Den Haag
Overwegende
dat het kabinet prioriteit geeft aan het voorkomen en terugdringen van het lerarentekort en
het bevorderen van de kwaliteit van de school als arbeidsorganisatie;
dat het bestaande tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs naar verwachting de
komende jaren nog zal toenemen en verdere professionalisering van het beroep van
schoolleider met het oog op de invoering van lumpsum gewenst is;
dat er knelpunten bestaan t.a.v. de wervingspositie en beloning van de schoolleider van een
kleine basisschool (tot 200 leerlingen);
dat het daarom wenselijk is de aantrekkelijkheid van de functie van de schoolleider van een
kleine basisschool te versterken;
dat het kabinet bij regeerakkoord in de enveloppe voor onderwijs middelen beschikbaar heeft
gesteld om de knelpunten t.a.v. de beloning van schoolleiders van kleine basisscholen op te
lossen voorafgaand aan de invoering van lumpsum in het primair onderwijs;
dat partijen een belangrijke bijdrage willen leveren aan een evenwichtige en
gedifferentieerde beloning van de schoolleider;
Komen overeen:
Artikel 1

Begripsbepaling

In dit convenant wordt verstaan onder:
a. de minister: de minister van OCW;
b. basisscholen: school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor
basisonderwijs;
c. kleine basisschool: een basisschool met een y-waarde tot en met 199;
d. y-waarde: het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande schooljaar, welk aantal
wordt verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen en naar beneden afgerond op een geheel
getal.
e. schoolleider: de directeur van een basisschool als bedoeld in artikel 130, onder a, van het
Rechtspositiebesluit WPO/WEC.
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Artikel 2

Doelen

Partijen streven ernaar:
• de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het beroep van schoolleider in het basisonderwijs te
vergroten;
• scholen meer ruimte te geven voor maatwerk in de aanpak van knelpunten t.a.v. de
beloning van de schoolleider van een kleine basisschool;
• een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het tekort aan schoolleiders zoals dat is
opgenomen in het beleidsplan onderwijspersoneel. Hierin is opgenomen dat het streven is
het tekort aan schoolleiders in 2007 te hebben teruggebracht naar maximaal 250
vacatures.
Artikel 3

Instrumenten

Voor het bereiken van bovenstaande doelen staan partijen de volgende instrumenten ter
beschikking.
In de enveloppe onderwijs zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de beloning van
schoolleiders van kleine basisscholen. Deze middelen worden toegekend aan de
schoolbesturen van kleine basisscholen.
Met deze middelen krijgt het schoolbestuur van een kleine basisschool extra middelen om
maatwerkoplossingen voor knelpunten t.a.v. de (vervulling van een vacature voor)
schoolleider te financieren. De middelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor het
toekennen van een resultaatsgebonden toelage of schaal DB, het aanstellen van extra
ondersteunend personeel of extra taakrealisatie voor de schoolleider1.
Op de besluitvorming over inzet van de middelen zijn de gebruikelijke
medezeggenschapsprocedures van toepassing.
Artikel 4

Resultaten

De VSWO zal in 2004 zorgdragen voor een beschrijving van de niet-normfunctie van integraal
schoolleider op het niveau van schaal DB. De VSWO zal deze functieomschrijving ter beschikking
van de scholen stellen.
De VSWO zal de leden aanbevelen de middelen te besteden aan de gestelde doelen. In dit kader
informeert de VSWO scholen over de beschikbaarheid van de middelen voor verbetering van de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de functie van schoolleider in het PO.
De VSWO zal de leden aanbevelen in het kader van het bestuursformatieplan - na overleg met
de betrokken schoolleider(s) – na te gaan of en zo ja, welke knelpunten er zijn t.a.v. de
functie van de schoolleider en op welke wijze deze kunnen worden opgelost.
Artikel 5

Uitvoering

Ter bevordering van de effectieve uitvoering van dit convenant zal de VSWO relevante
vertegenwoordigers van de doelgroep betrekken bij de voorlichting over, monitoring en
evaluatie van dit convenant.

1

De middelen kunnen niet worden aangewend voor een generieke loonstijging.
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Artikel 6

Financiële afspraken

De minister stelt het volgende budget beschikbaar.
In de jaren 2004 en 2005 is er jaarlijks een budget van €13 miljoen beschikbaar. Vanaf 2006 is er
structureel een budget van €15 miljoen beschikbaar voor maatregelen t.a.v. de schoolleider PO.
De oploop in de middelen vanaf 2006 ten opzichte van 2005 is ter indicatie opgenomen; deze
middelen zijn beleidsmatig gereserveerd. In de begrotingen van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap wordt aangegeven voor welke bedragen verplichtingen worden aangegaan.
Voor het schooljaar 2004/2005 worden de middelen via een subsidiebeschikking aan de
schoolbesturen toegekend. Iedere kleine basisschool ontvangt, ongeacht de schoolgrootte,
eenzelfde bedrag. Vanaf het schooljaar 2005/2006 worden de middelen voor de schoolleider van
kleine basisscholen toegevoegd aan het schoolbudget van deze scholen.
Artikel 7

Monitoring en evaluatie

De VSWO monitort en evalueert de uitvoering en werking van dit convenant medio 2006. De
uitkomsten hiervan zullen in 2006 aan de ondertekenende partijen worden aangeboden. Op basis
van de uitkomsten van de evaluatie zal worden nagegaan of de middelen voldoende effectief zijn
ingezet.
Over de monitoring worden nadere afspraken gemaakt.
Artikel 8

Looptijd

a. Dit convenant treedt in werking op de datum waarop het door alle partijen is ondertekend en
eindigt op 1 augustus 2007.
b. De financiële afspraken als bedoeld in artikel 6 worden gemaakt onder voorbehoud van
belangrijke beleidswijzigingen en/of financiële wijzigingen die door de rijksoverheid worden
ingevoerd.
Artikel 9

Naleving

De afspraken uit dit convenant zijn niet in rechte afdwingbaar.
Artikel 10

Publicatie in Staatscourant

Binnen vier weken na ondertekening van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de
Staatscourant.
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Aldus overeengekomen en in vijfvoud ondertekend,
op 13 oktober 2004 te Den Haag,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Maria J.A. van der Hoeven

VOS/ABB, Vereniging voor Openbare en algemeen toegankelijke scholen,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.J. van Willegen

Besturenraad,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door W. Bos

Bond katholiek primair onderwijs,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Th.J. Joosten

Verenigde Bijzondere Scholen,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door S.J. Steen
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