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Voorwoord 
 
Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Van declareren naar budgetteren. Fuseren?’ 
 
De invoering van lumpsum financiering in augustus 2006 betekent voor alle basisscholen een 
grote verandering. Het huidige declaratiestelsel verdwijnt, een lumpsumsysteem komt daar-
voor in de plaats.  
De directie en het bestuur van de Nicolaasschool willen weten wat de invoering van lumpsum 
financiering voor de organisatie en het financiële beleid van de Nicolaasschool betekent. Ook 
willen directie en bestuur weten welke veranderingen moeten worden doorgevoerd om 
succesvol om te gaan met lumpsum financiering, op organisatorisch, financieel en personeel 
gebied. Dit rapport maakt dat duidelijk. 
 
De onderzoekers werden terzijde gestaan door de heer G.C.A. Nije Bijvank, directeur van de 
Nicolaasschool en de heer W. Spaans, penningmeester van het bestuur van de Nicolaasschool. 
Wij danken hen voor de begeleiding en constructieve inbreng. 
De begeleiding vanuit Saxion Hogeschool IJselland werd verzorgd door de heer A. Borggreve 
en de heer R.H.M. Engberink. Wij danken hen voor de begeleiding en het verscherpen van 
onze inzichten. 
 

Schalkhaar, juni 2004 
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Samenvatting 
 
Op 1 augustus 2006 wordt in het primair onderwijs lumpsum financiering ingevoerd. Dit 
houdt in dat scholen een lumpsumbudget krijgen, waarmee alles betaald moet worden. Nu 
wordt een deel van de gemaakte kosten bij het rijk gedeclareerd. Scholen kunnen zelf bepalen 
waaraan ze het budget besteden. De directie en het bestuur van de rooms-katholieke 
Nicolaasschool willen weten wat de gevolgen zijn van lumpsum financiering. Zij willen 
weten of zelfstandig blijven bij lumpsum financiering mogelijk is of dat een vorm van 
bestuurlijke schaalvergroting noodzakelijk is. 
 
Het doel van het onderzoek is te adviseren of het voor de Nicolaasschool in het kader van de 
invoering van lumpsum financiering verstandig is op te gaan in een groter bestuursverband of 
dat het mogelijk is zelfstandig te blijven.  
 
Voor het realiseren van dit doel is onderzoek gedaan naar wat precies gaat veranderen bij 
lumpsum financiering. Na het bestuderen van de theoretische achtergrond van lumpsum 
financiering en verschillende vormen van bestuurlijke schaalvergroting is gekozen voor het 
vergelijken van fuseren met zelfstandig blijven. Het fuseren in dit hypothetische geval is met 
de Stichting Katholiek Onderwijs Salland (SKOS). Deze stichting zou de meest logische 
fusiepartner zijn vanwege de geografische en gevoelsmatige binding van de Nicolaasschool 
met (scholen in) Salland. Ook hebben scholen die zijn aangesloten bij de SKOS een grote 
mate van autonomie; een belangrijk criterium voor het bestuur en de directie van de Nicolaas-
school. 
 
Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat de Nicolaasschool zelfstandig moet 
blijven. Dit is financieel gezien beter dan fuseren. De Nicolaasschool wil voor haar kinderen 
een veilige, inspirerende en rijke omgeving zijn. Die visie kan het best verwezenlijkt worden 
door zelfstandig te blijven.  
 
De Nicolaasschool is een rijke school met bovengemiddelde onderwijskundige voorzieningen 
en een groot eigen vermogen. De school heeft meer exploitatiekosten dan waar de overheid 
voor betaalt. De school is namelijk groter dan de overheid noodzakelijk acht. Een extra lokaal 
brengt bijvoorbeeld extra exploitatiekosten met zich mee. Het eigen vermogen bedraagt dan    
€. Met de opbrengsten hieruit kan zonder problemen het jaarlijks exploitatietekort van € 
worden opgevuld. Scholen van de SKOS moeten binnen de exploitatiebegroting blijven. Dit is 
voor de Nicolaasschool niet mogelijk omdat dan de visie niet meer verwezenlijkt kan worden. 
Dat verwezenlijken kost nu eenmaal meer geld. 
 
De voorzieningen van de Nicolaasschool zijn te laag; in sommige gevallen zijn die zelfs nega-
tief, iets wat bedrijfseconomisch gezien uiterst merkwaardig is. Om de voorzieningen op peil 
te brengen, dat wil zeggen dermate hoog dat alle toekomstige uitgaven uit de voorzieningen 
kunnen worden betaald, is een eenmalige dotatie van € nodig. Het eigen vermogen is groot 
genoeg om deze dotatie te kunnen doen.  
 
Wachtgeld is een belangrijk risico voor het primair onderwijs. Als een bestuur meer personeel 
in dienst heeft dan waar de overheid voor betaalt, kan een personeelslid ontslagen moeten 
worden. Deze persoon heeft dan recht op wachtgeld. Het Participatiefonds heeft criteria opge-
steld waaraan een bestuur moet voldoen wil het Participatiefonds het wachtgeld betalen in 
plaats van het bestuur zelf. Om aan deze criteria te voldoen is het zaak vooruit te kijken en 
pro-actief leiding te geven.  
 
Een school kan zelfstandig blijven, maar moet goed vooruitkijken en anticiperen op wat 
komen gaat. Het gaat niet om de grootte van een school, maar om de strijdlustigheid: 
 
‘It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog.’ – Mark Twain. 

Schalkhaar, juni 2004 
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1 Inleiding 
 
Per 1 augustus 2006 wordt voor het primair onderwijs lumpsum financiering ingevoerd. Dit 
betekent een grote verandering in het denken en doen van bestuur en directie van de 
Nicolaasschool. Zij hebben opdracht gegeven te adviseren over het al dan niet opgaan in een 
groter bestuursverband. Het onderzoek hiernaar is uitgevoerd door Elmar Hogenboom en 
Arnold Weenink. De looptijd was van begin februari tot en met eind mei 2004. 
 
De rooms-katholieke Nicolaasschool uit Schalkhaar is een eenpitter: een school waarvan het 
bestuur van de stichting het bevoegd gezag over één school is. Aan het eind van de vorige 
eeuw heeft binnen het primair onderwijs een fusiegolf plaatsgevonden onder invloed van 
wijlen mevrouw C.I. Dales, toenmalig minister van onderwijs. Scholen werd voorgehouden 
dat het financieel onmogelijk was eenpitter te blijven.  
De Nicolaasschool wilde graag zelfstandig blijven. Een rapport uit 1998 van Marc Seeters van 
het Centrum voor Onderwijsmanagement Interstudie over bestuurlijke schaalvergroting wees 
uit dat voor de Nicolaasschool zelfstandig blijven financieel haalbaar was. Het onderzoek 
heeft het advies opgeleverd nog vijf jaar zelfstandig te blijven en daarna de mogelijkheden 
opnieuw te bezien.  
 
De financiering van het primair onderwijs gebeurt op basis van een declaratiestelsel en 
geoormerkte budgetten. Het declaratiestelsel houdt in dat basisscholen op basis van het aantal 
en het soort leerlingen een bepaald aantal leraren vergoed krijgen. Of dat een goedkope of een 
dure leerkracht is, is niet van belang: de overheid betaalt. Geoormerkte budgetten zijn 
budgetten waarover de overheid bepaald heeft waaraan ze moeten worden uitgegeven, 
bijvoorbeeld aan ict.   
De invoering van lumpsum financiering in augustus 2006 zal veel veranderen in de finan-
ciering van het primair onderwijs. Schoolbesturen krijgen een budget toegewezen per school 
– op basis van het aantal en het soort leerlingen. Uit dit budget moet alles bekostigd worden, 
behalve het gebouw, daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Schoolbesturen krijgen op 
deze manier meer vrijheid het budget te besteden aan zaken die zij noodzakelijk achten.  
 
Bij lumpsum financiering verschuift het prijsrisico op personeelskosten van het rijk naar het 
schoolbestuur. Met name voor kleine schoolbesturen als dat van de Nicolaasschool is dit een 
ingrijpende verandering, omdat het risico niet gespreid kan worden over meerdere scholen.  
 
Het doel van dit onderzoek is te adviseren of het voor de Nicolaasschool in het kader van de 
invoering van lumpsum financiering verstandig is op te gaan in een groter bestuursverband of 
dat het mogelijk is zelfstandig te blijven.  
 
In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal: 
 
1. Wat zijn de organisatorische en financiële voor- en nadelen voor de Nicolaasschool van 

de verschillende vormen van bestuurlijke schaalvergroting in relatie tot de invoering van 
lumpsum financiering? 

2. Bij het advies om zelfstandig te blijven: welke veranderingen moeten worden door-
gevoerd in de (financiële) organisatie van de Nicolaasschool om lumpsum financiering 
succesvol te implementeren? 

3. Bij het advies om te fuseren: welke zijn de criteria voor de beoordeling van mogelijke 
fusiepartners en hoe worden de scholen in de regio Salland in het licht van deze criteria 
beoordeeld? 

 
Het onderzoeksrapport bestaat uit zeven hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk beschrijft de 
methode van onderzoek; het derde de historie en de organisatie van de Nicolaasschool en het 
vierde de lumpsum financiering. Het vijfde hoofdstuk vergelijkt de Nicolaasschool met de 
SKOS op organisatorisch, personeel en financieel gebied. In het zesde hoofdstuk zijn de 
conclusies beschreven en in het laatste hoofdstuk zijn aanbevelingen opgenomen. 

Schalkhaar, juni 2004 
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2 Methode van onderzoek 
 
In het onderzoek stonden drie vragen centraal (zie hoofdstuk 1). De vragen zijn beantwoord 
door activiteiten uit te voeren die in acht stappen zijn doorlopen. Deze stappen zijn uiteraard 
niet geheel los van elkaar ondernomen.  
 
Stap 1 Literatuuronderzoek (twee weken) 
 
Om een beeld te krijgen van het primair onderwijs, lumpsum financiering en bestuurlijke 
schaalvergroting is een literatuurstudie gedaan. De literatuurstudie vond plaats aan de hand 
van de volgende vragen: 
 Wat zijn de uitgangspunten van lumpsum financiering? 
 Welke vormen van bestuurlijke schaalvergroting bij scholen zijn er? 
 Welke voor- en nadelen hebben de verschillende vormen van bestuurlijke schaal-

vergroting bij scholen? 
 Welke criteria zijn belangrijk bij de keuze voor een bepaalde organisatievorm? 
 Wat is belangrijk bij de keuze van een organisatievorm in het primair onderwijs? 
 Welke risico’s kleven aan zelfstandig blijven? 

 
Achter in het rapport is een lijst opgenomen met de belangrijkste geraadpleegde literatuur en 
internetpagina’s. 
 
Stap 2 Interviews (één week) 
 
Interviews zijn gehouden met deskundigen van het Onderwijsbureau Meppel, Saxion 
Hogeschool IJselland, Saxion Hogeschool Enschede en de Stichting Katholiek Onderwijs 
Salland. Deze interviews vulden de literatuurstudie aan. Uit de literatuurstudie en de inter-
views is een inventarisatie ontstaan met criteria op basis waarvan de keuze voor een bepaalde 
organisatievorm gemaakt moet worden.  
 
Stap 3 Doorlichten organisatie (één week) 
 
Om een beeld te krijgen van de sterkten en zwakten van de Nicolaasschool is de organisatie 
doorgelicht. Dit is gedaan door gesprekken te voeren met de directie en het bestuur en een 
aantal personeelsleden van de Nicolaasschool. Daarnaast zijn documenten als balansen en 
begrotingen bestudeerd om een beeld te krijgen van de financiële situatie. 
 
Stap 4 Keuze voor het vergelijken van fuseren met zelfstandig blijven (één week) 
 
Binnen het primair onderwijs komen naast fusie en zelfstandigheid diverse organisatievormen 
voor, zoals franchise, federatie en coöperatie. Daarnaast is er het convenant, een minder 
structurele vorm van samenwerking, maar geen echte organisatievorm. De keuze voor de ver-
gelijking tussen fuseren en zelfstandig blijven is gemaakt omdat de franchise alleen voorkomt 
bij speciale onderwijsvormen, zoals Montessorionderwijs. Over de coöperatie is weinig 
bekend – deze organisatievorm wordt nagenoeg niet toegepast. De organisatievorm coöperatie 
is niet bestudeerd omdat de mogelijkheden ontbreken een goede vergelijking te maken tussen 
een coöperatie en zelfstandig blijven. De vergelijking tussen federatie en zelfstandig blijven 
wordt niet gemaakt omdat de federatie een opstap is naar een besturenfusie en een federatie 
wordt aangegaan om één bepaald risico te dekken, zoals personeelsrisico. Bij de Nicolaas-
school is geen specifiek risico aan te duiden, waardoor de federatie niet in aanmerking komt 
om mee te vergelijken. De besturenfusie blijft over en is ook de meest logische vergelijking 
omdat in de regio drie bestuursverbanden gesitueerd zijn die alle in aanmerking komen (zie 
hoofdstuk vijf). In bijlage 1 is meer informatie opgenomen over de hier genoemde vormen 
van bestuurlijke schaalvergroting. 

Schalkhaar, juni 2004 
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Stap 5 Keuze voor meest geschikte fusiepartner (één week) 
 
De keuze voor de meest geschikte fusiepartner is gemaakt uit praktische overwegingen. De 
tijd voor het onderzoek was niet voldoende om de Nicolaasschool te vergelijken met alle 
mogelijke organisaties. Daarom zijn in samenspraak met de directie en het bestuur een aantal 
criteria opgesteld waaraan een mogelijke fusiepartner in ieder geval moet voldoen. Hier zijn 
drie mogelijke fusiepartners uit voortgekomen. Deze drie zijn vervolgens aan de hand van een 
aantal andere criteria beoordeeld, waaruit de Stichting Katholiek Onderwijs Salland (SKOS) 
als beste naar voren is gekomen. Het zelfstandig blijven van de Nicolaasschool wordt dus ver-
geleken met fuseren met de SKOS. 
 
Stap 6 Vergelijking van zelfstandig blijven met fuseren met de SKOS (vier weken) 
 
Om tot een onderbouwd oordeel over de beste organisatievorm te komen, is het noodzakelijk 
de twee mogelijkheden met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking is gemaakt door de twee 
situaties te beoordelen op een aantal criteria uit het rapport ‘ABB de maat genomen’ van het 
onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix. Daarnaast zijn de voor- en nadelen op organisato-
risch, personeel en financieel gebied tegen elkaar afgezet. Het resultaat hiervan is dat voor het 
bereiken van de missie en visie van de Nicolaasschool zelfstandig blijven beter is dan fuseren. 
 
Stap 7 Aanbevelingen voor zelfstandig blijven (twee weken) 
 
Het doen van aanbevelingen is noodzakelijk om zelfstandig blijven te laten slagen. Bij stap 
drie bleken bijvoorbeeld de financiën van de Nicolaasschool rooskleurig maar niet helemaal 
op orde. Een aantal voorzieningen is negatief; het eigen vermogen hoog. Dit geeft een 
verkeerde voorstelling van zaken. Het is dus zaak aanbevelingen te doen dit te veranderen. 
Behalve financiële aanbevelingen zijn in dit rapport ook aanbevelingen van organisatorische 
en personele aard opgenomen, gerelateerd aan de invoering van lumpsum financiering in 
2006.  
 
Stap 8 Schrijven van het onderzoeksverslag (drie weken) 
 
De laatste stap is het schrijven van het onderzoeksverslag met daarin alle noodzakelijke 
informatie en aanbevelingen om de directie en het bestuur van de Nicolaasschool tot concrete 
verbeteringen en veranderingen te laten komen.  
 
Kosten van het onderzoek 
 
De kosten van het onderzoek bedragen voor de Nicolaasschool in geld uitgedrukt € 8.456,14. 
In tijd uitgedrukt heeft dit onderzoek de directie en het bestuur van de Nicolaasschool in 
totaal honderd uur gekost, waarvan negentig uur voor de directie en tien uur voor het bestuur. 
Deze uren bestonden voornamelijk uit begeleiding van het onderzoek. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers, zodat voor de door het bestuur bestede tijd geen geldbedrag kan worden 
aangegeven. De negentig uur besteed door de directie kostten de Nicolaasschool € 4.981,14, 
uitgaande van een 40-urige werkweek, 45 werkweken per jaar en een jaarsalaris van € 54.662 
(inclusief vakantiegeld en dertiende maand). De stagevergoedingen voor de onderzoekers 
bedragen in totaal € 3.375. Naast de stagevergoedingen en de tijd van de directie bestaan de 
kosten van het onderzoek uit reproductiekosten en overige kosten van in totaal € 100.  

Schalkhaar, juni 2004 
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3 Beschrijving van de organisatie 
 
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de organisatie van de Nicolaasschool. Achtereen-
volgens worden de historie, de organisatiestructuur, de missie en visie, het personeel, de 
leerlingen en het voedingsgebied, de basisscholen in de gemeente Deventer en de financiën 
besproken.  
 
3.1 Historie  
 
Het openbaar en bijzonder onderwijs werd door een grondwetherziening in 1917 en de onder-
wijswet van 1920 volledig gelijkgesteld. Artikel 192 van hoofdstuk 10 van de grondwet uit 
1917 zegt hierover: ‘Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet 
te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfden maatstaf als het openbaar onderwijs uit 
de openbare kas bekostigd.’ Dit zorgde ervoor dat overal in het land bijzondere scholen 
gesticht werden, zo ook in Schalkhaar. 
‘De notulen van het kerkbestuur (van de rooms-katholieke kerk) d.d. 9 oktober 1918 ver-
melden: “Besloten werd plannen te laten maken voor den bouw eener bijzondere school in 
deze parochie”.’1 Op 1 juli 1921 werd de Nicolaasschool in gebruik genomen aan de Timmer-
mansweg met 98 leerlingen, verdeeld over vier leerkrachten. In mei 2004 zaten 340 leerlingen 
op de Nicolaasschool, verdeeld over veertien groepen en twee locaties.  
Schalkhaar behoorde tot 1997 samen met Okkenbroek, Lettele en Diepenveen tot de 
gemeente Diepenveen, maar behoort nu tot de gemeente Deventer. Historisch gezien is 
Schalkhaar georiënteerd geweest op Salland als regio en Deventer als centrale stad binnen de 
regio. De rivier de IJssel is de geografische grens tussen Overijssel en Gelderland. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat in de loop der eeuwen de dorpen aan de westkant van de rivier (zoals 
Voorst, Twello, Teuge en Wilp) zich hebben georiënteerd op de regio Veluwe IJsselvallei en 
de dorpen aan de oostkant op de regio Salland. Wel oriënteren Twello en Wilp zich op 
Deventer als centrale stad. 
 
3.2 Organisatiestructuur 
 
Het bevoegd gezag van de Nicolaasschool is het bestuur van Stichting Bestuur Rooms-
Katholieke Scholen Schalkhaar, bestaande uit vijf personen. Dit bestuur is het bevoegd gezag 
over één school. Dit wordt aangeduid als eenpitter. 
De Nicolaasschool heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit vier ouders en twee leer-
krachten. De medezeggenschapsraad is verplicht in het onderwijs. Ouders en personeel 
kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. De raad 
heeft adviesrecht over onder andere fusies, vakantieregelingen en veranderingen in de grond-
slag van de school (bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar). De medezeggenschapsraad 
heeft instemmingsrecht over onder andere het vaststellen of wijzigen van het schoolplan of 
het schoolreglement.2

Naast de medezeggenschapsraad heeft de Nicolaasschool een ouderraad, waarin elf ouders 
zitting hebben. De ouderraad organiseert onder andere schoolreisjes en informatie- en thema-
avonden. Een ouderraad is niet verplicht in het onderwijs en heeft dan ook geen wettelijke 
status en taken. De bevoegdheid van de ouderraad beperkt zich tot het adviseren van de 
medezeggenschapsraad over wat leeft onder ouders en leerlingen.2
 
Het Onderwijsbureau Meppel verleent brede dienstverlening aan – voornamelijk katholieke –
besturen in het primair onderwijs op het gebied van administratieve, organisatorische en 
personele zaken. Het Onderwijsbureau is een belangrijk deel van de organisatie van de 
Nicolaasschool. Het verzorgt onder andere de (personeels)administratie en adviseert over het 
technisch onderhoud van de school en beleidszaken als identiteit en vertegenwoordiging.  

                                                      
1 Donders, J., 75 jaar Nicolaas rk basisschool. Schalkhaar, 1996 
2 http://www.minocw.nl/medezeggenschap/algemeen.html 
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3.3 Missie, visie en kwaliteiten 
 
De missie van de Nicolaasschool wordt door de directie als volgt verwoord: ‘De 
Nicolaasschool wil voor kinderen een veilige, inspirerende en ‘rijke’ omgeving zijn, zodat 
alle kansen tot ontwikkeling benut worden. De school heeft als taak de ontwikkeling van de 
kinderen te stimuleren en het zoveel mogelijk toe te rusten, zodat het met succes de voor het 
kind juiste vorm van voortgezet onderwijs kan volgen.’3

De Nicolaasschool is een katholieke school. Die identiteit is voor de school van groot belang. 
Voor de school is het katholieke geloof een inspiratiebron voor de vormgeving van het onder-
wijs. Katholiek onderwijs heeft oog voor God, de schepping en de toekomst, is gericht op de 
vorming van de gehele mens en heeft een bijzonder oog voor de gemeenschap en de 
zwakkeren.4

 
De kwaliteit van de Nicolaasschool bestaat voornamelijk uit de persoonlijke aandacht die 
geschonken wordt aan de leerlingen. De speciale zorg die geboden wordt aan kinderen met 
leerproblemen wordt door ouders bijvoorbeeld gewaardeerd met 3,2 op een schaal van nul tot 
vier.5 Andere punten waaruit de kwaliteit van de Nicolaasschool blijkt, zijn de aanwezigheid 
van een orthopedagoog één dag per week (gefinancierd uit eigen middelen) en de scores van 
een aantal toetsen, zoals de eindtoets en de taalmonitor van de Citogroep. De gemiddelde 
score van de Cito-eindtoets van 2004 was 1,5 % hoger dan het landelijk gemiddelde voor 
vergelijkbare basisscholen. De taalmonitor zegt over de taalontwikkeling op de Nicolaas-
school het volgende: ‘De scores van de leerlingen zijn bovengemiddeld hoog in alle jaar-
groepen’ en ‘de scores van de leerlingen zijn ruim boven het landelijk gemiddelde en boven 
het niveau van de deelnemende scholen.’ 
 
3.4 Personeel 
 
De Nicolaasschool heeft 27 personeelsleden in vaste dienst: 22 leerkrachten, een directeur, 
een adjunct-directeur, een administratief medewerker, een onderwijsassistent en een ortho-
pedagoog. De 22 leerkrachten zijn samen goed voor 14,81 fte.  
De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten op 23 mei 2004 was 42,8 jaar. Deze gemiddelde 
leeftijd is berekend op basis van de werktijdfactor. Eén werktijdfactor is gelijk aan een 
voltijdse werkweek, dat wil zeggen 36,87 uur.6 De leeftijd van een leerkracht met een hogere 
werktijdfactor weegt zwaarder dan de leeftijd van een leerkracht met een lagere werktijd-
factor.  
De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten op de Nicolaasschool is nagenoeg gelijk aan de 
gemiddelde leeftijd van alle leerkrachten in het primair onderwijs in Nederland. In 2002 was 
deze 42,4 jaar.7 De heer Nije Bijvank, directeur van de Nicolaasschool, verwacht dat in de 
komende zes jaar de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel op de Nicolaas-
school sterk zal dalen. Drie leerkrachten, samen goed voor 2,85 fte, zullen in die periode met 
pensioen gaan, waardoor ruimte ontstaat voor verjonging van het personeel. 
 
3.5 Leerlingen en voedingsgebied 
 
De Nicolaasschool heeft 340 leerlingen. Deze leerlingen komen voor het grootste deel uit 
Schalkhaar. De school heeft een goede reputatie, niet alleen in Schalkhaar, maar ook in 
Deventer, waar ongeveer tien procent van de leerlingen vandaan komt. De meeste Deventer 
leerlingen komen uit Keizerslanden en de Ziekenhuisbuurt, de twee wijken van Deventer die 
het dichtst bij Schalkhaar liggen, aan de westkant. Een klein gedeelte van de leerlingen komt 
uit De Vijfhoek, een Deventer nieuwbouwwijk ten zuidoosten van Schalkhaar.  
                                                      
3 Nije Bijvank, G.C.A., Schoolplan van Nicolaas rk basisschool 2003-2007. Schalkhaar, 2003 
4 http://www.onderwijsbureau-meppel.nl/werkvelden/id/id-2003-01.htm 
5 http://scholen.castel.nl/st-nicolaas/info/enquete/enqpres03.ppt 
6 http://www.minocw.nl/arbeidsmarkt/babo 102/10.html 
7 http://www.cbs.nl/nl/publicaties/publicaties/maatschapij/onderwijs/jaarboek-onderwijs2003.pdf 
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De fusie eind vorige eeuw tussen twee rooms-katholieke scholen uit Deventer heeft ervoor 
gezorgd dat zo’n tien procent van de leerlingen uit Keizerslanden en Ziekenhuisbuurt komt. 
Een aantal ouders ervoer de nieuwe sociale samenstelling van de fusieschool als negatief en 
schreef vervolgens hun kind(eren) in bij de Nicolaasschool.  
 
Op het moment wordt een nieuw gedeelte van De Vijfhoek gebouwd, Het Fetlaer. In deze 
wijk worden duizend woningen gebouwd die medio 2004 klaar zullen zijn. Het Fetlaer is het 
gedeelte van De Vijfhoek dat het dichtst bij Schalkhaar ligt. Verwacht wordt dat tien procent 
van de kinderen uit Het Fetlaer de Nicolaasschool zal bezoeken. Een leerlingentalprognose 
van december 2002, opgesteld door het VBKO (Vereniging Besturenorganisaties Katholiek 
Onderwijs), heeft uitgewezen dat tot 2009 een gemiddelde jaarlijkse groei van tien leerlingen 
mag worden verwacht, met een totaal aantal leerlingen van 367 op 1 oktober 2009 als hoogte-
punt.  
 
3.6 Basisscholen in de gemeente Deventer 
 
De gemeente Deventer heeft 33 basisscholen binnen haar grenzen, verdeeld over 51 locaties. 
Dertien scholen hebben twee of drie locaties. Van de 51 locaties zijn twintig openbaar 
(waarvan vier Daltononderwijs en vier speciaal onderwijs), twaalf rooms-katholiek (waarvan 
drie speciaal onderwijs), zes protestants-christelijk, zes interconfessioneel, vijf Montessori en 
twee andersoortig.8

De concurrentie van de Nicolaasschool bestaat voornamelijk uit de openbare Daltonschool in 
Schalkhaar. Daarnaast heeft De Vijfhoek vier basisscholen (twee rooms-katholieke, een open-
bare en een protestants-christelijke) en hebben Keizerslanden en de Ziekenhuisbuurt er drie 
(een rooms-katholieke, een openbare en een protestants-christelijke).8 

 
3.7 Financiën 
 
Het stichtingskapitaal bedroeg op 1 januari 2004 € 878.039,59. Het afgelopen decennium is 
het stichtingskapitaal tot dit bedrag gegroeid door goede investeringen. Het investerings-
klimaat van met name het eind van de vorige eeuw heeft geleid tot kapitaalgroei. Van het 
bedrag op de balans van 1 januari moet een correctie worden aangebracht van € 263.627,81 
om de voorzieningen op het gewenste peil te brengen (zie paragraaf 5.5). Honderdduizend 
euro is gereserveerd voor de uitbreiding van het schoolgebouw in 2005. Het stichtingskapitaal 
dat eind 2005 na correctie en verbouwing overblijft, bedraagt ruim € 514.000. Gecombineerd 
met de algemene reserve van € 113.317,68 bedraagt het eigen vermogen dan € 627.729,46. 
De financiële situatie van de Nicolaasschool is uitstekend. Het verwezenlijken van de missie 
en visie – en dus het blijven bieden van goede kwaliteit – kost meer geld dan de overheid 
beschikbaar stelt, maar kan zonder problemen gefinancierd worden door het grote eigen 
vermogen. Elk jaar heeft de Nicolaasschool een exploitatietekort. Dit tekort wordt echter meer 
dan gecompenseerd door de opbrengsten van het eigen vermogen. In 2003 bedroegen die 
ongeveer veertigduizend euro. Een uitgebreidere beschrijving van de financiële situatie van de 
Nicolaasschool staat in paragraaf 5.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 http://www.deventer.nl/Frm/Frm.inwoners-onderwijs.html 
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4 Theoretisch kader lumpsum 
 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd door de overheid een begin gemaakt met het 
decentraliseren van overheidsdiensten. Door minder regelgeving van bovenaf moesten 
overheidsdiensten efficiënter gaan werken. Dit gold ook voor het onderwijs. Begin jaren 
negentig werd begonnen met autonomievergroting en deregulering in het hoger onderwijs, 
daarna was de beurt aan het voortgezet onderwijs. De grootste verandering was het invoeren 
van lumpsum financiering. Op 1 augustus 2006 wordt ook voor het primair onderwijs 
(bestaande uit basisonderwijs en speciaal onderwijs) lumpsum financiering ingevoerd.  
Lumpsum financiering houdt kort gezegd in dat het huidige stelsel van financiering op basis 
van declaratie wordt omgezet in een budgetstelsel. 
  
4.1 Bekostigingssystemen 
 
In deze paragraaf worden de verschillende bekostigingssystemen in het primair onderwijs 
beschreven. De bekostiging van een onderwijsinstelling in het primair onderwijs gebeurt op 
twee manieren: indirect en direct.  
 
Indirecte bekostiging houdt in dat een intermediaire instantie (bijvoorbeeld de gemeente) geld 
ontvangt van de centrale overheid met als doel dit geld op een bepaalde manier ten goede te 
laten komen aan de scholen. Drie vormen van indirecte bekostiging zijn te onderscheiden: 
goederen en diensten, geld en huisvesting.  
Een voorbeeld van indirecte bekostiging door middel van goederen en diensten is de ver-
zorgingsstructuur die door de centrale overheid beschikbaar is gesteld, zoals instellingen voor 
landelijke onderwijsondersteunende activiteiten zoals pedagogische instellingen en de Cito-
groep. Deze instellingen worden bekostigd door de overheid. 
De bekostiging van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is een voorbeeld van hoe 
intermediaire instanties geld kunnen doorsluizen naar scholen. De gemeenten ontvangen voor 
het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid  van de centrale overheid een bedrag, dat ver-
volgens alleen daaraan mag worden besteed. Het is gericht op kinderen die vanuit maat-
schappelijke omstandigheden gezien een grote kans hebben achterop te raken en dus meer tijd 
en aandacht nodig hebben.  
De derde vorm van indirecte bekostiging is die voor onroerend goed. Dit is de grootste 
indirecte bekostigingsstroom. De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de 
plaatsing van schoolgebouwen en het onderhoud van de buitenkant ervan.   
 
Directe bekostiging door de centrale overheid kan op twee essentieel van elkaar verschillende 
manieren: het declaratiesysteem en het lumpsumsysteem. Het huidige systeem is gebaseerd op 
het declaratiesysteem. 
 
4.1.1 Declaratiesysteem 
 
Bij een declaratiesysteem worden werkelijk door scholen gemaakte kosten vergoed voor 
zover ze voor vergoeding in aanmerking komen: voor zover ze binnen de grenzen van de van 
toepassing zijnde wettelijke bepalingen blijven. Bij het declaratiesysteem zoals dat in het 
onderwijs gebruikt wordt, wordt echter niet feitelijk gedeclareerd: met een voorschot worden 
te maken kosten voorgefinancierd en bij de eindafrekening worden niet-declarabele uitgaven 
verrekend. Een accountant controleert of de uitgaven door de scholen rechtmatig zijn gedaan. 
Personeelskosten worden niet voorgefinancierd, maar rechtstreeks door de overheid betaald. 
 
4.1.2 Lumpsumsysteem 
 
Bij een lumpsumsysteem wordt een bedrag uitgekeerd aan het bestuur van een school. Dat 
bedrag moet worden aangewend voor het uitvoeren van de wettelijke taak van de school: het 
geven van onderwijs. In tegenstelling tot het declaratiesysteem bestaan bij het lumpsum-
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systeem voor het uitgekeerde bedrag weinig tot geen bestedingsvoorschriften: instellingen 
kunnen het bedrag naar eigen inzicht besteden.  
De hoogte van het lumpsumbedrag wordt bepaald op basis van een aantal indicatoren (zoals 
aantal en soort leerlingen, vloeroppervlak, aantal groepen en lokalen) waarvoor normbedragen 
zijn vastgesteld (zoals bedrag per vierkante meter vloeroppervlak). 
In het onderwijs bestaan twee verschillende lumpsumsystemen: genormeerd en gebudget-
teerd. Een genormeerd lumpsumsysteem houdt in dat bij autonome ontwikkelingen in de 
indicatoren het budget verandert. Het budget stijgt bijvoorbeeld als de leerlingenaantallen 
stijgen. Dit systeem wordt toegepast in het voortgezet onderwijs. Een gebudgetteerd 
lumpsumsysteem houdt in dat de omvang van het budget (voor een school) constant is. Het 
budget wordt bijvoorbeeld niet aangepast als de leerlingaantallen stijgen. Dit systeem wordt 
toegepast voor onder meer hbo-instellingen. Het primair onderwijs krijgt te maken met een 
genormeerd lumpsumsysteem. 
 
4.2 Huidige bekostiging 
 
De huidige bekostiging van basisscholen bestaat uit een materieel budget en een personeel 
budget. Het materieel budget is voor het grootste deel vrij te besteden door het schoolbestuur. 
Dit budget wordt in geld aan het schoolbestuur uitgekeerd. ‘Het personele budget is 
onderverdeeld in een budget voor personeelsbeleid (schoolbudget) dat ook in geld wordt 
uitgekeerd en het formatiebudget’ (ULPO:24). 
Het formatiebudget is gebaseerd op het formatiebudgetsysteem (FBS). Dit systeem, ingevoerd 
in augustus 1992, houdt in dat scholen jaarlijks een budget ontvangen, gebaseerd op 
leerlingenaantallen en -kenmerken. Dat budget wordt niet in geld, maar in formatiereken-
eenheden (fre) uitgekeerd. Dit is de formatieruimte. ‘De fre is de maat waarin de kosten van 
functies (bijvoorbeeld leerkracht, directeur, onderwijsassistent) wordt uitgedrukt. Elke functie 
verbruikt een aantal formatierekeneenheden.’9 ‘Een formatierekeneenheid is een verhoudings-
getal dat de verhouding weergeeft in de gemiddelde salariskosten van één formatieplaats.’9 
Het schoolbestuur stelt op basis van de formatieruimte personeel aan, waarvoor de kosten 
(ongeacht de hoogte ervan) gedeclareerd kunnen worden bij de centrale overheid. 
 
De huidige bekostigingssystematiek heeft een aantal nadelen, zoals schotten tussen en oor-
merking van geldstromen. Tussen het materieel budget, het budget voor het personeelsbeleid 
en het formatiebudget bestaan schotten, wat betekent dat geld niet besteed mag worden anders 
dan waarvoor het bestemd is. Geld uit het materieel budget mag bijvoorbeeld niet besteed 
worden aan zaken die betaald moeten worden uit het schoolbudget (dat voor 85 procent aan 
personeel moet worden besteed, de andere vijftien procent mag naar eigen inzicht worden 
besteed). Scholen worden zo beperkt in hun bestedings- en keuzevrijheid, wat de kwaliteit 
van het onderwijs niet ten goede komt.  
Naast schotten tussen budgetten, zijn ook schotten tussen scholen aanwezig. Een bestuur met 
bevoegd gezag over meer dan één school mag niet schuiven met de budgetten van de scholen. 
Geld dat bestemd is voor de ene school mag niet worden overgeheveld naar een andere 
school. Zo kunnen achterstanden bij een armlastige school niet aangepakt worden met geld 
van scholen waar een overschot aan geld is.  
 
Behalve schotten tussen budgetten en scholen, worden sommige gelden geoormerkt. Het 
oormerken van gelden is een nog nauwkeuriger beschreven bestedingsrestrictie dan het 
plaatsen van schotten tussen budgetten of scholen. Van geoormerkte gelden wordt 
nauwkeurig beschreven waaraan het besteed moet worden. Scholen krijgen bijvoorbeeld per 
leerling een geoormerkt bedrag per jaar om te besteden aan ict. Dit geld móet aan ict besteed 
worden. ‘Bestedingsbeperkingen in de vorm van schotten tussen budgetten, of oormerken van 
middelen, vormen een rem op de bestedingsvrijheid’ (ULPO:14). 
 
                                                      
9 http://www.voo.nl 
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4.3 Veranderingen bij lumpsum financiering 
 
De schotten tussen het materieel en personeel budget verdwijnen met ingang van 1 augustus 
2004. De schotten tussen scholen (bij besturen met meer dan één school) verdwijnen met de 
invoering van lumpsum financiering. De bekostiging wordt berekend per school, maar wordt 
aan het schoolbestuur toegekend. Het schoolbestuur kent vervolgens aan elke school een 
budget toe, dat niet gelijk hoeft te zijn aan de berekende bekostiging voor de scholen. 
De oormerking van gelden verdwijnt ook bij de invoering van lumpsum financiering. Het 
schoolbestuur mag dan zelf bepalen waaraan het lumpsumbudget wordt besteed. De 
berekening voor het materieel budget en het budget voor het personeelsbeleid blijft hetzelfde. 
 
Met de invoering van de lumpsum financiering krijgt een schoolbestuur geen formatieruimte 
meer, maar geld. ‘Bij de berekening van het bedrag dat een schoolbestuur ontvangt wordt 
uitgegaan van de landelijk gemiddelde prijs van een formatieplaats’ (ULPO:13). Op basis van 
leerlingenaantallen en -kenmerken worden formatierekeneenheden toegekend. Het aantal toe-
gekende formatierekeneenheden wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde landelijke prijs 
van een formatieplaats. Dat bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan het schoolbestuur. ‘Bij 
individuele besturen kan de gemiddelde prijs van een formatieplaats afwijken van de landelijk 
gemiddelde prijs. Daardoor ontstaan er herverdeeleffecten’ (ULPO:13). 
 
4.3.1 Bestuurlijk kader 
 
‘Door de invoering van lumpsum financiering ontstaat meer vrijheid om op decentraal niveau 
beslissingen te nemen over de besteding en inzet van middelen. Kern daarbij is dat de 
bestedingsvrijheid werkelijk ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen 
zelf. In ons onderwijsbestel ligt (…) de beslissingsbevoegdheid en (…) de verplichting om 
daarover verantwoording af te leggen, bij het bevoegd gezag. (…) Het bevoegd gezag heeft 
als taak ervoor te zorgen dat de scholen beschikken over de middelen en condities om hun 
maatschappelijke opdracht goed te vervullen. Lumpsum biedt betere mogelijkheden dat te 
realiseren, omdat het financieel beleid meer kan worden toegesneden op de onderwijskundige 
omstandigheden van de individuele school of scholen’ (ULPO:16). 
Voor het bestuur verandert bij lumpsum financiering niet veel. De wijzigingen in de WMO 
(Wet Medezeggenschap Onderwijs) 1992 beogen ‘het waarborgen van de betrokkenheid bij 
het besluitvormingsproces omtrent de wijze waarop het bevoegd gezag en/of het management 
invulling geeft aan de bestedingsvrijheid’ (ULPO:20). 
 
4.3.2 Juridisch kader 
 
De WMO 1992 wordt op twee gebieden gewijzigd: op het gebied van informatiebepaling en 
op het gebied van de medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast worden wijzigingen 
aangebracht op het gebied van het directiestatuut in de WPO en WEC (Wet op Primair 
Onderwijs/Wet op de Expertisecentra). 
 
Informatiebepaling 
Op de volgende onderdelen wordt een aanscherping van de algemene bevoegdheden op de 
informatiebepalingen uit de WMO aangebracht (ULPO:20-21): 
 
 Het bevoegd gezag wordt verplicht aan de medezeggenschapsraad transparante en 

volledige informatie te verschaffen die voor de vervulling van de medezeggenschapstaak  
nodig is, over: 
- de door het Rijk jaarlijks berekende lumpsumbekostiging voor scholen die onder het 

bevoegd gezag vallen; 
- de begroting met de geraamde inkomsten en uitgaven en 
- het jaarverslag (balans en exploitatierekening) met informatie over reserves en 

voorzieningen en de onderbouwing daarvan. 
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 De bovengenoemde inlichtingen en gegevens worden uit eigen beweging door het bestuur 
schriftelijk verstrekt. 
 Minstens tweemaal per jaar worden schriftelijk gegevens verstrekt aan de MR of GMR 

(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) over de stand van de inkomsten en 
uitgaven op schoolniveau en bovenschools niveau. 
 Als de MR of GMR vindt dat het bevoegd gezag de informatiebepalingen niet of niet 

voldoende naleeft, bestaat de mogelijkheid de kwestie aanhangig te maken bij de 
geschillencommissie.  

 
‘In de informatie wordt onderscheid gemaakt tussen de afzonderlijke scholen en de 
gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau. De afzonderlijke scholen dienen 
duidelijk herkenbaar te zijn in de verstrekte informatie’ (ULPO: 20). 
 
De bovengenoemde veranderingen gelden voor zowel eenpitters als grotere bestuurs-
verbanden. Echter, de GMR is alleen bij grotere bestuursverbanden van toepassing. 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Op de volgende onderdelen wordt de WMO 1992 wat betreft de Gemeenschappelijke Mede-
zeggenschapsraad aangepast (ULPO:21-23): 
 
 Een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt verplicht gesteld. De huidige 

bepaling dat het bevoegd gezag hiertoe alleen moet overgaan indien de meerderheid van 
de afzonderlijke medezeggenschapsraden dit wenst, komt te vervallen. 
 De huidige bepaling over de hoogte van het aantal leden komt te vervallen. De besturen 

en medezeggenschapsraden krijgen ruimte om zelf invulling te geven aan de GMR. De 
nieuwe wet zegt alleen dát het geregeld moet worden. 
 De adviesbevoegdheden die door de overheid aan de GMR zijn toegekend, zijn: 

- de vaststelling van de hoofdlijnen van het (meerjarig) financieel beleid voor alle 
scholen, waaronder de voorgenomen bestemmingen van de middelen; 

- de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de totale beschikbare lumpsum 
over gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en voorzieningen op 
schoolniveau;  

- de criteria voor het verschuiven van middelen tussen afzonderlijke scholen en 
- de vaststelling of wijziging van het managementstatuut, in het bijzonder de taken en 

verantwoordelijkheden. 
 Het bevoegd gezag is alleen gehouden aan overleg met de GMR, voor zover het adviezen 

betreft zoals die wettelijk zijn vastgesteld, aangevuld met adviezen over zaken die met 
instemming van tweederde van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn 
overgedragen aan de GMR. 

 
Naast veranderingen in de informatiebepaling en de medezeggenschapsraad worden de WPO 
en de WEC ook op het gebied van het directiestatuut gewijzigd. De wijzingen houden het 
volgende in: 
 
 Het directiestatuut wordt vervangen door het managementstatuut. Dit wordt gedaan ‘in 

verband met de opdracht van het bevoegd gezag om ook in het geval van bovenschools 
management helderheid te bieden over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in de 
gehele sturingskolom van de onderwijsorganisatie (schooldirecteur – bovenschools 
management – bestuur). Het statuut is dan niet langer een zaak tussen alleen het bevoegd 
gezag en de directies van de afzonderlijke scholen’ (ULPO:22). 
 Het managementstatuut moet worden opgesteld na overleg met het betrokken 

management, op zowel schoolniveau als bovenschools niveau. Dit maakt duidelijk dat het 
opstellen van een managementstatuut geen eenzijdige handeling is van het bestuur. 
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4.4 Uitgangspunten berekening lumpsum 
 
Voor de berekening van het bedrag van de lumpsum zijn de volgende uitgangspunten 
opgesteld (ULPO:13-14): 
 
 De bekostiging wordt per school berekend. De berekeningswijzen van het materieel 

budget en het budget voor het personeelsbeleid blijven afzonderlijk bestaan. 
 De leerlingenaantallen en -kenmerken blijven de indicatoren voor de omvang van de 

formatie. 
 De bestaande toeslagen (directie, kleine-scholen-toeslag, nevenvestiging) blijven bestaan. 
 Met de leeftijd van het onderwijzend personeel wordt rekening gehouden. Scholen met 

een hogere gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel krijgen een relatief grotere 
lumpsum toegewezen (dit zijn de herverdeeleffecten, zie paragraaf 4.5). 
 De meest bepalende functies (leerkrachten) worden als uitgangspunt genomen bij de 

vaststelling van de berekening van de formules waarmee de hoogte van de lumpsum 
wordt vastgesteld. 
 De bij het vorige punt genoemde formules hebben geen sturende werking: hoeveel geld 

bedoeld is voor onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en directie wordt 
niet aangegeven. 
 De budgetten die bij de declaratiebekostiging verdeeld worden, worden bij de lumpsum 

financiering herverdeeld. Bij de overgang van declaratie naar lumpsum wordt niet meer of 
minder geld verdeeld. 
 De personele bekostiging is gebaseerd op een formatieomvang die gegeven het aantal 

leerlingen voldoende is voor een school in normale omstandigheden. 
 
In juni 2004 publiceert het Cfi (Centrale financiële instellingen) een rekenmodel in de vorm 
van een spreadsheet op www.cfi.nl, waarmee scholen in het primair onderwijs in staat worden 
gesteld een beeld te krijgen van het bedrag dat per 1 augustus 2006 voor die school 
beschikbaar komt.  
 
4.5 Herverdeeleffecten 
 
Herverdeeleffecten zijn de gevolgen van de herverdeling van het beschikbare budget. Zoals 
hierboven beschreven wordt niet meer of minder geld verdeeld, maar wordt het beschikbare 
budget herverdeeld. De volgende herverdeeleffecten zijn de belangrijkste (KP:3-5): 
 
 Scholen met een hoge gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel zullen de effecten 

van de herverdeling het meest merken: zij zullen op andere posten moeten korten, omdat 
van de lumpsum een relatief groter deel gaat naar het betalen van de personeelskosten. 
Een school met een gemiddeld lage leeftijd van het personeel houdt daarentegen meer 
geld over, omdat van de lumpsum een relatief kleiner deel besteed hoeft te worden aan 
personeelskosten. 
 Lumpsum financiering houdt geen rekening meer met de vraag of op een school meer of 

minder bapo10 wordt opgenomen. ‘De feitelijke bapokosten op landelijk niveau worden 
versleuteld in de leeftijdsafhankelijke opslagen’ (KP:3). 
 Directieleden die na een fusie salarisgarantie hebben gekregen, behouden dat recht. 

Scholen krijgen hiervoor echter geen extra vergoeding. Ook hier is het totaal aan lande-
lijke salarisgaranties verwerkt in de gemiddelde personeelslast.  

 
Om de gevolgen van de herverdeling op te vangen, is een overgangsregeling in het leven 
geroepen die de herverdeeleffecten boven een bepaald niveau compenseert. De overgangs-

                                                      
10 ‘De regeling Bevordering Arbeidsparticipatie in het onderwijs (…) maakt het vanaf (…) 52 jaar mogelijk om 
een aantal uren minder te werken tegen doorbetaling van 65 procent loon. Bij onderwijsondersteunend personeel 
wordt het salaris voor 75 procent doorbetaald’ (http://www.ocnv.nl/obondcnv/nieuws/rpnieuws0.xml?id=22026). 
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regeling houdt in dat scholen en schoolbesturen de herverdeeleffecten geleidelijk voor hun 
rekening nemen. ‘Bij de overgangsregeling zal worden vastgesteld hoe groot de herverdeel-
effecten zijn per schoolbestuur. Dit wordt uitgedrukt in een percentage’ (ULPO:7) van het 
gemiddelde loonpeil. Gedurende de overgangsperiode van vier jaar wordt een correctie toe-
gepast. Bij de overgangsregeling worden de positieve en negatieve herverdeeleffecten 
gesaldeerd. Het salderen van de herverdeeleffecten wordt in de overgangsperiode van vier 
jaar afgebouwd.  
 
4.6 Pilot lumpsum 
 
In het eerste halfjaar van 2004 doen 34 schoolbesturen mee aan een pilot. In deze pilot 
werken twaalf schoolbesturen volledig met het lumpsumsysteem. 22 andere schoolbesturen 
houden het declaratiesysteem, maar krijgen enkele verruimingen van de bekostigings-
regelingen. De pilot is bedoeld om lumpsum financiering te testen.  
‘De besturen zullen met hun scholen doelstellingen formuleren voor onderwijsinrichting, 
personeelsbeleid, materieel- en huisvestingsbeleid, die vertaald kunnen worden in een 
meerjarig financieel plan. De ervaringen die deze besturen hiermee opdoen, zullen onderling 
vergelijkbaar worden gemaakt. Vervolgens zullen uit deze ervaringen handreikingen en (…) 
instrumenten worden ontwikkeld’ (ULPO:4). De instrumenten die mogelijk ontwikkeld 
worden, zijn een concept-managementstatuut en een conceptbegroting.  
 
4.7 Implicaties voor de Nicolaasschool 
 
De invoering van lumpsum financiering betekent voor de Nicolaasschool voornamelijk een 
grotere autonomie, gepaard met een grotere verantwoordelijkheid. Om hier goed mee om te 
kunnen gaan, is het ten eerste noodzakelijk dat meerjarig beleid wordt vastgesteld, dat 
vervolgens wordt vertaald naar een meerjarenbegroting. Ten tweede moet worden gezorgd 
voor een managementstatuut waarin precies wordt vastgelegd wat de taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden zijn van de directie, de medezeggenschapsraad en het bestuur en hoe 
daarover verantwoording wordt afgelegd. Ten derde moet de directie meer pro-actief 
handelen in plaats van reactief: meer vooruitkijken, meer met toekomstige veranderingen 
rekening houden en die veranderingen implementeren in het meerjarenbeleid. In hoofdstuk 
zes staat een uitgebreidere beschrijving van de aanbevelingen voor de Nicolaasschool. 
 
Financieel gezien kan voor de Nicolaasschool veel veranderen. De bekostiging wordt bij 
lumpsum financiering berekend op basis van de gemiddelde personeelslast van het gehele 
primair onderwijs. Dit komt neer op verschillen in ontvangsten door een hogere of lagere 
leeftijd van het onderwijzend personeel in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het 
financiële verschil als gevolg hiervan is niet precies te berekenen, omdat het rekenmodel van 
het Cfi pas in juni beschikbaar is. 
  
Met de leeftijd van het onderwijzend personeel wordt rekening gehouden bij de berekening 
van de bekostiging en wordt per toegekende fre een bedrag uitgekeerd. Daarnaast is gesteld 
dat de hoogte van het totaal landelijk uit te keren bedrag bij lumpsum financiering niet 
verschilt met de hoogte bij declareren. Per bestuur kunnen de gemiddelde loonkosten veel 
verschillen. De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten van de Nicolaasschool ligt boven het 
landelijk gemiddelde (42,8 jaar tegenover 42,4)11 maar door een nominale afwijking in de 
leeftijden van leerkrachten kunnen de loonkosten toch onder de landelijke gemiddelde 
loonkosten komen. De reden hiervoor is dat de salarisschalen zoals die in het onderwijs 
gebruikt worden, zijn verdeeld in achttien treden. Elk jaar krijgt een leerkracht een trede 
extra, zodat na achttien jaar het maximum bereikt is.  
 

                                                      
11 http://www.minocw.nl/begroting/kerncijfers 2003/kerncijfers2003.pdf 
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Voorbeeld: een school heeft twee leerkrachten in dienst, de één 24 jaar oud, net begonnen met 
werken en dus trede één. De andere leerkracht is zestig jaar oud, veertig jaar werkzaam in het 
onderwijs en dus trede achttien. De gemiddelde leeftijd is in dit geval 42 jaar, de gemiddelde 
trede 9,5. Een andere school heeft ook twee leerkrachten in dienst, allebei 42 en twintig jaar 
werkzaam in het onderwijs en dus allebei trede achttien. Ondanks dat de gemiddelde leeftijd 
bij beide scholen 42 jaar is, wijken de totale loonkosten af. Dit voorbeeld laat zien dat de 
gemiddelde leeftijd van het leerkrachtenbestand niet per se bepalend is voor hogere of lagere 
loonkosten, maar juist de nominale afwijking van de gemiddelde leeftijd. De afwijking kan 
dus flink schelen per school. Het is voor de scholen dus zaak te proberen onder het landelijk 
gemiddelde te blijven, zodat een positief verschil optreedt.  
 
Het meetjaar voor de lumpsum financiering is 2004-2005. In dat jaar worden de gemiddelde 
loonkosten van de scholen berekend en op basis daarvan wordt vanaf 1 augustus de lumpsum 
uitgekeerd. Dit is voor de Nicolaasschool voordelig, omdat na schooljaar 2004-2005 een 
leraar afscheid neemt van het onderwijzersvak na veertig jaar. Hij telt wél mee voor de 
berekening van de lumpsum, maar bij de invoering van lumpsum financiering zal een andere 
leerkracht zijn plaats ingenomen hebben. Deze leerkracht werkt al op de Nicolaasschool, maar 
krijgt een uitbreiding van het aantal uren dat hij werkt. In 2005 krijgt deze leerkracht trede 
twaalf. Dit levert een positief verschil op van meer dan zevenduizend euro per jaar (met de 
huidige salarissen). Dit voorbeeld laat zien dat grote verschillen kunnen ontstaan bij lumpsum 
financiering. Hier moeten scholen terdege rekening mee houden, dus ook de Nicolaasschool. 
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5   Vergelijking Nicolaasschool en SKOS  
 
In het begin van de jaren negentig werd onder invloed van het ministerie van OC&W een 
begin gemaakt met een fusiegolf in het gehele onderwijs. Hogescholen fuseerden, scholen 
voor voortgezet onderwijs fuseerden en basisscholen fuseerden. Scholen werd voorgehouden 
dat zelfstandig blijven financieel niet mogelijk was. Rampscenario’s waren aan de orde van 
de dag. De ondergang dreigde voor menig school als niet snel opgegaan werd in een groter 
bestuursverband. De (financiële) voordelen van grotere bestuursverbanden zouden immens 
zijn. De doemscenario’s die in die tijd aan eenpitters werden voorgesteld, leken uit te gaan 
van onkundige directeuren zonder visie, niet gehinderd door enige kennis van zaken en 
waarbij de scholen bij de gratie Gods voortbestonden.  
 
Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) beschreef in 1996 in het rapport 
‘ABB12 de maat genomen’ bestuursmodellen op basis waarvan de bekostiging van het ABB-
gedeelte van het primair onderwijs vastgesteld werd. De drie bestuursmodellen die daar uit 
voortkwamen, hielden niet of nauwelijks rekening met de mogelijkheid van een eenpitter. Het 
rapport is een goede afspiegeling hoe tien jaar geleden gedacht werd.  
Het financiële aspect was belangrijk. De verschillen in de hoogte van de bekostiging van een 
eenpitter of een groter bestuursverband waren volgens de algemeen geldende opvatting 
enorm. De ABB-kosten per leerling per jaar waren volgens AEF 350 gulden (€ 160) voor een 
school met vijfhonderd leerlingen en 100 gulden (€ 45) voor een school met drieduizend 
leerlingen, met daartussen andere combinaties. De ABB-kosten bestaan uit bestuurskosten, 
kosten voor externe deskundigen, beheerskosten en administratiekosten. De verschillen 
worden veroorzaakt door schaalgrootte: in de totale kosten zit een vaste kostencomponent die 
relatief kleiner is bij een groter bestuursverband. Dit verschil werd door menigeen aangehaald 
als hét voorbeeld, het bewíjs voor de noodzaak tot fuseren. Nu, tien jaar later, blijkt dat een 
verschil aanwezig is, maar niet in de grootte zoals die door AEF werd aangegeven. Voor de 
Nicolaasschool zou dit totale ABB-kosten moeten betekenen van € 54.400 (340 leerlingen * € 
160 per leerling). Helemaal duidelijk is niet welke kosten door AEF worden meegerekend, 
maar als alle mogelijke kosten worden meegerekend is het totaal van ABB-kosten voor de 
Nicolaasschool € 20.940,60: € 61,58 per leerling, een verschil van bijna honderd euro (per 
leerling!) met wat AEF beweert. 
De overtrokkenheid van de reacties zijn typerend voor die tijd, midden jaren negentig. 
Beweringen werden voor waar aangenomen zonder het werkelijke verschil na te rekenen. 
 
Tegenwoordig worden vraagtekens geplaatst bij het moeten fuseren. Het rapport 
‘Bureaucratisering in het onderwijs’ van de Onderwijsraad uit april 2004 concludeert ‘dat in 
de begrotingen en de bestedingen (…) verschuivingen zijn opgetreden van het primaire naar 
het secundaire proces. (…) daardoor bestaat kans op bureaucratisering.’ Over de kosten-
voordelen per leerling zegt de Onderwijsraad: ‘Uit een onderzoek van Merkies (2000) naar de 
kostenbesparingen (…) blijkt dat de kosten per leerling halveren bij groei van een school van 
twintig naar honderd leerlingen. (…) boven de tweehonderd leerlingen nemen de 
schaalvoordelen echter sterk af.’  
 
Het Ministerie van OC&W heeft onder andere op basis van het rapport van AEF ingezet op 
bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs. Het aantal eenpitters daalde van 1.230 in 1998 
tot ongeveer 860 in 2001.13 Achteraf bleek dat veel besturen de keuze voor fuseren hebben 
gebaseerd op een ongefundeerd angstgevoel. Zelfstandig blijven heeft veel voordelen en is 
goed mogelijk gebleken. De huidige tendens van het Ministerie van OC&W is dan ook om 
eenpitters te ondersteunen in het zelfstandig blijven.   
 

                                                      
12 ABB: administratie, bestuur en beheer 
13 http://www.minocw.nl/begroting/kerncijfers9802/28.html 
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De bekostiging door de overheid is voldoende, ook voor eenpitters. De personeelskosten 
worden grotendeels gedekt door het formatiebudgetsysteem (FBS, op basis van het leerlingen-
aantal wordt een hoeveelheid formatierekeneenheden aan een bestuur toegewezen, waarmee 
personeel in dienst genomen en gehouden kan worden) op declaratiebasis (het maakt geen 
verschil wat het salaris van een leerkracht is). De gemeente is verantwoordelijk voor de 
huisvesting van de school en het onderhoud van de buitenkant van het schoolgebouw. Voor 
alle andere componenten wordt voldoende geld beschikbaar gesteld om ook eenpitters in staat 
te stellen voort te blijven bestaan, zonder dat dat de kwaliteit van het onderwijs aantast. Voor 
de Nicolaasschool is de bekostiging van het technisch en preventief onderhoud van de binnen-
kant van de school niet voldoende, waarover in paragraaf 5.5 meer.  
De algemeen directeur van de SKOS en de directeur van de basisschool in Lettele, onderdeel 
van de SKOS, gaven aan dat financiële argumenten voor fuseren geen opgeld doen. De wil 
om te fuseren moet ingegeven worden door andere voordelen die behaald kunnen worden, 
zoals op het gebied van personeelsmobiliteit, kennisdeling en risicospreiding. Deze redenen 
hebben uiteindelijk wel een financiële component in zich, met name personeelsmobiliteit en 
risicospreiding. Dit wordt verder beschreven in 5.4.  
 
5.1 Voor- en nadelen eenpitters en grotere bestuursverbanden 
 
In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van eenpitters en grotere bestuursverbanden ten 
opzichte van elkaar beschreven. Deze zijn gebaseerd op literatuurstudie en gesprekken met 
deskundigen, zoals mevrouw Dechesne van het Onderwijsbureau Meppel. Er wordt nog geen 
oordeel gegeven over de mate waarin de voor- en nadelen van toepassing zijn op de Nicolaas-
school. De voor- en nadelen komen niet altijd en niet bij alle besturen voor. Dit zijn de meest 
voorkomende voor- en nadelen: de lijst is niet uitputtend. 
 
5.1.1 Eenpitters 
 
Onder een eenpitter wordt hier een bestuur met bevoegd gezag over één school verstaan. In 
Nederland zijn nog ongeveer 860 eenpitters in het primair onderwijs.14

 
Voordelen 
 behoud van zelfstandigheid en autonomie (zelf beleid bepalen, eigen verantwoordelijk-

heid); 
 behoud van eigen identiteit; 
 sterkere binding van de omgeving (dorp/buurt en ouders) met de school; 
 snel beslissingen kunnen nemen (korte communicatielijnen) en 
 directie en bestuur zijn op de hoogte van en betrokken bij alles binnen de organisatie. 

 
Nadelen 
 geen schaalvoordelen (risicospreiding, gezamenlijke inkoop van goederen en diensten); 
 personeelsverzuim is moeilijk op te vangen; 
 geen personeelsmobiliteit; 
 weinig doorgroeimogelijkheden personeel; 
 weinig gestructureerde kennisdeling met andere scholen en 
 de directie en het bestuur moeten van veel markten thuis zijn. 

 

                                                      
14 http://www.minocw.nl/begroting/kerncijfers9802/28.html 
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5.1.2 Grotere bestuursverbanden 
 
Onder een groter bestuursverband wordt verstaan: een bestuur met bevoegd gezag over meer 
dan één school. Het aantal schoolbesturen is sinds 1990 teruggelopen van 3.50015  tot 1.797 in 
2002.16  
 
Voordelen 
 grote personeelsmobiliteit; 
 schaalvoordelen (inkoop van producten en diensten); 
 kennisdeling van directeuren en leerkrachten onderling; 
 de directeur kan zich (bij aanwezigheid van bovenschools management) toespitsen op 

onderwijskundige kerntaken; 
 mogelijkheid tot specialisatie van leerkrachten en directeuren; 
 mogelijkheid om specialisten in huis te halen, zoals remedial teacher; 
 veel bestuurskracht;  
 veel kennis aanwezig door groter personeelsbestand; 
 relatief lage ABB-kosten en 
 grote risicospreiding. 

 
Nadelen 
 weinig mogelijkheden voor directeuren om zelf beleid te bepalen; 
 weinig zelfstandigheid van scholen om beleid toe te spitsen op lokale situatie; 
 weinig betrokkenheid van ouders en buurt en 
 lange communicatielijnen. 

 
5.2 Selectie meest geschikte fusiepartner 
 
De keuze om te fuseren of zelfstandig te blijven moet gemaakt worden met één vraag op de 
voorgrond: wat is het beste voor de kwaliteit van het onderwijs op de Nicolaasschool op de 
lange termijn? Alle keuzes die gemaakt worden, moeten uiteindelijk bijdragen aan de 
kwaliteit van het onderwijs op de Nicolaasschool. Onderwijs geven is dienstverlening. De 
klant is het belangrijkste bij dienstverlening; hier is dat de leerling. Om een keuze te kunnen 
maken, moeten twee of meer mogelijkheden met elkaar vergeleken worden. De vergelijking 
die in dit hoofdstuk wordt gemaakt, is die tussen zelfstandig blijven en fuseren met de 
Stichting Katholiek Onderwijs Salland (SKOS) op organisatorisch, financieel en personeel 
gebied.  
 
Om de situatie bij zelfstandig blijven te kunnen vergelijken met de situatie bij fuseren, is de 
meest waarschijnlijke fusiepartner geselecteerd. Dit is de SKOS. In deze paragraaf wordt 
beschreven waarom de SKOS de meest logische fusiepartner is, als de Nicolaasschool zou 
fuseren. 
 
Het bestuur en directie van de Nicolaasschool gaven de volgende criteria waar een mogelijke 
fusiepartner in ieder geval aan moet voldoen: 
 geografisch nabij de Nicolaasschool (regio’s Stedendriehoek en Salland) en 
 onderschrijven van katholieke identiteit. 

 
Op basis hiervan zijn drie mogelijke fusiepartners geselecteerd: de SKOS, Stichting Quo 
Vadis (voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk onderwijs in Almelo, 
Deventer en Twenterand) en de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG, 
Voorst en Twello). Deze drie zijn getoetst aan de volgende criteria, opgesteld in overleg met 
de directie en het bestuur van de Nicolaasschool. 

                                                      
15 Voncken, E., Vernieuwing, juni 2003 
16 http://www.minocw.nl/begroting/kerncijfers9802/28.html 
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De fusiepartner moet (in volgorde van belangrijkheid): 
1. meer gericht zijn op het platteland dan op de stad. Historisch is Schalkhaar georiënteerd 

op het platteland, gezien de leerlingenpopulatie en het voedingsgebied. De cultuur van de 
Nicolaasschool sluit beter aan op de cultuur binnen een organisatie waarbij voornamelijk 
plattelandsscholen zijn aangesloten; 

2. geografisch gericht zijn op Salland als gebied en Deventer als centrale stad binnen dat 
gebied. Historisch zijn Schalkhaar en de Nicolaasschool georiënteerd op Salland en 
Deventer. Directie- en bestuursleden van scholen uit Salland hebben al decennialang een 
band met elkaar en met de scholen. Met scholen uit een andere regio dan Salland is de 
Nicolaasschool vrijwel onbekend;  

3. de Nicolaasschool voldoende autonomie bieden zelf het onderwijskundig beleid te 
ontwikkelen en aan te passen op de leerlingen en de omgeving van de Nicolaasschool; 

4. financieel gezond zijn. Het stichtingskapitaal van de Nicolaasschool moet niet worden 
aangewend om tekorten aan te vullen. Zo blijven financiële middelen beschikbaar om de 
visie en doelstellingen van de Nicolaasschool tot op zekere hoogte te verwezenlijken en 

5. tegemoetkomen aan de identiteit van de school in de brede zin van het woord. De 
Nicolaasschool moet voldoende autonomie krijgen om de identiteit van de school uit te 
dragen naast de identiteit van de fusiepartner.  

 
Van de drie mogelijke fusiepartners voldoen de SKOS en de SKBG aan het eerste criterium. 
De SKOS en Quo Vadis voldoen aan het tweede criterium. Het bestuur en de directie van de 
Nicolaasschool hebben aangegeven dat dit de twee belangrijkste criteria zijn. De SKOS 
voldoet als enige aan beide. Schalkhaar behoort weliswaar tot de gemeente Deventer, van 
oudsher hebben Schalkhaar in het algemeen en de Nicolaasschool in het bijzonder meer op 
met het platteland, met name het Sallandse. Ze kunnen zich meer identificeren met dorpen als 
Lettele, Wijhe en Olst (de katholieke scholen in deze dorpen vallen onder het bevoegd gezag 
van de SKOS). 
De eerste keus van zowel de directie als het bestuur is de SKOS. De voornaamste reden 
hiervoor is de identificatie met Salland. Cultuurverschillen zijn tussen Sallandse plattelands-
scholen en de Nicolaasschool minder aanwezig dan tussen de Nicolaasschool en scholen uit 
Deventer.  
 
Op basis van de bovenstaande argumenten is gekozen om de SKOS op de laatste drie criteria 
te beoordelen. Als deze beoordeling positief uitvalt, wordt de SKOS gekozen om de 
Nicolaasschool mee te vergelijken. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van gegevens 
die zijn verstrekt door de heer Peeters, algemeen directeur van de SKOS. 
 
Autonomie 
Het budget dat bestemd is voor de afzonderlijke scholen van de SKOS blijft bij de scholen. 
De enige afdracht aan het bovenschools management is zeven procent van het budget voor de 
materiële instandhouding. Hieruit worden de ABB-kosten betaald. De directeuren van de 
scholen hebben veel vrijheid om zelf onderwijskundig beleid te ontwikkelen en op basis 
daarvan een begroting te maken. De enige eis van het bovenschools management is dat de 
school binnen de exploitatiebegroting blijft.  
Dat het toegewezen budget bij de school blijft en naar eigen inzicht besteed mag worden – 
binnen de gemaakte afspraken – geeft aan dat de scholen een bepaalde mate van autonomie 
hebben. Het onderwijskundig beleid wordt door de directeuren zelf bepaald, ook een teken 
van autonomie. Beleid op andere gebieden, bijvoorbeeld kwaliteit, wordt gemaakt door een 
commissie te vormen van zes of zeven directeuren die vervolgens de uitkomsten voorleggen 
aan de andere directeuren, waarna bij goedkeuring het beleid vaststaat. Hierin zijn de scholen 
niet helemaal autonoom, maar hebben wel invloed. Verwacht wordt dat de autonomie van de 
scholen binnen de SKOS de komende jaren wel minder wordt, doordat steeds meer zaken 
worden aangepakt door de hierboven beschreven commissies.  
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Financiën 
Volgens de heer Peeters is de SKOS financieel gezond. Precieze cijfers zijn echter niet 
beschikbaar. De financiële status van de SKOS is enigszins af te leiden uit het feit dat de 
ingebrachte stichtingskapitalen van de tien gefuseerde besturen tussen de vijftig- en vier-
honderdduizend euro lag. Het stichtingskapitaal is sinds de stichting in 1996 niet af- maar 
toegenomen en neemt nog steeds toe. De hoogte ervan is niet bekend. 
De voorzieningen van alle afzonderlijke scholen zijn op een algemeen niveau gebracht met 
geld uit het stichtingskapitaal. Dit zijn de voorzieningen voor meubilair, het onderwijsleer-
pakket, onderhoud, ict en personeel. De reguliere uitgaven vallen onder deze vijf posten: 
onverwachte uitgaven zullen niet plaatsvinden. Voor het doen van buitengewone uitgaven 
moet een plan ingeleverd worden dat door het bovenschools management goed- of afgekeurd 
wordt. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld bouwkundige aanpassingen aan het schoolgebouw. 
 
Identiteit 
De identiteit van de school (hier: de kenmerken van de school zoals die naar de omgeving en 
directe betrokkenen worden uitgedragen) wordt bepaald door de directeur van de school. De 
SKOS treedt wel op als bevoegd gezag naar buiten, bijvoorbeeld naar de rijksoverheid en de 
gemeentelijke overheid. 
  
Uit het bovenstaande blijkt dat de SKOS aan alle criteria voldoet. Daarom wordt voor de 
Nicolaasschool de situatie van zelfstandig blijven vergeleken met de situatie bij fuseren met 
de SKOS en wordt op basis daarvan een oordeel gegeven over zelfstandig blijven of fuseren. 
De vergelijking wordt gemaakt op drie gebieden: organisatie, personeel en financiën. 
 
5.3 Organisatie  
 
De decentralisatie van het primair onderwijs heeft geleid tot meer taken en bevoegdheden 
voor bestuur en management. Verantwoordelijkheden, onder andere op onderwijskundig en 
financieel gebied, zijn verlegd van de overheid naar het management en bestuur van scholen. 
Het beleid, met voorheen voornamelijk uitvoeringsgerichte sturing, gaat meer richting een 
anticiperende en initiërende werkstijl, gericht op de omgeving en onderwijsontwikkeling. De 
decentralisering beleeft haar voorlopig hoogtepunt met de invoering van lumpsum 
financiering in augustus 2006. De lumpsum financiering zorgt voor een nog grotere financiële 
vrijheid – en dus meer verantwoordelijkheid – voor management en bestuur.  
 
5.3.1 Kerneisen uit ‘ABB de maat genomen’ 
 
Het rapport ‘ABB de maat genomen’ van AEF heeft vier kerneisen voor bestuur en 
management van een basisschool geformuleerd. Drie van deze kerneisen zijn van belang voor 
de keuze voor fuseren of zelfstandig blijven. De laatste kerneis, toepasbaarheid, wordt niet 
meegenomen in de keuze voor zelfstandig blijven of fuseren. De reden hiervoor is dat in het 
rapport van AEF gewerkt wordt met andere vormen van organisatie, zoals federatieve samen-
werking en institutionele fusie. De vormen van organisatie in dit rapport zijn zelfstandig 
blijven en fuseren. Beide zijn voor de Nicolaasschool toepasbaar en dus treedt bij de kerneis 
toepasbaarheid geen verschil op. 
 
De kerneisen zijn: 
 
Beleidskracht 
‘De vorm van bestuur en management moet mogelijkheden bieden om op verschillende 
beleidsterreinen ervaringen uit te wisselen (…) en invloed uit te oefenen. Er moet capaciteit 
zijn voor bestuur en leiding. Deze beleidscapaciteit laat zich uitdrukken in beschikbare tijd en 
deskundigheid bij bestuurders, leidinggevenden en andere medewerkers’ (ABB:14). 
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Sturend vermogen 
‘De vorm van bestuur en management moet het mogelijk maken dat de organisatie en de 
activiteiten zich aanpassen aan veranderende situaties, beschikbare middelen en omgevings-
invloeden. Er moeten goed afgewogen beslissingen genomen kunnen worden, die ook 
effectief gemaakt worden’ (ABB:14). 
 
Doelmatigheid 
‘De vorm van bestuur en management garandeert een doelmatig gebruik van tijd, deskundig-
heid en menselijke energie doordat de activiteiten helder, resultaatgericht en samenhangend in 
de structuur zijn ondergebracht’ (ABB:15). 
 
Toepasbaarheid 
‘De structuur moet rekening houden met kenmerken van het basisonderwijs, open staan voor 
verandering en geschikt zijn voor toepassing in uiteenlopende omstandigheden’ (ABB:15). 
 
5.3.2 Kwaliteitscriteria 
 
Voor elke kerneis zijn een aantal kwaliteitscriteria opgesteld, waaraan organisatievormen 
getoetst worden. Hieronder worden de criteria van de kerneisen beschreven die voor de keuze 
tussen zelfstandig blijven en fuseren van belang zijn. Vervolgens worden de Nicolaasschool 
en de SKOS op deze criteria beoordeeld en met elkaar vergeleken. 
 
Beleidskracht 
Van de kerneis beleidskracht zijn vier onderdelen van belang bij de keuze tussen fuseren en 
zelfstandig blijven: interne en externe beleidscapaciteit en beleidscapaciteit op de gebieden 
functionele ondersteuning en onderwijskundige ontwikkeling.  
 
Interne beleidskracht vertaalt zich in de mate waarin de organisatie erin slaagt draagvlak te 
scheppen bij ouders, medewerkers en andere betrokkenen (bestuursorganen, schoolvereniging 
en medezeggenschapsraad) (ABB:14). De interne beleidskracht van de Nicolaasschool is 
groter dan bij de SKOS. De reden is dat het management en het bestuur van de 
Nicolaasschool sneller en directer kunnen communiceren met medewerkers en overleg-
organen. De communicatielijnen zijn korter, waardoor beslissingen sneller genomen en 
uitgevoerd kunnen worden. 
 
Externe beleidskracht is de mate waarin de organisatie erin slaagt invloed uit te oefenen op 
instanties (gemeente, overheid, besturenorganisaties en samenwerkingsverbanden) en kennis 
en ervaring uit te wisselen met andere organisaties (ABB:14). De externe beleidskracht is bij 
de Nicolaasschool klein, bij de SKOS groot. De SKOS heeft meerdere directeuren die met 
elkaar ervaringen en kennis uitwisselen, waardoor meer kennis aanwezig is. De SKOS wordt 
door overheidsinstanties en overlegorganen als gesprekspartner serieuzer genomen dan de 
Nicolaasschool omdat de SKOS een (veel) grotere organisatie is.  
Een voorbeeld: Henk de Graaf, beleidsmedewerker bij de gemeente Deventer, vertelde dat bij 
het ontwikkelen van beleid vooroverleg plaatsvindt met Quo Vadis en de Montessori- 
scholen. In dit vooroverleg wordt beleid gemaakt, dat vervolgens aan andere – kleinere – 
besturen wordt voorgelegd, zoals de Nicolaasschool. Zij hebben vervolgens nog maar een 
beperkte mogelijkheid om invloed uit te oefenen, omdat de twee genoemde besturen meer dan 
de helft van de Deventer scholen vertegenwoordigen. 
 
Beleidskracht op ondersteunende functionele gebieden is de mate waarin beleidscapaciteit 
aanwezig is binnen de organisatie voor personeelsbeleid, financiële zaken en beheer 
(ABB:14). Binnen de SKOS is hiervan meer kennis aanwezig. De SKOS heeft meer beleids-
kracht op dit gebied dan de Nicolaasschool. De SKOS heeft personeel voor het verzorgen van 
de administratie, waardoor bijvoorbeeld overzichten snel beschikbaar zijn. Informatie en 
resultaten zijn sneller aanwezig dan bij de Nicolaasschool. De Nicolaasschool wordt onder-
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steund door het Onderwijsbureau Meppel, waarvoor een vergoeding wordt betaald van ruim 
duizend euro per maand. De ondersteuning vindt plaats op zes gebieden, te weten beheer, 
vertegenwoordiging en organisatie, identiteit, onderwijs, materiële zaken en financiële zaken. 
Door de ondersteuning van het Onderwijsbureau Meppel is de beleidskracht op onder-
steunende functionele beleidsgebieden van de Nicolaasschool redelijk tot goed. 
 
Beleidskracht voor onderwijskundige ontwikkeling wordt uitgedrukt in de mate waarin 
beleidscapaciteit aanwezig is voor onderwijskundige vernieuwing en kwaliteitsbewaking 
(ABB:14). De SKOS heeft meer beleidscapaciteit voor onderwijskundige ontwikkeling dan 
de Nicolaasschool, omdat hiervan bij de SKOS meer kennis aanwezig is door kennis-
uitwisseling van directeuren. Door de kennisuitwisseling worden minder ontwikkelingen over 
het hoofd gezien en kan sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen. Wel kunnen door de 
grotere interne beleidskracht (kortere communicatielijnen) van de Nicolaasschool 
vernieuwingen op onderwijs- en kwaliteitsgebied sneller worden doorgevoerd.  
 
Sturend vermogen 
Van de kerneis sturend vermogen zijn twee onderdelen van belang voor de keuze tussen 
fuseren en zelfstandig blijven: de mogelijkheid tot buurtgericht beleid en de ruimte voor eigen 
beleid op de school. 
 
De mogelijkheid tot buurtgericht beleid en de ruimte voor eigen beleid zijn groter bij het 
zelfstandig blijven van de Nicolaasschool dan bij fuseren met de SKOS. De scholen onder het 
bevoegd gezag van de SKOS hebben veel autonomie, bijvoorbeeld voor onderwijskundig 
beleid. Op andere gebieden, zoals kwaliteit, hebben de scholen minder autonomie en wordt 
door het bovenschools management in overleg met directeuren beleid gemaakt en door-
gevoerd. Het management van de Nicolaasschool maakt al het beleid zelf, zonder inmenging 
van een bovenschools management. Per definitie heeft een zelfstandige school dus meer 
ruimte voor het maken van eigen beleid. In het primair onderwijs is sterk de behoefte aan-
wezig het schoolbeleid af te stemmen op de omgeving, de buurt of het dorp. Door zelf het 
beleid te maken, is dit volledig mogelijk. 
 
Doelmatigheid 
Van de kerneis doelmatigheid zijn drie onderdelen van belang voor de keuze tussen fuseren 
en zelfstandig blijven: korte communicatielijnen, optimaal gebruik van de inzet van vrij-
willigers en een beperkte overhead. 
 
Bij de Nicolaasschool zijn de communicatielijnen korter dan bij de SKOS. Bij de SKOS is 
een extra organisatielaag vergeleken met de Nicolaasschool, in de vorm van het bovenschools 
management. De communicatie van de hoogste laag naar de onderste is dus langer. Bij de 
Nicolaasschool verloopt de communicatie direct van het management naar de leerkrachten. 
Communicatie van het bovenschools management naar de leerkrachten verloopt via de 
locatiedirecteur en gaat in twee stappen.  
 
Bij de Nicolaasschool is het gebruik van vrijwilligers optimaal. Door het zelfstandige karakter 
van de school, gecombineerd met de binding die het dorp Schalkhaar en haar inwoners 
hebben met de Nicolaasschool, is nooit een gebrek aan vrijwilligers voor bijvoorbeeld ouder-
avonden, de oudercommissie, overblijven, schoolreisjes en andere buitenschoolse activiteiten. 
Het is niet aan te geven of de inzet van vrijwilligers op hetzelfde peil zou zijn als de Nicolaas-
school fuseert met de SKOS. De verwachting is echter dat die inzet minder wordt, omdat de 
omgeving dan minder binding heeft met de Nicolaasschool als die fuseert met de SKOS. Er 
kan een gevoel ontstaan dat de school niet meer ‘van het dorp is’ – iets wat sterk leeft in 
Schalkhaar – waardoor vrijwilligers zullen stoppen.  
 
De overhead is bij zelfstandig blijven groter dan bij fuseren met de SKOS. De financiële 
vergelijking tussen zelfstandig blijven en fuseren wordt gemaakt in paragraaf 5.5.  
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     Sterk  Redelijk  Zwak 
Beleidskracht 
Intern     Zelfstandig Fuseren 
Extern     Fuseren    Zelfstandig 
Ondersteunend financieel  Fuseren  Zelfstandig 
Onderwijskundige ontwikkelingen Fuseren  Zelfstandig 
 
Sturend vermogen 
Buurtgericht beleid mogelijk  Zelfstandig   Fuseren 
Ruimte voor eigen beleid  Zelfstandig Fuseren 
 
Doelmatigheid 
Korte communicatielijnen  Zelfstandig Fuseren 
Optimaal gebruik vrijwilligers  Zelfstandig Fuseren 
Beperkte overhead   Fuseren  Zelfstandig 
 
Tabel 5.1 Vergelijking kerneisen en criteria uit ‘ABB de maat genomen’ 
 
5.3.3 Organisatiestructuur 
 
Nicolaasschool 
Het bevoegd gezag van de Nicolaasschool is de Stichting Bestuur Rooms-Katholieke Scholen 
Schalkhaar. Het is alleen het bevoegd gezag over de Nicolaasschool. Het bestuur bestaat uit 
vijf leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden. Het is 
een bestuur op afstand. ‘Dat houdt in dat op hoofdlijnen wordt bestuurd en dat de meeste 
taken en verantwoordelijkheden naar de (…) organisatie zijn gedelegeerd.’17 De directeur is 
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het beheer van het schoolgebouw en het 
onderwijskundig en financieel beleid.  
Het Onderwijsbureau Meppel verleent ondersteunende diensten op het gebied van personeel, 
vertegenwoordiging en organisatie, gebouwbeheer, financiën, identiteit en onderwijs.  
De Nicolaasschool heeft een medezeggenschapsraad bestaande uit vier ouders en twee leer-
krachten, en een ouderraad bestaande uit elf ouders van leerlingen. De medezeggenschaps-
raad heeft instemmings- en adviesrecht over voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. 
De medezeggenschapsraad vergadert minimaal twee keer per jaar met het schoolbestuur. In 
het medezeggenschapsreglement is beschreven over welke aangelegenheden het school-
bestuur advies of instemming aan de medezeggenschapsraad moet vragen. De ouderraad heeft 
een adviesfunctie en overlegt met de directie en medewerkers over alles wat voor de 
leerlingen en ouders belangrijk is. 
 
Stichting Katholiek Onderwijs Salland 
Het bestuur van de SKOS is het bevoegd gezag over twintig scholen. Een algemene directie 
zorgt voor het algemeen beleid in en het beheer van de gehele organisatie. Deze directie 
bestaat uit een algemeen directeur die terzijde wordt gestaan door een directeurenraad, waarin 
drie commissies gevormd zijn (één voor personeel, één voor onderwijs en één voor beheer en 
financiën). ‘In de directeurenraad komen alle directeuren regelmatig onder voorzitterschap 
van de algemeen directeur bijeen. Verder bereiden de directeuren in de verschillende 
beleidscommissies beleidsstukken voor. De voorzitters van de drie commissies vormen het 
directe aanspreekpunt voor de algemeen directeur. Zij vormen de verbinding tussen de 
algemeen directeur en de directeuren van de scholen.’18 De directie is door het bestuur 
gemandateerd hiërarchisch leiding te geven aan de schooldirecteuren en andere medewerkers. 
‘Samen met de schoolcommissie zet de directeur beleid binnen zijn school uit en zorgt hij 
voor voldoende draagvlak.’18

                                                      
17 http://www.vluchtelingen-werk.nl/hoekschewaard/02010000.html 
18 http://www.skos.nl 
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Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en controleert en fiatteert de begroting en de jaarrekening. 
Vooraf worden de kaders aangegeven voor het goedkeuren van beleidsstukken en achteraf 
wordt gecontroleerd door middel van verslagen. 
Elke school heeft een medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. 
‘De medezeggenschapsraad initieert, controleert en toetst het beleid en de beleidsvoornemens 
op schoolniveau.’19 De Stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
‘Deze raad behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor de aangesloten scholen.’20 ‘De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad controleert, 
toetst en initieert het beleid via aangereikte beleidsvoornemens en managementverslagen.’19

  

 
 
Figuur 5.1 Organogram Nicolaas rk basisschool 
 

 
 
Figuur 5.2 Organogram Stichting Katholiek Onderwijs Salland 
 

                                                      
19 http://www.skos.nl 
20 Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 
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5.4 Personeel 
 
Personeelsrisico’s zijn in verschillende gesprekken naar voren gebracht als het belangrijkste 
argument om te fuseren. De heer Peeters stelde dat financiële argumenten voor fuseren geen 
opgeld doen, maar dat de keuze om te fuseren in-gegeven moet worden door argumenten op 
het personele vlak. De heer Wentink, onderwijs-adviseur van Expertis, schoolbegeleidings-
dienst voor onderwijs in Twente, zei dat de keuze vóór fuseren gemaakt moet worden op basis 
van de voordelen die op het personele vlak behaald kunnen worden, zoals grotere personeels-
mobiliteit en spreiding van wachtgeldrisico. In meerdere gesprekken werd fuseren aange-
merkt als organisatievorm waarin integraal personeelsbeleid beter kan worden uitgevoerd, 
vergeleken met zelfstandig blijven. ‘Beter’ is een subjectief begrip en dus geen goede basis 
voor uitspraken en stellingen. Toch is dit gedurende het onderzoek meerdere keren naar voren 
gebracht als legitiem argument vóór fuseren.  
 
Integraal personeelsbeleid is de term die binnen het primair onderwijs gebruikt wordt voor 
personeelsbeleid in alle facetten en in alle geledingen van de organisatie. Integraal personeels-
beleid is ‘het systematisch in beeld brengen en afstemmen van de kennis en bekwaamheden 
van het personeel op de door henzelf geformuleerde onderwijsinhoudelijke doelen en de 
doelen van de organisatie.’21 Integraal personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat scholen zich 
ontwikkelen tot lerende organisaties en anticiperen op belangrijke trends in personeelsbeleid. 
 
5.4.1 Voor- en nadelen op personeel gebied 
 
In deze paragraaf worden de personele voor- en nadelen van fuseren en zelfstandig blijven 
zoals die in paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 zijn beschreven uitgewerkt voor de Nicolaasschool. 
 
Voordelen eenpitters 
 kortere communicatielijnen tussen leerkrachten en management. 

 
Nadelen eenpitters 
 personeelsverzuim is moeilijk op te vangen en 
 geen personeelsmobiliteit. 

 
Voordelen grotere bestuursverbanden 
 grote personeelsmobiliteit; 
 kennisdeling van leerkrachten onderling; 
 mogelijkheid tot specialisatie van leerkrachten; 
 veel kennis aanwezig door groter personeelsbestand en 
 grote risicospreiding (voornamelijk wachtgeldrisico). 

 
De tabel van paragraaf 5.3.2 laat zien dat de Nicolaasschool aan vijf van de negen criteria uit 
het rapport ‘ABB de maat genomen’ in een situatie van eenpitterschap beter voldoet dan in 
een situatie waarin gefuseerd wordt met de SKOS. Op het vlak van personeel heeft fuseren 
met een groter bestuursverband echter meer voordelen dan nadelen.  
 
Een eenpitter heeft geen mogelijkheden tot het herplaatsen van personeelsleden; een groter 
bestuursverband wel. Als bijvoorbeeld binnen een team een situatie ontstaat waarin het voor 
alle partijen wenselijk is dat een personeelslid niet werkzaam blijft binnen de school, heeft 
een groter bestuursverband de mogelijkheid binnen alle scholen naar een oplossing te zoeken, 
zonder ontslag aan te vragen. Een eenpitter heeft deze mogelijkheid niet, waardoor een 
situatie als deze eerder kan escaleren tot op het punt van arbeidsongeschiktheid van de leer-
kracht. Een oudere leerkracht heeft over het algemeen meer moeite een andere baan te zoeken 
dan een jongere. In dit opzicht is bij een eenpitter de kans dat een leerkracht arbeids-
                                                      
21 http://www.ipb-idee.nl 
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ongeschikt wordt dus groter. Dit heeft gevolgen voor wachtgeldrisico, waarover in paragraaf 
5.4.2 meer. 
De grotere personeelsmobiliteit bij grotere bestuursverbanden komt ook tot uitdrukking in 
betere doorgroeimogelijkheden van personeel en betere opvang van ziekteverzuim. Binnen 
een groter bestuursverband is doorgroeien makkelijker, omdat meer functies aanwezig zijn. 
Als een leerkracht van de Nicolaasschool ambitie heeft om directeur te worden, dan heeft hij 
of zij twee mogelijkheden: wachten tot de huidige directeur vertrekt of buiten de eigen 
organisatie solliciteren. Als een leerkracht van de SKOS ambitie heeft om directeur te 
worden, dan zijn binnen de organisatie twintig van dergelijke functies aanwezig, boven op de 
functies buiten de eigen organisatie.  
 
Ziekteverzuim of ander verzuim is makkelijker op te vangen door de SKOS. Het bestuur heeft 
twaalf leerkrachten aangesteld (6,5 fte) die binnen de organisatie het verzuim opvangen. Het 
voordeel is hier dat de vervanging centraal wordt geregeld. De twaalf mensen zijn altijd en 
per direct beschikbaar, zodat voor 6,5 fte vervanging zeker is. Dit zorgt voor rust binnen de 
organisatie. De Nicolaasschool heeft geen vaste leerkrachten in dienst voor vervanging, maar 
kan wel vijf mensen oproepen als verzuim optreedt. Deze vijf mensen zijn ooit leerkracht op 
de Nicolaasschool geweest, werken doorgaans niet en willen graag af en toe invallen. Dit is 
een voordeel dat ontstaan is door de betrokkenheid van mensen bij de Nicolaasschool, iets 
wat bij de SKOS minder voorkomt.  
 
Een financieel voordeel voor de Nicolaasschool is de wachtgeldpremie. Deze wordt door de 
scholen van de SKOS gezamenlijk gedragen volgens het solidariteitsbeginsel. De premie 
wordt afgedragen aan het Vervangingsfonds (het Vervangingsfonds betaalt de kosten als 
scholen vervangers inzetten wanneer personeel door ziekte afwezig is; hiervoor wordt een 
premie betaald die afhankelijk is van het ziekteverzuimpercentage). Een school met een 
relatief hoog ziekteverzuim betaalt dezelfde premie als een school waar het ziekteverzuim 
relatief laag is. Het ziekteverzuimpercentage van de Nicolaasschool van 2001, 2002 en 2003 
bedroeg respectievelijk 2,6, 1,8 en 2,2 procent (landelijk 8,9, 8,1 en 7,2 procent22). Een hoog 
ziekteverzuim is niet altijd de schuld van de school, maar vaak van privé-gerelateerde 
omstandigheden.  
Als een fulltime personeelslid van de Nicolaasschool een jaar ziek is, zal het ziekteverzuim-
percentage met 67 procentpunt stijgen en het totale ziekteverzuimpercentage tot bijna negen 
procent opstuwen, ruim boven het landelijk gemiddelde. De laatste drie jaar heeft de 
Nicolaasschool de laagste premie aan het Vervangingsfonds moeten betalen. Bij de SKOS zal 
een ziek personeelslid het ziekteverzuimpercentage en dus de te betalen premie weinig 
beïnvloeden, waardoor minder fluctuaties optreden in de premie. Voor de Nicolaasschool is 
dus de kans op een relatief grote verandering in de te betalen premie groter dan bij de SKOS. 
 
Een financieel voordeel voor de SKOS is een regeling die het Vervangingsfonds in het leven 
heeft geroepen. Deze geldt voor de twaalf leerkrachten die de vervangers zijn voor eventuele 
zieken. De regeling zegt dat als een bestuur minimaal 85 procent van de uren van een leer-
kracht kan declareren, honderd procent van de uren wordt betaald door het Vervangingsfonds. 
Dit wil zeggen dat de overige vijftien procent van de uren niet voor rekening van het bevoegd 
gezag komen, ongeacht waaraan die uren door de leerkracht besteed worden. De keerzijde 
van de medaille is dat als geen werk beschikbaar is, doordat relatief weinig mensen ziek zijn, 
de uren voor rekening van het bevoegd gezag komen. Dit is echter een risico dat een grote 
stichting zonder problemen kan nemen en het risico weegt niet op tegen de voordelen.  
Voorbeeld: een leerkracht is aangenomen voor twintig uur per week voor vervanging. In een 
week is één leerkracht achttien uur ziek (meer dan 85 procent van twintig). De vervanger 
neemt de achttien uur over maar krijgt twintig uur uitbetaald. De overige twee uur besteedt hij 
aan andere werkzaamheden. Doordat meer dan 85 procent van de twintig uur gedeclareerd 
kunnen worden als vervanging, betaalt het Vervangingsfonds ook de overige twee uur. 
                                                      
22 http://www.uitgesprokengezond.nl/online.htm 
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Een voordeel van grotere organisaties is de grotere hoeveelheid kennis die aanwezig is en de 
daarmee samenhangende mogelijkheid tot specialisatie van leerkrachten in vergelijking met 
eenpitters. Bij de SKOS zijn ruim driehonderd leerkrachten werkzaam, bij de Nicolaas-school 
ruim twintig. Bij de Nicolaasschool is bijvoorbeeld een tekort aan kennis en kunde van 
expressieve vakken (zoals tekenen en handvaardigheid). Hier wordt aan gewerkt, maar omdat 
niet voldoende kennis aanwezig is, gaat dit langzamer dan wanneer de Nicolaasschool aan-
gesloten zou zijn bij de SKOS, omdat dan binnen de eigen organisatie om hulp kan worden 
gevraagd. Binnen een dergelijke grote organisatie is altijd wel iemand die veel kennis heeft en 
de Nicolaasschool op weg kan helpen. In een grotere organisatie zijn de interesses van leer-
krachten gevarieerder – simpelweg omdat meer leerkrachten in de organisatie werken – en is 
dus op meer terreinen kennis aanwezig.  
 
Een voordeel voor de Nicolaasschool is het feit dat de communicatielijnen korter zijn dan bij 
de SKOS. Dit heeft te maken met de in paragraaf 5.3 besproken interne beleidskracht en 
werkt door op personeelsgebied. Door kortere communicatielijnen en een grotere beslissings-
bevoegdheid van het management van de Nicolaasschool kunnen sneller beslissingen worden 
genomen, die vervolgens sneller kunnen worden doorgevoerd. 
 
5.4.2 Wachtgeld 
 
Wachtgeld is de werkloosheidsuitkering die de ontslagen werknemer ontvangt. Als het ont-
slag onvermijdbaar is, betaalt het Participatiefonds het wachtgeld; als het ontslag vermijdbaar 
is, betaalt de werkgever (hier het bevoegd gezag van een school) het wachtgeld. Het 
Participatiefonds is de instelling in het onderwijs die belast is met het voorkomen van 
wachtgelduitkeringen en werkloosheid in het primair en voortgezet onderwijs. Alle scholen 
betalen een gedifferentieerde premie aan het Participatiefonds. De differentiatie in de premie 
geeft een financiële impuls aan scholen voor het voorkomen van werkloosheid en instroom in 
de wachtgeldregeling.  
De spreiding van wachtgeldrisico over meerdere scholen is het grootste voordeel van fuseren. 
Een school met een groot kapitaal kan zonder een goed personeelsbeleid toch binnen enkele 
jaren failliet zijn. Dit is een scenario waarbij alle variabelen tegenzitten, maar mogelijk is het 
wel.  
Of een ontslag onvermijdbaar is, is afhankelijk van een aantal criteria, vastgelegd in de 
instroomtoets. Als een bevoegd gezag voldoet aan de criteria gesteld in de instroomtoets, 
betaalt het Participatiefonds het wachtgeld.23 Samengevat moet aan de volgende criteria 
worden voldaan, wil het Participatiefonds het wachtgeld betalen: 
 
 Het ontslag moet plaatsvinden op grond van  

- formatieve ontwikkelingen; 
- kwalitatieve fricties (als het aantal leerlingen per vakleerkracht of ondersteunend 

personeel beneden een bepaald niveau komt); 
- verandering in denominatie van een school; 
- opheffing van een instelling 
- Het tekort aan formatieruimte mag niet kleiner zijn dan het aantal fre’s dat een 

werknemer verbruikt; 
- onverenigbaarheid van karakters of  
- overige gronden, zoals vastgelegd in het reglement van het Participatiefonds.  
 De laatst aangenomen werknemer wordt ontslag aangezegd. 
 Het ontslag moet minimaal een jaar van tevoren zijn aangezegd. 
 Het bevoegd gezag moet aantoonbaar inspanningen hebben gedaan om ontslag te voor-

komen: de zogenaamde inspanningsverplichting. 
 Het schoolbudget moet voor 65 procent worden aangesproken om ontslag te voorkomen. 

                                                      
23 Het volledige reglement staat op http://www.instroomtoets.nl/downloads/ Reglement_PO_ 2003-2004.pdf. 
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De meest waarschijnlijke reden voor ontslag is het teruglopen van het leerlingenaantal, 
waardoor een bevoegd gezag minder formatieruimte ontvangt en dus minder leerkrachten 
vergoed krijgt. De formatieruimte wordt met een vertraging van een jaar ontvangen. Voor het 
schooljaar 2004-2005 krijgt de Nicolaasschool formatieruimte op basis van de leerlingen-
telling van 1 oktober 2003. Als een negatief verschil ontstaat – door bijvoorbeeld meer 
leerlingen – vindt een tussentijdse telling plaats en krijgt een bevoegd gezag groeiformatie 
toegewezen, waarmee leerkrachten aangesteld kunnen worden. Als het leerlingenaantal terug-
loopt, is een jaar te veel formatieruimte aanwezig.  
 
Voorbeeld: op basis van het aantal leerlingen krijgt een school 3.000 fre’s toegewezen, die 
volledig verbruikt worden. Een jaar later krijgt een school 2.900 fre’s toegewezen. De 
contractverplichtingen bedragen echter 3.000 fre’s, omdat geen leerkrachten ontslag nemen of 
stoppen met werken (natuurlijk verloop). Het verschil is honderd fre’s. Het bevoegd gezag 
kan iemand ontslaan, met inachtneming van de hierboven beschreven criteria. Het ontslag 
vindt plaats op basis van formatieve ontwikkelingen.  
In dit geval komt een school honderd fre’s aan formatieruimte tekort. Als de laatste 
aangenomen werknemer meer dan honderd fre’s verbruikt, komt de wachtgelduitkering voor 
rekening van het bevoegd gezag, niet voor rekening van het Participatiefonds, ook al wordt 
voldaan aan alle overige bepalingen. Dit alles is te voorkomen door de te ontvangen formatie-
ruimte en de contractuele verplichtingen voor meerdere jaren op elkaar af te stemmen. Als 
over twee jaar het aantal leerlingen daalt en daardoor honderd fre’s minder wordt ontvangen, 
is het zaak daar zo vroeg mogelijk op te anticiperen, door geen verplichtingen meer aan te 
gaan, maar te proberen de honderd fre’s op te vangen binnen het bestaande team. Voor een 
groter bestuursverband is het beter een vacature binnen één van de andere scholen met de 
werknemer die ‘over’ is op te vullen om te voorkomen dat te veel contractuele verplichtingen 
worden aangegaan.  
 
Om vermijdbare ontslagen te voorkomen is het zaak: 
 het natuurlijk verloop binnen de organisatie zo precies mogelijk vast te stellen; 
 de samenstelling van het personeel (leeftijd, geslacht) te variëren, zodat het natuurlijk 

verloop regelmatig verloopt; 
 tweejaarlijks een leerlingenprognose op te (laten) stellen en 
 bij dalende leerlingenaantallen de verplichtingen in jaar t af te stellen op de formatie-

ruimte van jaar t + 1; 
 
5.4.3 Lumpsum financiering en wachtgeld 
 
Bij lumpsum financiering ontvangen schoolbesturen geen fre’s meer, maar een vast bedrag 
per fre, waarmee de salariskosten betaald moeten worden (zie hoofdstuk vier). Het aantal fre’s 
hangt af van het leerlingenaantal.  
Voor de school uit het voorbeeld uit paragraaf 5.4.2 – die honderd fre’s tekort kwam – kan 
lumpsum financiering positief of negatief uitpakken. Als de school gemiddeld lage loonkosten 
heeft, vangt dit het verlies van honderd fre’s (deels) op. Honderd fre’s komt overeen met 
loonkosten van ongeveer € 25.000. Als een school gemiddeld hoge loonkosten heeft, is het 
verschil bij lumpsum financiering groter. De school heeft dan te veel verplichtingen die 
gemiddeld ook nog eens hoger zijn.   
 
Naast het goed in kaart brengen van het natuurlijk verloop en het afstemmen van de 
verplichtingen op de formatieontvangsten is het belangrijk dat de gemiddelde loonkosten op 
of onder het landelijk gemiddelde peil liggen, zonder daarmee de kwaliteit van het team of de 
samenstelling ervan aan te tasten. Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven moet in een 
reserve worden gestort waarmee tegenvallers worden opgevangen.  
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De grootte van het bestuursverband is van directe invloed op het wachtgeldrisico wanneer 
sprake is van ontslagen door externe factoren, zoals het teruglopen van het leerlingenaantal. 
Hoe groter het bestuursverband, hoe kleiner het risico.  
 
5.5 Financiën 
 
Het belangrijkste criterium waaraan scholen moeten voldoen, is financieel gezond zijn. De 
overheid bekostigt de Nicolaasschool niet voldoende, omdat de school groter is en meer 
onderwijskundige voorzieningen heeft dan waar de overheid voor betaalt. De Nicolaasschool 
heeft een visie en het verwezenlijken daarvan kost geld. Het is belangrijk dat de organisatie, 
het personeel en de kwaliteit goed zijn, maar als structureel te weinig geld binnenkomt, houdt 
het ooit op. Het grootste voordeel van fuseren op personeel gebied is het kunnen spreiden van 
wachtgeldrisico’s. Ook dit is in wezen een financieel voordeel, maar slechts een mogelijk 
voordeel, omdat wachtgeld een risico is en geen zekere uitgave. Door risico’s goed in te 
schatten en te anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten de school is het goed mogelijk 
zelfstandig te blijven. 
 
5.5.1 Nicolaasschool 
 
Van de overheid wordt nu nog jaarlijks een bedrag ontvangen voor materiële instandhouding. 
Het bedrag dat wordt ontvangen voor onderhoud en vervanging ligt lager dan de werkelijke 
kosten. Het kost de Nicolaasschool jaarlijks ongeveer € 8.800 extra om het preventief, 
technisch en herstelonderhoud bij te houden (de berekening van dit bedrag is te vinden in het 
model op de cd in de bijlagen). Deze extra kosten kunnen worden betaald uit het eigen 
vermogen, door te bezuinigen op andere posten of door de cyclus van vervanging of 
onderhoud uit te stellen (de vergoeding van de overheid blijft hetzelfde terwijl bijvoorbeeld 
vloerbedekking langer blijft liggen dan waar de overheid bij de bekostiging van uitgaat). 
Het tekort van € 8.800 bestaat deels uit een te lage bekostiging per leerling en deels uit hogere 
exploitatiekosten doordat de onderwijskundige voorzieningen van de Nicolaasschool beter 
zijn dan waar de overheid voor betaalt. De school is bijvoorbeeld groter dan noodzakelijk en 
de speelplaats heeft meer speeltoestellen dan gemiddeld. De exploitatiekosten (elektriciteit, 
verwarmingskosten) zijn voor rekening van de Nicolaasschool. Daarnaast moet voor een 
grotere school bijvoorbeeld ook extra vloerbedekking en schilderskosten betaald worden.   
 
Aan de voorzieningen wordt jaarlijks een vast bedrag gedoteerd om niet plotseling een fors 
bedrag voor vervanging te moeten betalen. De voorzieningen moeten op peil zijn om 
onderhoud en vervanging niet uit het stichtingskapitaal te hoeven betalen. De hoogte van de 
dotaties is te vinden op de cd in de bijlagen.  
 
De reserves bestaan uit het schoolbudget (de personeelsreserve) en de algemene reserve. De 
algemene reserve bestaat uit de exploitatieoverschotten uit het verleden. Deze reserve was vijf 
jaar geleden € 230.000. Uit de reserve is een grote verbouwing betaald, waardoor de reserve 
nu ruim € 113.000 is. In de tabel staan de voorzieningen en reserves met de stand op 1 januari 
2004. 
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Voorzieningen en reserves    Stand per 1 januari 2004
Technisch onderhoud € 30.943,52 
Vervanging meubilair € -5.522,13 
Preventief onderhoud € -13.987,30 
Ict / Automatisering € 13.149,34 
Onderwijsleerpakket € -15.604,28
Schoolbudget (personeelsreserve) € 27.735,07 
Algemene reserve € 113.317,68 
 
Tabel 5.1 Stand voorzieningen en reserves per 1 januari 2004 
 
Drie van de vijf voorzieningen vertonen een negatief saldo. In het verleden zijn uitgaven die 
ten laste van het stichtingskapitaal moesten komen, ten laste gekomen van de voorzieningen. 
Hierdoor is een tekort ontstaan. Het bestuur heeft dit tekort gesignaleerd en de dotatie voor 
enkele voorzieningen verhoogd. Wat het gewenst niveau van de voorzieningen en de dotatie 
is, was niet duidelijk. De voorzieningen zijn financieel gezien een chaos. De dotatie tijdelijk 
verhogen is een oplossing voor korte termijn, maar het probleem wordt niet opgelost. De 
ideale oplossing is – zeker bij de invoering van de lumpsum financiering, waarbij één groot 
bedrag wordt uitgekeerd, zonder verbijzondering – de voorzieningen op peil te hebben en elk 
jaar een vast bedrag aan de voorziening te doteren. De voorzieningen moeten in totaal met     
€ 263.627,81 worden verhoogd om ze alle op peil te krijgen. Ook de berekening hiervan is 
opgenomen in de cd in de bijlagen. Het eigen vermogen is groot genoeg om de voorzieningen 
op peil te brengen. De dotaties aan de voorzieningen zijn wel hoog genoeg. De jaarlijkse 
dotatie voor het preventief onderhoud en het onderwijsleerpakket kan zelfs met tweeduizend 
euro verlaagd worden.  
 
De personeelsreserve (het schoolbudget) wordt bewust op ongeveer dertigduizend euro 
gehouden om eventuele conflicten met personeel of een tijdelijk tekort aan fre’s op te vangen. 
De (financiële) risico’s van personeel zijn beschreven in paragraaf 5.4.  
 
Exploitatiebegroting 
De exploitatiebegroting is van belang om te beoordelen of een exploitatieoverschot of -tekort 
ontstaat. De exploitatieresultaten van de afgelopen vijf jaar zijn negatief. Veel informatie 
geeft dit echter niet, omdat de exploitatie en de uitgaven voor onderhoud en dergelijke niet 
goed gescheiden zijn geweest. Het bedrag van ongeveer € 8.800 dat de Nicolaasschool te 
weinig krijgt om alles te kunnen betalen, moet door het bestuur uit het stichtingskapitaal aan 
de exploitatiebegroting worden toegevoegd. Het tekort moet niet opgeheven worden door op 
andere posten te bezuinigen.  
Dit jaar is het exploitatietekort € 8.48624. De dotaties aan de voorzieningen zijn overgenomen 
uit het model op de cd. De jaren 2005 en 2006 laten ook een tekort zien. De precieze hoogte is 
niet bekend. De gegevens waren te laat beschikbaar om in het rapport op te nemen. De 
begrotingen in bijlage 2 zijn de voorlopige begrotingen. 
 
Stichtingskapitaal/eigen vermogen 
De Nicolaasschool is financieel gezond. Het stichtingskapitaal is hoog, op 1 januari 2004 
bedroeg het € 878.039,59. De voorzieningen zijn te laag. Daarom moet € 263.627,81 aan de 
voorzieningen worden toegevoegd om alle voorziene uitgaven uit de voorzieningen te kunnen 
betalen. Dit bedrag gaat ten laste van het stichtingskapitaal. 
Het stichtingskapitaal is ontstaan door de gelden van de parochie die naar de Nicolaasschool 
vloeiden na het overdragen van het bevoegd gezag aan het huidige bestuur. In 1978 bedroeg 
het stichtingskapitaal ongeveer € 230.000. Het bestuur belegt het stichtingskapitaal gedeelte-
lijk, waardoor jaarlijks een opbrengst van ongeveer veertigduizend euro wordt gerealiseerd. 
                                                      
24 Zie bijlage 2. 
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Twee extra lokalen en een multifunctionele ruimte worden in 2005 opgeleverd. De twee 
lokalen worden betaald door de gemeente Deventer en de multifunctionele ruimte wordt 
betaald uit het stichtingskapitaal (waardoor extra exploitatiekosten zullen optreden). Hoeveel 
de uitbreiding gaat kosten is nog niet bekend. De gemeente zal € 480.000 betalen. In de 
statuten van de Nicolaasschool staat dat maximaal € 150.000 bijbetaald wordt. De directie 
gaat uit van € 100.000. Dit kan minder worden vanwege een gunstig aannemersklimaat.  
Na aftrek van de geschatte uitbreidingskosten en de toevoeging aan de voorzieningen is het 
stichtingskapitaal € 514.411,78. Het eigen vermogen van de Nicolaasschool is dan                  
€ 627.729,46 (algemene reserve plus stichtingskapitaal). 
 
‘Het niveau van de langetermijnrente in ons land was in april 2004 gemiddeld 3,6 procent.’25  
Bij dit percentage is de renteopbrengst van het eigen vermogen per jaar € 22.598,26. In de 
praktijk zal rendement worden behaald over een bedrag dat hoger is dan de € 627.000 van het 
eigen vermogen. Het geld in de voorzieningen is namelijk nog niet uitgegeven maar gereser-
veerd, waardoor hierover ook rendement wordt behaald. Ook wordt een hoger rendement 
behaald dan de 3,6 %. De reden hiervoor is het beleggen in obligaties met een hogere 
nominale rente. 
De opbrengsten van het eigen vermogen kunnen worden gebruikt om het eigen vermogen te 
laten groeien of tekorten op te vullen. In ieder geval moet € 8.800 worden toegevoegd aan de 
exploitatiebegroting. De overige veertienduizend komt ten goede aan het stichtingskapitaal. 
Het rendement van het gereserveerde geld voor de voorzieningen bedraagt in 2004 ongeveer  
€ 4.000.  
 
5.5.2 SKOS 
 
Bij de SKOS zijn de voorzieningen van alle scholen op peil gebracht toen de scholen 
gefuseerd zijn. De scholen kunnen zo het onderhoud en de vervanging uit de voorzieningen 
betalen zonder het bestuur om geld te moeten vragen. De scholen van de SKOS moeten 
binnen hun exploitatiebegroting blijven.  
Een tekort bij de SKOS wordt verrekend met dezelfde rekening waar ook de overschotten 
terechtkomen. Die rekening wordt gevoed met de exploitatieoverschotten en de bruidsschat 
(het bedrag uit het eigen stichtingskapitaal dat een school bij fuseren krijgt van het nieuwe 
bestuur). De bruidsschat bedraagt vijf procent van het stichtingskapitaal van de school. Een 
exploitatietekort wordt aangevuld met geld uit vorige overschotten. Als die niet meer 
toereikend zijn, wordt voor één jaar geaccepteerd dat de rekening negatief staat, maar het 
tekort moet het jaar daarna (door bezuinigingen) verdwijnen. De uiterste sanctie is dat een 
school onder curatele geplaatst wordt en dat de directeur geen enkele uitgave meer mag doen 
zonder toestemming van het bestuur. Elke school is dus zelf verantwoordelijk voor 
overschotten en tekorten. Tekorten worden niet door het bestuur aangevuld.  
 
Een school kan bij de SKOS een verzoek indienen om een extra financiële injectie uit het 
stichtingskapitaal. De situatie van de school wordt vanuit het solidariteitsbeginsel vergeleken 
met de andere scholen en vervolgens wordt beoordeeld of de school in aanmerking komt voor 
extra geld.  
De Nicolaasschool is in vergelijking met de SKOS een relatief rijke school. Het eigen 
vermogen van de Nicolaasschool bedraagt (na correcties) ruim € 627.000. De scholen van de 
SKOS hebben bij het fuseren elk tussen de € 50.000 en € 400.000 ingebracht.  
Als de Nicolaasschool fuseert met de SKOS, moet de exploitatie van de school toch gefinan-
cierd worden. De extra uitgaven zijn € 8.800 euro per jaar (zie cd). De bruidsschat is vijf 
procent van het stichtingskapitaal na het op peil brengen van de voorzieningen: iets meer dan 
€ 32.000. Het exploitatietekort bij fuseren is niet € 8.800, maar € 3.765. De reden hiervoor is 

                                                      
25 http://www.cbs.nl/nl/publicaties/publicaties/macro-economie/conjunctuur/conjunctuurbericht/maand/maand-   
    06.htm 
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dat fuseren andere kostenvoordelen oplevert, zoals lagere ABB-kosten. Het exploitatietekort 
van € 3.765 (zie volgende pagina) per jaar kan zeven jaar aangevuld worden uit de bruids-
schat. 
 
Het overige geld is niet weg, alleen niet meer direct beschikbaar voor de Nicolaasschool. Het 
wordt toegevoegd aan het kapitaal van de SKOS en komt ten goede aan alle scholen. Het 
stichtingskapitaal van de SKOS is na fusie ook deels van de Nicolaasschool. Het grote 
verschil is dat scholen binnen de exploitatiebegroting moeten blijven. Dat is voor de 
Nicolaasschool niet mogelijk, omdat de exploitatie meer kost dan de bekostiging.  
 
Financieel gezien is fuseren met de SKOS niet verstandig, want na zeven jaar moet bezuinigd 
worden. Bezuinigen op zich kan wel, maar dan moet het verwezenlijken van de visie 
losgelaten worden. Het verwezenlijken van de visie kost nu eenmaal meer geld.  
 
Begroting 
De posten op de begroting bij de Nicolaasschool verschillen niet veel wanneer de Nicolaas-
school zou fuseren. Aan de SKOS wordt aan het bovenschools management zeven procent 
van de materiële instandhouding afgedragen, wat neerkomt op € 10.225,00. Dit bedrag wordt 
gebruikt voor administratie-, bestuurs- en beheerskosten. De administratiekosten voor de 
Nicolaasschool zijn in 2004 € 12.610. De bestuurs- en beheerskosten zijn ongeveer € 4.100 
(abonnementen, contributies, medezeggenschapsraad en bestuursvergaderingen), waarvan bij 
fuseren ongeveer € 2.650 uitgespaard wordt. Bij een fusie met de SKOS zou een financieel 
voordeel op ABB-kosten worden behaald van € 5.035.26  
De voor- en nadelen op overige posten zullen bij een fusie volgens de heer Spaans, penning-
meester van het bestuur van de Nicolaasschool, tegen elkaar wegvallen, met een bandbreedte 
van duizend euro. Omdat deze niet precies te berekenen zijn, zijn ze niet meegenomen in de 
onderstaande berekening. 
 
Jaarlijks verschil in opbrengsten en kosten   

     Nicolaasschool     SKOS 

Jaarlijks tekort op onderhoud € -8.797,12 -8.797,12
ABB-kosten   5.035,00
Subtotaal € -8.797,12 -3.762,12

Rendement op eigen vermogen € 22.598,26 1.129,91
Overschot (tekort) € 13.801,14 -2.632,21

Eigen vermogen Nicolaasschool € 627.729,46 31.386,48
 
Tabel 5.2 Jaarlijks verschil in opbrengsten en kosten van fuseren en zelfstandig blijven 
 
Deze berekening is gemaakt met de huidige cijfers. Door veranderende omstandigheden 
kunnen deze cijfers veranderen: deze cijfers zijn dus indicatief. Het jaarlijks tekort op onder-
houd wordt berekend in het model op de cd in de bijlagen.  
 
Het eigen vermogen moet bij zelfstandig blijven minstens € 244.364,40 bedragen om het 
tekort van € 8.797,12 te kunnen blijven betalen zonder in te teren op het eigen vermogen. Bij 
fuseren is dit € 104.583,33 voor het tekort van € 3.762,12.27 Duidelijk is dat het eigen 
vermogen bij fuseren niet voldoende is om het tekort op te vullen, waardoor de Nicolaas-
school zou moeten bezuinigen.  

                                                      
26 € 12.610 + € 2.650 - € 10.225 = € 5.035 
27 € 8.797,12 / 3,6 % = € 244.364,40. € 3.762,12 / 3,6 % = 104.503,33 
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6  Conclusie 
 
De Nicolaasschool moet zelfstandig blijven. Zij wil voor de leerlingen een veilige, inspireren-
de en rijke omgeving zijn; dat kan het best verwezenlijkt worden door zelfstandig te blijven.  
 
De kerneisen uit ‘ABB de maat genomen’ (beleidskracht, sturend vermogen en doelmatig-
heid) zijn belangrijk, maar niet concreet en niet meetbaar. Op basis van de kerneisen alleen 
kan geen keuze gemaakt worden. Op basis van financiële argumenten wel. De keuze voor 
zelfstandig blijven is gemaakt op basis van financiële argumenten.  
 
Een basisschool moet – wil ze zelfstandig blijven – aan de volgende criteria voldoen: 
 de voorzieningen zijn op peil of kunnen door toevoegingen uit het eigen vermogen op peil 

worden gebracht; 
 de school blijft binnen de exploitatiebegroting of het tekort kan worden opgevuld door de 

opbrengsten van het eigen vermogen; 
 de gemiddelde loonkosten liggen onder de landelijke gemiddelde loonkosten of het eigen 

vermogen is voldoende om het verschil op te vangen; 
 een financiële buffer voor het dekken van het wachtgeldrisico is aanwezig. Hoe hoog 

deze moet zijn, is niet te bepalen. Dit verschilt per school, door verschillen in grootte 
bijvoorbeeld. Tien procent van de jaarlijkse loonkosten is zeker een veilige marge en 
 op basis van de leerlingaantallen bestaat geen kans onder de opheffingsnorm te komen.  

 
De voorzieningen zijn te laag. € 263.627,81 moet worden toegevoegd om uitgaven uit de 
voorzieningen te betalen. Het eigen vermogen bedraagt hierna € 627.729,46, bestaande uit het 
stichtingskapitaal van € 514.411,78 en de algemene reserve van € 113.317,68. Het eigen 
vermogen is hoog genoeg om de voorzieningen op peil te brengen. 
 
De onderwijskundige voorzieningen zoals het gebouw en de speelplaats kosten meer geld dan 
waar de overheid voor betaalt. Hierdoor laat de exploitatiebegroting elk jaar een tekort zien. 
Om dit op te vullen zonder op het eigen vermogen in te teren moet het stichtingskapitaal 
minstens € 244.364,40 bedragen. Het verschil tussen het huidige en het noodzakelijke eigen 
vermogen is € 383.364,06 in het voordeel van de Nicolaasschool.   
 
De gemiddelde loonkosten liggen onder de landelijke gemiddelde loonkosten. De directie gaat 
ervan uit dat die daar ook onder zullen blijven, gezien de verjonging die de komende vijf jaar 
plaats zal vinden. Als de gemiddelde loonkosten hoger zijn dan de landelijke gemiddelde 
loonkosten kan dat tekort zonder probleem worden opgevangen door uit het eigen vermogen.  
 
De Nicolaasschool heeft 340 leerlingen. De opheffingsnorm ligt voor scholen in de gemeente 
Deventer rond de 100 leerlingen.28 Prognoses van het VBKO (Vereniging Besturen Katholiek 
Onderwijs) en de gemeente Deventer laten zien dat de Nicolaasschool de komende twintig 
jaar niet onder de opheffingsnorm komt. 
 
Zelfstandigheid heeft een aantal nadelen, met name op personeelsgebied. De kans op het 
moeten betalen van wachtgeld is groter dan bij een groter bestuursverband, waar het risico 
gespreid is over meerdere scholen. Het eigen vermogen is hoog genoeg om het wachtgeld-
risico te dragen. De buffer bedraagt € 383.365,06. Dit is voldoende om bij loonkosten van 
dertigduizend euro per jaar per leerkracht bijna dertien jaar wachtgeld te betalen. De loon-
kosten van de Nicolaasschool zijn ongeveer € 750.000 per jaar. 
 
De Nicolaasschool voldoet aan de criteria om zelfstandig te kunnen blijven. Los daarvan is 
het beter zelfstandig te blijven: alles waar de school voor staat, kan dan beter bereikt worden.  
 
‘It’s not the size of the dog in the fight, it’s the size of the fight in the dog’ – Mark Twain. 
                                                      
28 http://www.bathmen.nl/Default.aspx?NavID=110 
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7  Aanbevelingen 
 
Organisatorisch 
 Stel een managementstatuut op waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van management, bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad duidelijk geformuleerd 
zijn. 
 Zorg voor regelmatige financiële informatie met een toelichting daarop voor de directie. 
 Zorg voor de benodigde financiële kennis bij de directie. 
 Beschrijf de administratieve organisatie en processen. 
 Huur kennis in als noodzakelijke kennis binnen de organisatie ontbreekt. Het eigen 

vermogen is daar groot genoeg voor. 
 
De financiële informatie die de directie van het Onderwijsbureau Meppel ontvangt is niet 
voorzien van een toelichting, waardoor die informatie aan waarde verliest.  
De financiële kennis van de directie is onvoldoende. Hierdoor kost het te veel tijd om 
benodigde overzichten zoals de exploitatiebegroting op te stellen. Door een cursus te volgen 
kan de financiële kennis verbeterd worden, waardoor de directie goed toegerust de komst van 
lumpsum financiering tegemoet kan zien. De kosten hiervoor zijn niet meer dan duizend euro. 
 
De administratieve organisatie moet beschreven worden zodat de processen binnen de 
organisatie duidelijk zijn. De directeur gaat binnen zeven jaar met pensioen. Zijn opvolger 
moet weten wat speelt binnen de organisatie. Bij eventueel wegvallen van de directeur blijft 
de school draaien als duidelijk is wat gedaan wordt en door wie dat gedaan wordt. Een 
afstudeeropdracht van twee studenten bedrijfseconomie kan oplossing bieden. De kosten 
hiervoor bedragen ongeveer negenduizend euro. 
 
Personeel 
 Houdt bij het aannamebeleid rekening met het gemiddelde loonkostenpeil. Probeer én een 

evenwichtige samenstelling van het team te creëren én onder de landelijke gemiddelde 
loonkosten te blijven. 
 Zeg personeel bij dalende formatieruimte ontslag aan een jaar vóór het inzetten van de 

daling. 
 Bij een mogelijke daling van het aantal leerlingen: stel de personele verplichtingen in jaar 

t af op de formatieruimte in jaar t + 1. 
 Laat elke twee jaar een leerlingenprognose opstellen, zodat een daling van het leerlingen-

aantal jaren van tevoren duidelijk wordt. 
 Huur kennis en kunde in als dit ontbreekt binnen de organisatie. 

 
Door personeel meer dan een jaar van tevoren ontslag aan te zeggen, wordt voldaan aan één 
van de criteria van de instroomtoets. Zo kan het betalen van wachtgeld vermeden worden. 
Het afstellen van de verplichtingen in jaar t op de formatieruimte jaar t + 1 zorgt ervoor dat al 
rekening wordt gehouden met een daling van de formatieruimte een jaar voor de daling inzet. 
Dit zorgt voor het vermijden van het betalen van wachtgeld. 
Ontbrekende kennis en kunde kan worden ingehuurd. Dit kost uiteraard geld, maar door het 
grote eigen vermogen is dit geen probleem. Het is beter geld uit te geven aan noodzakelijke 
kennis en kunde: dit komt het onderwijs en de organisatie ten goede. 
 
Financieel 
 Voeg € 100.000 uit de algemene reserve toe aan het stichtingskapitaal. Hiermee komt de 

algemene reserve op € 13.317,68. Hieruit moeten exploitatietekorten worden aangevuld.  
 Vul de algemene reserve jaarlijks aan met een bedrag van € 8.800 om het verschil in de 

bekostiging van onderhoud en de werkelijke exploitatiekosten te dekken. 
 Stort bij lumpsum financiering het verschil tussen de werkelijke loonkosten en de 

bekostiging in een aparte reserve. Put bij negatieve verschillen uit deze reserve. 
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 Zorg voor een ondergrens van het stichtingskapitaal van € 244.444,44 om uit rente-
opbrengsten (bij een percentage van 3,6) de algemene reserve jaarlijks met € 8.800 te 
kunnen aanvullen. 
 Vul uit het stichtingskapitaal de voorzieningen aan met het volgende bedrag (de hoogte na 

aanvulling staat tussen haakjes):  
- Preventief onderhoud:  € 116.450,42 (€ 102,463,12) 
- Technisch onderhoud:  €   65.043,94 (€   95.987,46) 
- Onderwijsleerpakket:  €   44.149,55 (€   28.545,27) 
- Automatisering en ict:  €   32.461,77 (€   45.611,11) 
- Meubilair:   €     5.522,13 (€            0,00) 

         Totaal    € 263.627,81 (€ 272.606,96) 
 
Hoe hoog de voorziening voor meubilair moet zijn, is niet bekend: daarvoor ontbreken de 
benodigde gegevens. De € 5.522,13 is nodig om de voorziening op nul te brengen. Met het 
model op de cd kan met de gegevens berekend worden hoe hoog de toevoeging precies moet 
zijn. 
De algemene reserve is bedoeld voor het aanvullen van exploitatietekorten. Deze is onnodig 
hoog. Door elk jaar uit het stichtingskapitaal een bedrag van € 8.800 toe te voegen aan deze 
reserve kan het verschil tussen de bekostiging en de werkelijke kosten gedekt worden. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het verschil, omdat de school groter is dan waar de overheid 
voor betaalt. Het is ondoenlijk te verwachten dat ondanks een te grote school de directie 
binnen de exploitatiebegroting kan blijven. 

 
Het verschil in de loonkosten moet in een aparte reserve worden gestort. Over een aantal jaar 
genomen zullen de loonkosten ongeveer op het landelijk gemiddelde uitkomen. Hiervoor 
moet een reserve worden gevormd. De loonkosten zijn niet constant: leerkrachten worden 
ouder en krijgen meer betaald, waardoor de gemiddelde kosten omhoog gaan. Door het 
verschil in een apart reserve te storten is duidelijk te zien hoe groot het verschil over een 
aantal jaar genomen is. 

Schalkhaar, juni 2004 
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