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Agenda
21 januari

Netwerk Regio Hollands Midden

20 en 21 januari
Cursus een beleidsdocument
Kwaliteitszorg voor de eigen school

21en 22 januari
Cursus Human Dynamics®

27 januari
Minileergang Startende directeuren
(Personeelsbeleid 2)

28 januari
Netwerk Regio Achterhoek

29 januari
Netwerk Regio Over-Betuwe

30 januari
Netwerk Bovenschools Management

2, 3 en 4 februari
WSNS+ driedaagse studieconferentie

4 en 5 februari
Cursus Competentiegericht coachen

6 februari
Vergadering Dagelijks Bestuur

Hoofdlijnen lumpsum financiering bekend • Voorstellen lumpsum in grote lijnen • Bestuurlijk kader bij lumpsum •
Flankerend beleid voor een goede invoering • Invoeringstraject lumpsum in detail • Lumpsum: invloed van AVS-leden 
Samenhang lumpsum met andere grote beleidsveranderingen • Lumpsum: invloed van AVS-leden • Onderwijsachter-
standen: van moeten naar willen • Versterking management en bestuur • Hoofdlijnen lumpsum financiering bekend • 

In deze Kadernieuws draait bijna alles om de invoering van
lumpsum financiering in het basisonderwijs, sbo en speciaal
onderwijs. Dinsdag 13 januari maakte minister Van der Hoeven
haar plannen voor de lumpsum financiering in het primair
onderwijs bekend. De uitwerkingsnotitie die beschrijft wat de
minister in haar wetsontwerp gaat zetten, werd op die dag naar
de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd. In haar aanbiedings-
brief benadrukt de minister het belang van een duidelijke rol-
verdeling tussen bestuur en management.

In deze Kadernieuws leest u over de hoofdlijnen van de nieuwe
systematiek van bekostigen van scholen, over het flankerend
beleid dat de scholen en schoolbesturen moet helpen zich op de
nieuwe financiële situatie voor te bereiden, en over de gevolgen
voor de relatie tussen bestuur en management, en tussen de
schoolorganisaties en de overheid. Nog meer informatie over
lumpsum, de relevante stukken en meer commentaar van de
AVS vindt u op www.avs.nl.

Tenslotte in dit nummer het laatste nieuws over de bezuini-
gingen op onderwijsachterstanden en de extra gelden voor
de versterking van bestuur en management.

Hoofdlijnen 
lumpsum financiering
bekend
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De lumpsum financiering wordt per 1 augustus 2006

ingevoerd. De nieuwe bekostigingssystematiek moet

leiden tot meer beleidsvrijheid voor scholen omdat dit

de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en maat-

werk aanzienlijk zal versterken. Veel schoolleiders

zien de nieuwe ontwikkelingen en de werkzaamheden

die deze gaan opleveren met spanning tegemoet. In

haar uitwerkingsnotitie geeft de minister duidelijkheid.

Voor de versterking van bestuur en management is

structureel extra geld beschikbaar, oplopend tot 100

miljoen euro in 2007. De overheid probeert de invoe-

ring zorgvuldig voor te bereiden en te begeleiden, iets

waar het ministerie van onderwijs tot op heden bij uit-

stek weinig aandacht voor had in grootschalige onder-

wijsvernieuwingen. Daarom is er veel aandacht voor

zogenaamd ‘flankerend beleid’ en voor de taakafbake-

ning tussen bestuur en management.

• Leren van de praktijk gebeurt door twee ‘pilots

lumpsum’ met in totaal 35 schoolbesturen (700 scho-

len waarvan 100 met ‘echt geld’ mogen werken).

• Uitgangspunt van de minister is dat de school een-

heid van bekostiging blijft en onder leiding staat van

een schooldirecteur. Het schoolplan en de schoolgids

als de belangrijkste documenten worden aangevuld

met een (school-)begroting en een financieel jaarver-

slag waarin de school door heldere kengetallen her-

kenbaar blijft.

• De schotten tussen scholen en tussen personele en

materiële middelen en ook geoormerkte budgetten

verdwijnen, uitgezonderd het zorgbudget en de leer-

linggebonden financiering.

• De lumpsum wordt toegekend aan het bestuur. Het

bestuur mag dus met budgetten schuiven tussen de

scholen. De manier waarop de besluitvorming over

de middelenverdeling plaatsvindt, wordt vastgelegd

in het managementstatuut.

• Het bestuur krijgt de verplichting om alle betrokke-

nen (directieleden, medezeggenschap) te informeren

over welke bekostiging Cfi voor de school heeft bere-

kend en hoe het bestuur de middelen over de scho-

len verdeelt.

• De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

wordt verplicht gesteld en krijgt adviesrecht over

de hoofdlijnen van de besteding van de middelen.

• Bij de bekostiging streeft men naar vereenvoudiging

en gaat men uit van de gemiddelde gewogen leeftijd

per school om de risico’s van een leeftijdsopbouw

die van het landelijk gemiddelde afwijkt, zo klein

mogelijk te houden.

• Ook de eenpitter en het kleine schoolbestuur

moeten onder lumpsum kunnen blijven bestaan.

Daarom is er in het flankerend beleid en de pilots

aandacht voor arrangementen zoals coöperatie-

vormen en instrumenten voor risicobeheersing die

ook voor kleine organisaties geschikt zijn.

• Tegenover de grotere autonomie ten opzichte van de

overheid, stelt de minister een sterkere oriëntatie op

ouders en omgeving. Er komt daarom voor scholen

meer nadruk te liggen op wat men noemt ‘meervou-

dige publieke verantwoording’ en het maken van

afspraken met ouders en personeelsleden over de

organisatie van het onderwijs.

• Tegelijkertijd met de invoering van de lumpsum in

het primair onderwijs wordt ook lumpsum financie-

ring ingevoerd in die 102 scholen voor praktijk-

onderwijs waarvoor nu nog declaratiebekostiging

geldt.

• Herverdeeleffecten zijn niet te voorkomen. Daarom

komt er een goede overgangsregeling die soepel is

maar ook niet tot in eeuwigheid duurt; de werkelijk-

heid is immers ook veranderlijk.

Systematiek, overgangsregeling, jaarverslag
Kernpunten van de bekostigingssystematiek zijn ver-

eenvoudigde toekenning uitgedrukt in (1) een bedrag

per leerling, (2) berekening van het bedrag per school,

(3) uitgaan van de werkelijke personeelsopbouw (leef-

tijd) per school in plaats van per bestuur, en (4) een

overgangsregeling om de eerste jaren de herverdeel-

effecten op te vangen.

Voor het speciaal onderwijs betekent de lumpsum

financiering een drastische vereenvoudiging van de

bekostigingsregels. Nu wordt de bekostiging gebaseerd

op ‘minuten per functie per leerling’, straks op een

bedrag per leerling, afhankelijk van diens leeftijd en

de schoolsoort.

De bekostiging van alle scholen wordt gebaseerd op de

meetgegevens over personeelsopbouw en fre-verbruik

in het schooljaar 2004 – 2005. Het meetjaar wordt ook

gebruikt om een beter beeld te krijgen van de herver-

deeleffecten zodat de overgangsregeling daar als dat

nodig is nog rekening mee kan houden. Het is dus

zaak dat scholen hun budget in het schooljaar 2004

– 2005 zo volledig mogelijk benutten (niet verzilveren

tegen laag tarief of onvervuld laten van vacature-

ruimte). Vanaf 2005 moeten alle schoolbesturen in

het primair onderwijs ook een financieel jaarverslag

gaan opstellen.

Voorstellen lumpsum in grote lijnen

Special Lumpsum
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Goed management
In haar aanbiedingsbrief besteedt de minister zeer

veel aandacht aan het belang van goed management

op schoolniveau. Ook breekt zij een lans voor boven-

schools management om de randvoorwaarden te

scheppen op het gebied van bijvoorbeeld ict, perso-

neelszaken, speciale zorgtaken en facilitair beheer.

‘’Parallel aan de invoering van lumpsum financiering

zullen besturen en scholen na moeten gaan of de

eigen organisatievormen toereikend zijn om de condi-

ties voor goed onderwijs in de scholen te realiseren.

Het is zaak om te komen tot een door de sector zelf

gedragen gedragscode inzake goed bestuur en

management,” schrijft de minister. Het huidige direc-

tiestatuut wordt vervangen door het managementsta-

tuut, waarin ook de rol van het bovenschools manage-

ment is opgenomen, een duidelijker scheiding tussen

management en toezicht komt te staan en niet alleen

de taken, maar ook de daarbij behorende bevoegdhe-

den van de leden van het management helderder wor-

den beschreven dan in het directiestatuut doorgaans

het geval is. Ook vindt zij het belangrijk dat er een

door de sector gedragen gedragscode voor goed

bestuur en management komt. Daarnaast bepleit

de minister dat de onderwijsinspectie na moet gaan

of het bestuur en management in de bovenschools

organisatie goede condities realiseren voor het func-

tioneren van de scholen.

Financieel kader
Globaal ziet het financiële plaatje voor de invoering

van lumpsum er als volgt uit:

bedragen x 1 mln d 2004 2005 2006 2007

versterking 

management/bestuur 19,7 46,5 84,5 95,7

pilots 5 5 3,7

flankerend beleid 2,5 2,5 2,5

kwaliteitsimpuls management 1,8 2,7 2,6

invoerings- en overgangs-

maatregel(en) 1,7 1 1,3 3

praktijkonderwijs 1,3 1,3 1,3 1,3

De verdeling van de bedragen is gebaseerd op metin-

gen en gegevens van scholen (bijvoorbeeld leerlingen-

aantallen) zoals deze nu bekend zijn. De invoering

van lumpsum is gepland in 2006. In de komende jaren

kunnen zich ontwikkelingen voordoen die aanleiding

zijn om de middelen anders te verdelen. Op basis van

de meetgegevens uit het schooljaar 2004-2005 kan

bekeken worden of dat nodig is (bijvoorbeeld omdat

er een extra overgangsmaatregel nodig blijkt of extra

flankerend beleid). Een eventuele herschikking moet

plaatsvinden binnen het totaal beschikbaar budget

voor de invoering van lumpsumbekostiging, zo schrijft

de minister.

Commentaar AVS
De AVS is voorstander van grotere beleidsvrijheid en

positief over de uitwerkingsnotitie lumpsum. Wel vin-

den wij een goed flankerend beleid van het grootste

belang. Met het benadrukken van het schoolniveau

als eenheid van beleid, bekostiging en leiding komt

de minister tegemoet aan de zorg van de AVS dat de

lumpsum financiering leidt tot een te grote nadruk op

beheer en bovenschoolse, inhoudelijke sturing. In de

besprekingen over de lumpsum plannen heeft de AVS

altijd de nadruk gelegd op het uitgangspunt ‘één

school, één plan, één integrale schoolleiding’ en op

het belang van bovenschools management als ‘profes-

sioneel bestuurders’ die voor goede randvoorwaarden,

schaalvoordelen en continuïteit van de scholen zor-

gen. Steeds vaker zal het schoolbestuur zich gaan toe-

leggen op het houden van goed toezicht (op meerja-

renbeleid, strategie en de kwaliteit van het

management). Hoewel de minister niet van plan is dit

wettelijk te regelen, blijkt uit haar aanbiedingsbrief

en uit de voorstellen over het bestuurlijk kader lump-

sum dat zij deze uitgangspunten van de AVS

beschouwt als de hare. Of de uitbreiding van de

inspectietaak tot toezicht op bovenschools manage-

ment en bestuur een goede zaak is, hangt sterk af van

de wijze waarop dit wordt uitgewerkt. Het kan niet zo

zijn dat de beoogde beleidsvrijheid langs de weg van

steeds meer inhoudelijk toezicht weer wordt beknot.

De AVS hecht sterk aan proportioneel toezicht en

vindt dat scholen een eigen systeem van kwaliteits-

zorg moeten kunnen hanteren.
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Lumpsum financiering leidt tot een grotere verant-

woordelijkheid voor de schoolleider. Dat vindt de

minister ook: “In ons onderwijsbestel ligt weliswaar de

beslissingsbevoegdheid en dus ook de verplichting om

daarover verantwoording af te leggen bij het bevoegd

gezag. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid moe-

ten de scholen zelf nadrukkelijk in beeld zijn”, schrijft

de minister in haar uitwerkingsnotitie. Zij besteedt

vervolgens zowel in haar aanbiedingsbrief als in de

notitie zelf veel aandacht aan de rol van de schoollei-

der en het bovenschools management en aan de

manier waarop schoolbestuur, management en mede-

zeggenschap in de toekomst met elkaar om zouden

moeten gaan. Omdat de financiële afwegingen tussen

scholen de gezamenlijke belangen raken van de scho-

len en het bestuur, “is het evident dat gewaarborgd

moet zijn dat alle geledingen binnen de gehele onder-

wijsorganisatie goed betrokken zijn bij het besluitvor-

mingsproces. Het gaat daarbij om de ouders, het perso-

neel en het management. En het gaat om hun

betrokkenheid zowel bij de beslissingen over de inzet

van de middelen in de school, als bij de besluitvor-

ming op het bestuurlijke bovenschoolse niveau.”,

aldus de notitie. Voor de medezeggenschap wordt

daarom de gemeenschappelijke medezeggenschaps-

raad verplicht gesteld. Ook wordt het informatierecht

van de medezeggenschapsorganen versterkt en krijgt

de MR adviesbevoegdheid over de hoofdlijnen in de

besteding van de middelen. De WMO wordt op deze

punten aangepast.

Managementstatuut
Om te garanderen dat het management zijn verant-

woordelijkheid waar kan maken, wordt het huidige

directiestatuut vervangen door een managementsta-

tuut. “Het bevoegd gezag moet helder aangeven waar-

over, op welk moment en op welk niveau beslissingen

plaatsvinden. Daarbij is van belang dat ook voor ieder-

een duidelijk is welke beslissingen op bovenschools

niveau plaatsvinden en welke op het niveau van de

individuele scholen.” De minister kiest er daarbij uit-

drukkelijk voor om niet te regelen hoe de verhoudin-

gen in de sturingskolom moeten worden geregeld,

maar wel dat ze moeten worden geregeld. En ze bena-

drukt daarbij het belang van voldoende speelruimte

en bevoegde verantwoordelijkheid van het manage-

ment: “Het behoeft weinig toelichting dat het (boven-

schools) management de spil is waarom een succes-

volle invoering van lumpsum draait. Duidelijkheid en

heldere afspraken over de verhoudingen zijn daarbij

noodzakelijk. Het is van belang dit tot uitdrukking te

brengen in het wetsvoorstel lumpsum.” Ook over de

rol van het management ten opzichte van de (gemeen-

schappelijke) medezeggenschapsraad is de minister

helder: “…afspraken zijn ook voor personeel en

ouders van belang want zij moeten vooraf weten welk

mandaat de bovenschoolse directeur of de schoolleider

heeft van zijn bestuur, wanneer zij met hem of haar

spreken in de GMR of MR.”

Tweezijdig karakter van afspraken
Omdat duidelijke afspraken belangrijk zijn worden de

bepalingen in de huidige WPO en WEC over het direc-

tiestatuut aangescherpt en wordt de term directiesta-

tuut vervangen door de term managementstatuut, dat

betrekking heeft op de hele sturingskolom. Verder zal

in de wet worden opgenomen dat de afspraken over de
taakverdeling niet louter een eenzijdige handeling van het

bevoegd gezag betreffen. De schoolleiding en het

bovenschools management zijn direct betrokken bij

de totstandkoming. De uiteindelijke vaststelling van

het statuut is een verantwoordelijkheid van het

bevoegd gezag. Ook wordt tot uitdrukking gebracht

dat in het statuut wordt verankerd dat het manage-

ment ook direct betrokken is bij de ontwikkeling van

voorstellen om de bestedingsvrijheid onder lumpsum

in te vullen. Het managementstatuut moet openbaar

worden gemaakt.

Commentaar AVS
De AVS is tevreden dat een flink aantal voorstellen van

de AVS vrijwel onverkort is overgenomen. We vinden

het wel jammer dat de minister deze kans niet aan-

grijpt om ook op zijn minst te gaan experimenteren

met de ondernemingsraad in het primair onderwijs en

een afzonderlijke ouderraad per school.

Dat het ministerie bij de gedachtevorming veel

gebruik heeft gemaakt van door de AVS verzamelde

praktijkinformatie blijkt ook uit de tekst van de noti-

tie: “Op veel scholen is sprake van veranderingen in de

rol van besturen en management. Veel besturen

maken een omslag door van uitvoerend bestuur naar

een beleidsvormend c.q. toezichthoudend bestuur.

Annex daaraan verandert de positie van het schoolma-

nagement. Het bovenschools management is niet meer

weg te denken uit het primair onderwijs. Recent in

opdracht van de AVS verricht onderzoek (De
(meer)waarde van bovenschools management, oktober 2003)
laat zien dat deze ontwikkeling door schooldirecteu-

ren, bestuurders en bovenschoolse managers door-

gaans als positief wordt beoordeeld (gemiddeld cijfer

Bestuurlijk kader bij lumpsum
Special Lumpsum
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van 7,7). Uit het onderzoek komt naar voren dat een

heldere taakverdeling over de hele sturingskolom

(bestuur – bovenschools management – schoolleiding)

erg belangrijk is. Met name een relatief grote groep

schooldirecteuren (43%) vindt deze taakverdeling niet

of te weinig helder. Dit is mede verklaarbaar doordat

het bovenschools management in de praktijk is

gegroeid en eigenlijk geen goede inpassing kent bin-

nen het huidig wettelijke kader.”

De AVS had graag gezien dat het managementstatuut

nóg meer de kenmerken zou krijgen van een tweezij-

dige afspraak tussen bestuur en leden van het manage-

ment die in overleg worden vastgesteld. Ten opzichte

van de eerdere opstelling van het ministerie is de

woordkeus in de uitwerkingsnotitie weliswaar een

enorme stap vooruit in het positioneren en versterken

van de formele bevoegdheden van de schoolleiding,

maar dat weerhoudt ons er niet van om ook in onze

politieke lobby te blijven pleiten voor een nog duidelij-

ker (contractuele) verhouding tussen de verantwoorde-

lijkheden van het management en de bestuurlijke

opdrachtgever.

Flankerend beleid 
voor een goede invoering
De overheid probeert de invoering zorgvuldig voor

te bereiden en te begeleiden, iets waar het ministerie

van onderwijs tot op heden bij uitstek weinig aan-

dacht voor had in grootschalige onderwijsvernieuwin-

gen. Twaalf besturen kunnen vooraf ervaring opdoen

met lumpsumfinanciering. De producten en inzichten

die dat oplevert worden vertaald in ‘flankerend

beleid’ om alle scholen te helpen met de invoering

van de nieuwe bekostigingssystematiek en het voeren

van financieel management. 23 andere besturen krij-

gen geen lumpsum maar wel meer beleidsvrijheid,

vooral doordat zij de mogelijkheid krijgen om af te

rekenen op bestuursniveau. De ervaringen in deze

‘pilot 2’ worden ook ingezet voor het verbeteren

van het ‘flankerend beleid’. De 35 schoolbesturen met

in totaal 700 scholen die in de twee pilots meedoen,

starten hiermee nog in januari 2004. “Gelet op het

gewicht van het veranderingstraject en het belang

dat alle betrokkenen op schoolniveau er bij hebben

dat de verandering zorgvuldig kan worden geïmple-

menteerd, is een goede begeleiding van de implemen-

tatie vereist.”, schrijft de minister hierover in de uit-

werkingsnotitie. “Scholen en besturen moeten tijdig

beschikken over informatie en over instrumenten en

hulpmiddelen om meerjarig (financieel) beleid te ont-

wikkelen. Zij moeten in de gelegenheid zijn om hun

vragen beantwoord te krijgen.”

Rekenmodel en meetjaar
In de eerste helft van 2004 wordt ook de berekenings-

wijze van lumpsum uitgewerkt in een elektronisch

rekenmodel en door Cfi ter beschikking gesteld aan

alle scholen. In dezelfde periode wordt het meetjaar

2004-2005 voorbereid. Schoolleiders, bovenschools

managers en schoolbesturen mogen informatie ver-

wachten die hen de mogelijkheid geeft zich hierop zo

goed mogelijk voor te bereiden. Door de voorbereiding

op het meetjaar, de uitvoering van het meetjaar en het

werken met het berekeningsmodel, krijgen scholen,

(G)MR-en, management en bestuur inzicht in de wer-

king van de lumpsumsystematiek en kunnen zij zich

beter voorbereiden op de definitieve invoering van

lumpsumbekostiging.

De activiteiten van het flankerend beleid worden

vormgegeven door een projectgroep waarin naast OC

en W vertegenwoordigers van de AVS, de landelijke

besturenorganisaties en de werknemersbonden deel-

nemen. Nog in januari wordt een onafhankelijk pro-

jectleider aangesteld. Deze projectgroep moet zorgen

voor een landelijke afstemming van de voorlichting en

de materialen, handreikingen en modellen waarvan

bestuur en management gebruik kan maken om zich

voor te bereiden op lumpsum. Het is niet de bedoeling

dat alles via centrale aansturing tot stand komt. Juist

door de pilots moeten er voor iedereen beschikbare,

diverse en op de praktijk gerichte informatie en hulp-

middelen beschikbaar komen. De landelijke projector-

ganisatie flankerend beleid richt zich dan vooral op

het beschikbaar en toegankelijk maken hiervan voor

de schoolorganisaties. Scholen moeten hun ondersteu-

ningsvragen echter wel kunnen neerleggen waar zij

dat willen. Er moeten direct middelen zijn om de

gewenste activiteiten zelf uit te voeren of bij een zelf

gekozen instelling uit te besteden. Een te grote nadruk

op landelijke afstemming (met de daarbij behorende

financiën) is daarom niet wenselijk. “Conclusie (…) is

dat het gewenst is een goede mix te realiseren van

activiteiten die noodzakelijk beter landelijk uitgevoerd

kunnen worden en activiteiten die aan het scholenveld

zelf worden overgelaten.” zegt de uitwerkingsnotitie.

Dat blijkt ook uit het financieel kader dat bij het flan-

Special Lumpsum
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kerend beleid hoort. Voor de invoering van lumpsum

trekt het rijk een bedrag van Y 32 miljoen in 2004 uit,

in 2005 oplopend naar Y 59 miljoen, in 2006 naar Y 95

miljoen, en in 2007 en verder naar Y 100 miljoen.

Vanaf 1 augustus 2006 zullen deze middelen structu-

reel deel uitmaken van de bekostiging van de PO scho-

len. Het grootste deel van de budgetten zal toegekend

kunnen worden aan scholen en besturen om zich voor

te bereiden op de invoering en om invoeringskosten te

bestrijden. Bij de toedeling van deze middelen zal in

het schooljaar 2004-2005 rekening gehouden worden

met de beëindiging van de regeling bestuurlijke krach-

tenbundeling per 1 augustus 2004.

Invoeringstraject lumpsum in detail
Jaarverslag in 2005
De minister stelt aan de Kamer voor om met ingang

van het kalenderjaar 2005 een jaarverslag in te voeren

in het primair onderwijs, bestaande uit een jaarreke-

ning, een toelichting in het bestuursverslag en een

accountantsverklaring. Een overweging om dit al voor-

afgaand aan de invoering van lumpsum per 1 augustus

2006 te doen, is dat nu al een deel van de middelen

in de vorm van een lumpsumbudget wordt toegekend.

Dit betreft behalve de materiële vergoeding ook de

bekostiging voor het personeels- en arbeidsmarktbe-

leid (het ‘schoolbudget voor personeelsbeleid’, ook

wel O&O budget). Een tweede reden voor het eerder

invoeren van het jaarverslag is dat besturen, schoollei-

ders en administratiekantoren voldoende tijd krijgen

om zich te kunnen voorbereiden op de nieuwe voor-

schriften voor de financiële verantwoording en om de

interne organisatie aan te kunnen passen aan deze

eisen. Om extra administratieve lasten zoveel mogelijk

te beperken en tegelijkertijd de voorbereidingen op de

invoering van het jaarverslag bij de lumpsumbekosti-

ging te stimuleren, wordt in overleg met het onder-

wijsveld en met de departementale accountantsdienst

bekeken welke onderdelen van het jaarverslag in

2005 optioneel en welke verplicht zijn.

Het wetsvoorstel dat besturen verplicht om een jaar-

verslag op te stellen, is al in procedure gebracht. Naar

verwachting wordt dit wetsvoorstel in het voorjaar

2004 ingediend bij het parlement. De voorschriften

voor het financieel jaarverslag zullen veel lijken op

de richtlijn die al voor het voortgezet onderwijs geldt.

De individuele scholen moeten daarin herkenbaar blij-

ven, maar een gedetailleerde exploitatieregeling per

school zal waarschijnlijk niet verplicht worden

gesteld. Wel wordt een set goede kengetallen ontwik-

keld, waarmee vergelijkingen tussen besturen en

scholen gemaakt kunnen worden en men zich aan de

situatie van anderen kan spiegelen. De overheid wil

die kengetallen bovendien gebruiken om op een trans-

parante manier verantwoording af te leggen over de

inzet van de rijksmiddelen en de daarmee bereikte

resultaten. Op dit moment draaien een aantal pilots

voor het jaarverslag en doen al veel besturen en

managers hiermee ervaring op.

Herverdeeleffecten en overgangsmaatregelen
Nu krijgen scholen op basis van leerlingenaantallen

en de kenmerken van de leerlingen (leeftijd, gewich-

tenleerling of cumi en schoolsoort) formatieruimte

toegekend. De kosten van het personeel dat het

schoolbestuur aanstelt op deze formatieruimte, wor-

den gedeclareerd, ongeacht of dit een jonge goedkope

kracht of iemand in haar schaalmaximum is. Straks

ontvangen de schoolbesturen voor hun scholen 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. Bij individuele besturen kan de gemid-

delde prijs van een formatieplaats afwijken van de

landelijk gemiddelde prijs. Daardoor ontstaan er her-

verdeeleffecten. Deze herverdeeleffecten vragen op

speciale maatregelen zodat het prijsrisico voor de

onderwijswerkgever beheersbaar blijft en er geen

onnodige dwang tot bestuurlijke schaalvergroting

komt (immers naarmate een bestuur meer medewer-

kers in dienst heeft zal de personeelslast meer naar

het landelijk gemiddelde neigen en zijn prijsrisico’s

dus niet alleen makkelijker op te vangen, maar ook

op zich al kleiner). In de uitwerkingsnotitie zijn drie

verschillende maatregelen opgenomen:

• berekeningswijze lumpsum houdt rekening

met leeftijd per school

• overgangsregeling van vier jaar compenseert

deel van overige effecten

• flankerend beleid (zie artikel hierboven).

Berekeningswijze lumpsum en overgangsregeling
Op basis van de gegevens van het meetjaar (schooljaar

2004-2005) stelt het ministerie de landelijk gemiddelde

personele lasten per onderwijssoort vast. Op die gege-

Special Lumpsum
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vens baseert men vervolgens de bedragen die bij de

berekening van de lumpsum voor de verschillende

onderwijssoorten worden gehanteerd. Daarnaast is het

meetjaar belangrijk om te bepalen welke bijstelling

van het lumpsumbudget van een bestuur nodig is, in

verband met de herverdeeleffecten die bij de invoering

in 2006 kunnen ontstaan. De gegevens in het meetjaar

zijn dus bepalend voor de hoogte van de overgangsre-

geling per schoolbestuur.

De bekostiging wordt net als nu per school uitgere-

kend. De berekeningswijzen van het materieel budget

en het budget voor personeelsbeleid blijven afzonder-

lijk bestaan. De gegevens die nu de omvang van de

formatie bepalen (leerlingen en gewichten en de nu

bestaande toeslagen (directie, kleine-scholen-toeslag,

nevenvestiging)), bepalen ook de omvang van de

lumpsum. Dit uitgangspunt is gekozen om de her-

verdeeleffecten te beperken; om diezelfde reden is

de leeftijdsopbouw per school bepalend voor het

lumpsum bedrag.

De groeiregeling blijft gehandhaafd. Voor basisscholen

wordt deze wel vereenvoudigd, bij de invoering van

het onderwijsnummer. Er komt dan een vast moment

(de eerste dag van de maand) waarop bepaald wordt of

de school extra groeibekostiging krijgt. De aanspraak

gaat direct in en wordt de maand erop uitgekeerd

waarbij de ‘gemiste’ maand meteen betaald wordt.

De reguliere bekostiging wordt leeftijdafhankelijk door

per school jaarlijks de ‘gewogen gemiddelde leeftijd’

op de teldatum te bepalen. Bij de zorgformatie aan het

samenwerkingsverband en bij overdrachten (bijvoor-

beeld voor het zorgbudget of bij ambulante begelei-

ding) wordt wel uitgegaan van de landelijke gemid-

delde personeelslast (GPL). Dit gaat dus ongeacht de

werkelijke leeftijd van het personeel dat op de formatie

wordt ingezet. Hetzelfde geldt voor de bekostiging

van de ‘rugzak’ voor gehandicapte leerlingen en ook

bij groeibekostiging gedurende het jaar is de landelijke

GPL uitgangspunt. Besturen of samenwerkingsverban-

den kunnen uiteraard zelf andere afspraken maken.

Bij de bepaling van de budgetten blijven de leerling-

kenmerken uitgangspunt en wordt verder rekening

gehouden met de extra salariskosten van directieleden,

met nevenvestigingen en met de kleine scholentoeslag.

Vereenvoudiging  ‘minutenwals’ voor speciale scholen
De belangrijkste vereenvoudiging in de nu ondoor-

grondelijke bekostigingsformules, betreft het uitgaan

van twee functiecategorieën in plaats van tientallen en

het uitdrukken in formatieplaatsen voor die twee cate-

gorieën, in plaats van in minuten (zie hierboven). Ook

komt er een uniforme afrondingsmethode. Er zitten

geen ongelijke stappen of tredes meer in de formatie-

plaatsen per leerlingenaantal en ook de directieforma-

tie gaat niet meer sprongsgewijs omhoog. De maxime-

ring van de directieformatie voor grote scholen

verdwijnt, evenals het plafond voor de bekostiging van

de conciërge en de formatietoekenning van de techni-

cus. Het gevolg is dat er een vrijwel lineaire bekosti-

gingsformule ontstaat die gewoon gebaseerd is op de

leerlingenaantallen. Dit leidt wel tot sterkere herver-

deeleffecten (die met name door de invloed van de

directieformatie, voor kleine scholen ongunstiger en

voor grote scholen gunstiger kunnen uitpakken).

Daarom wordt 4,5 miljoen euro uitgetrokken om de

ergste herverdeeleffecten recht te trekken door deze

in de formule in de vaste voet per school te verwerken.

Wat dan overblijft, wordt op dezelfde manier opgevan-

gen als de herverdeeleffecten voor sbo- en bao-scholen.

De systematiek van de bekostiging voor residentiële

plaatsen verandert niet. De bekostiging voor terug-

plaatsingbegeleiding, crisisplaatsen en voor preven-

tieve ambulante begeleiding blijft ook gewoon gehand-

haafd (waarbij overigens de definitieve vaststelling

voor preventieve ambulante begeleiding op basis van

de WEC op dit moment nog niet rond is).

Overgangsregeling
Ondanks alle maatregelen blijven er toch herverdeelef-

fecten, waarvoor een overgangsregeling nodig is.

Omdat de overgangsregeling alleen gebaseerd kan zijn

op de situatie zoals die in het meetjaar onder de decla-

ratiebekostiging nog geldt, wordt dat meetjaar zeer

bepalend. Dat geeft schoolbesturen overigens nooit

helemaal zekerheid dat de overgangsregeling toerei-

kend zal zijn. Na het meetjaar kunnen de omstandig-

heden die bepalend zijn voor de verschillen tussen de

FBS en de lumpsum immers wijzigen. Daardoor com-

penseert de overgangsregeling niet de verschillen die

door veranderingen in bijvoorbeeld de bestuurssamen-

stelling en de personeelsopbouw plaatsvinden in 2005-

2006. Mede om deze reden is het niet wenselijk dat de

overgangsregeling tot in lengte van jaren blijft

bestaan. Gekozen is voor een looptijd van vier jaar.

Op basis van het werkelijke herverdeeleffect in het

meetjaar wordt voor het betreffende schoolbestuur

een correctiepercentage vastgesteld. Elke school van

dat bestuur krijgt in het eerste overgangsjaar dat cor-

rectiepercentage uitgekeerd of ingehouden. Er wordt

geen onderscheid gemaakt in de systematiek tussen

positieve of negatieve herverdeeleffecten. In de jaren

daarna wordt een bandbreedte toegepast, waarboven

of waaronder wordt gecorrigeerd. Dus als het bestuur

een correctiepercentage van 5 procent heeft en de

bandbreedte in het tweede jaar is 2 procent, dan krijgt

elke school van het schoolbestuur in de bekostiging

nog 3 procent gecorrigeerd (plus of min). Om zoveel

mogelijk recht te doen aan de feiten, zullen de percen-

tages van de bandbreedte in de schooljaren vanaf

2007-2008 op basis van de uitkomsten van het meet-

jaar vastgesteld worden. Dan wordt ook nog bezien of

er extra maatregelen nodig zijn om aan eventuele uit-

schieters of uitzonderlijke omstandigheden tegemoet

te komen.
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In de landelijke Stuurgroep Autonomie en Deregule-

ring wordt zorgvuldig gepraat over de invoeringsvoor-

waarden van de lumpsum financiering. Deze Stuur-

groep (waarin ook de AVS zitting heeft) was nauw

betrokken bij de totstandkoming van de uitwerking-

snotitie en krijgt een belangrijke rol bij het vaststellen

van het activiteitenprogramma Flankerend Beleid en

bij de totstandkoming van het wetsontwerp en de

ministeriële regelingen die daaronder komen te lig-

gen. De vertegenwoordigers zijn de komende jaren

ook belangrijk voor het signaleren van praktische

knelpunten en (technische) gebreken in de wetgeving.

De Stuurgroep moet ook de samenhang met andere

landelijke beleidsontwikkelingen in de gaten houden.

Ook deze grotere aandacht voor samenhangen is

nieuw. Het gaat om zaken als:

• de invoering van het financieel jaarverslag (2005);

• het onderwijsnummer, waarvan het de bedoeling is

om deze in het schooljaar 2004-2005 al op te nemen

in de leerlingenadministratie en vanaf 1 oktober

2006 de leerlingtelling erop te baseren. Dit zou een

vermindering van de administratieve lasten en een

betere uitvoerbaarheid van de groeiregeling tot

gevolg hebben;

• de decentralisatie van de secundaire arbeidsvoor-

waarden (nu al stapsgewijs naar de CAO-PO) moet

afgerond zijn per 1 augustus 2006, na 2006 wordt

bekeken of de primaire arbeidsvoorwaarden ook

gedecentraliseerd worden en zo ja wanneer;

• de overheveling van de schoolbegeleidingsbudgetten

naar de scholen per 2004, met een bestedingsver-

plichting bij de huidige diensten die stapsgewijs ver-

dwijnt waardoor het geld voor schoolbegeleiding

vanaf 1 augustus 2008 volledig deel uit maakt van

de lumpsum;

• mogelijke veranderingen in het takenpakket en de

werkwijze van de inspectie tegen de achtergrond

van grotere autonomie van scholen en bij bestuur-

lijke schaalvergroting;

• mogelijke herziening van de gewichtenregeling en

mogelijke ongewenste effecten van bezuinigingen

op onder andere GOA;

• verplichte aansluiting bij vervangingsfonds en

participatiefonds blijft bestaan tot na invoering van

lumpsum, daarna volgt heroverweging van de posi-

tie en het nut van het participatie- en vervangings-

fonds. Met de fondsen volgt overleg opdat hun regle-

menten aangepast worden omdat onder lumpsum ál

het personeel immers ‘op eigen rekening’ in dienst

is;

• Voorafgaande daaraan wordt onderzocht hoe nu al

meer flexibiliteit in de omgang met vervangingen

(meer autonomie) en met wachtgeldvoorzieningen

bereikt kan worden.

Samenhang lumpsum met 
andere grote beleidsveranderingen

De AVS neemt deel in de landelijke Stuurgroep Auto-

nomie en Deregulering. Voor vragen of aandachtspun-

ten kunnen de AVS-leden altijd mailen of bellen. De

AVS-beleidscommissie Financiën en Huisvesting, die

op 20 januari 2004 van start gaat, voorziet de AVS-ver-

tegenwoordigers en het AVS-bestuur van commentaar

en advies. Op belangrijke momenten, bijvoorbeeld

wanneer het wetsontwerp af is, zullen we de leden

apart raadplegen. De volgende manieren zetten we

daar in elk geval voor in:

• de AVS-netwerken en het netwerk bovenschools

management;

• het AVS Scholenpanel per e-mail en website;

• de e-mail responsgroep lumpsum@avs.nl

(u per mail aanmelden volstaat);

• het AVS-congres op 2 april 2004 en specifieke

themabijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld een bijeen-

komst voor schoolleiders uit het speciaal onderwijs

die we op 12 januari voor het eerst hielden en half-

jaarlijks willen herhalen);

• informatie op: www.avs.nl

Lumpsum: invloed van AVS-leden

Special Lumpsum

Special Lumpsum
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Uiteraard leest u daarnaast het laatste nieuws in

Kader Primair en Kadernieuws en zullen we voor diep-

gang en achtergrondinformatie aparte publicaties

ontwikkelen.

Alvast aan de slag met de voorbereiding?
De AVS biedt maatwerk voor schoolleiders en boven-

schools managers die vooruit willen lopen op de

gevolgen van de lumpsum financiering voor hun orga-

nisatie en voor hen zelf. Voor de AVS staat goed

management immers centraal. We vinden een goede

invulling van het flankerend beleid om die reden ook

heel belangrijk. De AVS is ook vertegenwoordigd in de

landelijke projectgroep Flankerend Beleid. AVS-leden

kunnen terecht bij het AVS-ManagementCentrum

voor cursussen, trajectbegeleiding, advies bij het aan-

pakken van hun plancyclus of organisatiestructuur, of

begeleiding van hun persoonlijke ontwikkelingsvraag

op bijvoorbeeld strategisch en financieel gebied. Voor

een overzicht van de mogelijkheden of een geheel

vrijblijvende offerte kan men contact opnemen met

het AVS-ManagementCentrum, tel. 030-2361010.

Per 1 augustus 2005 moeten gemeenten 100 miljoen

bezuinigen op gemeentelijk onderwijsachterstandenbe-

leid. De gemeente heeft de helft minder te besteden

voor onderwijsachterstandenbeleid, de andere helft

wordt geacht besteed te worden aan voor- en vroeg-

schoolse educatie. De consequentie daarvan is dat de

gemeente vooral de middelen die voor niet-vve doelein-

den zijn bestemd, zal wegbezuinigen. Een groot deel

van deze middelen was bestemd voor projecten, ook

op basis van onderwijskansenafspraken. Onderwijs-

kansenscholen zullen dit dus het hardste merken...

De wijzigingen die het kabinet gaat doorvoeren in het

onderwijsachterstandenbeleid zijn aanzienlijk. Hoe

kunnen gemeenten, schoolbesturen en scholen daarop

inspelen? Landelijk projectleider onderwijsachterstan-

denbeleid Jantine Kriens geeft haar visie in een inter-

view op www.onderwijsachterstanden.nl. Volgens

Kriens moeten de gemeenten daarom voor 1 augustus

2004 aangeven wat zij van plan zijn. Scholen die te

kampen krijgen met werkgelegenheidsgevolgen,

moeten immers de kans krijgen de betrokken leer-

krachten waar nodig in het risicodragend deel van de

formatie in te zetten. Scholen, vooral onderwijskansen-

scholen, moeten nadenken welke zaken zij – op eigen

kracht – overeind willen houden. Kriens hoopt dat, ook

al verdwijnt de verplichting om op overeenstemming

gericht overleg te voeren over het gemeentelijk ach-

terstandsplan, gemeenten toch plannen blijven maken,

extra blijven investeren en de school centraal blijven

stellen. “We gaan van moeten naar willen”, aldus de

projectleider, die in het interview een beroep doet op

schoolbesturen om resultaatgericht te blijven investe-

ren en sturen op achterstandsbestrijding.

De AVS wil een vuist maken tegen de onverstandige

bezuinigingen op onderwijsachterstanden en zoekt

contact met schoolleiders die vorm geven aan onder-

wijskansen en tegen deze verschraling in het geweer

willen komen. Stuur uw mailtje naar beleid@avs.nl.

Onderwijsachterstanden:
van moeten naar willen

De AVS is vertegenwoordigd in de landelijke stuurgroepen: Autonomie en begeleiding en Flankerend beleid. 

Voor meer informatie: AVS, tel: 030-2361010, of kijk op onze website www.avs.nl

E-mailgroep: lumpsum@avs.nl.




