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Kamer informeert zich over lumpsum 
 
Lumpsum financiering op zich is niet ingewikkeld, het gaat om de afspraken die je er om 
heen maakt over planning, verantwoordelijkheid en rolverdeling. En het gaat om een 
zorgvuldige implementatie met goede instrumenten en begeleiding en een ruime 
overgangsregeling. Tegelijkertijd bezuinigen kan niet. Dat was de boodschap die de AVS 
aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs gaf in het ronde tafel-gesprek 
dat de Kamer op 3 september hield over de invoering van lumpsumfinanciering. De 
Kamerleden vroegen ons of schoolleiders wel voldoende speelruimte hebben en of de 
huidige medezeggenschapsregels wel passen bij lumpsum.  

Boodschap van de AVS 
We kregen daarmee een goede kans om te pleiten voor meer speelruimte voor de 
schoolleiding en een duidelijke taakafbakening tussen bestuur en management waarbij 
het bestuur zich op goed toezicht toelegt. Een aantal onderwijsspecialisten van de Kamer 
constateerde tot onze opluchting hardop, dat de politieke discussie over de 
medezeggenschap nu wel lang genoeg heeft stil gelegen. De boodschap van de AVS zal u 
bekend in de oren klinken: versterk de rol van ouders bij de vormgeving van het 
schoolbeleid en versterk de rol van personeelsleden op bestuursniveau, maar schaf de 
huidige vorm van gemeenschappelijke medezeggenschap op beide niveau’s af. 

Lumpsum niet ingewikkeld? 
Lumpsum financiering op zich niet ingewikkeld? We kunnen ons voorstellen dat die 
bewering uitleg behoeft. De AVS vindt dat er op dit moment nog op een te abstract 
niveau over lumpsum gepraat en geschreven wordt, alsof het een technische operatie 
van cijfers en boekhoudkundige eisen is. Lumpsum financiering op zich is niets 
bijzonders,: gewoon het in geld bekostigen van het beleid dat scholen voeren. Aan de 
beslissers over het schoolbeleid vragen, om het beleidsplan van een normale begroting te 
voorzien en na afloop een normaal jaarverslag te maken. Alle andere instellingen in 
Nederland met een publieke taak krijgen ‘lumpsum financiering’: een soms wel, en soms 
niet toereikend bedrag voor de aan hun toegewezen taken.  
 
Wat lumpsum financiering in het primair onderwijs ingewikkeld zal maken, is niet de 
bekostigingsverandering zelf. Het debat zou over andere dingen moeten gaan. Ten eerste 
over het feit dat veruit de meeste scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs nog niet zo georganiseerd zijn dat zij een normale 
bedrijfsvoering ook aankunnen. Het ontbreekt hun aan administratieve ondersteuning, 
instrumenten en systemen, waardoor de verkeerde mensen uitvoerend en 
boekhoudkundig werk zitten doen en de benodigde informatie is vaak niet 
samenhangend en leesbaar boven tafel te krijgen. 
 
Ten tweede ontbreekt het hun ook aan heldere besluitvormingsstructuren (de 
lappendeken van bestuur, samenwerkingsverband, oogo, dgo en de afhankelijkheid van 
administratiekantoor en overheden voor informatie) . Ook is iedereen voor de 
besluitvorming van iedereen afhankelijk: bestuur, schoolleider, MR, bovenschools 
manager, administratiekantoor, gemeente en (coördinator van) het 
samenwerkingsverband kunnen zonder elkaars informatie hun eigen 
verantwoordelijkheid niet nemen. Dat zijn bij uitstek politieke vraagstukken, en bij 
vragen zoals of de Kamer budgetten nou moet oormerken of niet, zouden de politici juist 
minder stil moeten staan, was de boodschap van de AVS. 

Cultuurveranderingen 
De Kamer moet zich dus niet in de techniek van de bekostigingsformules verliezen, maar 
wel heel goed nadenken over het verkeer tussen de verschillende geledingen die het 
onderwijs maken. Hoe wil de volksvertegenwoordigers dat schoolleiders, 
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(vrijwilligers)besturen, ouders en personeelsleden met elkaar omgaan als het gaat om 
belangrijke onderwijsbeslissingen? Waarop wil de overheid zelf controle houden, alleen 
op de onderwijskwaliteit (Inspectie, kerndoelen, kwalificatie-eisen) en de rechtmatigheid 
van uitgaven (accountantscontrole) of ook op allerlei details? Scholen verwachten 
vereenvoudiging van de complexe structuren en een heldere visie op verantwoording, 
want anders is de beloofde autonomie die lumpsum moet creëren maar schijn.  
 
Het onderling verkeer, de besluitvormingsstructuur, schoolleiders echt 
verantwoordelijkheid geven, durven investeren in plaats van oppotten: eigenlijk gaat het 
om cultuurveranderingen. Dat was ook wat diverse Kamerleden constateerden. Op het 
moment van het drukken van dit blad was nog niet duidelijk, welke standpunten zij 
zouden vertolken bij het wetgevingsoverleg van 8 september. Op de agenda stond toen 
de wettelijke basis van het schoolbudget, en de mogelijkheid tot experimenteren, die 
nodig is om met pilots lumpsum te beginnen. De AVS heeft benadrukt dat de pilots niet 
zo zeer nodig zijn voor het wetgevingstraject zelf, als wel om een goede invoering 
mogelijk te maken. De pilots waarin scholen in de praktijk experimenteren met lumpsum, 
zullen immers informatie en instrumenten opleveren die juist voor de bedrijfsvoering, de 
besluitvorming en de onderlinge verhoudingen tussen bestuur, management en 
medezeggenschap nuttig zijn. De beslissingen van de Kamer leest u op www.avs.nl of in 
de Kadernieuws. Over cultuurveranderingen, elkaar durven aanspreken en goede 
planning en control leest u meer in deze Kader Primair (zie de artikelen van Marcel 
Verbart). 

Voorlopig tijdpad besluitvorming lumpsum 
De nu bekende planning wordt naarmate we verder in de toekomst moeten kijken steeds 
onzekerder. Beschouw onderstaand overzicht daarom als een eerste inschatting. De 
accenten voor bijvoorbeeld flankerend beleid zijn door de AVS aangegeven. Realiseert u 
zich dat deze planning als gevolg van politieke besluitvorming nog sterk kan wijzigen. 
 
September 2003 Wetgevingsoverleg over pilots en schoolbudget. Ook de 

onderwijsbegroting bevat waarschijnlijk voor lumpsum relevante 
beleidsvoornemens. 

Oktober / november 
2003 

Ontwerp-wetsvoorstel lumpsum naar kabinet, Raad van State en 
vervolgens naar de Tweede Kamer. 

November 2003 Aftrap voor de vormgeving van de pilots (als die mogen van de 
Kamer); bespreking van de onderwijsbegroting in de Kamer; 
schriftelijke discussie en algemeen overleg rondom het 
wetsvoorstel tussen minister en Kamer. 

December of januari Politieke besluitvorming over het wetsvoorstel inclusief 
eventuele wijzigingen. Pilots beginnen te lopen. 

Voorjaar 2004 Cfi begint met het bouwen van een nieuw systeem. Wetsvoorstel 
gaat naar Eerste Kamer. Publicatie van het Model Financieel 
Jaarverslag voor PO-scholen. Voorlichting en flankerend beleid 
richt zich op meetjaar, jaarverslag, rolverdeling en 
instrumentontwikkeling. Organisaties zelf bieden breder pakket 
aan. 

Augustus 2004 Start meetjaar op basis waarvan OCenW de bekostiging per 
school (inclusief leeftijdscorrectie) vanaf 1-8-2006 vaststelt. 
Geselecteerde pilotscholen gaan werken met een 
lumpsumbekostiging. Voorlichting richt zich ook op praktische 
vragen van het veld. 

Januari 2005 Invoering van het Financieel Jaarverslag, scholen moeten een 
beginbalans op kunnen maken. Goede voorbereiding op 
lumpsum van de organisatie. Begeleidingsaanbod en 
instrumenten moeten dit ondersteunen. 

Augustus 2005 Voorbereidingsjaar voor de praktijk, scholen moeten nu op de 
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hoogte zijn van de bekostiging vanaf 1-8-2006 en hun beleid, 
systemen en procedures daarop kunnen aanpassen. De inzichten 
vanuit de pilots moeten behulpzaam zijn. Het flankerend beleid 
richt zich ook op professionalisering, planning en control, en 
onderlinge verhoudingen. 

Augustus 2006 Invoering van lumpsum financiering, enige doorloop van 
flankerend beleid en scholing en ondersteuning; monitoring. 

Gedurende periode Stuurgroep Autonomie en deregulering: afspraken over de 
uitwerking van de regelgeving in ondermeer een lumpsum-
formatiebesluit en een overgangsregeling. Vormgeving 
flankerend beleid en pilots. Ontwikkelen en/of stimuleren van 
andere noodzakelijke wetgeving of beleidswijzigingen zoals op 
het gebied van medezeggenschap, verantwoording / kwaliteit / 
zelfevaluatie, arbeidsvoorwaardenvorming en de speelruimte 
van de schoolleiding.  

 
Wilt u op de hoogte gehouden worden of meediscussiëren over de vormgeving van 
lumpsum? Wilt u aandacht voor uw eigen argumenten voor of tegen of voor uw zorgen of 
goede ideeën? Meld u aan bij de mailinglist lumpsum@avs.nl. 
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