
Lumpsumbedragen schooljaar 2008-2009 

(Peildatum augustus 2008) 

 

BASISONDERWIJS 

Onderwijzend personeel  Prijspeil 2008/2009 

Onderbouw formatie aantal onderbouw  

leerlingen 

(€ 1.580,69 + € 42,66 * GGL) 

bovenbouw formatie aantal bovenbouw 

leerlingen 

(€ 1.100,65 + € 29,70 * GGL) 

Achterstands formatie (incl. 

formatie schoolleiding) 

Schoolgewicht (€ 1.334,04 + € 36,00 * GGL) 

Kleine scholentoeslag: minimum = 0 

voet 

aftrek = aantal 

leerlingen 

 

(€ 57.042,85 + € 1.539,31 * GGL) 

(€ 395,17 + 10,66 * GGL) 

Directie 

Toeslag tbv directie aantal leerlingen: 

1 tot en met 97 

98 leerlingen of meer 

 

€ 16.974,49 

€ 30.885,98 

Totaal tenminste:  totale budget is 

tenminste (inclusief 

1 directeur) 

(€ 85.326,44 + € 1.927,14 * GGL) 

Groei  Prijspeil 2008/2009 

Groeibekostiging  toename aantal 

leerlingen 

€ 2.693,09 

Vermindering kleine 

scholentoeslag i.v.m. groei 

toename aantal 

leerlingen 

€ 801,84 

SPECIAAL BASISONDERWIJS 

 

Onderwijzend personeel 

Basisformatie aantal leerlingen (€ 1.163,66 + € 37,68 * GGL) 

Zorgformatie sbao aantal leerlingen 

van SWV * 2% 

(€ 1.663,10 + € 53,85 * GGL) 

Cumi formatie (aantal cumi – 4) (€ 1.032,36 + € 33,43 * GGL) 

Directie 

1 tot en met 99 1 * verschil GPL 

directie en OP 

€ 17.724,18 

100 leerlingen of meer 2 * verschil GPL 

directie en OP 

€ 32.385,36 

SPECIAAL VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

De prijzen per leerling zijn opgenomen in het spreadsheet, dat is gepubliceerd op 

www.lumpsumportaal.nl  

 

Peildatum bedragen: augustus 2008 

 

 

  

http://www.lumpsumportaal.nl/


Budget personeels- en arbeidsmarktbeleid 

Met het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid krijgen scholen en bevoegde 

gezagsorganen financiële middelen om ondermeer een eigentijds personeelsbeleid te 

voeren. Het budget bestaat in hoofdlijnen uit een vast bedrag per school, een bedrag per 

leerling x aantal leerlingen en – indien van toepassing – een kleine scholentoeslag. De 

bepaling van het aantal leerlingen geschiedt op basis van het aantal leerlingen, dat de 

school op 1 oktober van het voorgaande jaar bezocht. De uitkering van het budget 

personeels- en arbeidsmarktbeleid hoeft u niet aan te vragen, maar wordt automatisch 

door Cfi toegekend als onderdeel van de lumpsumvergoeding.  

 

 School voor 

basisonderwijs 

School voor 

speciaal 

basisonderwijs 

School voor 

(voortgezet) 

speciaal 

onderwijs 

Vast bedrag € 7.859,27 € 11.070,17 - 

Leerlingenaantal 

  

Totaal aantal 

leerlingen x € 

333,15 

Totaal aantal 

leerlingen x € 

531,13 

Totaal aantal 

leerlingen x bedrag, 

dat per schoolsoort 

verschilt* 

Zorgleerlingen** 

  

Schoolgewicht x € 

255,57 

Aantal cumi-

leerlingen x € 

155,11 

Aantal ambulant 

begeleide leerlingen 

x € 170,45 + aantal 

cumi-leerlingen x € 

121,52 

Meer dan 70 % 0,9 

leerlingen op 1 

oktober 2001** 

Totaal aantal 

leerlingen x € 77,66 

+ schoolgewicht x € 

96,31 

- - 

Meer dan 50 % 

cumi-leerlingen op 

1 oktober 2001** 

- Totaal aantal 

leerlingen x € 

140,53 + aantal 

cumi-leerlingen x € 

160,92 

Totaal aantal 

leerlingen x bedrag, 

dat per schoolsoort 

verschilt* + aantal 

cumi-leerlingen x € 

269,01 + aantal 

ambulant begeleide 

leerlingen x € 58,30 

Scholen < 195 

leerlingen 

€ 4.815,00   

Kleine scholen 

toeslag*** 

€ 4.916,78 -€ 33,91 

x totaal aantal 

leerlingen 

- - 

 

 

 

 

* De bedragen zijn opgenomen in de spreadsheet, die is gepubliceerd op 

www.lumpsumportaal.nl 

** Mede in verband met de herijking van middelen zal deze regeling met ingang van het 

schooljaar 2008/2009worden afgebouwd. In 2008/2009 wordt nog 2/3 van de 

vergoeding toegekend in 2009/2010 nog 1/3 van de vergoeding.. Over de inzet van de 

vrijval van middelen is nog niet besloten. 

 *** Indien van toepassing 

 

Peildatum bedragen: augustus 2008 

 

 

 



Budget Versterking Bestuur en Management  

Met het budget versterking bestuur en management krijgen bestuur en management 

financiële middelen om gestalte te geven aan de toegenomen beleidsvrijheid in het kader 

van lumpsumfinanciering ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs 

 

Het budget bestaat uit een vast bedrag per school, een bedrag per leerling x aantal 

leerlingen en – indien van toepassing – een kleine scholentoeslag. De bepaling van het 

aantal leerlingen geschiedt op basis van het aantal leerlingen, dat de school op 1 oktober 

van het voorgaande jaar bezocht. De uitkering van het budget versterking bestuur en 

management hoeft u niet aan te vragen, maar wordt automatisch door Cfi toegekend als 

onderdeel van de lumpsumvergoeding.  

 

 School voor 

basisonderwijs 

(voortgezet) 

School voor 

speciaal 

basisonderwijs 

School voor 

(voortgezet) 

speciaal 

onderwijs 

Vast bedrag € 2.759,80 € 3.587,30 € 2.034,96 

Leerlingenaantal 

  

Totaal aantal 

leerlingen x 

€ 40,85 

Totaal aantal 

leerlingen x 

€ 64,57 

Totaal 

leerlingen x 

€ 34,29 

Kleine scholen 

toeslag* 

€ 5.922,59 – € 

40,85 x totaal 

aantal leerlingen 

  

 

* Indien van toepassing 

Peildatum bedragen: augustus 2008 

 

  



Vergoeding Materiële instandhouding (MI, VELO)  
Peildatum bedragen: januari 2009  

 

Als vierde onderdeel van de lumpsumvergoeding wordt een vergoeding voor materiële 

kosten toegekend. Deze vergoeding is opgebouwd uit een bedrag per school, bedrag per 

groep en een bedrag per leerling. De groepsvergoeding is gebaseerd op kosten voor het 

in stand houden van het gebouw (onderhoud, energie en water, schoonmaak en 

heffingen). De leerling-vergoeding is gebaseerd op kosten voor zeggenschap, 

administratie, bestuur en beheer, afschrijvingen op meubilair, apparatuur en 

onderwijsleerpakket en ge- en verbruiksmateriaal. De uitkering hoeft niet te worden 

aangevraagd maar wordt automatisch door Cfi toegekend als onderdeel van de 

lumpsumvergoeding. In afwijking van de andere drie lumpsumcomponenten wordt de 

Materiële Vergoeding toegekend per kalenderjaar direct volgend op de teldatum van 1 

oktober.  

 

Scholen voor Basisonderwijs en Speciaal Basisonderwijs 
 

Groepsafhankelijke vergoeding 

 

Aantal groepen Bedrag 

2 € 17.747 

3 € 22.834 

4 € 29.404 

5 € 35.127 

6 € 38.942 

7 € 43.393 

8 € 47.844 

9 € 52.295 

10 € 56.746 

11 € 61.197 

12 € 65.648 

13 € 70.099 

14 € 76.246 

15 € 80.697 

16 € 85.148 

 

Voor elke extra groep wordt dit bedrag verhoogd met € 4.451 

 

Leerlingafhankelijke vergoeding: 

Bedrag per school € 12.572,71 

Bedrag per (ongewogen) leerling € 285,80 

Extra bedrag bij SBO voor 2% van het aantal leerlingen in het SWV, per leerling € 

209,62. 

 

Samenwerkingsverbanden WSNS ontvangen een bedrag van , waaruit ondermeer de SBO 

een aanvullende vergoeding voor Materiele instandhouding ontvangt voor het aantal 

leerlingen dat boven de 2% uitstijgt. 

 

NOAT-vergoeding (alleen basisscholen): 

Bedrag per school € 104,17 

Bedrag per NOAT-leerling € 18,65 

 

Scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 

Voor scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs wordt verwezen naar de website van 

CFI, waar de regeling en bedragen voor 2009 zijn gepubliceerd. 

 



 

 


