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Lumpsumbekostiging

Uitkomsten meetjaar - invoering lumpsum

Geachte mevrouw / heer,
De voorbereidingen voor de invoering van lumpsumbekostiging zijn in volle gang. Zowel bij de
overheid als bij de onderwijsinstellingen wordt hard gewerkt om de overgang van de huidige
bekostiging naar lumpsumbekostiging zo soepel mogelijk te kunnen maken. Lumpsumbekostiging
geeft meer vrijheid aan scholen en besturen om zelf vorm en inhoud te geven aan onderwijs en zorg.
Door vermindering van de regeldruk en verruiming van de bestedingsvrijheid ontstaat ruimte die de
professionals op de scholen nodig hebben om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.
U heeft al veel informatie gekregen over de nieuwe lumpsumbekostiging. Zo heb ik u in de zomer van
2004 een brief gestuurd over het meetjaar (het schooljaar 2004-2005). Ik heb toen uw medewerking
gevraagd om tot een goed meetjaar te kunnen komen. Inmiddels is het meetjaar, mede dankzij uw
bijdrage daaraan, succesvol afgerond. Dit is een belangrijke stap op weg naar lumpsumbekostiging,
want daarmee zijn de nieuwe lumpsumbedragen berekend en zijn de herverdeeleffecten van alle
scholen en besturen definitief bekend.
In januari 2006 beoordeel ik samen met de Tweede Kamer of alle voorbereidingen voldoende op
schema liggen om tot een verantwoorde invoering per 1 augustus 2006 over te gaan. Pas als deze
laatste toets positief is, kan ik u officieel op de hoogte stellen van uw herverdeeleffect. U ontvangt in
februari van CFI een brief met de herverdeeleffecten van alle scholen binnen uw bestuur. In de bijlage
bij deze brief vindt u een toelichting op de totstandkoming van het herverdeeleffect.
Ondertussen bent u druk doende met uw voorbereidingen op de nieuwe lumpsumbekostiging. Om uw
eerste lumpsumbegroting te kunnen maken heeft u de resultaten van het meetjaar nodig. Daarom zijn
de meest recente lumpsumprijzen en de herverdeeleffecten nu al te vinden in de simulatietool van CFI
(www.mijncfi.nl). U kunt deze informatie gebruiken voor het opstellen van uw lumpsumbegroting, als u
er rekening mee houdt dat de prijzen nog worden aangepast aan het kostenniveau 2006-2007. Meer
informatie hierover vindt u in de bijlage bij deze brief.
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Op basis van uw begroting beslist u ook hoe u de toegekende middelen verdeelt over de scholen. Het
is belangrijk dat de besluitvorming over de verdeling van de middelen transparant is. Waarschijnlijk ten
overvloede wijs ik u erop dat uw medezeggenschapsraad bij deze besluitvorming moet worden
betrokken. Heldere informatie is daarbij van cruciaal belang.
De nieuwe lumpsumbekostiging is geen bezuiniging. U krijgt zelfs meer geld om de schoolleiding en
het management te versterken. Bij de huidige declaratiebekostiging ontvangt u een vergoeding die
precies overeenkomt met uw kosten. De lumpsumbekostiging gaat uit van landelijk gemiddelde
kosten. Als uw kosten afwijken van het landelijke gemiddelde, kunt u er op vooruit gaan, of er op
achteruit gaan. U heeft dan te maken met een herverdeeleffect. Hoewel al het mogelijke is gedaan om
de herverdeeleffecten zo klein mogelijk te houden, zijn deze uiteindelijk onvermijdelijk. Nu kan ik mij
goed voorstellen dat u wilt weten waar de verschillen precies in zitten. Daarom heb ik een speciale
helpdesk ingericht, die dit voor alle scholen binnen uw bestuur kan aangeven.
Het telefoonnummer van de helpdesk is: 0800-72.72.727
Er is een overgangsregeling om ervoor te zorgen dat u geleidelijk aan de nieuwe lumpsumbekostiging
kunt wennen. De systematiek voorziet in een stapsgewijze aanpassing aan de nieuwe bekostiging,
zowel in het geval dat u er op achteruit gaat, als in het geval dat u er op vooruit gaat. Door de
invoering van lumpsumbekostiging zal geen enkele school in de gevarenzone belanden. Met andere
woorden: de continuïteit van het onderwijs is gewaarborgd. Naast de overgangsregeling komt er
daartoe een vangnetvoorziening.
De informatie in de bijlage bij deze brief is nogal technisch van aard. De informatie is zeker van
belang, vooral voor de financiële deskundigen binnen uw bestuur, uw school of scholen, en de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Het is belangrijk dat ook zij kennis nemen van de
inhoud van deze brief en de bijlage.
Zodra in januari 2006 de besluitvorming is afgerond ontvangt u nadere informatie. In de bijlage is een
schema met de belangrijkste stappen opgenomen.
Ik wens u veel succes met de verdere voorbereidingen.
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