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Startbijeenkomst eenpitterplatform

We schreven het al eerder: wij eenpitters hebben een eigen, onafhankelijk platform! 
De website is er al (www.eenpitterplatform.nl), maar bij een nieuw initiatief hoort een 
bijpassend startmoment.

Hiervoor hebben wij de woensdagmiddag 12 april a.s. gekozen. We nodigen u van harte uit 
om deze startbijeenkomst te bezoeken!
Hieronder vindt u het programma en bijgevoegd kunt u lezen wat u kunt halen. Want 
eenpitters zijn praktisch ingesteld, willen efficiënt werken en hebben vaak weinig tijd. Dus 
u komt alleen als u er wat aan hebt én als u zoveel mogelijk mee kunt nemen. Daar zorgen 
wij voor!

De startbijeenkomst op woensdag 12 april 2006 wordt gehouden in ’t Spant te Bussum. De 
middag is als volgt ingedeeld:

12.30 – 13.00 uur Inloop; koffie, thee en een broodje staan voor u klaar

13.00 – 13.20 uur Opening door Jannie Meijer, mede initiatienemer platform. 
inleiding van de heer drs. A.J.J. (Fons) Dingelstad, projectleider 
lumpsum binnen OCW en adjunct-directeur directie primair onderwijs, 
over de vraag hoe OCW tegen eenpitters aankijkt, mede in verband 
met lumpsum

13.20 – 13.35 uur Inleiding van de heer drs. W. (Wim) Bos, hoofd Onderwijsbeleid van de 
Besturenraad Prot. Chr. Onderwijs over de autonomie van eenpitters 
en kleine besturen en de vraag of eenpitters in het landelijk overleg 
specifieke aandacht krijgen.

13.35 uur Einde plenaire gedeelte, start van de eenpittermarkt

16.30 uur Einde bijeenkomst
 

Doorlopend zijn koffie en thee beschikbaar. Vanaf 15.30 uur is de bar open voor een hapje 
en een drankje.

Deze eenpittermarkt biedt u verschillende mogelijkheden waaronder ronde tafel-
gesprekken, informatiestands en productpresentaties. Een uitgebreide beschrijving treft u 
hiernaast aan.

Verder zijn er stands van onderwijsorganisaties met specifiek voor eenpitters en kleine 
besturen producten en dienstverleningsaanbod.



Diverse ambassadeurs jaarverslag zijn beschikbaar voor een gesprek of afspraak. U vindt ze 
bij de stands van de verschillende onderwijsorganisaties. Ook met vragen over begrotingen 
en planning & control kunt u bij hen terecht. 

Tenslotte is de lumpsumlijn 0800-7272727 vertegenwoordigd met een bijzonder aanbod: 
als u bij uw inschrijving uw BG-nummer vermeldt, kunt u op 12 april de analyse van de 
herverdeeleffecten van uw school of klein bestuur bij hen afhalen! Uiteraard zijn de experts 
uit Tilburg ook aanwezig om vragen te beantwoorden.

Inschrijven is nu al mogelijk via www.deelnameregistratie.nl.

Wij vragen van u een geringe bijdrage in de kosten van de startbijeenkomst van € 35,- per 
persoon. Bij de inschrijving zal u daarvoor om een machtiging worden gevraagd. Voor 
vragen over uw aanmelding kunt u contact opnemen met eenpitters@deelnameregistratie.nl 
of 036-5331941 (tussen 10.00 en 12.00 uur)

De eenpittermarkt

De ronde-tafel-gesprekken

Gesprekken over thema’s die eenpitters aangaan. In een cyclus van ca. drie kwartier wordt 
aan tafel een thema uitgewerkt. U gaat weg met handouts, handreikingen en voorbeelden. 
Wilt u nog dieper op een thema ingaan, dan kunt u een afspraak maken voor een vervolg-
gesprek of een werkbezoek. Er is een vrije inloop, een klok geeft aan wanneer de volgende 
sessie start.

De Delta in Zeeland: samen zelfstandig
Een aantal kleine en eenpitterbesturen in Zeeland is gaan samenwerken in een federatie, 
waarbinnen risico’s gespreid worden. Aan de tafel treft u Jasper Jansen (Zeeuwse 
Federaties) en Arie van Loon (VGS), die in een korte presentatie op de volgende punten 
ingaan: 
- de doorlopen stappen in het proces
- de deelnemers in cijfers: aantallen besturen, aantallen scholen, aantallen leerlingen, 

gezamenlijke omzet
- met welke vraagstelling is men begonnen en wat is daarvan terecht gekomen
- wat heeft men nu bereikt: wat doe je samen, wat blijft de eigen verantwoordelijkheid, hoe 

spreid je risico’s zonder in de autonomie van het afzonderlijke bestuur te treden. Heeft 
solidariteit grenzen of steun je elkaar in voor- en tegenspoed.

Ze gaan met u in gesprek naar aanleiding van uw vragen of opmerkingen. U kunt de 
ontwikkelde stukken meekrijgen.



Proloog Friesland: coöperatief samenwerken
Friesland kent al een jaar of 6 een groeiende samenwerking tussen algemene en 
bovenschoolse directies binnen het openbaar primair onderwijs. Deze samenwerking is 
ontstaan vanuit een netwerk BDOF (Bovenschools Directie Overleg Friesland) en heeft de 
afgelopen jaren steeds meer vorm en inhoud gekregen. De behoefte groeit bij veel besturen 
in het BDOF om structureel en met een geformaliseerde risico-dekking de samenwerking 
verder uit te bouwen. De invoering van lumpsum heeft deze samenwerking en vooral ook de 
roep om formalisering gestimuleerd.
Jan de Vos (Algemene directeur PROLOOG) zal voorbeelden van activiteiten toelichten. 

Het Kompas Alblasserdam: help, dat grote schoolbestuur heeft een oogje op ons
Hoe stellen bestuur en directie zich op als je als eenpitter of klein bestuur wordt benaderd 
door dat grote schoolbestuur met een bovenschoolse directeur die wel erg graag werkt aan 
een groei van zijn of haar organisatie? 
Gerrit Kant (directeur van Het Kompas) en Jan Ouwenbroek (ondersteuner) verkennen met 
u vanuit eigen ervaring de opties en benaderingswijzen.

Eenpitter met slechte startpositie voor lumpsum: ik worstel en kom boven
Eenpitters en kleine besturen zullen vaak toch die onderstroom van angst voelen, die nog 
eens gevoed wordt door de zorgen die de parlementariërs uitspreken over eenpitters: “ben 
ik niet te klein en heb ik nou meer kans om failliet te gaan?”.

Op die twee vragen gaat Marijke Wiederholt, directeur van de Nieuwe Regentesseschool, 
met u in. De Nieuwe Regentesseschool werd begin 2004 pilot en ging met een vorm van 
lumpsum werken, terwijl er financieel grote problemen waren. Marijke zal beschrijven hoe 
de school er financieel én managerial voor stond voordat men in het pilot project stapte. 
Vervolgens zal zij aangeven hoe de school er bovenop is gekomen en daarbij onderscheid 
maken tussen eigen kracht en de effecten van lumpsum.
Zij geeft u vanuit de praktijk do’s en don’ts mee.

Speciaal onderwijs: speciaal maar niet alleen
De tafel richt zich op de WEC-school en de SBaO-school die óf eenpitter zijn, óf als enige in 
hun soort in een schoolbestuur zitten met verder alleen primair onderwijs.
Aan de hand van actuele thema’s neemt Elise van Bokhorst (Besturenraad) de keuzes en 
opties met u door. Uiteraard kunt u uw vragen en zorgen aan de tafel kwijt!

Medezeggenschap: meepraten op niveau
Medezeggenschapsraden van eenpitters (en in mindere mate GMR-en van kleine 
meerpitters) hebben een belangrijk voordeel en een belangrijk nadeel ten opzichte van 
GMR-en van grotere meerpitters. Voordeel is dat ze als teamleden en ouders vaak al dicht 
op de school zitten en zo veel weten. Nadeel is dat ze met een beperkt aantal mensen een 
scala aan onderwerpen moeten “behappen”, terwijl grotere organisaties bijvoorbeeld met 
werkgroepen kunnen werken.



Alfred van Kesteren (OUDERS EN COO) zal met u focussen op twee thema’s:
- wat verandert er in de rol van de MR (en GMR van kleine meerpitters) als gevolg van de 

invoering van lumpsum en wat nog meer als de WMS wordt ingevoerd zoals die nu als 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt

- hoe zorg je dat je als MR (en GMR van kleine meerpitters) “bij” blijft en hoe ver moet je 
daarin gaan.

U krijgt een overzicht van de wijzigingen WMO en voorstel-wijzigingen WMS mee. 

De coöperatie: is dat niet voor banken en boeren? 
Eenpitters kunnen de krachten met elkaar bundelen op informele (netwerk) of formele 
basis (overeenkomst, federatie, coöperatie). De coöperatie heeft als samenwerkingsvorm 
haar waarde al geruime tijd bewezen in sectoren buiten het onderwijs. Voor het onderwijs is 
deze vorm relatief nieuw. In 2003 zijn de eerste coöperaties in het onderwijs opgericht. 
Emmanuelle Silvius (VBS) gaat met u in op de kenmerken van een coöperatie en licht 
toe waarin de coöperatie zich onderscheidt van andere vormen van samenwerking 
(overeenkomst, federatie). Verder hoort u ook waarom eenpitters in de praktijk kiezen voor 
de coöperatie als samenwerkingsvorm. Welke elementen zijn voor hen wezenlijk? Wat 
willen zij met behulp van de coöperatie voor hun eigen school bereiken? Wat voor een soort 
activiteiten pakken zij op met partners in de coöperatie? zijn vragen die daarbij aan bod 
komen. Natuurlijk krijgt u ook volop de gelegenheid om uw eigen vragen voor te leggen.
U krijgt een stappenplan, een vragenlijst en beschrijvingen van voorbeelden mee. 

De productpresentaties

Kant en klare producten, speciaal geschikt voor eenpitters of kleine besturen. In een sessie 
van ca. een half uur maakt u met het product kennis en kunt u vragen stellen. U kunt het 
product ter plaatse bestellen, meteen meenemen of u weet hoe u er makkelijk gratis aan 
kunt komen. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken. Ook hiervoor geldt: er is 
een vrije inloop, een klok geeft aan wanneer de volgende sessie start en u kunt dan gewoon 
aanschuiven!

De samenwerkingsscan: waar liggen uw risico’s en hoe kunt u die beheersen?
Samenwerking biedt scholen de mogelijkheid om kansen die bijvoorbeeld lumpsum hen 
biedt beter te benutten of bedreigingen te pareren. Samenwerking is echter niet synoniem 
aan fusie en gedwongen schaalvergroting. Een goed beeld van de eigen organisatie stelt 
scholen in staat om helder te krijgen waar samenwerking gewenst is. 
Marcel Verbart zal de samenwerkingsscan met u doornemen. Deze scan brengt op vier 
organisatiedomeinen kansen en bedreigingen in beeld. Vervolgens kunt u met behulp van 
een gedigitaliseerde vragenlijst de kracht van uw organisatie in beeld brengen. Dit digitale 
model maakt daarna automatisch een bij uw profiel passend samenwerkingsadvies aan. 
Het advies geeft aan hoe urgent samenwerking is en welke vormen voor uw organisatie 



geschikt zijn. In een bijbehorende brochure treft u vervolgens achtergrondinformatie 
aan over de (juridische) kenmerken van die vormen. Zo komt u bij het verkennen van 
samenwerking beter beslagen ten ijs. Voorts zal Marcel Verbart kort de risicoscan voor 
eenpitters bij u introduceren.

Het Risicomanagement-model 
Hoe hoog moeten uw reserves zijn? Hoeveel geld legt u apart voor het geval dat…? Of 
hoeveel euro’s heeft u op de plank liggen voor toekomstige investeringen? Hoeveel geld 
geeft u op dit moment niet uit aan de leerlingen van uw school?
Het vormen van reserves is nodig en hoort bij goed ondernemerschap. Joke Walraven 
(VBS) demonstreert het risicomanagement-model. Dat model geeft antwoord op de vraag 
hoe hoog de bufferreserve moet zijn, gebaseerd op het risicoprofiel. De uitkomst van het 
risicomanagement-model is de geadviseerde bufferreserve, zowel in procenten van de 
rijksinkomsten als in euro’s. Bovendien geeft het programma weer in welke risicoklasse uw 
school zich bevindt: hoog, midden of laag.

Administratieve organisatie en interne controle: noodzakelijkheid handzaam gemaakt
Van Ree accountants heeft een handboek (met CD-ROM) ontwikkeld waardoor ook kleine 
organisaties op praktische wijze hun organisatie op orde kunnen brengen en houden. 
Van Ree gaat kort met u op nut en noodzaak van een goede AO (administratieve organisatie) 
en IC (interne controle) in en presenteert u vervolgens het handboek. Ter plaatse kunt u het 
handboek tegen gereduceerd tarief (€ 99,- euro incl. verzendkosten) bestellen.

(meerjaren)begroting voor eenpitters en kleine organisaties
Speciaal voor eenpitters en kleine besturen heeft de Johannes Calvijnschool, één van de 
pilotscholen, een begrotingsmodel ontwikkeld. De directeur van de school, Rein Westerduin, 
en Arie van Loon gaan kort op de uitgangspunten van het model in en laten het u vervolgens 
aan de hand van een simulatievoorbeeld zien.

Het begrotingsmodel kunt u via 
www.eenpitterplatform.nl downloaden. 
U krijgt hier informatie over mee.

www.eenpitterplatform.nl
info@eenpitterplatform.nl
lumpsumlijn 0800 7272727


