
Lumpsumnieuws

Het is belangrijk dat u nu zelf het initiatief neemt. In

onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat alle scho-

len voor 1 juli van dit jaar bezocht moeten zijn om de

stand van zaken te inventariseren rondom lumpsum.

Dit hebben de betrokken organisaties (schoolleiders

en besturen) met de minister afgesproken. Overigens

zal er dit najaar een tweede meting plaatsvinden en

waarschijnlijk volgend voorjaar een derde.

Laat een en ander u niet overkomen en maak zelf

een keus. De betrokken organisaties hebben ook met

elkaar afgesproken dat de keus aan u zelf is, en ieder

haar eigen leden zal benaderen. De AVS kan en wil

u graag tijdens dit traject ter zijde staan en kan dat

op kwalitatief hoogwaardig niveau door de inzet van

ervaren adviseurs en collega schoolleiders. Indien u

onderstaande bon aan ons retourneert of contact met

ons opneemt bent u verzekerd van onze steun.

Lumpsumbeleidsmeter
Om uw geheugen nog even op te frissen:

De AVS ontwikkelde samen met Van Beekveld en

Terpstra de lumpsumbeleidsmeter. Deze uitgebreide

scan brengt de situatie van uw organisatie op het

gebied van lumpsum helder in beeld en geeft veel

handreikingen voor een verantwoorde invoering.

Met behulp van de beleidsmeter lumpsum krijgen

schoolbesturen een gedetailleerd antwoord op de

volgende twee vragen:

Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige

situatie van de schoolorganisatie die aangepakt moe-

ten worden om verantwoord en zorgvuldig gebruik

van lumpsumfinanciering te gaan maken zonder

nadelige effecten?

Op welke gebieden zou de organisatie zich verder

kunnen ontwikkelen indien er meer gebruik gemaakt

gaat worden van de beleidsruimte, die door de invoe-

ring van de lumpsum zal toenemen?

De beleidsmeter is een gedegen en zinvol instrument.

Een deel hiervan kunnen we u gratis aanbieden.

Waarom maar voor een deel? In het kader van het

project ‘geïntensiveerde veldbenadering worden door

het ministerie met name activiteiten vergoed voor

inventariseren, monitoren en spiegelen. Deze drie ele-

menten vormen natuurlijk een wezenlijk onderdeel

van de beleidsmeter. De echte waarde van de beleids-

meter komt naar voren in de eindrapportage met

deskundige adviezen – een deel wat niet door het

ministerie wordt vergoed.

Ons lumpsumnieuws van 12 februari heeft veel reacties opgeleverd. Hierin boden we u

gratis ondersteuning bij de invoering van lumpsum.  Regelmatig werd ons de vraag

gesteld, of de Lumpsumbeleidsmeter ook in het kader van dit project kan worden

aangeboden.

Extra ondersteuning lumpsum
Maak uw keuze
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Gelukkig kunnen we vanuit de ‘geïntensiveerde

veldbenadering’ u wel een fikse korting geven op de

Lumpsumbeleidsmeter, die normaal 2.000 euro kost.

Voor 1.200 euro voeren wij deze in samenwerking

met Van Beekveld en Terpstra voor u uit, inclusief

de eindrapportage.

Wilt u gebruik maken van ons gratis aanbod, dan

kunt u ons bellen of onderstaande bon invullen en

opsturen. Hieronder vindt u nogmaals een overzicht

van het AVS-aanbod.

Wat biedt de AVS u?
U kunt een keuze maken uit activiteiten die AVS-

adviseurs bij u op locatie uitvoeren. Onze begeleiding

richt zich met name op inventariseren, monitoren

en spiegelen. Uiteraard voeren we alle activiteiten

uit conform de kwaliteitsstandaard die u van ons

gewend bent. Meer informatie over ons gratis aanbod

vindt u ook op www.avs.nl.

U kunt kiezen uit de volgende lijst ondersteunende

activiteiten voor gemiddeld drie dagdelen (activitei-

ten 1,2,5,6,7 en 8) of u kiest voor één van de strip-

penkaarten (3 en 4).

Quickscan: zicht op de sterke en zwakke plekke van uw

organisatie wat betreft lumpsum. 

Organisatiescan A&O: rapport met punten die uw aandacht

behoeven en met aanbevelingen ter versterking van deze

punten. 

Strippenkaart: onze onafhankelijke deskundige kijkt in

vier gesprekken met u mee, spiegelt en stelt u kritische

vragen over de stand van zaken van de voorbereidingen

op lumpsum in uw organisatie. 

Strippenkaart Plus: zie punt 3, maar dan voor het speciaal

onderwijs. 

Eénpitterscan: brengt overzichtelijk de risico’s voor kleine

schoolbesturen in beeld. 

De AVS komt naar u toe: nodig een AVS-adviseur uit

voor uw netwerkbijeenkomst of andere bijeenkomst met

collega’s. De adviseur brengt u op de hoogte van laatste

ontwikkelingen en leidt een discussie over lumpsum. 

Medezeggenschap, lust of last: geeft zicht op de

betrokkenheid van uw (g)mr en u krijgt desgewenst

handreikingen om die betrokkenheid te vergroten.

Het AK en u, een goed huwelijk? monitoring van het

gewenste en benodigde dienstenpakket versus de

geleverde diensten.

De Lumpsumbeleidsmeter tegen het gereduceerd tarief

van 1.200 euro (zie eerder in deze lumpsumnieuws).

Gegevens school/organisatie

soort onderwijs: 

BO SBO SO I SO II SO III SO IV

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

denominatie: 

Openbaar Algemeen bijzonder RK PC Reformatorisch

Interconfessioneel Islamitisch Hindoestaans Vrije School

anders, namelijk _________________ _________________ ________________

________________________________________________________________________

regio: 

Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

naam school/organisatie:

brinnummer:

aantal leerlingen:

postadres:

postcode en plaats:

telefoon:

fax:

e-mail school:

website school:

naam en voorletters: m/v

functie:

datum: handtekening:

InschrijfformulierStuur of fax dit formulier aan de AVS • Antwoordnummer 9019 3500 ZA Utrecht (postzegel niet nodig) • fax 030-2361036

Wilt u dat een AVS-adviseur over

bovengenoemd aanbod contact

met u opneemt? Kruis aan waar uw

interesse naar uitgaat en fax of

stuur de bon naar de AVS.
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