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Op verzoek van de BOPO is een verkennend onderzoek naar de relatie 
beleidsvorming – financieel beheer in het primair onderwijs uitgevoerd.  
Een grotere autonomie van onderwijsinstellingen en de invoering van de 
lumpsumbekostiging geven onderwijsinstellingen de ruimte om eigen keuzes 
te maken en eigen beleid te financieren. BOPO is vooral geïnteresseerd in het 
antwoord op de vraag of de toegenomen zelfstandigheid heeft geleid tot meer 
of minder efficiënt en effectief ontwikkelen, budgetteren en verantwoorden van 
bestaand en specifiek beleid door besturen.

In deze verkennende studie worden de volgende onderzoeksvragen 
beantwoord:
1.   Welke kennis is er in Nederland beschikbaar over de wijze waarop en de 

overwegingen waarmee besturen en individuele scholen in het primair 
onderwijs hun financiële middelen intern verdelen en verantwoorden?

2.  Op welke wijze is de interne verdeling van middelen en het financieel beleid 
ingericht bij primaire onderwijsinstellingen?

3.  Wat zijn, mede gegeven de bevindingen bij de vraagstellingen 1 en 2, 
relevante en onderzoekbare onderwerpen voor nader onderzoek?

 
Uit het onderzoek blijkt dat de sector primair onderwijs specifieke kenmerken 
heeft die van invloed kunnen zijn op de veronderstelde werking van het 
beleidsinstrument lumpsum. Vooral is gesignaleerd dat er voor deze sector 
sprake is van een specifieke besturingsparadox als het gaat om sturing op 
kwaliteit en innovatie. Er worden vraagtekens gezet bij de aannames in de 
beleidstheorie met betrekking tot de lumpsumfinanciering. Bij de interne 
middelenverdeling worden de actoren eveneens beïnvloed door aannames 
van ‘wat werkt’ en hun eigen perceptie van de werkelijkheid. Deze aannames 
en percepties zijn van invloed op de werking van de bekostiging en interne 
middelenverdeling.
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Managementsamenvatting 
 

Op verzoek van de BOPO hebben wij een verkennend onderzoek naar de relatie beleidsvorming – 
financieel beheer in het primair onderwijs uitgevoerd. Een grotere autonomie van onderwijsinstellin-
gen en de invoering van de lumpsum bekostiging geven onderwijsinstellingen de ruimte om eigen 
keuzes te maken en eigen beleid te financieren. BOPO is vooral geïnteresseerd in het antwoord op de 
vraag of de toegenomen zelfstandigheid heeft geleid tot meer of minder efficiënt en effectief ont-
wikkelen, budgetteren en verantwoorden van bestaand en specifiek beleid door besturen. 

Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Onze voornaamste en indringende aanbeveling aan de BOPO, of als zij daarin geïnteresseerd zijn 
mede aan andere partijen, is om een onderzoek te organiseren, waarin de al aanwezige kennis vanuit 
de tot nu toe verrichte onderzoeken wordt verrijkt met een meer institutioneel economische, zo niet 
politiek economische invalshoek. Daarin moet het accent liggen op het onderkennen van de beleids-
theorie achter de bekostiging van het primair onderwijs. Dat komt neer op de inventarisatie van de 
bij verschillende betrokken partijen in de besluitvorming over die middelenverdeling aanwezige 
vooronderstellingen over wat werkt om via bekostiging en interne middelenverdeling de resultaten 
te optimaliseren en het innovatief vermogen te versterken. Deze partijen maken hun keuzen immers 
op basis van deze ‘beleidstheorie’. Analyseer deze mede vanuit een krachtenveldbenadering. Inven-
tariseer de overeenkomstige en tegengestelde aannames en percepties. Stel vast in welke mate deze 
financiële keuzes en innovatieve beslissingen beïnvloeden. Minstens zo belangrijk als het uitvoeren 
van een dergelijk onderzoek is daarbij ook te investeren in de intensieve terugkoppeling ervan met 
de spelers in de sector zelf: een bestuurlijke dialoog die een of twee spaden dieper gaat dan de 
‘vluchtigheid’ de nu door velen wordt ervaren. Mogelijk kan daarmee de basis worden gecreëerd 
voor een meer effectieve en haalbare realisatie van beleidsdoelstellingen en doelmatige inzet van 
middelen. Enkele andere suggesties worden in hoofdstuk 8 gedaan. 

Onderzoekvraagstelling 
Ten behoeve van de verkennende studie is de volgende onderzoeksvraagstelling gehanteerd: 
1. Welke kennis is er in Nederland beschikbaar over de wijze waarop en de overwegingen waarmee 

besturen en individuele scholen in het primair onderwijs hun financiële middelen intern verdelen 
en verantwoorden? 

2. Op welke wijze is de interne verdeling van middelen en het financieel beleid ingericht bij primaire 
onderwijsinstellingen?  

3. Wat zijn, mede gegeven de bevindingen bij de vraagstellingen 1 en 2, relevante en 
onderzoekbare onderwerpen voor nader onderzoek? 

Onderzoeksopzet 
Bij de uitvoering van de verkennende studie zijn een drietal onderzoeksmethoden gehanteerd: litera-
tuuronderzoek, expertinterviews en casestudies.  

Op basis van een literatuurstudie is de al beschikbare (empirische) kennis geïnventariseerd, is een 
theoretisch kader nader uitgewerkt en is een gespreksleidraad voor de casestudies ontwikkeld. In 
een parallel proces zijn bij experts uit wetenschap, beleid en praktijk, tijdens een expertmeeting en 
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aanvullende interviews, mogelijke thema’s en onderzoeksvragen geïnventariseerd. Vervolgens is ter 
verdieping en toetsing een viertal casestudies uitgevoerd bij besturen. Op basis van het onderzoek 
zijn onderzoekbare onderwerpen voor nader onderzoek geformuleerd. Deze zijn in een miniconfe-
rentie met de PO Raad en experts getoetst. 

In de voorliggende rapportage worden de bevindingen uit het verkennende onderzoek beschreven 
en wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraagstelling. 

Theoretisch kader 
Op hoofdlijnen zijn wij op basis van het literatuuronderzoek tot de volgende conclusies gekomen: 
- De beschikbare kennis wijst op een (nog) gebrekkige relatie tussen het beleid, de inzet van mid-

delen en de verantwoording over de hiermee bereikte onderwijsresultaten. 
- Over de relatie tussen geld en onderwijskwaliteit en wat nu effectieve investeringen zijn, is 

slechts beperkte evidentie beschikbaar. 
- Vooral het proces van de interne middelenverdeling, de mechanismen en beïnvloedende facto-

ren daarbij, zijn op dit moment nog een ‘black box’.  
Vanuit het literatuuronderzoek en de expertinterviews is het onderstaande analysekader uitgewerkt: 

 

Aan de hand hiervan is de vraagstelling voor de verkennende studie nader geconcretiseerd, waarbij 
we zijn uitgekomen op de volgende hoofdvragen voor de casestudies: 
1. Welke mechanismen en principes spelen een rol bij de interne middelenverdeling? 
2. Wat is de feitelijke en gepercipieerde ruimte in de bekostiging voor eigen keuzes in de investe-

ringen en welke factoren spelen hierbij een rol? 
3. Wat is er nodig om de samenhang en consistentie tussen beleidsvorming en  -uitvoering en de 

interne middelenverdeling te bevorderen? 
4. Op welke wijze kan de effectiviteit en doelmatigheid van de middeleninzet worden verbeterd? 
5. Welke instrumenten zijn beschikbaar dan wel nodig voor een effectieve verbinding tussen 

beleid en middelen? 
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Samenvatting onderzoeksbevindingen 
Hier gaan wij in de op de onderzoeksvraagstelling met betrekking tot de beschikbare kennis (1) en de 
inrichting van de interne middelenverdeling bij instellingen voor primair onderwijs (2). 

Beschikbare kennis 
1. Er wordt in het primair onderwijs hard gewerkt aan het op orde krijgen van het financieel ma-

nagement, maar de focus ligt nog vooral op beheersing van de financiën (op jaarbasis). Er wor-
den eerste stappen gezet in de verbinding van geld en (kwaliteits)beleid, maar deze verbinding is 
nog weinig resultaatgericht. Een nog impliciete verbinding van geld en beleid, maar vooral het 
gebrek aan resultaatsturing maken dat verantwoordingsdocumenten nauwelijks inzicht geven in 
de daadwerkelijke inzet en opbrengsten van de middelen. 

2. Op basis van beschikbare onderzoeksliteratuur ontstaat nog geen eenduidig beeld over mogelijke 
beperkende factoren bij de benutting van de beleidsruimte. 

3.  Percepties van betrokken actoren en gebrekkige (financiële) competenties lijken het beleidsvoe-
rende vermogen van vooral scholen eerder in de weg te staan dan de feitelijke invloed van ex-
terne factoren. Een wel relevante beperkende factor is mogelijk krimp van leerlingenaantallen, 
vooral bij kleine scholen. 

4. Onderzoeksliteratuur biedt weinig houvast voor de (‘evidence based’) onderbouwing van een 
effectieve middeleninzet op het niveau van besturen en scholen. Meer indirect zijn wel indicaties 
te vinden die duiden op een positief verband tussen investeringen in de kwaliteit van leraren en 
schoolleiders aan de ene kant en leerresultaten aan de andere. Meer personeel c.q. klassenver-
kleining en een betere beloning van het personeel lijken minder effectieve investeringen te zijn. 
Naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Kuhry & de Kam, 2012) 
over de prijs en kwaliteit van de publieke dienstverlening is de verhouding tussen investering en 
productiviteit weer een actuele discussie.  

5. Belangrijk is echter de constatering dat het proces van de interne middelenverdeling nog een 
‘black box’ is.  

Hoe werkt nu de interne middelenverdeling? 
Een combinatie van de beschikbare kennis en de bevinding uit (het beperkte aantal) casestudies le-
vert het volgende beeld op:  
1. Bij de interne middelenverdeling spelen meer fundamentele, eigen afwegingen met betrekking 

tot de kostenstructuur en prestaties nog geen rol. Vooralsnog is de verdeelsystematiek van de 
overheid een vigerend basisprincipe waarvan nauwelijks wordt afgeweken. Slechts een klein deel 
van de bekostiging wordt herverdeeld dan wel ingezet voor innovatie- en kwaliteitsbeleid, hoe-
wel schoolbesturen eigen strategische speerpunten formuleren. 

2. Onderschreven wordt dat er meer ruimte is voor eigen keuzes, maar de speelruimte om midde-
len anders (alternatief) in te zetten wordt als beperkt gepercipieerd. De algemene opvatting is 
dat het grootste gedeelte van de kostenstructuur vast ligt en aangenomen wordt, dat afnemende 
budgetten (door bezuinigingen en krimp) de speelruimte nog verder zullen beperken. Volgens 
bestuurders moeten vooral schoolleiders nog leren om ruimte in de eigen begroting te zoeken.  

3. Er worden stappen gezet om de beleidscyclus en de financiële cyclus met elkaar te verbinden, 
maar dat lijkt nog impliciet en nogal geïmproviseerd te gebeuren. Het beschikbare budget is uit-
gangspunt voor de begroting (budget based policy) en er vindt nog geen beleidsmatige onder-
bouwing van de middelenbehoefte (policy based budgetting) plaats. Als er al posten in de (meer-
jaren)begroting worden geoormerkt voor beleid, wordt vooral de financiële realisatie hiervan 
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bewaakt. Er is nog weinig inzicht in de resultaten van beleid. Wel zijn er aanzetten om deze beter 
te monitoren en de resultaten daarvan in te bedden in de controle. Maar die ontwikkeling staat 
nog in de kinderschoenen. 

4. De effectiviteit en doelmatigheid van de middeleninzet is nog een onderbelicht thema. Er is nog 
weinig aandacht voor een alternatieve inzet van middelen en voor de (structurele) kosten van 
onderwijsverbetering en –vernieuwing. Hoewel opbrengstgericht werken wel een actueel thema 
is op bestuursniveau, is er weinig oog voor het optimaliseren van processen. Er wordt wel geke-
ken naar mogelijke kostenbesparingen, maar de focus ligt daarbij niet op het primaire proces. 

5. In de instrumentatie ontbreekt het nog aan goede stuurinformatie, vooral als het gaat om de 
verbinding van financiële kengetallen, procesmatige informatie en resultaten. 

6. Om de ruimte in de begroting optimaal te kunnen benutten (en om kostenbewustzijn te vergro-
ten) zal er nog geïnvesteerd moeten worden in de deskundigheid van vooral schoolleiders. Het 
gaat dan vooral om de financiële kant van onderwijskundig beleid. 

Reflectie op de onderzoeksuitkomsten 
In de reflectie op de onderzoekuitkomsten is naar voren gekomen dat de sector primair onderwijs 
specifieke kenmerken heeft die van invloed kunnen zijn op de veronderstelde werking van het be-
leidsinstrument lumpsum. Vooral is gesignaleerd dat er voor deze sector sprake is van een specifieke 
besturingsparadoxals het gaat om sturing op kwaliteit en innovatie. Er worden vraagtekens gesteld 
bij de aannames in de beleidstheorie met betrekking tot de lumpsum financiering. Bij de interne 
middelenverdeling worden de actoren eveneens beïnvloed door aannames van ‘wat werkt’ en hun 
eigen perceptie van de werkelijkheid. Deze aannames en percepties zijn van invloed op de werking 
van de bekostiging en interne middelenverdeling. Op basis hiervan is de aanbeveling aan het begin 
van deze managementsamenvatting gedaan. 
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1.  Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 
Onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren een verandering meegemaakt waarbij de autono-
mie van onderwijsinstellingen steeds meer is toegenomen. De toegenomen autonomie van onder-
wijsinstellingen heeft ook consequenties voor de keuzes die gemaakt kunnen worden om eigen be-
leid te financieren. Daarbij gaat het om de personele en materiële kosten van het ‘normale’ onder-
wijsprogramma, maar bovendien over de budgettering van innovatie- en kwaliteitsbeleid. 

Op het terrein van beheer en financiën is de beleidsruimte voor besturen toegenomen door de in-
voering van de lumpsum en het overhevelen van budgetten voor onder andere nascholing, perso-
neelsbeleid, schoolbegeleiding en zorgverbreding. Tegelijkertijd zijn er bewegingen die deze beleids-
ruimte weer inperken dan wel ter discussie stellen. Daarbij kan gedacht worden aan de invoering van 
de Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’, aan het rapport van de Commissie Don over financierings-
structuren en financiële risico’s en aan de veranderingen in het toezicht door de Onderwijsinspectie. 

Schoolleiders, besturen en toezichthouders zijn verantwoordelijk voor begrotingen en jaarrekenin-
gen en koppelen daar veelal inhoudelijke plandocumenten en jaarverslagen aan. De vraag is of de 
toegenomen verzelfstandiging heeft geleid tot meer of minder efficiënt en effectief ontwikkelen, 
budgetteren en verantwoorden van algemeen en specifiek beleid door de besturen.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Het doel van het verkennend onderzoek is om na te gaan of nader onderzoek naar de interne midde-
lenverdeling wenselijk en zinvol is en, zo ja, welke onderwerpen en vraagstellingen dan prioriteit 
moeten krijgen. Om meer inzicht te krijgen in dit doel is het verkennend onderzoek tweeledig opge-
bouwd namelijk: 
1. Het onderzoek moet in kaart brengen welke inzichten, competenties en normatieve opvattingen 

over goed bestuur in het primair onderwijs aanwezig zijn. Hoe kunnen deze worden beïnvloed 
om aan de instellingen toegekende discretionaire bevoegdheden (speelruimte) over de aanwen-
ding van de middelen optimaal te benutten voor het bepalen, borgen en verbeteren van de actu-
ele en toekomstige kwaliteit van het onderwijs. 

2. De verkenningsstudie moet antwoord geven op de vraag of het zinvol en haalbaar is één of 
meerdere onderzoeken uit te zetten naar de wijze waarop instellingen via het toewijzen van 
middelen gebruik maken van de beleidsruimte die ze hebben op het terrein van kwaliteit en in-
novatie. De studie moet een achtergrond bieden voor het door de BOPO uit te zetten onderzoek 
naar deze problematiek evenals formuleringen van mogelijke onderzoeksopdrachten en vraag-
stellingen. 
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Op grond van het bovenstaande zijn voor dit onderzoek de volgende vraagstellingen geformuleerd: 
 
1. Welke kennis is er in Nederland beschikbaar over de wijze waarop en de overwegingen waarmee 

besturen en individuele scholen in het primair onderwijs hun financiële middelen intern verdelen 
en verantwoorden? 

 
Hierbij komen de volgende deelvragen aan de orde: 
a. Op grond van welke overwegingen en met welke intenties is het beleid op het gebied van finan-

ciering en middelenverdeling in het primair onderwijs tot stand gekomen? 
b. Welke onderwerpen en doelstellingen krijgen bijzondere aandacht bij de middelenverdeling en 

verantwoording en op welke wijze? 
c. Wat is er uit Nederlands en relevant buitenlands onderzoek bekend over de effecten van dit be-

leid op de feitelijke aanwending van middelen en geleverde prestaties? 
 

2. Op welke wijze is de interne verdeling van middelen en het financieel beleid ingericht bij primaire 
onderwijsinstellingen?  

 
Hierbij komen de volgende deelvragen aan de orde: 
a. Is er voldoende kennis, ten aanzien van financieel management, binnen de school, schoolbestuur 

en (G)MR? 
b. Hoe wordt er nu begroot in vergelijking met vóór 2006 (vanuit onderwijsdoelen en activiteiten, 

of historisch)? 
c. Heeft men een meerjarenraming en is hierbij een liquiditeitsprognose? 
d. Hoe wordt gebudgetteerd (wie bepaalt de financiële kaders, waar is bestedingsvrijheid) en op 

welke wijze worden middelen intern verdeeld? 
e. Op welke wijze is de koppeling tussen het beleid en de uitvoering zichtbaar? 
f. Hoe is de begrotingsbewaking ingericht (wordt onderuitputting of overschrijding tijdig gesigna-

leerd)? 
g. Welke interne en externe verantwoordingsinformatie levert de administratie op? Is de admini-

stratie wel toegesneden op een beleidsrijke invulling van de financiële functie? Met welke fre-
quenties is informatie beschikbaar? 

h. Op welke wijze wordt financieel bijgestuurd? 
i. Hoe worden beschikbare middelen aangewend? 
j. Is er een onderbouwing beschikbaar van de aanwezige vermogenspositie? 
 
3. Wat zijn, mede gegeven de bevindingen bij de vraagstellingen 1 en 2, relevante en 

onderzoekbare onderwerpen voor nader onderzoek? 
 

a. Welke onderwerpen zijn als uitermate relevant aan te merken voor nader onderzoek? 
b. Tot welke onderzoekbare thema’s en vraagstellingen leidt dat? 
 
De door BOPO aangegeven aandachtspunten ten aanzien van het innovatie- en kwaliteitsbeleid, na-
scholing, personeelsbeleid, schoolbegeleiding en zorgverbreding zullen bij de uitwerking worden 
betrokken. 
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1.3 Opzet van het onderzoek 
Om antwoord te krijgen op de hierboven geformuleerde vraagstellingen zijn de volgende onder-
zoeksmethoden toegepast. 
 
1. Literatuuronderzoek 
Op basis van het literatuuronderzoek is er gekeken wat er op dit moment bekend is op het gebied 
van interne middelenverdeling. Op basis hiervan zijn onderwerpen geformuleerd die een belangrijke 
input hebben gehad bij het opstellen van een interviewleidraad voor de interviews en de casestudie. 
Een uitwerking van de literatuurstudie is te vinden in hoofdstuk 2. 
 
2. Interviews experts 
Er is een expertmeeting georganiseerd. Daarnaast is er een aantal interviews afgenomen met rele-
vante betrokkenen bij het beleid, de bekostiging en de verantwoording in het primair onderwijs. De 
geïnterviewden vallen in een drietal categorieën, te weten: 
- Wetenschap (Nederlandse wetenschappers en enkele internationale experts) 
- Beleid (Ministerie van OCW, Inspectie, PO-raad, Onderwijsraad) 
- Praktijk (Enkele interne en externe adviseurs op het gebied van financieel beleid en verantwoor-

ding in het PO) 
Een overzicht van de respondenten is in bijlage 1 opgenomen.  
  
3. Casestudies 
Er is een viertal casestudies uitgevoerd. De casestudies bestaan uit twee onderdelen. Gestart is met 
het opvragen en analyseren van de beschikbare beleids- en verantwoordingsdocumenten. Vervol-
gens zijn aan de hand van gestructureerde vragenlijsten diepte-interviews gehouden met de financi-
eel directeuren en bestuursleden van de instellingen. Op basis van deze informatie is vooral ant-
woord gevonden op vraagstellingen 2 en 3.  
 
4. Miniconferentie 
Op voorstel van de BOPO-programmacommissie is op 25 november 2011 een miniconferentie geor-
ganiseerd, waarin het conceptrapport en in het bijzonder de onderzoekbare thema’s zijn voorgelegd 
aan deskundige onderzoekers, het ministerie en de PO Raad. 

1.4  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 presenteren wij de resultaten uit het literatuuronderzoek en de raadpleging van ex-
perts. Ze vormden de basis voor het analysekader en een eerste overzicht van vraagstellingen 
(hoofdstuk 3). Bovendien hebben ze bijgedragen aan de uitvoering van de casestudies. De casestu-
dies worden in hoofdstuk 4 beschreven en de analyse ervan in hoofdstuk 5. De bevindingen uit het 
verkennende onderzoek worden samengevat in hoofdstuk 6. Tijdens de miniconferentie is hierop 
gereflecteerd. De uitkomsten van deze reflectie worden in hoofdstuk 7 samengevat. De aanbevelin-
gen voor nader onderzoek zijn in hoofdstuk 8 opgenomen. 
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2. Beschikbare kennis en prangende vragen 
 

In dit hoofdstuk presenteren wij de uitkomsten uit de literatuurstudie met betrekking tot de beschik-
bare kennis over de interne middelenverdeling en verantwoording. De inzichten uit de raadpleging 
van de experts hebben wij in dit hoofdstuk verweven, omdat de experts op hoofdlijnen aansluiten op 
de vraagstukken die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen.  

Kennis over de interne middelenverdeling in het PO is relevant en de behoefte hieraan is uiterst ac-
tueel. In tijden van bezuinigingen ontstaat onmiddellijk een publiek debat over de ‘nodige’ investe-
ringen in het onderwijs. De opvattingen over een adequaat bekostigingsniveau lopen nogal uiteen, 
maar ‘claims’ worden nauwelijks onderbouwd. Een voorbeeld is de krantenkop Het schoolmanage-
ment kan niet rekenen (Volkskrant, 12 februari 20111). De auteur van dit artikel illustreert aan de 
hand van cijfers van het CBS2 dat de bekostiging per leerling in de periode 1998-2009 met 90% is 
toegenomen. Daarnaast was er, bij stabiele leerlingenaantallen, in diezelfde periode een toename 
van de werkgelegenheid met 17% voltijdbanen. We weten echter niet waaraan deze middelen zijn 
besteed en wat dit heeft opgeleverd. Kennis over de inzet van middelen beperkt zich nu hoofdzake-
lijk tot wat in jaarrekeningen waar te nemen is. De relatie tussen bekostiging en onderwijsprestaties 
lijkt nog een ‘black box’ te zijn. Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Kuhry & 
de Kam, 2012) over de prijs en kwaliteit van de publieke dienstverlening levert in elk geval stof voor 
discussie over de opbrengsten van extra investeringen voor de productiviteit van het onderwijs  
. 
“De vingers van bestuurders en directeuren wijzen vaak naar de overheid ‘geld te weinig, regels te 
veel’, het personeel (vastgeroest en immuun voor verandering), en naar de ouders (die hun kinderen 
onopgevoed bij de school dumpen), en zelden naar de eigen borst. Terwijl zij toch, bij hun volle ver-
stand mogen wij aannemen, de baan hebben geaccepteerd om de belastingeuro maximaal te laten 
renderen in het werkveld van hun keuze.” 
Bron: Volkskrant, 12 februari 2011 
 
Met betrekking tot de beschikbare kennis, de eerste onderzoeksvraag, kunnen we kort zijn. Er is rela-
tief weinig kennis in Nederland over de manier waarop en de overwegingen waarmee besturen en 
individuele scholen hun financiële middelen intern verdelen en verantwoorden. De interne midde-
lenverdeling en mechanismen die hierbij een rol spelen zijn zelf geen onderwerp van onderzoek ge-
weest. 

2.1 Voorlopig analysekader 
In de beleidstheorie is het instrument lumpsum bekostiging één van de instrumenten om de kwaliteit 
van het onderwijs te verbeteren. Dit veronderstelt dat besturen en scholen beleidsvoerend vermo-
gen hebben en dat zij de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten, passend bij de doelen 
die zij nastreven.  
Het beleidsvoerende vermogen vatten wij hier met Karstanje et al (2008) op als: het vermogen van de 
organisatie als geheel om doelen te stellen in relatie tot (veranderende) eisen van interne en externe 
actoren, deze doelen te implementeren en een cyclisch proces van evaluatie en bijstelling uit te voe-

                                                           
1 Frank Kalshoven in de rubriek ‘Het spel en de knikkers’.  
2 CBS (2010). Het Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2010.  
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ren, waarbij een optimale flexibiliteit wordt toegepast. De inzet van de middelen is effectief (doeltref-
fend) als dit bijdraagt aan de daadwerkelijke realisatie van beoogde doelen en doelmatig (efficiënt) 
als de kosten hierbij in verhouding staan tot de opbrengsten. Interessant is dus in welke mate bestu-
ren en scholen er in slagen om (een hogere) kwaliteit te realiseren met dezelfde of minder middelen. 
Het beleidsvoerende vermogen van instellingen wordt niet alleen beïnvloed door het kunnen be-
schikken over lumpsum, maar ook door andere wet- en regelgeving. De middelenverdeling wordt 
mede bepaald door specifieke omstandigheden, zoals een krimp- of groeisituatie, de leeftijd van het 
personeel en het aantal jaren in dienst, leerlingenkenmerken et cetera. 
Op basis van deze redeneringen komen wij tot onderstaande voorlopig analysekader: 

 
 

2.2 Lumpsum PO en financieel beleid in de praktijk 
Het evaluatieonderzoek naar de invoering van de lumpsumbekostiging van Regioplan en Ernst & 
Young (2010) is mede aanleiding geweest voor deze verkennende studie. In dit onderzoek wordt 
geconcludeerd dat de stap naar kwalitatief goed financieel management en naar integratie van be-
leid in veel gevallen nog gemaakt moet worden.  

De betrokken geledingen in het onderwijs zelf zien wel dat er formeel meer ruimte is in de besteding, 
maar in de praktijk wordt de ruimte voor onderwijskundig beleid en personeelsbeleid als relatief 
beperkt ervaren. Hiervoor zou de financiële ruimte te beperkt zijn. Vooralsnog wordt er sterk ge-
stuurd op kostenbeheersing en op een sluitende exploitatie, terwijl er weinig gebruik wordt gemaakt 
van liquiditeitsprognoses en risicoanalyses. Een koppeling van het financiële proces en het beleids-
proces is meestal afwezig of maar beperkt zichtbaar in de begroting. Er wordt nauwelijks een verbin-
ding gelegd tussen het meerjarenbeleid en de meerjarenbegroting, terwijl juist daar ruimte kan wor-
den gecreëerd voor eigen beleid. 
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De neiging om conservatief te begroten leidt in veel gevallen tot onbedoeld en onnodig spaargedrag 
en daardoor tot ondoelmatigheid. Er wordt de besturen regelmatig verkeerde zuinigheid verweten 
(AOb, 20103), dan wel een handelswijze die leidt tot acute geldproblemen. Het rapport van de zoge-
naamde Commissie Don (Zwart & Van Zwol, 2009) onderschrijft nog eens dat het financiële beleid 
van onderwijsinstellingen versterkt moet worden. De commissie adviseert een goede meerjarenbe-
groting en gedegen risicoanalyses op het niveau van de afzonderlijke school.  

2.3 Doelmatigheid van de middelenverdeling 
Het ontbreken van samenhang tussen het financiële proces en het beleidsproces (integratie van be-
leid) wordt eveneens gesignaleerd in een onderzoek naar de doelmatige inzet van de zorgmiddelen, 
die sinds 2007 niet meer geoormerkt zijn (Infinite, 2009). 

Uit dit onderzoek blijkt dat jaarrekeningen (en zorgplannen) geen tot uiterst beperkt inzicht leveren 
in de inzet van zorgmiddelen. (Te) hoge financiële resultaten komen niet voort uit een wens om op te 
potten, maar lijken het resultaat van het maar beperkt grip hebben op de cijfers. Het financiële resul-
taat ontstaat min of meer autonoom naast het primaire proces.  

De onderzoekers concluderen dat het beleidsvoerend vermogen gering is, maar dat er aan plannen 
geen gebrek is. Deze zijn te weinig resultaatgericht en kwalitatief slecht waar het integraliteit van 
beleid betreft (koppeling geld en onderwijs). In de beleidscyclus wordt veel energie gestoken in de 
planfase, maar de gewenste integrale benadering ontbreekt daarbij. Het gevolg is gebrek aan onder-
linge samenhang tussen de diverse plannen en verantwoordingsdocumenten. Volgens de onderzoe-
kers komt hieruit de volgende vraag naar voren: In welke mate beïnvloeden de plannen de dagelijkse 
praktijk? 

Jaarlijkse of meerjarige integrale afwegingen over de inzet van middelen worden zelden gemaakt. 
Dat leidt dan al snel tot de reflex van ‘nieuwe taken, nieuw geld’. De bestaande inzet van middelen 
wordt, gewoontegetrouw, gecontinueerd. Er is geen bewustwording met betrekking tot alternatieve 
keuzes die gemaakt kunnen worden op basis van beschikbare middelen (geld en tijd).  

De experts: 
“Hoe koppel je beleid aan doelen en middelen? Zijn er voorbeelden van een optimaal gebruik van de 
beleidsruimte die leidt tot een betere kwaliteit? Wat is er nodig om een koppeling van geld en kwali-
teit tot stand te brengen? Hoe krijg je het gesprek over beleid in de organisatie tot stand? De werk-
vloer staat in deze discussie vaak los van de directie.” 
 

2.4 Effectiviteit van de middeleninzet 
Met uitzondering van een rapport over een OECD-project The Effectiveness of Schooling and Educati-
onal Resource Management (OECD, 1995) is er weinig recente onderzoeksliteratuur op dit gebied te 
vinden. In het kader van het hiervoor genoemde project is veel geschreven over de relatie tussen 
leiderschap en schooleffectiviteit, maar niet over een effectieve middeleninzet. Verder richt zich 
internationaal (en nationaal) onderzoek vooral op de ‘omvang’ van de beschikbare middelen en het 
effect daarvan op leerresultaten. Hierover is veel discussie en de kwaliteit van dergelijke onderzoe-
ken wordt nog wel eens betwist.  

                                                           
3 In het voorjaar van 2010 heeft de Algemene Onderwijsbond diverse artikelen gepubliceerd over het eigen 
vermogen van onderwijsinstellingen. 
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2.4.1 Effectiviteit van (meer) middelen 
In een internationaal vergelijkende studie laat Wößman (2003) zien dat internationale verschillen in 
leerresultaten niet te verklaren zijn door verschillen in de omvang van middelen, maar vooral gerela-
teerd zijn aan stelselkenmerken. Centrale examens, toezicht, autonomie van scholen op het gebied 
van personeel en bedrijfsvoering en de professionele ruimte van leerkrachten hebben wel een posi-
tief effect op de onderwijsopbrengsten. Deze bevindingen worden nog eens onderstreept en aange-
vuld in een internationaal vergelijkende literatuurstudie van het CPB (Webbink, 2009). Zij geven ech-
ter aan dat deze stelselkenmerken ook een keerzijde hebben. Zo blijkt dat concurrentie (vrije school-
keuze) bijdraagt aan betere prestaties van leerlingen met als keerzijde segregatie en ongelijkheid. 
Centrale examens hebben eveneens een positief effect, maar die leiden tegelijkertijd tot strategisch 
gedrag van scholen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het stelselkenmerk ‘lumpsumbekostiging’, 
een positief effect heeft op leerresultaten. Maar hoe dit werkt, is niet nader onderzocht.  

Holmlund et al (2009) hebben onderzocht of het (substantieel) verhogen van het bekostigingsniveau 
in het Verenigd Koninkrijk een effectieve manier is geweest om de onderwijsopbrengsten te verbete-
ren. Het betreft een longitudinale studie waarbij is gekeken naar de leerresultaten en de directe uit-
gaven per leerling. Deze meer generieke benadering levert volgens de onderzoekers meer inzichten 
op dan indicatoren als gemiddelde groepsgrootte. In dit onderzoek zijn de ontwikkelingen in de kos-
tenstructuur nagegaan. Ondanks een substantiële verhoging van de bekostiging over de jaren, is deze 
nauwelijks gewijzigd. Daarbij laten de statistieken wel een vermindering van de leraar-leerling-ratio 
zien. 

Volgens de onderzoekers zelf opent ook deze onderzoeksaanpak niet de ‘black box’ van mechanis-
men in de schooluitgaven. Wel kunnen de onderzoeksresultaten ondersteunend zijn in beleidsbeslis-
singen rond overheidsuitgaven. Ze geven in elk geval meer duiding aan de relatie tussen investerin-
gen en verbetering van opbrengsten. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat een toename van de 
schooluitgaven een positief en significant effect heeft op de nationaal gemeten leerling-resultaten 
aan het einde van de basisschool, vooral voor leerlingen met een sociaaleconomische achterstand. 

Een belangrijke conclusie is voorts dat de middelenverdeling over scholen, de bekostigingssystema-
tiek, er toe doet. De hoogte van de bekostiging als zodanig is onvoldoende voorspellend. Alleen als er 
wordt gekeken naar de daadwerkelijke uitgaven per leerling is er sprake van een positief (en statis-
tisch significant) effect. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een uniforme bekostiging op basis 
van het aantal leerlingen, maar de verdeling door de lokale autoriteiten laat een aanzienlijke hetero-
geniteit zien (gebaseerd op basis van special needs, NT2, mobiliteit van de leerling, kenmerken van 
de huisvesting, energiekosten et cetera). In deze verdeling hebben in de laatste jaren veel beleidsma-
tige veranderingen plaatsgevonden, maar die zijn in het onderzoek niet terug te leiden naar leerling-
resultaten.  

De experts: 
“In hoeverre zou een meer prestatiegerichte bekostiging op het gebied van kwaliteit en innovatie 
tot betere prestaties leiden? De ervaringen in het onderzoek naar ‘Vensters voor Verantwoording 
PO’ laat zien dat er nog weinig overeenstemming is over wat onderwijskwaliteit is. Bij veel beleid 
weten we niet hoe het werkt (geen empirische evidentie). Bij goed presterende scholen zou kunnen 
worden onderzocht wat prestatiebevorderende factoren zijn. Is een opbrengstgerelateerde bekosti-
ging een systeem dat werkbaar is? Hoe zou prestatiebeloning moeten worden ingericht dan wel wat 
zijn bevorderende (prikkels en) factoren? Is het mogelijk om via het leerlingvolgsysteem leraren en 
scholen te beoordelen?  
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2.4.2 Effectiviteit van investeringen 
In diverse studies van het CPB (Cornet, 2006 en Webbink, 2009) komt naar voren dat het verhogen 
van de kwaliteit van leerkrachten een sterk positief effect heeft op de prestaties van leerlingen. Het 
institutionele systeem in Nederland kende weinig prikkels ter verhoging van de kwaliteit van leraren, 
waardoor  potentiële baten onbenut bleven. De aandacht voor de kwaliteit van de leerkracht is sinds 
kort wel een belangrijk thema in het overheidsbeleid. Tot aan de dag van vandaag is beloning hoofd-
zakelijk  afhankelijk van ervaring, minder van prestaties. De ervaring van docenten blijkt echter alleen 
in de eerste twee jaren van hun loopbaan van invloed te zijn. Over de invloed van de initiële oplei-
ding van docenten laten de empirische studies geen consistent beeld zien, terwijl het recente over-
heidsbeleid mede gericht is op ‘niveauverhoging’. Scholing van werkende leraren en begeleiding van 
startende leraren hebben wel een positief effect. Recente internationale experimenten met verschil-
lende vormen van prestatiebeloning, voor leerkrachten en schoolleiders, laten eveneens een positief 
effect zien op leerresultaten. Volgens de onderzoekers heeft het beschikbare empirische onderzoek 
vooral betrekking op de invloed van leerkrachten op de kwaliteit van het onderwijs. Het levert weinig 
inzicht op over de effecten van toegankelijkheid en doelmatigheid. Prestatiebeloning lijkt echter 
doelmatiger te zijn dan het gewoonweg verhogen van salarissen. Investeringen in het verkleinen van 
de groepsgrootte en in computers en ICT blijkt geen empirisch effect te hebben op de onderwijsop-
brengsten. Het effect van een nauwere samenwerking met de omgeving, zoals in de Brede School, is 
niet duidelijk.  

De experts: 
“Hoe investeren de besturen/scholen het innovatiebudget en worden de resultaten gemeten? Wor-
den de doelen door de besturen wel concreet genoeg gedefinieerd? Hoe worden de doelen financieel 
vertaald? Hoe borg je duurzaam innoveren in de grote variëteit  van het veld? Moeten budgetten 
voor specifieke doelstellingen worden geoormerkt c.q. zou dat werken of moet dat in de verant-
woording achteraf? ” 
 

2.4.3 Effectiviteit van achterstandsbeleid 
Nederland kent een lange traditie van het beleid op achterstanden in de samenleving. Het onderwijs 
wordt hierin nog steeds als een belangrijk instrument gezien. Volgens Frissen (2004) is er weinig em-
pirische kennis  over  de effecten van dit beleid. Scholen zijn wel afhankelijk en verslaafd geraakt aan 
dit beleid, dat vooral tot veel bestuurlijke drukte en bureaucratie heeft geleid. Instrumentele stu-
ringsambities, die scholen allerlei maatschappelijke doelstellingen opleggen, zouden vermeden moe-
ten worden.  

Destijds pleitte Frissen voor het sturen op randvoorwaarden (in plaats van op doelstellingen), de 
invoering van lumpsum en vraagfinanciering, het ondersteunen van scholen en professionals in com-
plexe onderwijssituaties en het versterken van horizontale verantwoording. 

Het eerder genoemde recente onderzoek naar een doelmatige inzet van de zorgmiddelen na 2007 in 
het funderende onderwijs (Infinite, 2009) laat zien dat dergelijke maatregelen  nog niet tot een 
transparante inzet leiden. Onderzoek naar de effecten van extra middelen, zoals extra subsidie voor 
personeel, computers en software voor scholen met minimaal 70% achterstandsleerlingen (Leuven, 
2007), laten geen positief effect zien op de resultaten van deze leerlingen. In tegendeel, de subsidie-
maatregel ‘extra ICT’ blijkt een negatief effect te hebben op de resultaten van meisjes. De subsidie 
voor personeel blijkt hoofdzakelijk gebruikt te zijn voor het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en 
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heeft niet geleid tot een (verdere) verkleining van de groepsgrootte. Dit werd verklaard door de al 
relatief kleine groepsgrootte (1/14 in plaats van 1/22) bij deze scholen.  

Een Amerikaanse studie naar de Nederlandse bekostigingssystematiek met gewogen leerlingen laat 
zien dat achterstandsscholen in de grote steden substantieel meer leerkrachten (57%) en ondersteu-
nende staf (twee keer zoveel) inzetten dan ‘gewone’ scholen. Desondanks scoren deze scholen op 
basis van inspectierapporten slechter op onderwijskwaliteit. Het vermoeden is dat de kwaliteit van 
de leerkrachten aan deze scholen slechter is, maar ook dat deze leerkrachten niet beschikken over de 
nodige competenties die voor deze grote, gevarieerde en wisselende groepen achterstandsleerlingen 
nodig zijn.  

Het onderzoek van Webbink et al (2009) laat zien dat de empirische kennis over het effect van speci-
aal onderwijs op de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs nog erg beperkt 
is. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat de vraag naar speciaal onderwijs gevoelig is voor de 
financieringssystematiek. VVE-programma’s voor risicoleerlingen blijken wel een positief effect te 
hebben.  

Uit een recente studie van OECD (2011) naar succesfactoren van leerlingen met een sociaaleconomi-
sche achterstand blijkt dat onderwijstijd, een positieve benadering en bouwen aan zelfvertrouwen in 
het leren, belangrijk zijn.  

De experts: 
“Wat zijn de consequenties van de bezuinigingen op passend onderwijs? Beperkte middelen kunnen 
leiden tot het afdraaien van standaard programma’s.  
 

2.4.4 Marktwerking en krimp 
Uit internationaal empirisch onderzoek komt naar voren dat vrije schoolkeuze en concurrentie een 
positief effect heeft op leerresultaten (Webbink, 2009). In een krimpscenario komt deze premisse 
echter onder druk. In een aantal Nederlandse regio’s lijkt het basisonderwijs onbetaalbaar te worden 
(Stieber, 2010). Er ontstaan financiële problemen, het lerarenkorps vergrijst en de verandercapaciteit 
van de schoolteams neemt af. Ondanks het feit dat betrokkenen samenwerking als noodzaak zien, 
om te kunnen innoveren en te kunnen blijven zorgen voor een breed, kwalitatief goed onderwijsaan-
bod, lijkt de concurrentie in eerste instantie vooral toe te nemen. Recent inspectieonderzoek (2011) 
laat zien dat kleine scholen (minder dan 100 leerlingen) vaker zwak of zeer zwak zijn dan basisscho-
len met meer leerlingen. Het aantal zeer kleine scholen (minder dan 50 leerlingen) is het afgelopen 
jaar gestegen met 10%. Deze scholen komen vooral in de zogenaamde ‘krimpregio’s’ voor. 

 De inspectie verwacht in de komende jaren ook een sterke daling van het aantal leerlingen op basis-
scholen buiten de krimpregio’s. De soms achtergebleven kwaliteit en de hoge kosten van zeer kleine 
scholen brengen schoolbesturen soms in actie.  

De Haan et al (2010) hebben de veranderende regelgeving rond de opheffingsnorm benut om de 
samenhang tussen marktwerking en kwaliteit in het primair onderwijs te onderzoeken. Het vermin-
deren van het aantal scholen (met 10%) en hierdoor grotere gemiddelde omvang van scholen, heeft 
een positief effect op de leerresultaten.  
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De experts: 
“Hoe (on)doelmatig is schaalvergroting? Is er een relatie tussen de schaal en de mate van in control 
zijn? Wat gaat de krimp doen met het primair onderwijs? In hoeverre zijn scholen in een krimpsitua-
tie innovatiever om te kunnen overleven? Hoe knopen scholen verschillende geldstromen (bijvoor-
beeld dagarrangementen) aan elkaar c.q. hoe gaan zij om met een combinatie van taak- en markt-
organisatie?” 
 

2.5 Factoren in het proces van de interne middelenverdeling 
In de voorgaande paragrafen hebben we gezien dat er nog weinig bekend is van de directe relatie 
tussen de lumpsumbekostiging en onderwijskwaliteit. Het financiële beleid van besturen en scholen 
is nog volop in ontwikkeling en van integraal beleid is nog geen sprake. De mechanismen van de in-
terne middelenverdeling zijn nog een ‘black box’. Effectieve investeringen lijken vooral op het gebied 
van de kwaliteit van het personeel te liggen en niet zozeer de hoogte van de bekostiging, maar de 
daadwerkelijke uitgaven per leerling doen ertoe. Wat zijn nu relevante factoren in het proces van de 
interne middelenverdeling zelf? 

2.5.1 Beleidsruimte en beleidsvoerend vermogen 
In de laatste jaren zijn voor het basisonderwijs enkele beleidsmaatregelen doorgevoerd om een gro-
tere beleidsvrijheid aan scholen te geven, zoals de invoering van de lumpsum, vraagfinanciering voor 
schoolbegeleiding en het verleggen van de regie over het onderwijsachterstandenbeleid van ge-
meenten naar schoolbesturen. Karstanje et al (2008) hebben naar aanleiding hiervan het beleidsvoe-
rend vermogen van basisscholen onderzocht. Eerder had de Onderwijsraad (2002) geconstateerd dat 
deregulering niet altijd samen gaat met meer autonomie voor scholen. Een deel van deze autonomie 
wordt ingevuld door interne regulering en een grotere afstand tussen de verschillende lagen in de 
interne organisatie. Karstanje et al signaleren dat de mate van autonomie en de verschillende ni-
veaus van verantwoordelijkheid ten tijde van het onderzoek onderwerp waren van herdefinitie. In 
2010 is geconstateerd dat de invoering van de lumpsum voor één op de vijf meerpitters aanleiding is 
geweest om het bestuurs- of managementmodel aan te passen (Van Kessel & Hovius, 2011). Negen 
op de tien meerpitters heeft een bovenschools management. De meeste éénpitters kennen een be-
stuursvorm waarbij de directeur gemandateerd bestuurder is.  

 Besturen laten scholen vooral vrij in hun onderwijskundige keuzes (primair proces) en vernieuwin-
gen op dit gebied. Onderwijs- en leerlingenbeleid liggen zowel bij éénpitters als bij meerpitters pri-
mair bij de scholen zelf. Volgens Karstanje et al ervaren schoolleiders op het gebied van kwaliteitsbe-
leid iets minder vrijheid, maar de minste vrijheid ervaren zij op het gebied van personeel en financi-
ën. Vooral ‘grote’ besturen lijken de neiging te hebben om het kwaliteitsbeleid en financieel beleid 
meer centraal te regelen dan kleine besturen.  
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Naarmate besturen meer vrijheid geven op het gebied van kwaliteitsbeleid, zijn scholen – volgens de 
schoolleiders zelf – actiever op aspecten als integraal strategisch beleid en evaluatiegerichtheid.  

Van Kessel & Hovius constateren in 2010 dat financieel beleid, algemeen juridische zaken en identi-
teitsbeleid overwegend op bestuurs- of bovenschools niveau geregeld worden. Kwaliteitsbeleid, ICT, 
personeelsbeleid en huisvesting worden bij éénpitters meer op schoolniveau geregeld en bij meerpit-
ters op bovenschools niveau. Zij zien ook in de uitvoering van beleid dat bij éénpitters meer taken op 
schoolniveau (moeten) worden uitgevoerd die bij meerpitters voornamelijk bovenschools gedaan 
worden door gespecialiseerde medewerkers. De kwaliteitszorg wordt bij éénpitters overwegend op 
schoolniveau uitgevoerd. Bij 80% van de meerpitters is iemand, meestal de bovenschoolse manager, 
op bovenschools niveau speciaal belast met deze taak.  
 
De experts: 
“Wat is de invloed van ‘centraal-decentraal’ op de beleidsruimte”? Is er een relatie tussen het bestu-
ringsmodel en de kwaliteit van onderwijs? Heeft de inrichting van de interne organisatie invloed op 
de wijze van besluitvorming over beleid en middelen? Hoe zorg je ervoor dat besturen hun middelen 
zo inzetten dat prestaties worden verbeterd en er aandacht is voor de wensen uit de maatschappij? 
Welke mechanismen liggen er onder de drijfveren van directeuren om geld in te zetten? Hoe kunnen 
schoolleiders worden geïnteresseerd voor de financiële kant van hun taken?” 
 
Het verleggen van de geldstroom voor onderwijsachterstanden van gemeente naar schoolbesturen 
heeft mogelijk mede geleid tot meer centrale regie. Een belangrijke vraag is dan hoe schoolleiders 
dan voldoende middelen kunnen regelen voor hun onderwijskundig beleid? Het verruimen van het 
beleidsvoerende vermogen op decentraal niveau heeft volgens de onderzoekers meer nodig dan het 
verruimen van condities. De ervaren beleidsvrijheid heeft vooral te maken met de attitude bij school-
leiders en een andere bestuursopvatting van schoolbesturen. Schoolleiders moeten eigen beleid 
willen voeren en besturen moeten hen dat toevertrouwen. “Beleidsvrijheid is niet iets objectiefs, het 
gaat er om hoeveel vrijheid je zelf opzoekt.” Als positieve ontwikkeling noteren de onderzoekers dat 
het beleid steeds vaker ‘samen’ wordt gemaakt in het directeurenoverleg. Naar aanleiding van het 
gedachtegoed ‘governance’ lijken besturen bezig om het beleidsvoerende vermogen van schoollei-
ders te versterken. Het merendeel van de schoolbesturen is betrokken bij de opstelling van school-
plannen. De medezeggenschapsraad en de onderwijsinspectie hebben beide meer invloed op be-
stuursbeslissingen dan leerkrachten en ouders (Hofman, 2010).  
 
De experts: 
“Is integraal management voor de schoolleiders realistisch? Wellicht moet er gedifferentieerd wor-
den op basis van de competenties van schoolleiders? Is sturen met geld op schoolniveau wel wense-
lijk? Hoe krijg je het veld zover dat alle geledingen competent aan het gesprek over de middelen 
kunnen deelnemen? Hoe worden de verschillende managementmodellen in het veld gebruikt? Wat is 
het verband tussen de verschillende functies in de schoolorganisatie en de benutting van de beleids-
ruimte? ” 
 

Als belangrijke factoren in het beleidsvoerende vermogen beschrijven Karstanje et al kenmerken van 
de schoolleider (transformationeel leiderschap) en organisatiekenmerken als transparantie van over-
leg en regels, werken aan een gemeenschappelijke visie en een goed klimaat voor professionalise-
ring.  
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In datzelfde onderzoek ervaart ongeveer een kwart van de schoolleiders een inhoudelijke inperking 
van hun beleid door lokaal beleid, zoals het gemeentelijk beleid en afspraken op het gebied van 
WSNS (Weer samen naar school). Vanuit landelijk beleid ervaren zij het overheidsbeleid op het ge-
bied van WSNS en leerlinggebonden financiering (LGF) als beperking. Volgens de onderzoekers is dat 
geen objectief gegeven, maar vooral een perceptie die gebaseerd is op de ervaren druk om aan dit 
beleid mee te werken. Vooral deze perceptie leidt tot minder beleidsvoerend vermogen. 
 
De experts: 
“Voor schoolbesturen zijn de gemeentelijke financiën vaak een black box. Over de gemeentelijke 
verplichtingen heerst veel verkeerde beeldvorming, niet op het laatst bij gemeenten zelf. De gemeen-
ten moeten duidelijk maken welke keuzes zij maken in de begroting vanuit het gemeentefonds en 
vooral wat hun wettelijke verplichtingen zijn.” 
 

2.5.2 Keuzes en dilemma’s bij de interne middelenverdeling 
Op bestuursniveau moeten afwegingen worden gemaakt in de verdeling van de middelen over de 
scholen en tussen centraal en decentraal niveau. Enkele jaren geleden hebben Karstanje et al (2008) 
vrijwel geen expliciet bestuursbeleid gevonden dat uitgaat van verschillen tussen scholen (eenheids-
beleid). Wel was er vaak sprake van algemene kaders waarbinnen scholen eigen accenten kunnen 
zetten in het eigen beleid. In de wijze waarop besturen de middelen over de scholen verdelen, lijkt er 
anno 2010 nog weinig veranderd te zijn. De beleidsdoelstellingen van de afzonderlijke scholen spelen 
hierin een bescheiden rol (Regioplan/Ernst&Young, 2010). De bekostigingsparameters vanuit de 
overheid zijn meestal richtinggevend voor de interne middelenverdeling binnen de besturen (De 
Vijlder, 2010). Van dit principe wordt alleen afgeweken, vanuit solidariteit en externe doelmatigheid 
(binnen grenzen), als een gezonde exploitatie van afzonderlijke scholen anders op korte termijn niet 
mogelijk is. Het bestuur zal hierin altijd moeten schipperen tussen maatschappelijke waardering aan 
de ene kant en het vermijden van interne wrevel aan de andere kant. In veel gevallen zijn er afspra-
ken over percentages die worden afgedragen voor bestuur, staf, ondersteunende voorzieningen en 
innovatie. Op schoolniveau moeten afwegingen worden gemaakt tussen personele en materiële 
voorzieningen. Schoolleiders moeten dan rekening houden met ‘scheve ogen’ en rechtspositionele 
consequenties (Karstanje et al, 2008).  

Bij de vraagfinanciering van schoolbegeleiders spelen opgebouwde relaties en financiële afwegingen 
een rol. Een grotere inzet op leerlingenbegeleiding gaat ten koste van schoolbegeleiding en bij beslis-
singen over nascholing moet worden afgewogen voor wie nascholing de meeste prioriteit verdient. 
De kwaliteit en aanbod op maat van de school worden als belangrijkere criteria gezien dan de goed-
koopste aanbieder.  
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2.6 Instrumentatie 
Interessant is de vraag of besturen en scholen beschikken over de (interne) randvoorwaarden om het 
beleid en middelen met elkaar te kunnen verbinden. 

2.6.1 Governance 
Eerder zagen wij al dat de planning van inzet en verantwoording van middelen nog een gebrekkige 
samenhang vertoont. In recent onderzoek naar goed onderwijsbestuur4 (Hofman, 2010) komt naar 
voren dat één derde van de besturen niet beschikt over een transparante verantwoordingssystema-
tiek en dat ongeveer de helft van de besturen horizontale verantwoording nog niet goed heeft gere-
geld. Bij rond 60% van de besturen ontbreken – naar eigen zeggen – heldere financiële kengetallen 
en een integraal jaarverslag. Bijna alle besturen bewaken regelmatig tot systematisch de kwaliteit 
van het onderwijs en nemen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen dan wel te verbeteren. Op 
basis van de bestuurs- en schoolmonitor 2010 concluderen de onderzoekers dat driekwart van de 
besturen regelmatig de doelstellingen evalueert, de doelen SMART formuleert en de onderwijskwali-
teit van de eigen scholen evalueert. De onderzoekers gaan hierbij af op uitspraken van de besturen 
zelf. 

Deze onderzoekers hebben verder gekeken naar de ‘fit5’ tussen bestuur en school. Volgens de bestu-
ren is er een hoge mate van ‘gepercipieerde fit’ tussen bestuur en school over de mate van prioriteit 
die zij aan de kwaliteit van de school geven. De gepercipieerde fit tussen het bestuur en docenten is 
op dit gebied geringer. De onderzoekers verwachten dat besturen die een sterke focus laten zien op 
goed bestuur, op kwaliteit en op evaluatie een positief verband vertonen met de onderwijsopbreng-
sten van de scholen. Als het gaat om de subjectieve (interne) fit, c.q. de samenhang op deze drie 
focusgebieden binnen het bestuur, dan signaleren de onderzoekers drie bestuurstypen: 
a. 55% van de besturen scoort modaal op indicatoren van focus op goed bestuur en van focus op 

kwaliteit en hoog van focus op evaluatiegerichtheid (het modale opbrengstgerichte bestuur); 
b. 28% van de besturen scoort hoog op indicatoren van goed bestuur, kwaliteit en evaluatie (het 

ideale opbrengstgerichte bestuur); 
c. 16% van de besturen scoort laag op alle indicatoren van kwaliteit en van evaluatie, maar modaal 

op indicatoren van focus op goed bestuur (het weinig opbrengstgerichte modale bestuur).  
 

Er is ook gekeken naar de objectieve (externe) fit ofwel de samenhang tussen bestuur en school. De 
onderzoekers spreken hier over weinig tot zwakke fit. Zo is er weinig fit over de taakopvatting van 
schoolleiders. Besturen verwachten dat schoolleiders vooral bezig zijn met personeelsbeleid, terwijl 
schoolleiders juist zeggen de meeste tijd te besteden aan de organisatie en interne en externe com-
municatie. Het lijkt erop dat besturen niet zo goed op de hoogte zijn van waar schoolleiders zich in 
de dagelijkse praktijk mee bezig houden.  

De experts: 
“De jaarrekening wordt nog onvoldoende gebruikt als stuurinformatie. Een risicoanalyse per school 
zou verplicht moeten worden. De financiële kant van besluiten komt nu vaak pas aan het licht als er 
financiële tekorten ontstaan. Hoe bereik je dat toezichthouders de juiste vragen stellen? Hoe wordt 

                                                           
4 In de desbetreffende onderzoekslijn van NWO/BOPO wordt ervan uitgegaan dat ‘educational governance’ in 
verticale zin verloopt van de overkoepelende Lokale Educatieve Agenda, via (good) governance van 
schoolbesturen naar de school.  
5 In deze onderzoekslijn is de best fit benadering een rode draad. Leidende gedachte hierbij is dat succesvolle 
gemeenten, besturen en scholen een hoge mate van fit aanwezig is tussen (a) de visies/verwachtingen van de 
verschillende groeperingen/actoren en (b) de doelen en de feitelijke implementatie van beleid. 
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het spel van de interne middelenverdeling gespeeld? Is het zo dat organisaties die de financiële 
functie geïnsourced hebben meer in control zijn?” 
 

In 2011 heeft de PO Raad deskundigheidsprofielen voor het financieel management laten ontwikke-
len (Ernst&Young, 2011) voor de verschillende rollen/functiegebieden in het primair onderwijs. De 
aanleiding hiervoor is de wens om de koppeling tussen onderwijsdoelen en middelen c.q. het op-
brengstgerichte beleidsproces en financieel management te versterken. Om de optimale verbinding 
tussen doelen en middelen tot stand te brengen is ervoor gekozen een normatief model voor Goed 
Financieel Management in het PO tot stand te brengen. Financieel Management is binnen dit norma-
tief model vervlochten met het bereiken van de organisatie doelen op meerjarenbasis. Financieel 
management is dan gericht op het beantwoorden van de vraag wanneer welke middelen beschikbaar 
zijn en waarvoor deze ingezet kunnen worden: daarbij gaat het in de kern om doel gericht op kwali-
tatief goed onderwijs. Daarbij is financieel management ook het instrument om sturend op te treden 
bij activiteiten die uiteindelijk tot de gewenste doelstellingen moeten leiden. Financieel management 
voedt een goed georganiseerde planning en control cyclus, ondersteund door de belangrijkste 
governance elementen.  

 

Bron: Ernst & Young, 2011 

 

2.6.2 Beleidsontwikkeling op lokaal niveau 
Van Leer et al (2010) voeren aan de hand van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) onderzoek uit naar 
de samenhang tussen de bestuursinstrumenten van gemeenten en scholen en het effect hiervan op 
schoolprestaties.  

In de beleidsontwikkeling volgen de inhoudelijke thema’s landelijk beleid. Het initiatief ligt vooral bij 
gemeenten en richt zich hoofdzakelijk op scholen in het eigen gebied. De samenwerking met school-
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besturen wordt door gemeenten als goed tot zeer goed ervaren. Gezamenlijke doelen richten zich 
vooral op voorschoolse en –kinderopvang, huisvestingsbeleid, leerplicht, VSV en buitenschoolse op-
vang. Op andere thema’s vindt er vooral informatie-uitwisseling plaats. Driekwart van de gemeenten 
werkt gericht aan de verbetering van onderwijskwaliteit, maar slechts de helft systematisch. Het 
afleggen van verantwoording is voor bijna de helft van de gemeenten niet vanzelfsprekend. Iets meer 
dan de helft van de gemeenten heeft minimaal een aantal doelstellingen in de LEA in meetbare ter-
men uitgedrukt. Slechts 20% van de gemeenten past systematische monitoring toe. Wat betreft de 
doelrealisatie zijn gemeenten het verst gevorderd met het bereiken van de doelstellingen rondom de 
Brede School en het minst met doelstellingen op het gebied van integratie/segregatie.  

De scholen zelf zijn niet zo bekend met de LEA als de schoolbesturen. De overgang van GOA naar LEA 
heeft daadwerkelijk voor een nieuwe start in gemeentelijk onderwijsbeleid gezorgd. De rol van 
schoolbesturen in de LEA is actiever, maar de samenwerking is niet zozeer beter. Er zijn meer actoren 
op actieve wijze betrokken (adviserend, coproducerend), maar de daadwerkelijke invloed is alleen 
voor schoolbesturen groter geworden. Gemeenten treffen minder maatregelen voor het evalueren 
van behaalde doelstellingen en voor systematische monitoring dan in 2004.  

2.6.3 Informatie en informatiesystemen 
Meer dan 85% van de besturen kijkt altijd goed naar de inspectierapporten, acht deze oordelen goed 
onderbouwd en krijgt een goed beeld van de school in vergelijking met andere scholen (Hofman, 
2010). Een derde van de besturen heeft een kwaliteitszorgsysteem en bij 60% van de besturen wordt 
eraan gewerkt (Van Kessel & Hovius, 2011).  

Uit onderzoek (Rozema, 2007) blijkt dat besturen en scholen al over veel gegevens over bijvoorbeeld 
onderwijsresultaten beschikken, maar deze nog onvoldoende benutten voor beleidsontwikkeling. 
Besturen ervaren wel in toenemende mate behoefte aan een eigen, adequate informatievoorziening 
en benchmarks, maar zij leggen nog nauwelijks een verbinding tussen stuurinformatie ten behoeve 
van schoolverbetering en externe verantwoording (accountability). Het professionaliseren van het 
informatiemanagement is zeker nog nodig. Het gaat dan om het faciliteren van informatie- en com-
municatieprocessen (intern en extern), waarbij de strategie, structuur en uitvoering leidend zijn en 
technologie ondersteunend is aan algemene bedrijfsaspecten. 

Uit een onderzoek naar doelmatiger onderwijs (Onderwijsraad, 2009) komt naar voren dat er geen 
benchmarks zijn voor kwaliteit, prestaties van scholen en uitgaven voor overhead. De PO Raad is nu 
wel bezig om een dergelijke benchmark, naar analogie van Vensters voor Verantwoording (VO-raad), 
in te richten. Op het gebied van onderwijsvernieuwing ligt het accent op onderwijskwaliteit, maar er 
is een gering kostenbesef bij verbetermaatregelen door gebrek aan inzicht in de kosten. 

Er is ook weinig kennis van de feitelijke kosten van onderwijs op het niveau van de klas, groep of 
afdeling. Er is weinig zicht op de feitelijke tijdsbesteding van leraren. De Onderwijsraad beveelt onder 
andere aan om gericht aandacht te hebben voor de doelmatigheid bij onderwijsverbetering en inno-
vatie en om de ontwikkeling van instrumenten te stimuleren die inzicht geven in de kosten.  
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De experts: 

“Welke stuurinformatie is minimaal nodig om in controle te blijven en welke informatie gebruiken 
besturen en schoolleiders? Het geld gaat naar het bestuur, maar de informatie zit op school. Hoe 
gaan besturen daarmee om? 

 

2.6.4 Bedrijfsvoering, HRM en onderwijsopbrengsten 

Eerder vonden wij een positief verband tussen de kwaliteit van leerkrachten en schoolleiders en leer-
resultaten. Investeringen in scholing van zittend personeel en prestatiebeloning zouden tot een 
doelmatigere inzet van middelen leiden dan het verbeteren van de beloning op basis van ervaring. 

In een NWO/BOPO onderzoek gaan Janssen et al (2010) na in hoeverre een betere afstemming van 
het (strategisch) beleid van bestuur en management en de concrete HRM-activiteiten leiden tot be-
tere HRM-uitkomsten en betere onderwijsopbrengsten. De bevindingen uit een tussenrapportage 
wijzen erop dat besturen een grotere waarde hechten aan HRM-activiteiten dan schoolleiders dat 
doen. Zo hechten besturen meer aan het gebruiken van extra financiële beloning (component moti-
vatie) dan schoolleiders dat toepassen, en dat geldt ook voor aantrekkelijke secundaire arbeidsvoor-
waarden. Bij veel taken op het gebied van HRM is niet duidelijk wie de rol van beslisser inneemt (be-
stuur of schoolleider). 

Bij bedrijfsvoeringgerelateerde taken is er geen overeenstemming tussen wat besturen de belangrijk-
ste taak vinden en wat schoolleiders hierover denken. Opvallend is dat er vooral op het gebied van 
onderwijs en van financieel en materieel beheer een aanzienlijk verschil is. Besturen vinden onder-
wijs belangrijker dan schoolleiders denken. Omgekeerd denken schoolleiders juist dat financieel en 
materieel beheer in de ogen van het bestuur belangrijker is. 

Besturen noemen personeelsbeleid als meest belastende taak, terwijl de uitvoering van het perso-
neelsbeleid bij de schoolleiders ligt. Men heeft dus geen zicht op de tijdsbesteding van de schoollei-
der. Er is veel ruimte voor scholen om te bepalen hoe zij hun personeel willen inzetten (Onderwijs-
raad, 2009). Enkele CAO-afspraken zijn hierbij wel belemmerend (maximum aantal lesuren, taakbe-
leid). De overheid heeft in de laatste twee decennia veel stimulansen gegeven om het loopbaanper-
spectief voor onderwijspersoneel te verbeteren. Er is veel aandacht voor het bevorderen van profes-
sioneel personeel- en HRM-beleid, maar verbeterpunten zijn het beoordelen van personeel op basis 
van onderwijsprestaties en het verbinden van consequenties aan beoordelingen. 

Er is op dit moment nog weinig bekend over de besteding van middelen voor professionalisering (Van 
Kessel et al, 2010). Op basis van de CAO  PO is 10% van de normjaartaak en van de loonkosten be-
schikbaar in ‘tijd’ voor professionalisering (€ 770 miljoen). Hieraan moeten de budgetten voor perso-
neels- en arbeidsmarktbeleid (€ 677 miljoen, toegevoegd aan de lumpsum) nog worden opgeteld. 
Het is lastig zicht te krijgen op de besteding van deze middelen. Het lijkt erop dat specifieke budget-
ten voor scholing niet volledig worden uitgegeven.  

Sinds 2008 kennen wij de Lerarenbeurs die rechtstreeks aan leraren wordt toegekend. Qua belang-
stelling is deze regeling een succes gebleken. Van alle leraren in het primair onderwijs heeft 5% een 
toekenning gekregen. In vergelijking met bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs is  in het primair 
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onderwijs relatief vaak voor korte opleidingen gekozen6. Interessant is dat de lerarenbeurzen juist de 
inzet van reguliere scholingsmiddelen verdringen (Van der Steeg et al, 2010). Het verstrekken van 
deze beurs blijkt de scholingsdeelname van docenten maar beperkt te stimuleren. Interessant is ook 
om te bekijken wat de effecten van de lerarenbeurs zijn op het scholingsbeleid van scholen.  
 
De experts: 
“ Wat is het verband tussen de bedrijfsvoeringsmodellen en interne organisatiemodellen? Hoe gaan 
scholen om met de lerarenbeurs? Wat gebeurt er met de middelen die hierdoor vrij gekomen zijn? 
 

2.6.5 De school als efficiënte arbeidsorganisatie 
Er wordt al enige tijd gediscussieerd over het teveel aan bureaucratie en overhead in het onderwijs. 
In enkele onderwijssectoren zijn hiervoor benchmarks ingericht. Voor het primair onderwijs wordt 
deze nu (door bureau Berenschot) ingericht. Daarbij wordt vooral gekeken naar het relatieve aandeel 
van het management en ondersteunende functies. Het beeld is dat het wel meevalt. Recent is Mark 
Huijbens (2011) tot de conclusie gekomen dat in overheidssectoren onder financiële druk het vet al 
enorm terug is gedrongen. Het onderwijs is een sector met relatief weinig overhead en verdere in-
grepen zouden nadelige gevolgen kunnen hebben voor het primair proces. Het basisonderwijs kent 
in de sector onderwijs de relatief laagste overhead (14,4% t.o.v. 19,6% in het vo, 24,5% in het hbo en 
25,2% bij universiteiten). Volgens Huijbens kan de bedrijfsvoering van veel publieke organisaties ver-
beterd worden door de overheadfuncties beter in te richten. We weten echter niet hoeveel tijd (en 
dus geld) onderwijsgevenden zelf kwijt zijn aan ‘bureaucratie’ en in welke mate dit het onderwijs 
hindert of juist faciliteert.  

Eerder al kwam ter sprake dat er weinig kostenbesef is in het onderwijs (Onderwijsraad, 2009) en dat 
de structurele kosten van onderwijsvernieuwing onderbelicht zijn. Hetzelfde geldt voor een efficiënte 
arbeidsorganisatie. Kluijtmans et al (2005) constateren dat er weinig aandacht is voor de school als 
arbeidsorganisatie. Bij onderwijskundige vernieuwingen ligt het accent vooral op het onderwijskun-
dige proces, maar is er weinig aandacht voor de verdere vormgeving van de schoolorganisatie in 
termen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, coördinatiemechanismen en aansturing van 
medewerkers. Door het ontbreken van investeringsruimte op scholen gaan onderwijsinnovaties vrij-
wel altijd ten koste van het lopende onderwijsproces. Onderwijsvernieuwing is sterk afhankelijk van 
de beschikbaarheid van extra middelen. Aanpassingen van de schoolorganisatie zijn volgend op on-
derwijsinnovaties en zijn zelden vooraf doordacht en gepland.  

2.6.6 Bestuur en management 
Van Kessel & Hovius (2011) hebben in 2010 onderzoek gedaan naar het bestuur en management van 
een- en meerpitters, in vergelijking met de situatie bij de invoering van de lumpsum in 2006. Tachtig 
procent van de bovenschools managers laat zich ondersteunen door een bestuursbureau. Bij de één-
pitters is ondersteuning door een bestuursbureau een uitzondering (6%). Gemiddeld genomen wer-
ken op een bestuursbureau ongeveer zeven personen (5,1 fte). Per school onder het bestuur is dat 
gemiddeld 0,4 fte. De helft van het aantal fte is beleidsmedewerker en naarmate het bestuur groter 
is, neemt het relatieve aandeel beleidsmedewerkers toe.  

                                                           
6 De regeling is inmiddels aangepast. De beurzen kunnen nu alleen aangevraagd worden voor opleidingen die 
tot niveauverhoging van de kwalificatie leiden (o.a. masteropleidingen). 
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Deze beleidsmedewerkers houden zich vooral bezig met personeelsbeleid en financieel beleid, in iets 
mindere mate met huisvesting, ICT en onderwijsbeleid. De omvang van een bestuursbureau is in 
hoge mate afhankelijk van het al dan niet uitbesteden van taken, het al dan niet forumleren van be-
leid en de uitvoering ervan op bestuursniveau. De gemiddelde formatie op het bestuursbureau is ten 
opzichte van 2006 gestegen (3,6 fte). Hoewel de kosten voor het bovenschools management c.q. 
bestuursbureau zijn gestegen, door het uitbreiden van het takenpakket en het aantrekken van speci-
alisten, is het aandeel van deze kosten in de totale begroting van besturen vrijwel gelijk gebleven 
(3,7% ten opzichte van 3,8% in 2006). Grotere besturen geven daarbij meer uit dan kleinere, vooral 
door een verdere professionalisering van hun bestuursbureau op het gebied van personeelsbeleid en 
financieel beleid. Maar daarbij past wel een belangrijke kanttekening: ze geven procentueel meer uit, 
maar door de degressieve financiering naar schaalgrootte aanzienlijk minder dan de samenstellende 
onderdelen kwijt zouden zijn als ze zelfstandig zouden zijn gebleven.. Die verdergaande professiona-
lisering gaat gepaard met het meer naar zich toetrekken van taken die voorheen vaak werden uitbe-
steed, en doordat éénpitters nog vaak worden uitbesteed. Ruim de helft van de besturen heeft de 
personele en financiële administratie uitbesteed aan een administratiekantoor (salarisadministratie 
85%). Vooral de grotere besturen overwegen de financiële en/of personele administratie in eigen 
huis te halen. Hierin spelen de toegenomen kosten voor de uitbesteding een rol.  
 
De experts: 
“Wat is het effect van de bezuinigingen op het budget voor bestuur en management?” 
 
In het verleden zijn de kosten voor het bestuur en bovenschools management mede gefinancierd uit 
het budget voor Bestuur & Management (ruim ¾ van alle besturen) en het budget voor Personeels- 
en Arbeidsmarktbeleid (59% van alle besturen). Ruim een derde van alle besturen gebruikt hiervoor 
inkomsten uit rente en 15% spreekt hiervoor het eigen vermogen aan. Opvallend is dat éénpitters 
relatief minder vaak gebruik maken van deze financieringsbronnen. Het ‘afromen’ van de lumpsum 
van scholen voor deze doeleinden gebeurt bij 30% van de éénpitters en bij 56% van de meerpitters. 
Dit gebeurt nu vaker dan in 2006. Met het wegvallen van de middelen voor Bestuur & Management 
(per 1 augustus 2010) is ongeveer 30% van de begroting van een gemiddeld bestuursbureau wegge-
vallen. Vooral meerpitters (61%) denken dit op te lossen door een extra inhouding op de lumpsum, 
naast het aanspreken van het eigen vermogen, het doorvoeren van bezuinigingen en een krimp van 
de formatie op het bestuursbureau dan wel het afstoten van taken (zoals kwaliteitszorg, huisvesting, 
arbeidsomstandigheden).  
Bovenschoolse managers zijn zelf van mening dat het bovenschools management bijdraagt aan de 
kwaliteit van bestuur en management, productiviteit van het onderwijs, efficiency en kostenreductie. 
Door schoolleiders werk uit handen te nemen, zouden zij meer tijd hebben voor de onderwijsinhoud. 
Ruim de helft (58%) van de meerpitters vindt dat bovenschools management onvoldoende middelen 
heeft om de beleidsruimte ten volle te benutten en 29% vindt wel dat er voldoende middelen zijn. 
Vooral grote schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat het bovenschools management bijdraagt aan 
efficiencyvergroting. Eénpitters zijn er juist van overtuigd dat bovenschools management tot meer 
overheadkosten en meer bureaucratisering leidt. Ruim de helft van de éénpitters denkt dat zij effici-
ënter en daarmee goedkoper zijn, ondanks het feit dat er veel werk terecht komt bij de schoolleider 
en deze daardoor minder tijd voor onderwijstaken heeft.  
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3. Voorlopige conclusies uit literatuuronderzoek en expertinterviews 
 

In het literatuuronderzoek is nagegaan wat al bekend c.q. onderzocht is aan aspecten van de interne 
middelenverdeling in het primair onderwijs. Het gaat dan om de relatie tussen het beleidsvoerende 
vermogen en financieel beheer, in het bijzonder de budgettering ten behoeve van kwaliteit en inno-
vatie. Centraal hierbij staat de vraag wat nodig is om besturen en scholen optimaal gebruik te laten 
maken van de speelruimte in de aanwending van de beschikbare middelen voor kwalitatief goed 
onderwijs. Hierin speelt het beleidsvoerende vermogen van onderwijsorganisaties een rol en de ma-
te waarin zij hun middelen effectief en doelmatig inzetten.  

Vanuit het literatuuronderzoek komen wij op hoofdlijnen tot de volgende conclusies: 
- De beschikbare kennis wijst op een (nog) gebrekkige relatie tussen het beleid, de inzet van mid-

delen en de verantwoording over de hiermee bereikte onderwijsresultaten. 
- Over de relatie tussen geld en onderwijskwaliteit en wat nu effectieve investeringen zijn, is 

slechts beperkte evidentie beschikbaar. 
- Vooral het proces van de interne middelenverdeling, de mechanismen en beïnvloedende facto-

ren daarbij, zijn op dit moment nog een ‘black box’.  
 

De uitkomsten van het literatuuronderzoek zijn in grote lijnen bevestigd in de expertmeeting en -
interviews en leiden tot een aanvulling van het analysekader voor het onderzoek, dat hieronder ver-
der is uitgewerkt: 

 

 

Op basis van de literatuurstudie, de raadpleging van experts en het verrijkte analysekader komen wij 
tot de volgende vraagstellingen: 
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1. Welke mechanismen en principes spelen een rol bij de interne middelenverdeling? 
2. Wat is de feitelijke en gepercipieerde ruimte in de bekostiging voor eigen keuzes in de investe-

ringen en welke factoren spelen hierbij een rol? 
3. Wat is er nodig om de samenhang en consistentie tussen beleidsvorming en -uitvoeren en de 

interne middelenverdeling te bevorderen? 
4. Op welke wijze kan de effectiviteit en doelmatigheid van de middeleninzet worden verbeterd? 
5. Welke instrumenten zijn beschikbaar dan wel nodig voor een effectieve verbinding tussen beleid 

en middelen? 
Deze vraagstellingen werken wij hieronder nader uit.  

3.1 Mechanismen en principes in de interne middelenverdeling 
Hier gaat het om de wijze waarop het proces van de interne middelenverdeling is ingericht en wat 
daarin een rol speelt. 
1. Op basis van welke principes, uitgangspunten en verdeelsleutels worden de middelen intern 

verdeeld? 
2. Welke motieven spelen een rol bij de interne middelenverdeling en de keuze van bestedingen? 
3. Wat zijn de ‘spelregels’ bij de interne allocatie van de rijksmiddelen binnen besturen? 

- Hoe worden de middelen verdeeld over de scholen? 
- Welk deel van het budget wordt afgeroomd dan wel afgedragen voor centrale investeringen 

en om welke investeringen gaat het dan? 
- In welke mate is er sprake van een gedifferentieerde interne allocatie over de scholen en in 

hoeverre spelen specifieke omstandigheden (solidariteitsbeginsel), beleid (activity based cos-
ting) of prestaties (resultaatsturing) een rol? 

4. Hoe worden kwaliteitsbeleid en innovatie intern gebudgetteerd? 
- Wat is de feitelijke en relatieve budgettaire omvang? 
- Op welke (beleids)thema’s wordt geïnvesteerd en op basis van welke afwegingen en wat is 

de relatie met missie, visie en strategie van besturen en scholen? 
- In welke mate wordt er een afweging gemaakt tussen extra, tijdelijke investeringen, een al-

ternatieve inzet van beschikbare middelen en structurele financiële effecten van kwaliteits-
beleid en innovatie? 

- In hoeverre wordt gebruik gemaakt van kennis en inzichten in ‘wat werkt ’ c.q. evidentie bij 
investeringen in kwaliteit en innovatie?  

- Welke afwegingen zijn er gemaakt bij de bestemming van de middelen uit de bestemmings-
box 2010-2011? 

3.2 Financiële ruimte voor eigen keuzes 
We treffen veel nogal verschillende beelden aan over de ruimte voor eigen beleid en de financiering 
daarvan. Het gaat hierbij vooral om percepties die van invloed kunnen zijn op het investeringsgedrag. 
Het vizier is nog minder gericht op een feitelijke onderbouwing van de financieringsruimte en facto-
ren die hierbij een rol spelen. Vanuit de centrale vraag naar de feitelijke en gepercipieerde ruimte 
voor eigen keuze in de investeringen en beïnvloedende factoren daarbij komen wij op de volgende 
subvragen: 
1. Wat is de feitelijke dan wel gepercipieerde ruimte in de middelenverdeling? 

- Hoe is de kostenstructuur van besturen en scholen opgebouwd, in welke mate is deze beïn-
vloedbaar en waardoor (niet)?  

- Wat is de feitelijke invloed van het inspectietoezicht op de middelenverdeling? 
- Wat is de feitelijke invloed van de gemeenten op de middelenverdeling?  
- Zijn er nog andere actoren of factoren die de financiële ruimte (feitelijke) beperkten? 

2. Welke middelen ontvangen zij naast de lumpsum en welke invloed heeft dat op de interne mid-
delenverdeling? 
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- Hoeveel last dan wel baat hebben besturen en scholen van subsidiestromen die niet recht-
streeks naar het bestuur gaan (SLOA, PO-Raad et cetera)? 

- Welke effecten heeft de lerarenbeurs op de begroting en scholingsinspanningen?  
3. In hoeverre zijn besturen/scholen in staat om additionele middelen te verwerven c.q. de finan-

ciële ruimte te vergroten (en daardoor innovatief)? 
4. In hoeverre leiden krimp in de leerlingaantallen en de financiële effecten daarvan tot innovatieve 

overlevingsstrategieën?  

3.3 Samenhang en consistentie in beleid en financieel management 
De constatering is nu dat er in het primair onderwijs nog een flink aantal stappen moet worden gezet 
naar integraal beleid dan wel een beleidsrijk financieel management. Vanuit de vraag naar hoe deze 
samenhang en consistentie kan worden bevorderd, komen wij tot de volgende subvragen: 
1. Wat zijn de ervaringen van besturen die het meerjarenbeleid koppelen aan een meerjarige begro-

ting dan wel stappen hierin hebben gezet?  
- In hoeverre hebben deze besturen zicht op de relatie tussen middelen en onderwijsresultaten 

en wat levert dat op? 
2. Hoe wordt het spel gespeeld binnen de organisatie in het begrotingsproces? 

- Wie is waar en wanneer betrokken in het begrotingsproces? 
- Welke actoren (beïnvloeders/beslissers) spelen hierbij een rol en wat is hun invloed? 
- Wie is binnen de besturen en scholen verantwoordelijk voor het resultaat van (financieel en 

onderwijskundig) beleid? 
3. Hoe is de planning&control (beleid en financieel) ingericht? 

- Welke besturingsfilosofie wordt hierbij gehanteerd en wordt deze ook daadwerkelijk gehan-
teerd? 

- Hoe zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot onderwijskundig en financi-
eel beleid verdeeld? 

- Hoe realiseren schoolleiders onderwijskundige keuzes en onderwijsvernieuwing als hun be-
slissingsruimte met betrekking tot het financiële (en personele) beleid beperkt is? 

- In welke mate wordt er een verbinding gelegd tussen doel, middeleninzet, resultaat en eva-
luatie (bijv. PDCA-cyclus)? 

4. In hoeverre heeft het bestuur zicht op de realisatie van de begroting (feitelijke middelenverde-
ling)? 
- Is de middelenverdeling (begroting en realisatie) in lijn met visie, strategie, doelstellingen? 

5. In hoeverre is het gewenst om middelen te oormerken/segmenteren in relatie tot beleidsdoel-
stellingen? 
- Bijvoorbeeld een normering van de middelentoedeling, waarbij het bestuur zich moet ver-

antwoorden bij een afwijkende inzet. 

3.4 Verbetering effectiviteit en doelmatigheid van middeleninzet 
Hier gaat het om de vraag hoe de relatie tussen doelen, de inzet van middelen en de resultaten ver-
beterd kan worden, in de zin van meer kwaliteit met dezelfde middelen of dezelfde kwaliteit met 
minder middelen. 
1. In welke mate speelt doelmatigheid bij de inzet van middelen een rol? 

- In hoeverre zijn besturen en scholen erop gericht om de beschikbare middelen ‘slimmer’ in te 
zetten, bijvoorbeeld door het optimaliseren van processen, kostenafwegingen bij de onder-
wijskundige inrichting en andere beleidsmaatregelen? 

- Is er inzicht in de daadwerkelijke tijdsbesteding van het personeel? En is dat gerelateerd aan 
doelstellingen op het gebied van kwaliteit en innovatie? 

2. In welke mate is er sprake van een doelmatige inzet van het vermogen (financieel beleid)? 
- Wat zijn de condities om een beleidsrijke meerjarenbegroting te bevorderen?  
- In hoeverre beschikt men over een risicoanalyse en signaleringssysteem? 
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3. In hoeverre zou een meer prestatiegerichte bekostiging op het gebied van kwaliteit en innovatie 
tot betere prestaties leiden?  
- Wat zijn dan effectieve prikkels en condities? 

4. Hoe zou prestatiebeloning moeten worden ingericht? 
- Wat zijn dan effectieve prikkels en condities? 

3.5 Instrumentatie effectieve en doelmatige interne middelenverdeling 
Vanuit de vraag naar instrumenten die de verbinding tussen beleid en middelenverdeling kunnen 
verbeteren komen wij tot de volgende subvragen: 
1. Welke sturingsinformatie hebben de verschillende actoren/geledingen binnen besturen en scho-

len ter beschikking? 
- Welke gebruiken zij dan wel en hebben zij nodig? 

2. In hoeverre beschikken de verschillende actoren/geledingen over de competenties om beleid en 
financieel management met elkaar te verbinden? 
- Zijn alle geledingen zich ervan bewust dat er een financiële kant zit aan beleid en uitvoering 

(kostenbewustzijn)? 
3. Hoe organiseren besturen specifieke expertise op financieel gebied en wat heeft dat voor conse-

quenties met oog op het beleids- en besluitvormingsproces? 
- Hoe vertaalt zich dit in functieprofielen voor de Raden van Toezicht, bestuur/bovenschool ma-

nagement en specifieke functies zoals financieel directeur en controller? 
4. In hoeverre wordt er geïnvesteerd in professionalisering op dit gebied?
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4. Resultaten Casestudies 
 
In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de vier casestudies die zijn uitgevoerd in het kader 
van dit onderzoek. Doel van de casestudies was om de onderzoekbaarheid van de in hoofdstuk 3 
geformuleerde onderzoeksvragen te toetsen en daarnaast om inzicht te krijgen in aanvullende 
onderzoeksvragen die in het veld leven. 
 
Met de casestudies beogen we niet een representatief beeld te geven van de wijze waarop de 
interne middelenverdeling in de sector plaatsvindt. Daarvoor is het aantal cases te gering. Wij 
hebben vier grote en middelgrote schoolbesturen geselecteerd die dan wel relatief ver gevorderd 
zijn met de koppeling tussen beleid en middelen, dan wel hier een duidelijke mening over hebben. 
Daarbij is rekening gehouden met een spreiding in denominatie (2 maal bijzonder onderwijs en 2 
openbare besturen). 
 
Voor de casestudies zijn interviews uitgevoerd met vertegenwoordigers van verschillende lagen uit 
de organisatie van de besturen (voorzitter CvB, controller, schoolleider, lid RvT, GMR) Daarnaast is 
een analyse uitgevoerd van beschikbare beleids- en verantwoordingsdocumenten. 
 
Hieronder werken we allereerst de vier cases uit op basis van de hoofdvragen zoals deze in hoofdstuk 
3 geformuleerd zijn, vervolgens geven wij een overall analyse van onze conclusies over de 
onderzoekbaarheid van de vragen en de aanvullende onderzoeksvragen die uit de casestudies naar 
voren komen. 

4.1 Casestudie A 
A is een stichting met 31 scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs. Alle scholen bevinden zich in één gemeente. Elke school heeft een schoolleider 
en een omvang van tussen de 100 en 700 leerlingen. A heeft een centraal bestuursbureau dat de 
schoolleiders ondersteunt bij het uitvoeren van hun taak. Drie jaar geleden heeft A een nieuwe 
directeur aangesteld. Momenteel is A bezig met de implementatie van opbrengstgericht werken ter 
vergroting van de doelmatigheid. Een drietal scholen heeft problemen op het gebied van financiën of 
onderwijskwaliteit.  

4.1.1 Analyse kostenstructuur en beleidsdocumenten 
De inkomsten bedroegen in 2009 € 50 mln. € 45,6 mln. hiervan werd als rijksbijdrage ontvangen, 
daarnaast ontving de organisatie € 2 mln. aan subsidies en overige rijksbijdragen voor onder andere 
de invoering van de brede school, vergoeding eerste inrichting en het project Ruimte voor contact. 
Daarnaast werd voor € 2,4 mln. aan overige baten ontvangen uit ouderbijdragen, zaalverhuur en 
samenwerkingsverbanden.  
De kosten bestaan voor 82% uit personele kosten en voor 7,6% uit huisvestingslasten en 
afschrijvingen. De overige kosten 10,4% van de kosten worden veroorzaakt door: het 
bestuurskantoor 3% en overige kosten waaronder de kosten van gesubsidieerde projecten.  
 
In het jaarverslag wordt teruggekeken op de geformuleerde doelstellingen. De beleidsdoelstellingen 
zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: 
- Kwaliteit van het onderwijs: Doelstelling is om de opbrengsten van het onderwijs verder te ver-

beteren door opbrengstgericht te werken. Op leerlingniveau worden duidelijke doelen geformu-
leerd en het onderwijs wordt waar mogelijk afgestemd op de individuele leerling. In het kader van 
opbrengstgericht werken is bij A een leerlingvolgsysteem geïmplementeerd en zijn projecten ge-
start voor passend onderwijs. De evaluatie van de bereikte doelen vindt plaats via de Cito-scores 
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die worden gebenchmarkt ten opzichte van het verleden en gemiddelden van de gemeente 
Utrecht en Nederland. Er is tot op heden geen directe koppeling gemaakt tussen de geformuleer-
de doelstellingen en de begroting. 

- HRM: Het opzetten van een sluitende functionerings- en beoordelingscyclus voor alle schoollei-
ders. Daarnaast worden sterke schoolleiders benoemd en moet het ziekteverzuim worden gere-
duceerd. De evaluatie vindt plaats op basis van het ziekteverzuim en een medewerkers-
tevredenheidsonderzoek. Voor de realisatie van het beleid is ca. 1% van de begroting ingezet. 

- Huisvesting: Doelstelling is het oplossen van de ruimte- en klimaatproblematiek bij scholen van A 
en het zorgen voor de uitvoering van het Masterplan Huisvesting Primair Onderwijs van de ge-
meente Utrecht. De uitvoering van het beleid vindt plaats via Facility en Huisvesting. De kosten 
voor deze afdelingen bedragen 0,7% van de totale begroting van A. 

- Financiën: Doelstelling is het verbeteren van het weerstandsvermogen van de organisatie. Daar-
naast wordt er gewerkt aan de verbetering van het financieel beheer en het opstellen van een 
meerjarenplanning. De kosten van de financiële afdeling bedragen 0,8% de begroting. 

 
In de verantwoordingsstukken is beleid geformuleerd, daarnaast wordt teruggekeken naar gestelde 
doelen. In het begrotingsdocument wordt de koppeling tussen beleid en financiën op onderdelen 
gemaakt, maar worden nauwelijks posten geoormerkt voor de uitvoering van beleid.  

4.1.2 Mechanismen en principe middelenverdeling 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de middelenverdeling binnen het bestuur en het 
kwaliteitsbeleid. 

Middelenverdeling 
Het bestuurskantoor ontvangt centraal de middelen voor de verschillende scholen. Het streven is om 
de ontvangsten vanuit het ministerie op basis van de lumpsumbekostiging zoveel mogelijk één op 
één door te zetten naar de scholen minus een afroming van ca. 3% voor het bestuurskantoor. Enkel 
op basis van solidariteit worden aanpassingen in de middelenverdeling gemaakt (indien een school 
‘problemen’ heeft). 6% van de begroting wordt op deze wijze herverdeeld. Achterliggende redenen 
zijn vaak de kwaliteit van de werknemers, de wijk waarin de school ligt of de staat van het 
schoolgebouw. Een aanpassing in de middelenverdeling moet tijdelijk van aard zijn. A voelt zich niet 
beperkt door de onderwijsinspectie bij de verdeling van de middelen. 
 
A kiest bewust voor het model van verdelen van de middelen op basis van de rijksverdeling (met 
afroming). Een ander model zou in de hand kunnen werken dat scholen worden ‘beloond’ voor slecht 
financieel beleid. A geeft aan dat onderzoek naar andere verdelingssystemen alleen plaats kan 
vinden bij besturen waarbinnen alle scholen financieel de zaken op orde hebben, omdat anders dan 
de mogelijkheid bestaat dat ‘zwakke’ scholen profiteren van sterke scholen.  

Budgettering kwaliteitsbeleid 
Doelstelling van A is om de kwaliteit en de opbrengsten van het onderwijs verder te verbeteren en 
deze te borgen door middel van een cyclisch proces van kwaliteitszorg. Een belangrijk middel hierbij 
is opbrengstgericht werken. Scholen die opbrengstgericht werken: 
- hebben duidelijke doelen voor alle leerlingen; 
- zorgen dat de leraren weten wat ze hun leerlingen moeten leren; 
- stemmen het onderwijs af op wat de leerlingen nodig hebben; 
- analyseren problemen van leerlingen die de gestelde doelen niet halen; 
- verhelpen die problemen door een goede leerlingenzorg; 
- gaan jaarlijks na hoe alle groepen presteren; 
- verbeteren zich snel als de prestaties tegenvallen. 
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Het budget wordt zoveel mogelijk één op één doorgezet naar de scholen (zie hierboven). In de 
bovenschoolse begroting zijn voor onderwijskwaliteit alleen de kosten voor een P&O academie 
(ongeveer 1% van de begroting) apart begroot.  

Ervaringen met de bestemmingsbox 2010-2011 
A heef veel overleg gehad met OCW over de wijze van verantwoording. Uiteindelijk heeft A een 
invulformulier ontwikkeld waarin de scholen kunnen aangeven welke onderdelen van de 
bestemmingsbox zij hebben gedaan en wat het heeft gekost. De gegevens worden verwerkt in het 
jaarverslag van A. Doordat A ook voortgezet onderwijs heeft, hebben zij ervaring met de inzet van 
kwaliteitsgelden. 
 
A heeft € 5.000.000 opgenomen in de bestemmingsbox. De verdeling is: 
- 2% Taal en rekenen 
- 56% Bestrijden onderwijsachterstanden 
- 42% Bekostiging impulsgebieden. 

4.1.3 Financiële ruimte voor eigen keuzes 
De financiële ruimte binnen de begroting is op twee manieren te realiseren: Creatie van ruimte in de 
begroting en het aanvragen van subsidies.  

Ruimte in de begroting 
De bestuurfilosofie van A is dat de scholen verantwoordelijk zijn voor het budget en de formatie. Op 
basis van het aantal leerlingen en de verwachte subsidieontvangsten wordt door het bestuur per 
school een technische begroting opgesteld. De technische begroting is dusdanig opgesteld dat het 
format ervoor zorgt dat de schoolleider meerjarig naar de begroting kijkt. In het format zijn de kale 
begrotingsposten op grootboekniveau opgenomen voor personeel, materieel en huisvesting. Het is 
voor de schoolleiders mogelijk om aanpassingen te maken in de technische begroting door 
bijvoorbeeld subsidieontvangsten toe te voegen, of door te schuiven met posten. Alle aangepaste 
begrotingen worden vervolgens opgeteld om te toetsen of de algehele begroting binnen het gestelde 
budget blijft. Indien nodig wordt er in de begrotingen aanpassingen gemaakt zodat ze binnen het 
budget komen. Daarna wordt de begroting goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
 
In de jaarlijkse gesprekken met de schoolleiding wordt ingegaan op de ambitie van de schoolleider. 
Op basis van deze gesprekken wordt door de schoolleider een meerjarenschoolplan opgesteld. Hierin 
zijn acties geformuleerd om de doelstellingen van de schoolleider te bereiken. De ervaring van A is 
dat veel schoolleiders moeite hebben om in de begroting ruimte te creëren voor beleid. Veel school-
leiders moeten nog leren om de ruimte die de lumpsum biedt te benutten. De financiële kennis is 
daarvoor bij veel schoolleiders nog te beperkt. A heeft de schoolleiders gevraagd dit jaar te onder-
zoeken welke vrije ruimte zij in hun begroting zien. Naast kennis van de schoolleiders is ook een goe-
de administratie een belangrijke voorwaarde om middelen vrij te spelen. Ook hiervoor bestaat aan-
dacht bij A. 
 
In de schoolbegrotingen worden niet direct posten gekoppeld aan beleid, wel wordt er in de begro-
ting ruimte gecreëerd om beleidsdoelstellingen te realiseren (in iedere schoolbegroting is een vrij 
bedrag opgenomen waaraan nog geen invulling is gegeven. In het lopende jaar wordt deze ‘vrije’ 
ruimte gebruikt om beleid te realiseren).  
 
Een onderzoek naar best practices van de wijze waarop ruimte kan worden gecreëerd binnen de 
begroting zou bij A kunnen bijdragen aan het identificeren van deze ruimte. Naar deze vraag zou 
vooral op schoolleiderniveau onderzoek moeten worden gedaan omdat bij A niet bekend is met een 
bestuur waar alle schoolleiders deze beleidsruimte creëren. Hierbij moet vooral meerjarig worden 
gekeken bij besturen met een meerjareninvesteringsprogramma. 
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Subsidies 
Het bestuur ontvangt voor ongeveer € 2 mln. aan subsidies voor de projecten als de Veilige school, 
schakelklassen, cultuureducatie en vroegschoolse opvang. Er is vanuit het bestuur geen actief beleid 
gericht op het genereren van subsidies. De subsidies worden vooral gezien als een aanvulling op de 
financiering waar dat nuttig is. De tijdelijkheid en de (vaak grote) verantwoordingslast zijn belangrijke 
argumenten om niet te afhankelijk te worden van subsidies en alleen die subsidies te genereren die 
bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van A. 
 
De schoolleider waarmee in de casestudie is gesproken, heeft de verantwoording opgenomen in de 
registratiesystemen, waardoor verantwoording relatief eenvoudig is.  
 
Het bestuur heeft geen eenduidige mening over opheffen van subsidies waarbij de subsidiebedragen 
worden toegevoegd aan de lumpsum om de verantwoordingslast te beperken doordat over de 
aparte middelen geen verantwoording moet worden afgelegd. In de interviews wordt gewezen op 
het gevaar dat de extra middelen dan gebruikt worden voor het dichten van gaten in de huidige 
begroting, in plaats van het verbeteren van kwaliteit en innovatie. 

4.1.4 Samenhang en consistentie in beleid en financieel management 
Het bestuur maakt geen directe koppeling tussen beleid en financiën. De planning&controlcyclus 
bestaat uit twee aparte cycli, een financiële en een beleidscyclus. Deze cycli lopen parallel aan elkaar. 
Zoals eerder is aangegeven, liggen de verantwoordelijkheden hiervoor op een zo laag mogelijk niveau 
binnen de organisatie (bij de schoolleider).  

Financiële P&C cyclus 
Op basis van het leerlingaantal en verwachte subsidies vult het bestuurbureau de begroting vooraf 
in, in een standaard format. In de begroting worden geen aparte posten ‘geoormerkt’ voor bepaalde 
beleidsdoelstellingen. In de monitoring en verantwoording ligt de nadruk vooral op het behalen van 
de financiële doelen (binnen de begroting blijven). Het bestuur corrigeert enkel de schoolleider 
indien hij zijn financiële doelen niet haalt. Dan wordt een plan opgesteld zodat de school weer 
binnen het budget kan komen.  

Onderwijskundige P&C cyclus 
De onderwijskundige cyclus loopt parallel aan de financiële P&C cyclus. Een schoolleider stelt een 
meerjarenschoolplan op met de te realiseren doelstellingen. Het meerjarenschoolplan wordt bespro-
ken met het bestuur. In de onderwijskundige cyclus wordt gekeken naar Cito-scores en het HR beleid. 
Daarnaast is er een schoolvolgsysteem ontwikkeld (Parnassus) waarin Cito-scores, ziekteverzuim en 
de uitkomsten van het MTO worden geregistreerd. In de toekomst wil A naar één management-
rapportage vanuit Parnassus.  

4.1.5 Verbetering effectiviteit en doelmatigheid 
Binnen A staat opbrengstgericht werken centraal. Om de doelmatigheid en effectiviteit van het 
bestuursbureau te vergroten, is het bestuur vooral geïnteresseerd in best practices van andere 
besturen. De onderstaande vragen spelen op dit moment bij het bestuur: 
- De inrichting van de staf voor de huisvesting. Wat moeten de competenties zijn en hoeveel pro-

jecten kan een FTE onderhanden hebben? 
- Best practices van besturen die toetsen of hun meerjaren investeringsprogramma liquiditeits-

technisch rondloopt en wat is er dan mogelijk. 
- Een bestuur moet een buffer hebben van 5% als risicodekking. Wat is de variatie hierin bij bestu-

ren? Is het mogelijk onder deze 5% te zitten indien een school zicht heeft op de risico’s door bij-
voorbeeld een meerjareninvesteringsplan.  
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Verbetering onderwijskwaliteit 
Binnen A bestaat geen systeem van tijdschrijven. Om de doelmatigheid te vergroten, is aan de 
schoolleiders gevraagd een teamfoto te maken en hierbij de zwakke en sterkte punten van de 
teamleden in beeld te brengen. Vanuit de teamfoto worden gerichte opleidingsplannen gemaakt. Dit 
wordt in de toekomst gekoppeld aan Parnassus om de ontwikkeling van de leraar te monitoren.  
 
Om de kwaliteit van leraren te toetsen beoordelen schoolleiders de docenten op basis van: 
- Klassenbezoeken 
- Leerlingenresultaten 
- Functioneringsgesprekken 
- Realiseren van doelstellingen 
 
A heeft op bovenschools niveau een P&O academie ontwikkeld om de kwaliteit van het personeel te 
bevorderen. Voor de P&O academie is apart ruimte gemaakt in de bovenschoolse begroting. De 
doelstelling is om in 2014 40% van de docenten op het niveau van schaal LB of LC te hebben. De 
voortgang van deze doelstelling wordt gemonitord. De voorwaarden waaraan een leraar moet 
voldoen om LB of LC te worden zijn opgenomen in de CAO.  
 
Het in beeld brengen van de koppeling tussen de uitvoering van beleid en de verbetering van de 
onderwijskwaliteit wordt door A gezien als een lastige opgave. Scholen (en docenten) zijn mede 
afhankelijk van de kwaliteit van de leerlingen die instroomt. Prestatiebekostiging is hierdoor 
problematisch. Wie stelt vast wat de kwaliteit is en of een school goed presteert? Voorafgaand aan 
prestatiebekostiging zal eerst onderzoek moeten worden gedaan hoe kwaliteit gemeten kan worden 
en welke normen gehanteerd worden. 
 
Een mogelijkheid om kosten te besparen, is gebruik te maken van aftrekmogelijkheden die burgers 
(en dus ook docenten) hebben voor studiekosten. Door de studiekosten bij een leraar neer te leggen, 
kan de stichting gebruik maken van deze vrije ruimte en de studiekosten worden verlaagd. Een leraar 
moet 10% van zijn tijd besteden aan bijscholing. 50% hiervan bestaat uit het lezen van vakliteratuur 
en 50% vanuit het volgen van cursussen op instituten.  

4.1.6 Instrumentatie 
In deze paragraaf is per actor aangegeven in welke mate zij beschikken over en gebruik maken van de 
verschillende sturingvariabelen die zij tot hun beschikking hebben.  

Bestuur 
Het bestuur stuurt vooral op het blijven binnen de begroting. Daarnaast wordt er per school gestuurd 
op: 
- Ziekteverzuim 
- Resultaten van de Cito 
- Personeelsbeoordelingen 
 
Momenteel wordt er een leerlingvolgsysteem geïmplementeerd. Uit dit leerlingvolgsysteem wordt 
informatie verkregen over de vorderingen per leerling. 

Schoolleider 
De schoolleider beoordeelt de prestaties van de leraren op basis van: 
- Klassenbezoeken 
- Leerlingenresultaten 
- Functioneringsgesprekken 
- Realiseren van doelstellingen 
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Niet alle schoolleiders hebben de kennis om een begroting op te stellen. In het verleden werd 
hiervoor soms expertise van buitenaf ingehuurd. Het bestuur heeft nu een format ontwikkeld ter 
ondersteuning bij het opstellen van de begroting. De financiële kennis van veel schoolleiders is vaak 
te beperkt. Het is belangrijk inzicht te krijgen wat hiervan de oorzaak is, zodat het probleem opgelost 
kan worden. Een breed onderzoek naar de achtergrond en opleiding van schoolleiders zou hierin 
inzicht kunnen geven.  

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft het strategisch plan goedgekeurd en houdt hierdoor de controle op de 
koers van de school. Ze controleren of de begroting in lijn is met het strategisch plan. Ook 
controleren zij of het bestuur binnen de begroting blijft. Over scholen met problemen wordt per 
school aan de Raad van Toezicht gerapporteerd. In de toekomst zal de RvT vanuit Parnassus per 
school de resultaten ontvangen.  

GMR 
De GMR bestaat uit twee delen. Het ouderlijke en het personeelsdeel. De GMR heeft op 
onderwerpen of adviesrecht of instemmingsrecht. Jaarlijks wordt in november door een controller de 
nieuwe begroting aan de GMR gepresenteerd. Parallel hieraan wordt het beleidsplan gepresenteerd 
aan de GMR. De GMR huurt externe ondersteuning in van o.a. de vakbond om voldoende inzicht in 
de financiële begroting te krijgen. Sinds het nieuwe College van Bestuur is aangetreden, is de 
transparantie vergroot.  
 
Jaarlijks wordt door een onderzoeksbureau een monitor gepresenteerd met alle Cito-scores van 
groep 8 van alle scholen in Utrecht. Tevens worden cijfers gepresenteerd over het niveau van de 
leerling in groep 2, 4 en 6. De GMR gebruikt deze resultaten om de kwaliteit te monitoren.  

Ouders 
In de toekomst wil het bestuur ouders inzicht geven in de prestaties van hun kind door de scores van 
het kind af te zetten tegen een benchmark.  

4.2 Casestudie B 
B is een stichting met 9 po scholen, 1 spo en 1 vo school. Daarnaast verzorgt de stichting kinderop-
vang.  

4.2.1. Analyse kostenstructuur en beleidsdocumenten 
De kosten van de stichting zijn als volgt verdeelt: 
- 77% personeel 
- 15% materieel 
- 5% bestuurkantoor 
- 3% ‘vrije’ ruimte om bijvoorbeeld tegenvallers op te vangen. 
 
Naast de reguliere bekostiging ontvangt stichting additionele middelen vanuit bijvoorbeeld de ge-
meente. Deze additionele middelen bedragen 5% van het budget. 
 
B heeft een strategisch plan opgesteld. De doelstellingen in dit strategische plan zijn echter niet 
SMART geformuleerd waardoor het achteraf bepalen of de doelstellingen zijn gerealiseerd lastig is.  
B hanteert een centraal budget voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Scholen kunnen een 
beroep doen op dit budget. In de praktijk betekent dit dat het budget voor een belangrijk deel wordt 
gebruikt om tegenvallers bij scholen op te vangen en om scholen die er financieel niet goed voor 
staan te ondersteunen om weer op het goede spoor te komen. Het beleidsbudget wordt niet meer 
dan een jaar vooruit gepland, omdat de stichting de beschikbare middelen niet voor een langere 
periode vast wil leggen.  
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De afgelopen jaren heeft de stichting geïnvesteerd in het aanleggen van een glasvezel netwerk om de 
toepassing van ICT in het onderwijs te ondersteunen. In de toekomst wil de stichting meedoen aan 
een onderzoek naar het gebruik van digitale rekenmethoden.  

4.2.2 Mechanismen en principe van middelenverdeling 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de middelenverdeling binnen het bestuur en het 
kwaliteitsbeleid. 

Middelenverdeling 
Het bestuurskantoor ontvangt centraal alle middelen. Op basis van een verdelingsmodel worden de 
inkomsten verdeeld. Een school ontvangt 92% van de bekostiging die het indien de school een 
éénpitter was geweest ook had ontvangen. Scholen die extra financiering krijgen op basis van het 
type leerlingen krijgen hiervoor dus ook extra financiering. De verdeelde middelen bevatten ook 
subsidies voor bijvoorbeeld schipperskinderen en een project om de interesse van leerlingen in 
techniek te verhogen, indien deze niet speciaal voor één bepaalde school zijn verstrekt. Deze 92% die 
de scholen ontvangen is opgebouwd uit 77% personeelsbudget en 15% materieel budget. Daarnaast 
wordt 5% afgeroomd voor het bestuurskantoor. 3% is bovenschoolse ‘vrije’ ruimte. Dit vrij inzetbare 
beleidsbudget wordt gebruikt om tegenvallers bij scholen op te vangen en beleid te bekostigen.  
 
B geeft aan dat de onderwijsinspectie geen beperkende factor voor hen is in de verdeling van de 
middelen. 

Budgettering kwaliteitsbeleid 
De stichting heeft een strategisch plan. In het verleden waren de doelstellingen in het strategisch 
plan relatief vaag geformuleerd, waardoor het lastig is achteraf vast te stellen of het gevoerde beleid 
ook resultaten heeft opgeleverd. Om dit te verbeteren, worden de doelstellingen nu SMART gefor-
muleerd. Projecten die worden bekostigd vanuit de 3% bovenschoolse ‘vrije’ ruimte krijgen maximaal 
een jaar lang extra middelen. Schoolleiders kunnen een aanvraag indienen om middelen te 
ontvangen vanuit deze 3%. De aanvraag moet onderbouwd zijn en passen binnen de meerjarenplan-
nen van de school en de stichting. De projectkosten bestaan uit de materiële kosten die nodig zijn om 
het project te realiseren. In het daarop volgende jaar wordt bekeken of er voldoende ruimte is om 
het project voor te zetten. Voor deze maximale termijn van een jaar is gekozen omdat de organisatie 
flexibel wil blijven en dus niet middelen meerjarig wil vastzetten.  
 
Deze flexibiliteit is nodig omdat de bekostiging vanuit het ministerie niet altijd even stabiel is. Daar-
naast kan de organisatie doordat de CAO tijdelijke contracten verbied geen flexibele schil hebben in 
het personeelsbestand. De flexibiliteit van de organisatie neemt hierdoor af. 

Ervaringen met de Bestemmingsbox 2010-2011 
De middelen uit de bestemmingsbox zijn onderdeel van de lumpsum en zijn niet geoormerkt toege-
voegd aan de lumpsum. B heeft geen aanpassingen gemaakt in het beleid als gevolg van de bestem-
mingsbox. De middelen uit de bestemmingsbox zijn verdeeld op basis van het verdelingsmodel van B 
en vooral gebruikt voor het dichten van gaten in de begroting om bezuinigingen vanuit OCW op te 
vangen. De verantwoording wordt binnenkort opgeleverd aan OCW. In totaal heeft B € 72.000 inge-
zet voor rekenen & taal en € 500.000 voor de impulsgebieden. 

4.2.3 Financiële ruimte voor eigen keuzes 
De financiële ruimte binnen de begroting is op twee manieren te realiseren: creatie van ruimte in de 
begroting en het aanvragen van subsidies.  
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Ruimte in de begroting 
Het bestuur creëert bovenschools 3% ‘vrije’ ruimte in de begroting. Deze 3% wordt gebruikt voor 
beleid en het opvangen van tegenvallers. De afgelopen jaren zijn er tegenvallers geweest waardoor 
de ruimte voor beleid zeer beperkt was. De 92% van het totaal aan middelen dat de scholen 
Ontvangen, wordt door het bestuur gezien als minimum om onderwijs te kunnen leveren. Het is voor 
schoolleiders mogelijk om binnen deze 92% te schuiven tussen personeel of materieel en om 
middelen vrij te spelen door bijvoorbeeld een conciërge niet te vervangen. In de praktijk blijkt de 
ruimte hiervoor volgens B relatief beperkt te zijn. 

Subsidies 
De stichting ontvangt additionele middelen uit subsidies voor onder andere schipperskinderen en het 
interesseren van leerlingen voor techniek. Deze worden verdeeld over de scholen, tenzij deze speci-
fiek zijn verstrekt voor een bepaald project bij een school. Bij de beslissing om subsidie aan te vragen, 
wordt mede gekeken naar de verantwoordingslast in verhouding tot de hoogte van de subsidie. 
Schoolleiders houden zelf bij op basis van vakliteratuur of er aantrekkelijke subsidies beschikbaar 
worden gesteld, daarnaast worden zij vanuit het bestuur gewezen op subsidiemogelijkheden 

4.2.4 Samenhang en consistentie in beleid en financieel management 
Het bestuur heeft een strategisch plan opgesteld. Daarnaast heeft elke school een meerjarenplan en 
stelt het jaarlijks een schoolplan op met daarin de doelstellingen van de school. De doelstellingen van 
de school zijn een verdere vertaling van de strategische doelstellingen van de stichting. In de 
begroting worden geen posten geoormerkt voor beleid. Hooguit worden via het model om middelen 
te verdelen extra middelen toebedeeld aan een school of project. Jaarlijks stelt de schoolleider een 
schoolplan op. Voor de begroting ontvangt de schoolleider een vooraf ingevuld format. De invulling 
hiervan vindt plaats op basis van historische gegevens en verwachte loonkosten. De schoolleider kan 
aanpassingen maken in deze begroting. Scholen kunnen vanuit de 3% bovenschoolse beleidsruimte 
extra middelen aanvragen voor projecten. Op jaarbasis worden deze middelen toegekend.  
 
De mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd, is beperkt in beeld bij B. Een belangrijke 
reden hiervoor is dat de doelstellingen in het verleden niet SMART werden geformuleerd, waardoor 
het achteraf lastig was om de realisatie van deze vage doelstellingen te meten. Momenteel wordt 
getracht de doelstellingen van het beleid meer SMART te formuleren. 
 

4.2.5 Verbetering effectiviteit en doelmatigheid 
Docenten en schoolleiders maken jaarlijks afspraken over te realiseren doelen. Deze doelen worden 
vertaald naar een takenoverzicht waarin is aangegeven waaraan de leraar zijn tijd zal besteden het 
komende jaar. Op basis van tussentijdse evaluaties en een beoordelingsgesprek wordt vastgesteld of 
de leraar zijn doel heeft gehaald en zijn tijd heeft besteed zoals afgesproken. Deze takenlijst draagt 
eraan bij dat de leraar zijn tijd besteed aan de onderwerpen waaraan de schoolleider wil dat hij ze 
besteed. Door schoolleiders over deze inzet van de leraar na te laten denken, zijn ze kostenbewuster 
geworden, omdat ze nu inzien dat de tijd van een leraar beperkt is. 
 
Het zou volgens het bestuur interessant zijn om te onderzoeken of de leraar zijn tijd niet efficiënter 
zou kunnen besteden door het gebruik van ICT. Daarmee kan wellicht doelmatigheidswinst worden 
gerealiseerd. Daarnaast zijn er onder het bestuur bijvoorbeeld scholen die gebruikmaken van 
stagiaires om het rendement van leerkrachten te verhogen.  

4.2.6 Instrumentatie 
In deze paragraaf is per actor aangegeven in welke mate zij beschikken over en gebruik maken van de 
verschillende indicatoren die zij tot hun beschikking hebben.  
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Bestuur 
Het bestuur stuurt voornamelijk op de financiële doelen. Het bestuur is dan ook op zoek naar een 
softwarepakket voor zowel de financiële als de salarisadministratie, waarin het model om middelen 
te verdelen opgenomen kan worden. Hiermee is het eenvoudiger om informatie vanuit het systeem 
toe te sturen naar de schoolleiders.  
 
Het heeft B bevreemdt dat vanuit het Rijk bezuinigd wordt op het budget voor Bestuur en 
Management, maar tegelijkertijd wil dat besturen hun financiële zaken verder professionaliseren. 

Schoolleider 
De schoolleider stuurt zijn leerkrachten aan op basis: 
- Taaklijsten, waarin is aangegeven welke taken de leraar zal uitvoeren. 
- Leerresultaten. 

4.3 Casestudie C 
C is het bevoegd gezag van 15 openbare scholen in het primair onderwijs in Dordrecht. In totaal 
volgen ongeveer 4.000 leerlingen onderwijs via C. C heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. 
Elke school heeft een schoolleider. C heeft een centraal bestuursbureau dat de schoolleiders 
ondersteunt bij het uitvoeren van hun taak  

4.3.1. Analyse kostenstructuur en beleidsdocumenten 
De inkomsten bedroegen in 2009 bijna € 23 mln. € 21,5 mln. hiervan betreft de normatieve 
financiering vanuit het Rijk. Daarnaast ontving C in 2009 € 26 duizend euro aan geoormerkte 
subsidies van het Rijk, ongeveer € 1 mln. aan gemeentelijke bijdragen en ongeveer €100.000 aan 
overige baten (ouderbijdragen, zaalverhuur en overige baten).  
 
De kosten bestaan voor 81% uit personele kosten. De huisvestingslasten en afschrijvingen vormen 
ongeveer 9%. De overige 10% van de kosten worden veroorzaakt door administratie en beheer, 
inventaris en apparatuur, aanschaf van leermiddelen en overige instellingslasten.  
 
C kent een meerjarenbeleidsplan. Daarin wordt de basis gelegd voor:  
- een ondernemend schoolplan 2011-2015, met daarin naast schoolspecifieke zaken aandacht voor:  
 het schoolconcept/plusconcept  
 het dalend aantal leerlingen  
 de inhoud en digitalisering van het INK-model  
 taakstellende begroting en formatie  
 beleid ten aanzien van de risico-inventarisatie  
 de planvorming rond passend onderwijs  
 de vertaling van trendanalyses uit de leerlingenzorg  
 scholing voor bewegingsonderwijs  
 de wet Oké (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) 

- een meerjarenplan voor de ontwikkeling van competenties van directeuren en middenmanage-
ment  

- de functiemix en een digitalisering van het format  
- het voeren van beoordelingsgesprekken binnen de gesprekscyclus  
- het opstellen van een intern mobiliteitsplan  
- een inventarisatie van mogelijkheden om IB'ers in een LB-schaal te plaatsen  
- een conciërge voor iedere school  
- een businessplan voor de Leonardo-afdeling  
- de ICT structuur  
- een herstructurering van het Integraal Huisvestings Plan  
-  
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- de opzet van een personeelstevredenheidsonderzoek, een leerlingtevredenheidsonderzoek en 
een oudertevredenheidsonderzoek  

- en het vieren van onze successen. 

In de meerjarenbegroting 2011-2015 wordt per doelstelling uit het meerjarenbeleidsplan een 
toelichting gegeven op de consequenties van de voortgang per doelstelling en de impact voor de 
begroting voor de komende jaren.  
 

4.3.2. Mechanismen en principe van middelenverdeling 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de middelenverdeling binnen het bestuur en het 
kwaliteitsbeleid. 

Middelenverdeling 
Het bestuurskantoor van C ontvangt alle middelen. De middelen worden vervolgens na afroming 
voor een budget voor de instandhouding van het bestuurskantoor één op één doorgezet naar de 
scholen. C kent geen bovenschools beleidsbudget. Ook is er geen sprake van verdeling op basis van 
solidariteit.  

Budgettering kwaliteitsbeleid 
Kwaliteitsbeleid is niet één op één terug te vinden in de begrotingen van scholen of in de 
bovenschoolse meerjarenbegroting. Het begrotingsproces begint op schoolniveau. De start van het 
begrotingsproces is vanuit de inhoud (welke doelen willen we halen). Vervolgens wordt dan de 
begroting opgesteld. Daarin wordt de benodigde inzet van de middelen om de doelen te behalen 
vertaald naar traditionele begrotingsposten (personeel, materieel, etc.). De schoolleider en het 
bestuur voeren een gesprek waarin wordt vastgesteld of in die betreffende verdeling van de 
middelen de doelen kunnen worden behaald.  

4.3.3. Financiële ruimte voor eigen keuzes 
De financiële ruimte binnen de begroting is op twee manieren te realiseren: Creatie van ruimte in de 
begroting en het aanvragen van subsidies.  

Gepercipieerde en werkelijke ruimte 
De door C ervaren ruimte van de lumpsumfinanciering is zeer groot. Er worden geen beperkingen 
gevoeld. C heeft het idee in vrijheid keuzes te kunnen maken en daarbij niet door inspectie of 
gemeente gehinderd te worden. Meerjarig bestaat er ook ruimte om keuzes te maken in de invulling 
personeel en materieel. Dit vereist wel een meerjarig plan. 
 
Op schoolniveau geldt binnen C voor de inzet van personeel een taakstellende formatie. De ruimte 
die de schoolleider heeft, zit in de rest van het budget (materieel). Daarbij wordt de schoolleider 
actief gestimuleerd om extra middelen te genereren en die in te zetten (zie hieronder).  
 
Het begrotingsproces is bottom up en begint dus bij de schoolleider. Die geeft aan wat de doelen zijn 
voor het komende jaar en met welke middelenverdeling die doelen bereikt gaan worden. De doelen 
zijn afkomstig uit het meerjarig schoolplan van de school. Vervolgens wordt in een gesprek met de 
voorzitter CvB bepaald of dat haalbaar is. Een deel van de doelen is voor alle scholen gelijk. Die zijn 
bijvoorbeeld afkomstig uit het meerjarenbeleidsplan, uit de wetgeving of uit gemeentelijk beleid. Een 
ander deel van de doelen is per school verschillend (eigen schooldoelen). 
 
Bij C heeft een financieel zwakke positie in het verleden er toe geleid dat er extra is geïnvesteerd in 
meer doelstellinggericht werken. Er is geïnvesteerd in het stellen van doelen, het op een creatieve en 
doelmatige manier inzetten van de middelen, het monitoren op de realisatie van de doelstellingen 
op school- en bovenschools niveau. 
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Subsidies 
C heeft een actief beleid om additionele middelen te genereren. Dit levert extra ruimte op om 
doelstellingen te realiseren. De verantwoordelijkheid ligt op schoolniveau. Een van de prestatie-
indicatoren waarop de schoolleider wordt beoordeeld, is de mate waarin hij additionele middelen 
heeft gegenereerd. Een voorbeeld is een school die met de lokale supermarkt afspraken heeft 
gemaakt. Een ander voorbeeld zijn de gemeentelijks subsidies voor achterstandsbeleid die scholen 
genereren. Het genereren van extra inkomsten kan nog wel versterkt worden, bijvoorbeeld door 
aanspraak op middelen van Jantje Beton of via ondernemers in de wijk.   

4.3.4. Samenhang en consistentie in beleid en financieel management 
Het bestuur maakt een koppeling tussen beleid en financiën, maar die is niet direct terug te vinden in 
de begrotingsposten. Het opstellen van de begroting op school- en bovenschoolniveau start vanuit 
de inhoud en wordt vervolgens begroot. Dat komt in de begroting echter weer terug in posten 
personeel, materieel, etc. In de begroting en de jaarrekening is de directe koppeling dus niet terug te 
zien. Wel vindt nadrukkelijk het gesprek plaats of de doelen wel haalbaar zijn, gegeven de opbouw 
van de conceptbegroting op schoolniveau. 
 
De bovenschoolse meerjarenbegroting bevat per doelstelling een overzicht van hoe het met de 
realisatie van de doelstelling staat, wat er nog moet gebeuren en wat de consequenties daarvan zijn 
voor de meerjarenbegroting.  
 
C heeft flink geïnvesteerd in het transparant maken van de doelstellingen en het monitoren van de 
voortgang van de realisatie hiervan. Hiervoor is een uitgebreid systeem ontwikkeld waarin op basis 
van stoplichten per school en bovenschools meerdere keren per jaar inzichtelijk is hoe het staat met 
de realisatie van de doelstellingen. Het betreft procesmatige doelstellingen (implementatie van een 
regeling, uitvoeren van een onderzoek), financiële doelstellingen (overschrijdingen) en 
resultaatdoelstellingen (Cito-scores, leerlingvolgsysteem). 
 
Binnen C worden alle geledingen (ook de GMR en schoolleiders) uitgebreid betrokken bij het 
formuleren van beleid, de financiële invulling daarvan en de monitoring en evaluatie hiervan. 
 
Normering van de middelenverdeling wordt door C niet als wenselijk gezien. Dat zou C alleen 
beperkingen opleveren die de onderwijskwaliteit niet ten goede komen. 

4.3.5. Verbetering effectiviteit en doelmatigheid 
C is sterk gericht op het verbeteren van de doelmatigheid van de inzet van de beschikbare middelen. 
Dat uit zich in het sterk sturen op doelen op bovenschools niveau en schoolniveau, maar 
bijvoorbeeld ook in het centraal inkopen wanneer dat kosteneffectiever is. Die noodzaak is er bij C 
ook sterk aangezien het bestuur in het verleden financieel in zwaar weer verkeerde.  
 
Zicht op de daadwerkelijke tijdsbesteding van het personeel is er maar beperkt. C ziet weinig in 
urenschrijven voor docenten. Wel wordt gedacht over prestatiebeloning voor schoolleiders. Dat is 
echter nu nog een brug te ver. 
 
In doelmatigheid en effectiviteit van de inzet van het personeel wordt onder andere geïnvesteerd 
door het regelmatig houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken, klassenbezoeken van 
de directeur en door een leerkrachtvolgsysteem, maar ook bijvoorbeeld door coaching. Ook worden 
wanneer dat nodig is slecht functionerende docenten vervangen. 

4.3.6. Instrumentatie 
In deze paragraaf is per actor aangegeven in welke mate zij beschikken over en gebruik maken van de 
verschillende sturingvariabelen die zij tot hun beschikking hebben.  
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Bestuur 
Het bestuur stuurt op zowel financiële als procesmatige als resultaatsindicatoren . Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van een uitgebreid systeem van stoplichtrapportages dat periodiek worden gevuld 
door de schoolleiders. De indicatoren in de rapportage komen voort uit de doelstellingen op 
bovenschools en schoolniveau en volgt de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).  
 
De rapportage bevat indicatoren op het terrein van: 
- Ontwikkeling van visie en strategie 
- Leiderschap 
- Management van personeel, primaire processen, voorzieningen en middelen en secundaire 

processen 
- Waardering door klanten (marktaandeel, leerling- en oudertevredenheid) 
- Waardering door de maatschappij 
- Waardering door het personeel 
- Een aantal speerpunten van de school of van de stichting (bijvoorbeeld planvorming op het 

terrein van passend onderwijs) 
 
Voor het monitoren van de leerlingprestaties wordt gebruik gemaakt van Cito-scores en een 
leerlingvolgsysteem. 

Schoolleider 
De schoolleider beoordeelt de prestaties van de leraren op basis van: 
- Klassenbezoeken 
- Leerlingenresultaten 
- Functioneringsgesprekken 
- Realiseren van doelstellingen 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft het strategisch plan goedgekeurd en houdt hierdoor de controle op de 
koers van de school. Ze controleren of de begroting in lijn is met het strategisch plan en achteraf de 
realisatie van de financiële begroting. De RvT ontvangt en bespreekt ook de stoplichtrapportages.  

GMR 
C hanteert de filosofie van interactieve medezeggenschap. Dat houdt in dat naast de taken en 
informatieverplichtingen uit de wet de GMR ook intensief wordt betrokken bij de ontwikkeling van 
beleid (zoals het meerjarenbeleidsplan en de jaarplannen). De GMR ontvangt ook de 
stoplichtrapportages. 

4.4 Casestudie D 
D is een stichting met 29 scholen in het po en so. Alle scholen bevinden zich in de gemeente 
Nijmegen. De stichting verzorgt het onderwijs voor circa 9.000 leerlingen.  

4.4.1 Analyse kostenstructuur en beleidsdocumenten 
De stichting heeft een begroting van € 50 mln. waarvan € 40 mln. uit de reguliere bekostiging 
afkomstig is. De overige € 10 mln. ontvangt de stichting uit subsidies en additionele middelen. De 
stichting heeft stichtingbreed € 7 mln. beschikbaar voor het uitvoeren van beleid.  
 
De stichting heeft een strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een werkdocument 
waarin de kaderstelling is vastgelegd voor de richting waarin D wil groeien, en dient als handvat voor 
het beleid. Onder het beleid vallen de volgende onderwerpen: 
- Brede scholen: Iedere school wordt ontwikkeld tot een Brede School.  
- Harmonisatie taakbeleid: De stichting is een fusie van drie instellingen met elk een verschillend 

taakbeleid. Deze moeten worden geharmoniseerd tot één taakbeleid.  
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- Deelname aan onderwijskundige experimenten: De stichting doet mee aan onderwijskundige 
experimenten als Leonardo-scholen (scholen voor hoogbegaafde leerlingen) en kinderen van 
asielzoekers in opvangcentra (AZC). 

- Competentie ontwikkeling van het personeel: De competenties van de leraren moeten worden 
verbeterd om de onderwijskwaliteit te verbeteren.  

- Versterking ouderbetrokkenheid: Het bestuur wil de ouderbetrokkenheid bij de scholen verho-
gen. Het beleid is er vooral op gefocust om via een ‘andere’ inzet van leerkrachten de ouderbe-
trokkenheid te verhogen. 

 
Voor de realisatie van deze doelstellingen is een beleidbudget beschikbaar van € 7 mln. euro. Om het 
beleid te realiseren, worden verschillende projecten opgezet. Deze projecten worden apart opgeno-
men in de boekhouding. Naar de realisatie van projecten wordt vooral gekeken naar de realisatie van 
het budget (blijft het binnen de begroting).  

4.4.2 Mechanismen en principe van middelenverdeling 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de middelenverdeling binnen het bestuur en het 
kwaliteitsbeleid. 

Middelenverdeling 
Het bestuurskantoor ontvangt centraal de middelen voor de verschillende scholen. Op basis van 
leerlingaantallen worden de middelen verdeeld over de scholen. Op deze verdeling worden 
aanpassingen gemaakt door te kijken naar de behoefte van de school. Indien de behoefte van een 
school kleiner of groter is op een bepaald onderdeel van de begroting krijgt de school meer of 
minder middelen toegekend. Voor de bepaling van de behoefte wordt gebruik gemaakt van een 
benchmark van eigen scholen en het verbruik in eerdere jaren. Indien een schoolleider extra 
middelen nodig heeft, dient hij een onderbouwd verzoek in bij het bestuur. De middelen die het 
bestuur bespaart met deze begrotingswijze worden gebruikt om op basis van het solidariteitsprincipe 
‘zwakke’ scholen tijdelijk extra middelen te geven om ‘problemen’ op te lossen. Daarnaast worden 
de middelen gebruikt om voor de stad bepaalde onderwijsvoorzieningen te bekostigen zoals 
schakelklassen voor internationale kinderen. De voorzieningen beperken de overlast van deze 
‘bijzondere’ kinderen bij de scholen.  

Budgettering kwaliteit 
De stichting heeft € 7mln. beschikbaar voor het voeren van beleid. Hiervoor heeft de stichting een 
strategisch kader opgesteld met daarin de volgende speerpunten: 
- Realiseren van en bekostigen van structurele voorzieningen voor stadsbreed speciaal onderwijs, 

zoals schakelklassen of een rebound school waar kinderen met sociale of psychische problemen 
rustig kunnen zoeken naar structurele oplossingen. 

- Binnen drie jaar het aantal zwakke scholen reduceren tot nul.  
- Versterking ouderbetrokkenheid. 
- Alle scholen zijn brede scholen. 
 
De realisatie van bovenstaande doelen wordt niet alleen bereikt door de inzet van extra middelen. 
De uitvoering van het beleid kan budget neutraal worden uitgevoerd zoals de versterking van 
ouderbetrokkenheid. Hiervoor worden geen extra middelen aangewend maar gestuurd op 
verandering van werkwijzen door leerkrachten. De onderwijsinspectie heeft geen invloed op de 
middelenverdeling. 

Ervaringen met de bestemmingsbox 2010-2011 
D heeft voor een tweetal regelingen gebruik gemaakt van de bestemmingsbox voor de 
verantwoording over 2010. Doordat de middelen tussentijds zijn toegekend, zijn deze niet 
opgenomen in de begroting. De twee regelingen zijn:  
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- De regeling bijzondere bekostiging taal en rekenen; er werd in 2010 een bedrag € 53K ontvangen 
als onderdeel van de lumpsum. Deze middelen zijn in het kader van het beleidsvoornemen de 
kwaliteit van taal en rekenonderwijs te verhogen rechtstreeks ten goede gekomen aan de scho-
len als additionele dekking t.b.v. de projecten taal en rekenen. Aangezien de regeling in 2010 tus-
sentijds werd ingevoerd was deze in de begroting niet voorzien.   

- Bekostiging impulsgebieden bestrijding onderwijsachterstand: een bedrag van € 1,6M is aange-
wend ter dekking van personele kosten van de 19 (Nijmeegse) scholen met achterstandsproble-
matiek. Een deel van de middelen werd aangewend ter dekking van bovenschoolse voorzienin-
gen zoals Rebound (SO4) en Leonardo-onderwijs (hoogbegaafden onderwijs). Er werd in 2010 € 
206K meer ontvangen dan aanvankelijk geraamd. Dit wordt verklaard uit een hogere vergoeding 
per gewichtsleerling. 

4.4.3 Financiële ruimte voor eigen keuzes 
De financiële ruimte binnen de begroting is op twee manieren te realiseren: Creatie van ruimte in de 
begroting en het aanvragen van subsidies.  

Ruimte in de begroting 
Het bestuur verdeelt de middelen op basis van leerlingaantallen. Op basis van benchmarks en gege-
vens uit het verleden worden hierop aanpassingen gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om op be-
stuursniveau middelen vrij te spelen om strategische beleidsdoelen te realiseren. Schoolleiders stel-
len een meerjarenschoolplan op dat vier jaar vooruit kijkt. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Hierin zijn doelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te realiseren, krijgen de schoolleiders 
ondersteuning vanuit het bestuursbureau om in de begroting ruimte te creëren voor uitvoering van 
beleid en het beleid meerjarig in de begroting op te nemen. 

Subsidies 
De stichting ontvangt zoals eerder aangegeven additionele middelen uit subsidies voor de invoering 
van Brede Scholen, Leonardo-scholen en AZC kinderen. Subsidies worden alleen aangevraagd indien 
het doel van de subsidie binnen het strategisch kader van de stichting past. Het bestuur wijst de 
schoolleiders op de mogelijkheden om subsidies aan te vragen. Daarnaast zoeken schoolleiders door 
het lezen van vakliteratuur gericht naar mogelijkheden om additionele middelen te verwerven. 
Indien een schoolleider mogelijkheden ontdekt, dan overlegt de schoolleider hierover met het 
bestuur om te kijken of het doel van de subsidie past binnen het strategisch plan. Daarnaast wordt 
onderzocht of de subsidie voor andere scholen kan worden aangevraagd. Het strategisch plan is 
breed geformuleerd, waardoor de mogelijkheden om additionele middelen te verkrijgen in de 
praktijk nauwelijks worden beperkt door het strategisch plan. 

4.4.4 Samenhang en consistentie in beleid en financieel management 
In de planning&control cyclus worden beleid en financieel management gekoppeld. De begroting 
kijkt vier jaar vooruit. In de begroting zijn projecten opgenomen die een resultante zijn voor de 
beleidsplannen. De inzet van personeel voor een dergelijk project wordt ook doorbelast aan het 
project.  
 
De schoolleiders stellen jaarlijks een schoolmeerjarenplan op. Hierin zijn doelen geformuleerd. Indien 
ten behoeve van de realisatie van de doelen middelen worden aangewend, zijn deze apart 
weergegeven in de begroting. Jaarlijks wordt met een schoolleider een managementcontract 
opgesteld waarin de doelen worden vastgelegd. Vier keer per jaar wordt hierop teruggekeken. In de 
realisatie van de managementcontracten wordt onder andere gekeken naar: 
- Cito-scores; 
- Ontwikkeling van de leerlingen; 
- Realisatie van investeringen; 
- Uitkomsten zelfevaluatie. 
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Het bestuur bespreekt de begroting met de schoolleider. In meerdere besprekingen wordt ingegaan 
op de verschillende onderdelen van de begroting. Op basis van behoefte wordt de begroting 
opgesteld. De begroting van de stichting is een optelling van de begroting van alle scholen plus de 
kosten voor het bestuursbureau. Indien voor de realisatie van bepaalde doelen extra middelen nodig 
zijn, dient de schoolleider hiervoor een onderbouwde aanvraag in bij het bestuur.  
 
In de tussentijdse monitoring en de verantwoording achteraf wordt ten eerste gekeken naar de 
realisatie van de begroting. Het bestuur let scherp op begrotingsoverschrijdingen waardoor deze 
nauwelijks voorkomen. Bij begrotingsoverschrijdingen wordt met de schoolleider samen gekeken 
naar de oorzaken en een plan opgesteld om de school weer binnen de begroting te krijgen. Naar de 
realisatie van het beleid wordt minder gekeken. Tussentijds wordt wel gekeken of het beleid dat 
wordt gevoerd effect heeft door te kijken naar indicatoren als de ontwikkeling van leerlingen, Cito-
scores en het gedrag van leerlingen, maar het analyseren van de resultaten achteraf vindt nauwelijks 
plaats.  
 
Het bestuursbureau ondersteunt de schoolleider op het gebied van financiële, huisvestings-, ict- en 
personeelsvraagstukken. De schoolleider is daardoor minder tijd kwijt aan deze onderwerpen, 
waardoor hij meer tijd kan besteden aan het onderwijskundige deel van functie.  

4.4.5 Verbetering effectiviteit en doelmatigheid 
De verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid vindt plaats op twee niveaus binnen de stich-
ting, het bestuurs- en het schoolniveau. 

Verbetering onderwijskwaliteit bestuursniveau 
Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en innovatie toe te passen, worden er binnen de 
stichting projecten opgezet zoals een programma om kleinere scholen gebruik te laten maken van de 
faciliteiten en kennis van grotere scholen. Het doel van deze projecten is om de strategische doelen 
van de stichting en de individuele doelen van de scholen te realiseren. De focus ligt minder op de 
controle of bepaalde doelen worden bereikt en meer op het sturen op inhoud. Volgens het bestuur 
wordt het doel bereikt door het sturen op inhoud.  
 
Door benchmarking en de verdeling van middelen op basis van de behoefte op schoolniveau wordt 
getracht de doelmatige inzet van middelen te verhogen. Vragen op dit onderwerp die spelen op 
bestuurniveau: 
- Welke minimale voorwaarden op bedrijfsvoering moeten er geregeld zijn om duurzame ver-

nieuwing te realiseren en niet afhankelijk te zijn van incident subsidies? 
- Wat is een acceptabele schoolgrootte om kwalitatief onderwijs te realiseren (mede met het oog 

op krimp, in bepaalde wijken krimpt het aantal leerlingen op de aanwezige scholen)? 

Verbetering onderwijskwaliteit schoolniveau 
Op de scholen werken de leerkrachten samen in een team om de kwaliteit van onderwijs te 
verbeteren. De uitvoering van het meerjarenschoolplan is een onderdeel van deze verbetering. Met 
de leerkrachten vinden functioneringsgesprekken plaats.  
 
Volgens D is beoordeling van de prestaties van een leerkracht lastig, omdat de prestaties afhankelijk 
zijn van de kwaliteit van de leerlingen. Enkel in gevallen dat een leerkracht het moeilijk heeft of het 
zelf aangeeft, worden er specifieke doelen voor de leerkracht geformuleerd. Belangrijk is het werken 
als team. Binnen het team worden de zwakke punten van een leerkracht gecompenseerd door de 
sterke punten van een andere leerkracht. De juiste functie- en capaciteitenmix zijn hierbij belangrijk.  
 
Een vraag die hierbij naar voren komt is: Wat is een goede functiemix voor school? Ter 
beantwoording kan op schoolniveau worden gekeken naar de verschillende capaciteiten die in een 
team vertegenwoordigd zijn. 
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4.4.6 Instrumentatie 
In deze paragraaf is per actor aangegeven in welke mate zij beschikken over en gebruik maken van de 
verschillende sturingsinformatie die zij tot hun beschikking hebben.  

Bestuur 
Het bestuur stuurt op inhoud: 
- Leerresultaten op schoolniveau; 
- Realisatie van doelstellingen; 
- Ouderparticipatie; 
- Cito-scores; 
- Uitkomsten schoolzelfevaluatie. 
 
Binnen de stichting is een leerlingvolgsysteem aanwezig. 

Schoolleider 
De schoolleider beoordeelt de prestaties van de school op basis van: 
- Leerresultaten; 
- Cito-scores; 
- Realisatie van schooldoelstellingen; 
- Capaciteiten binnen het team. 
 
Niet alle schoolleiders hebben voldoende financiële kennis. Vanuit het bestuur vindt ondersteuning 
plaats bij het opstellen van de begroting. De schoolleiders ontvangen een vooraf ingevulde begroting 
ter ondersteuning van het opstellen van de begroting.  

GMR 
De GMR is opgedeeld in verschillende werkgroepen. Elke werkgroep heeft zijn eigen vakgebied. Op 
basis van zijn informatiebehoefte ontvangt de GMR op aanvraag informatie van het bestuur. Voor de 
beoordeling van de begroting wordt een externe accountant ingehuurd omdat de financiële kennis 
binnen de GMR te beperkt is. De GMR wordt in een vroeg stadium door het bestuur betrokken bij de 
ontwikkeling van beleid. De toename van de omvang van de stichting heeft tot gevolg dat het lastig is 
voor de GMR om qua kennis aansluiting te houden met het bestuur. Een onderzoeksvraag zou 
kunnen zijn, hoe kan de GMR van grotere stichtingen qua kennis aansluiting houden met het bestuur 
om zo een goede gesprekspartner te zijn? Ook op het gebied van middelenverdeling en beleid voor 
onderwijskwaliteit en innovatie. 
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5 Analyse casestudies 
 

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de casestudies weergegeven. Doel van de casestudies was om 
de onderzoekbaarheid van de in hoofdstuk 3 geformuleerde onderzoeksvragen te toetsen en 
daarnaast om inzicht te krijgen in aanvullende onderzoeksvragen die in het veld leven. Hieronder 
geven we per onderzoeksvraag een overkoepelende analyse van de gegevens die uit de casestudies 
naar voren komen met betrekking tot onderzoekbaarheid. Ook wordt ingegaan op de aanvullende 
onderzoeksvragen die uit de casestudies naar voren komen. 

5.1 Mechanismen en principes bij de interne middelenverdeling 
De casestudies laten zien dat schoolbesturen verschillende spelregels hanteren voor de middelen-
verdeling, variërend van het solidariteitsbeginsel tot meer op basis van beleid. De verdeling vindt 
vooral plaats op basis van leerlingaantallen waarop aanpassingen worden gemaakt op basis van soli-
dariteit, behoefte en beleid. Verdeling op basis van prestaties komt bij de cases niet voor. De spelre-
gels die worden gehanteerd bij de middelenverdeling en de overwegingen die hierbij een rol spelen 
zijn door middel van case study onderzoek goed zichtbaar te maken. Wanneer het doel zou zijn om 
inzicht te krijgen of een meer prestatiegerichte middelenverdeling bevorderend werkt voor kwaliteit 
en innovatie, dan is op basis van deze casestudies niet vast te stellen of een dergelijk onderzoek mo-
gelijk is. De onderzochte schoolbesturen hanteren immers deze wijze van middelenverdeling over de 
scholen niet. 

Op basis van gesprekken met het bestuur is vast te stellen hoe kwaliteits- en innovatiebeleid worden 
gebudgetteerd, de afwegingen die daarbij worden gemaakt en wat de relatie is met de strategische 
keuzes. Echter: de feitelijke en relatieve budgettaire omvang voor kwaliteit en innovatie is 
niet/moeilijk vast te stellen. Bij de cases is dat bij D het best mogelijk aangezien daar in de begroting 
ook projecten worden opgenomen met daar aan gekoppelde middelen. Echter de koppeling met de 
strategische keuzes is daarbij niet optimaal te maken.  

5.2 Ruimte voor eigen keuzes 
De onderzochte schoolbesturen zien zelf weinig beperkingen in de ruimte die zij hebben om keuzes 
te maken. Zowel vanuit de inspectie, vanuit de gemeente of vanuit het Rijk. Wel geven zij aan dat de 
middelen krap zijn en steeds krapper worden en dat de ruimte om echt te investeren, gegeven de 
minimum middelen die in ieder geval nodig zijn om de school/het bestuur draaiende te houden, be-
perkt zijn. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij B waar bovenschools investeringsbudget ook wordt 
gebruikt om gaten in de begroting van scholen te dichten, waardoor er weinig ruimte overblijft voor 
echte investeringen. De onderwijs CAO wordt door de besturen als een beperking genoemd. Deze 
biedt weinig mogelijkheden om flexibel met personeel om te gaan, wat het voor schoolbesturen las-
tig maakt om adequaat te reageren. Strategische keuzes die invloed hebben op de omvang en sa-
menstelling van het personeelsbestand vereisen daardoor een lange adem. 

Het vaststellen van de feitelijke ruimte die de lumpsumfinanciering biedt, is niet eenvoudig. De stel-
ling kan worden aangegaan dat de ruimte volledig (100%) is. Tegelijkertijd wijkt de verdeling die de 
besturen kiezen niet sterk van elkaar af. Globaal hebben alle onderzochte besturen een kostenstruc-
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tuur waarin 80% vast ligt in personele lasten en 20% gebruikt wordt voor de materiële instandhou-
ding. De besturen geven aan dat hier wel iets in te schuiven is, maar dat dat om enkele procenten 
gaat.  

De ruimte ligt vooral binnen deze categorieën (o.a.: welk personeel zet je in om de beste onderwijs-
kwaliteit te behalen). De besturen geven aan dat meerjarig de ruimte daarvoor wel aanwezig is. De 
besturen geven op schoolniveau de ruimte om af te wijken van de verhouding 80%-20%, wanneer 
daar goede argumenten voor zijn.  

De algemene conclusie bij de vier cases is dat er binnen deze beperkingen ruimte is om zelf keuzes te 
maken en dat er in het veld te veel naar de beperkingen wordt gekeken en te weinig naar de moge-
lijkheden. 

Alle besturen ontvangen ook middelen naast de lumpsum. Dat levert additionele middelen op die 
vaak voor een specifiek doel moeten worden gebruikt en waar ook over moet worden verantwoord. 
Dat laatste wordt wel een flinke beperking gevonden. De besturen zelf vinden niet dat ze door de 
subsidies innovatiever worden. Ook is er bij de besturen geen actief beleid om additionele middelen 
te verwerven. C gaat hierin verder dan de anderen, door o.a. sponsoring vanuit het lokale bedrijfsle-
ven in te zetten (geïnitieerd vanuit schoolniveau). 

Uit de case van C komt naar voren dat daar de financiële situatie van het bestuur in het verleden een 
belangrijke reden is geweest waarom er fors geïnvesteerd is in een betere verbinding tussen beleid 
en financiën en in het sturen op het behalen van de doelstellingen. Bij de andere besturen is dat 
minder helder. Of scholen in krimpsituaties daardoor innovatiever of juist minder innovatief zijn, is 
bij de besturen niet in beeld.  

5.3 Verbinding van beleid en interne middelenverdeling 
Alle vier de besturen hanteren zowel een meerjarenbeleidsplan als een meerjarenbegroting. De rela-
tie tussen de inzet van middelen en resultaten wordt echter maar zeer beperkt gelegd. D is het verst 
met de verdeling van middelen op basis van beleid, maar legt achteraf maar zeer beperkt het ver-
band naar de resultaten. C gaat het verst in het in beeld brengen en monitoren van de resultaten op 
vooraf gestelde doelen (via een uitgebreide balanced scorecard op school en bestuursniveau), maar 
daar is de link met de middelenverdeling vooraf minder helder uit de begroting te halen. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat er ook bij de onderzochte besturen weinig zicht is op het verband 
tussen de inzet/verdeling van de middelen en het resultaat dat daarmee behaald wordt.  

Hoe de P&C cyclus is ingericht en wie op welke momenten bij het begrotingsproces wordt betrokken, 
is goed onderzoekbaar met een casestudy aanpak. De onderzochte besturen hebben ieder een goed 
uitgewerkte P&C cyclus, waarin een grote rol is weggelegd voor de schooldirecteur (schoolbegroting 
vormt basis voor de overallbegroting) en waarbij alle geledingen worden betrokken (ook bij het op-
stellen van de spelregels hiervoor). Stappen kunnen nog worden gezet in de formulering van smart 
doelstellingen (met schoolleiders) en het sturen hierop is (bij C) het verst ontwikkeld. 

Men gaat ervan uit dat de wijze waarop zij bezig zijn met de P&C cyclus, het maken van keuzes op 
basis van steeds SMART-er doelstellingen en de vertaling hiervan naar de werkvloer (afspraken ma-
ken over doelstellingen van scholen en leraren) uiteindelijk een beter onderwijsresultaat oplevert, 
maar die directe link wordt niet gelegd in de management- en verantwoordingsinformatie. 
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Normering wordt binnen het bestuur wel toegepast, maar het wordt niet als een goede oplossing 
gezien om vanuit het Rijk normen op te leggen waar het bestuur zich over moet verantwoorden. De 
besturen koesteren hun vrijheid. 

5.4 Verbetering effectiviteit en doelmatigheid van de middeleninzet 
Doelmatigheid van de inzet van middelen speelt bij alle besturen een rol. Er wordt vooral gedacht 
aan doelmatige inkoop (schaalvoordelen door inkoop op bestuursniveau).  

Kostenafwegingen in de onderwijskundige inrichting van het lesproces spelen ook, maar zijn nog niet 
ver ontwikkelt (indruk op basis van de gesprekken). Wel proberen de besturen resultaatgericht wer-
ken te implementeren waarbij alleen activiteiten worden uitgevoerd door het bestuur en zijn perso-
neel wanneer verwacht wordt dat deze activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de school. 
Het meten van de resultaten van de activiteiten vindt nog weinig plaats (is bij casus C het verst ont-
wikkeld), maar resultaatgericht werken laat de besturen wel nadenken over de gevolgen van de acti-
viteiten die zij ondernemen.  

Daarnaast proberen de besturen met het implementeren van beoordelingscycli van het personeel, 
waarin soms vooraf met de leerkracht doelen worden geformuleerd ten aanzien van het verbeteren 
van de capaciteiten van een leerkracht en de inzet van de leerkracht op bepaalde beleidsdoelstellin-
gen. Achteraf wordt beoordeeld of deze doelen zijn behaald.  

Inzicht in de werkelijke besteding van de tijd van personeel is er niet, er wordt geen tijd geschreven. 
Wel wordt in de gesprekken met het personeel de prestaties afgezet tegen de normjaartaken of 
vooraf afgesproken taken (in ieder geval bij casus B). De besturen zien weinig meerwaarde in meer 
inzicht in de tijdsbesteding van het personeel.  

De besturen zijn terughoudend over prestatiebekostiging en prestatiebeloning. Dit wordt veroor-
zaakt doordat het in de ogen van besturen lastig is om de kwaliteit van een leerkracht vast te stellen. 
Leerkrachten zijn mede afhankelijk van de kwaliteit van de leerling. De ene leerling leert nu eenmaal 
makkelijker dan de andere leerling. Een leerkracht belonen op basis van de leerprestaties van zijn 
leerlingen is daardoor niet mogelijk.  

Ook verwachten de besturen dat ‘goede’ leerkrachten wegtrekken naar besturen met een goede 
financiële huishouding. Zwakke scholen zouden hierdoor hun ‘goede’ leerkrachten zien vertrekken 
met als gevolg dat zwakke scholen zwak blijven.  

5.5 Instrumenten die nodig zijn 
De verbinding tussen beleid en middelen wordt niet door alle besturen in de casestudies gelegd. 
Indien middelen voor beleid in de begroting worden opgenomen dan zijn dit, met uitzondering van 
casus D, alleen de materiële uitgaven aan bijvoorbeeld leermiddelen, een koppeling met de inzet van 
personeel en de bijbehorende kosten wordt niet gemaakt. Voor realisatie van de beleidsdoelen 
wordt vooral gekeken naar beschikbare kengetallen als:  
- Cito-scores 
- Onderzoeken naar medewerkerstevredenheid 
- Leerlingvolgsystemen 
- Personeelsbeoordelingen. 
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C heeft een uitgebreidere balanced score card ontwikkeld waarin op bredere schaal (meer dan 50 
doelstellingen) meerdere malen per jaar op school- en bestuursniveau in beeld wordt gebracht wat 
de vorderingen zijn met het behalen van de doelstellingen (stoplichtmodel). 
 
Het beleid bij de scholen in de casestudies is niet altijd SMART geformuleerd. Gevolg hiervan is dat 
het lastig is om achteraf het effect van het beleid vast te stellen.  
 
De besturen hebben aandacht gevraagd voor de kosten (en administratieve belasting) van het 
meten. Men zou verder graag een onderzoek willen zien naar de vertaling van beleid in meetbare 
indicatoren op basis van best practices. Daarnaast is het van belang dat scholen niet alleen de 
materiële kosten maar ook de personele kosten voor het uit te voeren beleid inzichtelijk maken. 
Zodat de besturen de totale kosten van beleid inzichtelijk krijgen.  
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6 Samenvatting en conclusies 
In dit hoofdstuk kijken wij naar de opbrengsten uit de literatuurstudie en de casestudies en komen 
wij tot de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: 
1. Welke kennis is er in Nederland beschikbaar over de wijze waarop en de overwegingen waarmee 

besturen en individuele scholen in het primair onderwijs hun financiële middelen intern verdelen 
en verantwoorden? 

2. Op welke wijze is de interne verdeling van middelen en het financiële beleid ingericht bij primair 
onderwijsinstellingen? 

6.1 Beschikbare kennis 
In de beleidstheorie wordt ervan uitgegaan dat de invoering van lumpsumbekostiging bijdraagt aan 
de verbetering van de onderwijskwaliteit, vanuit de veronderstelling dat besturen en scholen de be-
schikbare middelen zo optimaal mogelijk inzetten, passend bij de doelen die zij nastreven. Dit vereist 
beleidsvoerend vermogen en deskundigheid om de middelen effectief en doelmatig in te zetten. Be-
sturen en scholen staan voor de opgave om onderwijskundig beleid en financieel beleid zelf te ont-
wikkelen, maar vooral ook om dit beleid met elkaar te verbinden. Daarbij is de interne middelenver-
deling een spel met nieuwe spelregels binnen onderwijsorganisaties.  

6.1.1 Goed bestuur en interne middelenverdeling 
Uit recente onderzoeken komt naar voren dat het primair onderwijs stappen heeft gezet in het ont-
wikkelen en op orde krijgen van het financieel management, maar dat de focus nog ligt op financiële 
beheersing (op jaarbasis). De stap naar kwalitatief goed financieel management en naar integratie 
van beleid en financiën moet in veel gevallen nog gemaakt worden. Middelen worden ‘gewoontege-
trouw’ ingezet, er is nog weinig oog voor alternatieve keuzes bij de middeleninzet en ook weinig kos-
tenbesef bij verbetermaatregelen, door onvoldoende inzicht in de kosten. 

Omdat aan het begin van het beleidsvormingsproces nog weinig samenhang te constateren is tussen 
het financiële proces en onderwijskundig beleid, leveren verantwoordingsdocumenten weinig inzicht 
in de daadwerkelijke inzet van de middelen. Omdat beleid weinig resultaatgericht (en concreet en 
meetbaar) wordt geformuleerd, wordt het ook lastig om de effectiviteit en doelmatigheid van (meer) 
middelen aan te tonen. Er zijn volgens een onderzoek naar goed bestuur nog weinig besturen die zich 
laten kenmerken als ‘het ideale opbrengstgerichte bestuur’. Kortom, de beschikbare onderzoekslite-
ratuur wijst op een (nog) gebrekkige relatie tussen beleid, de inzet van middelen en de verantwoor-
ding over de hiermee bereikte resultaten.  

In de onderzoeksliteratuur treffen wij wel noties aan van wat, met het oog op de interne middelen-
verdeling, elementen in goed bestuur zouden moeten zijn, maar een eenduidig kader hiervoor heb-
ben wij niet aangetroffen. In opdracht van de PO Raad zijn deskundigheidprofielen financieel ma-
nagement voor het primair onderwijs ontwikkeld. Ten behoeve hiervan is een normatief kader goed 
financieel management beschreven, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen financieel manage-
ment en het bereiken van organisatiedoelen op een meerjarenbasis.  
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6.1.2 Beleidsruimte en beperkende factoren 
Deregulering vanuit de overheid leidt niet altijd tot meer autonomie voor scholen, omdat deze deels 
wordt ingevuld door interne regulering. Op basis van de beschikbare literatuur ontstaat hierover 
geen eenduidig beeld. De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over de 
verschillende lagen in de onderwijsorganisaties is dan ook nog in ontwikkeling en er wordt zeer ver-
schillend gedacht over de verantwoordelijkheid van de schoolleider (integraal management versus 
scheiding van onderwijskundig en financieel beleid) hierin. Vooral ‘grote’ besturen lijken de neiging 
te hebben om het kwaliteitsbeleid en financieel beleid meer centraal te regelen dan kleine besturen. 
Het verleggen van de geldstroom voor onderwijsachterstanden van gemeenten naar schoolbesturen 
heeft mogelijk geleid tot meer centrale regie. Meer vrijheid op het gebied van kwaliteitsbeleid lijkt 
daarbij een positief effect te hebben op de mate waarin schoolleiders actief zijn op aspecten als inte-
graal strategisch beleid en evaluatiegerichtheid. Tegelijkertijd zijn er ook opvattingen, vooral bij 
meerpitters, dat bovenschools management en bestuursondersteuning leiden tot een betere kwali-
teit van bestuur en management, productiviteit van het onderwijs, efficiency en kostenreductie. 
Schoolleiders wordt werk uit handen genomen, waardoor zij zich kunnen concentreren op het on-
derwijs. Er zijn echter ook opvattingen dat bovenschools management leidt tot meer overheadkosten 
en bureaucratie. Éénpitters denken dat zij efficiënter en goedkoper zijn. Een empirische onderbou-
wing voor het een of het ander hebben wij niet kunnen vinden. Wel weten we dat het primair on-
derwijs de laagste overhead heeft in het gehele onderwijs.  

Als het gaat om factoren die de beleidsruimte beperken, lijkt het eerder te gaan om percepties van 
betrokkenen dan om feitelijke observaties. Beeldvorming over wat wel en niet kan in de interne mid-
delenverdeling en gebrekkige (financiële) competenties staan het beleidsvoerende vermogen eerder 
in de weg dan de feitelijke invloed van externe factoren als de onderwijsinspectie of gemeentelijk 
beleid. Een empirische onderbouwing van factoren die de beleidsruimte beperken, hebben wij niet 
aangetroffen. Wel is aannemelijk dat een krimp in de leerlingenaantallen een beperkende invloed 
heeft op de middeleninzet en de onderwijskwaliteit. Dergelijke ontwikkelingen overstijgen al snel de 
mogelijkheden van een afzonderlijke school en het bestuur. Tegelijkertijd zou dit een impuls kunnen 
geven aan het beleidsvoerende vermogen van besturen en scholen. Empirisch onderzoek duidt erop 
dat schaalvergroting van scholen juist een positief effect heeft op leerresultaten.  

6.1.3 Effectiviteit van de middeleninzet 
Over de effectiviteit van de interne middelenverdeling is (ook internationaal) nauwelijks onder-
zoeksliteratuur te vinden. Empirisch onderzoek beperkt zich tot de relatie van bekostigingsniveau, 
bekostigingssystematiek dan wel stelselkenmerken en leerresultaten. Er is slechts beperkte kennis 
beschikbaar over de effectiviteit van investeringen, waarbij vooral naar de investeringen van de 
overheid is gekeken. Kijken we naar indicaties voor ‘evidence based’ effectieve investeringen op het 
niveau van besturen en scholen, dan lijken vooral investeringen in de kwaliteit van de leerkrachten 
en schoolleiders voor de hand te liggen. Scholing van werkende leraren en begeleiding van startende 
leraren lijken goede investeringen te zijn. Prestatiebeloning verdient volgens de beschikbare onder-
zoeksliteratuur de voorkeur boven het gewoonweg verhogen van de salarissen. Een positief effect 
van meer personeel en ondersteuning dan wel kleinere klassen en de inzet van ICT op de resultaten 
van (zorg)leerlingen is niet aangetoond.  
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6.1.4 Interne middelenverdeling nog een ‘black box’ 
De conclusie is vooral dat er nog weinig bekend is over het proces van de interne middelenverdeling 
en de mechanismen en beïnvloedende factoren die daarbij een rol spelen. Dit proces is nog een 
‘black box’.  

6.2 Bevindingen op basis van kennis en casestudies 
Als we nu de beschikbare kennis naast de casestudies leggen dan komen wij tot de volgende bevin-
dingen. 

6.2.1 Mechanismen in de interne middelenverdeling 
Een belangrijk vigerend basisprincipe bij de interne middelenverdeling over de scholen is de wijze 
waarop de overheid de middelen verdeeld. De onderzochte besturen geven scholen wat zij (meer of 
minder) op basis van bekostigingsindicatoren genereren. Ervaringen in andere onderwijssectoren 
laten zien  dat dit mechanisme breed verspreid is. Op basis van de (historische) middelenbehoefte 
van de scholen wordt een relatief klein deel van de beschikbare middelen herverdeeld, meestal op 
basis van een solidariteitsprincipe. Soms wordt bovenschools een beleidsbudget apart gezet. Meer 
fundamentele afwegingen met betrekking tot de kostenstructuur en activiteiten vinden niet plaats. 
Bij de interne allocatie spelen prestaties (resultaatsturing) geen rol. Het begrotingsproces is een sa-
menspel van bestuur en schoolleider, waarbij schoolleiders veelal worden ondersteund vanuit cen-
traal niveau. 

Schoolbesturen lijken steeds beter in staat om eigen keuze te maken in het (strategisch meerjaren) 
beleid. Strategische speerpunten zijn divers van aard, maar hebben altijd betrekking op de kwaliteit 
van het onderwijs, onderwijskundige vernieuwing, ontwikkeling van het personeel en ouderbetrok-
kenheid en -tevredenheid. Beleidsvoornemens worden doorgaans niet direct vertaald in de begrotin-
gen. In de traditionele begrotingsposten, zoals personeel en materieel, zijn de beleidsbegrotingen 
niet herkenbaar. Daardoor blijft het onduidelijk of en hoe deze worden gefinancierd. We hebben al 
eerder geconstateerd dat de beleidscyclus en het financiële proces nog niet zijn geïntegreerd.  

Voor innovatie- en kwaliteitsbeleid worden soms centrale voorzieningen getroffen voor (kortcycli-
sche) projecten. Er is een zekere huiverigheid om meerjarige projecten te begroten, omdat men niet 
vertrouwt op de stabiliteit in de bekostiging vanuit de overheid. Het risico bestaat dat deze centrale 
budgetten in het gedrang komen bij financiële tegenvallers. In de onderzochte cases zien wij door-
gaans dat financiële ruimte voor innovatieve projecten ontstaat door het genereren van additionele 
middelen, zoals projectsubsidies en overige baten.  

Gezien de korte looptijd en het geringe aantal cases kunnen nog geen uitspraken worden gedaan 
over de werking van de bestemmingsbox. Het moment van toekenning van deze middelen recht-
vaardigt het vermoeden dat de bestemmingsbox nog geen rol heeft gespeeld bij het opstellen van de 
lopende begroting.  

6.2.2 Financiële ruimte voor eigen keuzes 
Hoewel ook in de cases nog eens wordt onderschreven dat ruimte om eigen keuze te maken groter is 
geworden, wordt de speelruimte om middelen anders in te zetten als beperkt gepercipieerd. Het 
grootste deel van de kostenstructuur betreft personeelskosten en de CAO beperkt, volgens de bestu-
ren, een flexibele inzet van deze middelen.  
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De algemeen geldende opvatting is dat een groot deel van de begroting vast ligt en aangenomen 
wordt dat afnemende budgetten de speelruimte verder zullen beperken. In een van de cases zien we 
echter ook dat een zwakke financiële positie (door krimp) juist aanleiding kan zijn om oog te hebben 
voor een doelmatige en creatieve inzet van middelen.  

Het lijkt vooral een taak van schoolleiders te zijn om ruimte te zoeken in de eigen begroting en om 
additionele middelen te verwerven. Daarbij wordt geconstateerd dat schoolleiders nog moeten leren 
om de speelruimte in hun eigen begroting te ontdekken. Het beleid van besturen ten aanzien van het 
aantrekken van subsidies lijkt niet eenduidig te zijn. Enerzijds wordt er kritisch gekeken naar het ef-
fect van (tijdelijke) subsidies en de verantwoordingslast die deze met zich meebrengen, anderzijds 
worden schoolleiders er juist toe aangezet om additionele middelen te verwerven. De mate waarin 
de besturen c.q. scholen additionele middelen weten te verwerven varieert.  

6.2.3 Samenhang en consistentie in beleid en financieel management 
De cases bevestigen het beeld dat in de slotevaluatie van de invoering lumpsum gegeven wordt. Er 
worden eerste stappen gezet om de beleidsvorming en middelenverdeling in samenhang te bezien, 
maar dat gebeurt nog impliciet en ad hoc. Het beschikbare budget is uitgangspunt voor de begroting 
(budget based policy) en er vindt nog maar beperkt beleidmatige onderbouwing van de middelenbe-
hoefte plaats (policy based budget). De financiële planning is nog gebaseerd op het ‘tering-nering-
denken’ in plaats van op een begroting die gebaseerd is op wat nodig is om een goed niveau van de 
taakuitvoering gestalte te geven.  

Als er al posten in de (meerjaren)begroting worden geoormerkt voor beleid, wordt vooral de financi-
ële realisatie hiervan bewaakt. Er ontstaat wel een bewustzijn voor resultaatsturing in het beleid, 
maar de instrumentatie daarvan – in de zin van management- en verantwoordingsinformatie – is nog 
niet gerealiseerd. Er zijn wel ontwikkelingen op het gebied van monitoringssystemen (dashboard) en 
de inbedding daarvan in de controle. Op basis van de casestudies hebben wij het vermoeden dat 
deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat. Belangrijk is de conclusie, van onder andere de 
onderwijsinspectie, dat scholen en schoolbesturen nog onvoldoende zicht hebben op hun resultaten 
en daardoor moeilijk sturing kunnen geven aan de kwaliteit van het onderwijs.  

6.2.4 Effectiviteit en doelmatigheid van de middeleninzet 
Zoals hiervoor geconstateerd is er nog weinig aandacht voor een alternatieve inzet van de beschikba-
re middelen. Vanuit de cases wordt nogmaals bevestigd dat er weinig aandacht is voor de (structure-
le) kosten van onderwijsverbetering of –vernieuwing. Er is wel (steeds meer) oog voor de effectiviteit 
van het beleid, zoals opbrengstgericht werken, maar nog weinig oog voor de vraag of dit wel op een 
efficiënte wijze gebeurt. Het optimaliseren van processen is nog geen aandachtspunt. Er wordt wel 
gekeken naar mogelijke kostenbesparingen, zeker als dat nodig is in verband met de financiële posi-
tie, maar dan gaat het vooral om zaken als centrale inkoop, een efficiënte inrichting van het be-
stuursbureau en het gebruik maken van elkaars faciliteiten en kennis. Het kostenbewustzijn wordt 
tevens bevorderd door (financiële) benchmarks van scholen, nu nog binnen een bestuur.  

Er is geen inzicht in de tijdsbesteding van leerkrachten, maar wel een toenemende aandacht voor het 
taakbeleid. De kwaliteit van leerkrachten en teams is eveneens een aandachtspunt, maar de beoor-
deling van de kwaliteit van leerkrachten wordt nog ingewikkeld gevonden. Het lijkt erop dat de cyclus 
van functioneren en beoordelen nog in ontwikkeling is.  
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Uit recente onderzoeksliteratuur weten we echter ook dat er nog weinig zicht is op de inzet van de 
middelen (in tijd en geld) voor professionalisering, terwijl dergelijke investeringen een sterk positief 
effect hebben op de resultaten van leerlingen.  

Hoewel uit literatuur blijkt dat prestatiebeloning een positief effect heeft op leerresultaten, is er bij 
besturen een zekere huiverigheid om naar prestaties van leerkrachten en scholen te kijken. Een veel 
gehoord argument is dat de prestaties afhankelijk zijn van de kwaliteit van de leerlingen.  

6.2.5 Instrumentatie  
In de stuurinformatie wordt nog geen verbinding gelegd tussen financiële kengetallen, procesmatige 
informatie en resultaten. Op bestuurlijk niveau wordt vooral gestuurd op de begroting en gekeken 
naar de onderwijsopbrengsten (Cito-scores) en gegevens betreffende het personeel. Het formuleren 
en monitoren van kritische prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld op basis van INK of Balanced Score-
card, lijkt eerder uitzondering dan regel te zijn. Wel valt er een zekere terughoudendheid met be-
trekking tot het ‘meten’ waar te nemen, in verband met kosten en administratieve belasting. 

In hoeverre schoolleiders en andere geledingen in de organisatie voorzien worden van adequate 
managementinformatie, vooral op het gebied van financiën en personeel, valt op basis van de case-
studies niet te beoordelen. 

Vanuit de besturen wordt geconstateerd dat vooral schoolleiders niet over voldoende competenties 
beschikken om optimaal gebruik te maken van de ruimte in de begroting. Besturen hebben in de 
afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in specifieke deskundigheid (financieel en personeelsbeleid) op 
het bestuursbureau. Er is ook geïnvesteerd in scholing op financieel gebied van schoolleiders, maar 
toch worden vaak kanttekeningen geplaatst bij de deskundigheid van deze functionarissen. School-
leiders worden bij het opstellen van de schoolbegroting ondersteund door het bestuursbureau. Voor 
het vergroten van het beleidsvoerende vermogen en een hierbij passende optimale inzet van de 
middelen gaat het om meer dan het goed kunnen interpreteren van een begroting. Het gaat vooral 
om het bewustzijn dat onderwijskundig beleid ook een financiële kant heeft (incidenteel en structu-
reel). Uit de slotevaluatie van de lumpsum blijkt tevens dat het beleidsrijk kunnen begroten nieuwe 
competenties vraagt op alle niveaus van de onderwijsorganisatie. Zoals eerder vermeld heeft  de PO 
Raad daarom deskundigheidsprofielen financieel management laten ontwikkelen (van Raad van Toe-
zicht tot leraar).  
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7 Reflectie op de uitkomsten van het onderzoek 
 

In de miniconferentie is gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek. De hoofdlijnen van deze 
reflectie worden hier weergegeven. Een rode draad in deze reflectie was dat er veel aannames en 
veronderstellingen het beleid (lumpsum) en de praktijk (interne middelenverdeling) beïnvloeden. 
Een tweede rode draad was het sturen op kwaliteit en innovatie.  

7.1 Specifieke bijsluiter primair onderwijs 
De sector primair onderwijs is de laatste sector in het onderwijsgebouw die is aangesloten op de 
lumpsum financiering. De ervaring in de andere onderwijssectoren hebben ons geleerd dat het be-
nutten van de hieruit voortvloeiende beleidsruimte tijd kost. Het vergt een heuse cultuuromslag bin-
nen de organisaties om de interne middelenverdeling anders in te richten dan deze decennia lang 
door de rijksoverheid is voorgeschreven. Het hierbij passende beleidsvoerende vermogen is een 
kwestie van ontwikkeling en ervaring opbouwen.  

De sector primair onderwijs is een sector met specifieke kenmerken, zoals de variëteit in schaalgroot-
te en de relatie tussen school en bestuur, en het is een sector die nog volop in ontwikkeling is. Voor 
deze sector geldt, meer dan in de andere sectoren, dat het geld ‘van de scholen’ is en daarmee is de 
beleidsruimte op bestuursniveau beperkter. Door de PO Raad wordt een zekere dubbelheid in het 
overheidsbeleid ten aanzien van de lumpsum gesignaleerd. De overheid bekostigd scholen  en geen 
besturen, maar bij bezuinigingen worden besturen aangesproken. Het loslaten van de (historische) 
normatieve onderbouwing van de lumpsum in de interne middelenverdeling wordt daarnaast als een 
risico gezien. Het maken van eigen keuzes maakt het aantonen van een achterblijvend bekostigings-
niveau immers lastig. 

Een belangrijke specifieke externe factor is dat het productieproces in het primair onderwijs fijnma-
zig is gereguleerd. Anders dan in andere sectoren zijn er minder mogelijkheden om te extensiveren. 
In de andere sectoren is na de invoering van de lumpsum een extensivering van het onderwijs gecon-
stateerd, overigens een ontwikkeling die inmiddels tot een aanscherping van de urennormen heeft 
geleid. In elk geval wordt aangenomen dat de productiestructuur voor het primair onderwijs minder 
vrijheidsgraden kent dan in de andere onderwijssectoren. Dat maakt dat er een andere soort fantasie 
nodig is om tot een doelmatige middeleninzet in het primair onderwijs te komen.  

Omgekeerd is vastgesteld dat er wel vrijheidsgraden zijn die nu niet optimaal worden benut. Een 
voorbeeld is de inzet van scholingsmiddelen (zie 2.6.4). Het is aannemelijk dat scholingsbudgetten nu 
niet optimaal worden ingezet. Hoewel professionalisering aantoonbaar effect heeft op de kwaliteit 
en resultaten van het onderwijs, is hier waarschijnlijk wel sprake van onderinvestering.  Niet alle 
schoolbesturen maken gebruik van de mogelijkheid om hierop te sturen. Hetzelfde geldt voor ver-
vanging van onderwijspersoneel. Besturen hebben vaak geen inzicht in de kosten van bijvoorbeeld 
vervanging of zorg en weten niet hoe zij deze kosten kunnen beïnvloeden. 
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7.2 Besturingsparadox 
Geconstateerd wordt dat vooraal aangenomen wordt dat autonomie en lumpsum financiering de 
kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloeden. Empirisch is dat nog niet vastgesteld. In elk geval is 
autonomie geen doel op zich. Interveniërende factoren zijn wet- en regelgeving en op dit moment 
zeker nog de CAO, die eveneens zeer bepalend is voor de productieregels in het primair onderwijs. 
De regelruimte kan in zekere mate wel worden beïnvloed door meerjarenbeleid. Het proactief om 
kunnen gaan met de beleidsruimte vraagt nog om een cultuuromslag. Dat vergt tijd.  

Tegelijk worden schoolbesturen geconfronteerd met het ‘wegzetten’ van subsidiemiddelen voor 
onderwijsverbetering, soms met terugwerkende kracht. Dat maakt het effectief inzetten van deze 
middelen voor schoolbesturen lastig, terwijl de politiek vaak al bij de besteding wil weten tot welke 
resultaten deze investering leidt.  

7.2.1 Innovatiestrategie 
De vraag of schoolbesturen in staat zijn om middelen vrij te spelen voor investeringen in kwaliteit en 
innovatie (voor toekomstige kwaliteit), kan op dit moment nog niet worden beantwoord. Aangeno-
men wordt dat de fixatie op het schoolniveau in het primair onderwijs alleen suboptimaal kan wer-
ken. De fundamentele vraag is waar de innovatieve kracht ligt op de verschillende niveaus: landelijk, 
regionaal, bestuur en school en hoe deze niveaus zich tot elkaar verhouden. In de politiek heerst het 
beeld van het bestuur als ‘leemlaag’ en de overheid voert een innovatiestrategie op ‘kruideniersni-
veau’. Een voorbeeld is de Innovatie Impuls Onderwijs, die op het schoolniveau is gericht. Hierdoor 
krijgt een innovatiestrategie vele ‘uitschenkpunten’. In de manier van subsidiëren heeft de overheid 
weinig geleerd van de ervaringen in andere sectoren. Op de verschillende niveaus is er sprake van 
een sluipende oormerking van middelen, waardoor de overheid zelf de scheiding van inhoudelijk en 
financieel beleid stimuleert.  

In het bedrijfsleven is bekend dat een deel van omzet moet worden besteed aan de toekomst. Dit 
principe is in het onderwijs nog geen routine. Uit onderzoek voor de Onderwijsraad (Regtering & v.d. 
Broek, 2011) naar onderwijsverbetering is bekend dat vernieuwingen vooral nog door de overheid 
worden ingegeven. Voor een cultuuromslag in het onderwijs zijn een aantal kritische succesfactoren 
nodig: vertrouwen, tijd en onverstoorbaarheid. Het is belangrijk om naar de incentives te kijken die 
een impuls kunnen geven aan onderwijsverbetering van onderop en bovenaf. Het onderwijs heeft 
vooral een overheid nodig die niet steeds weer met nieuwe wensenlijstjes komt. Op dit moment 
wordt in de sector opbrengst gericht werken volop opgepakt en hierin wordt ‘evidence based ‘ ge-
leerd. Hierin is continuïteit nodig en een verbinding met het professionaliseringsbeleid, die nu ont-
breekt.  

Wat is nu de innovatieve kracht van de sector primair onderwijs? Het lijkt nu om handje vol onder-
nemende bestuurders te gaan. Maar wat is de ruimte om hierin offensief op te treden? Dit moet in 
de context worden gezien van het besturingsparadigma waarin het primair onderwijs zich nu in be-
vindt. Er wordt nu op teveel parameters gestuurd. Er zijn andere spelregels nodig in de bestuurlijke 
context om meer ruimte te scheppen in de nu vastliggende 95% van de bekostiging. Anders blijft 
deze ruimte beperkt tot enkele procenten die kunnen worden afgeroomd en doelsubsidies.  

7.2.2 Interventies voor goed presterend stelsel 
Uit een internationaal vergelijkende studie van McKinsey (2010) kan lering worden getrokken uit 
kenmerken van goed presterende stelsels. In goed presterende stelsels is er sprake van professionele 
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standaarden, duidelijkheid over wat er wordt verwacht, hierop afgestemde prikkels en veel lerende 
gemeenschappen op basis van vrijwilligheid. Bij ieder ontwikkelingsstadium van stelselverbetering 
hoort een unieke set van interventies. De huidige interventies passen eerder bij een fase van ‘poor to 
fair’ dan bij een fase ‘good to great’.  Vooral is het onduidelijk wie er in het primair onderwijs aan de 
touwtjes trekt.  
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8 Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Op basis van de bevindingen uit het literatuuronderzoek, de casestudies en de miniconferentie ko-
men wij tot de volgende aanbevelingen voor nader onderzoek. Hier gaat het dus om het antwoord 
op de derde onderzoeksvraag: 

3. Wat zijn, mede gegeven de bevindingen bij de vraagstellingen 1 en 2, relevante en onderzoekbare 
onderwerpen voor nader onderzoek? 

 
Uit de reflectie komt naar voren dat er beleidskeuzes zijn gemaakt op basis van ‘aannames’ bij de 
werking van het instrument lumpsum. Aannames en percepties spelen eveneens voor de toepassing 
van dit instrument in de praktijk, op alle besturingsniveaus. Hierin speelt de in het vorige hoofdstuk 
omschreven besturingsparadox en belangrijke rol. Gepleit wordt voor een nader onderzoek naar 
deze aannames en percepties in combinatie met best practices in een alternatieve middeleninzet 
binnen het primaire proces. Voorafgaande aan de beide complementaire (deel)onderzoeken zouden 
een aantal werkhypothesen kunnen worden opgesteld. 

8.1 Onderzoek naar percepties en mentale modellen beleidsmakers en 
uitvoerders 
Het merendeel van bestaande onderzoeken naar financieel management en innovatie is gestoeld op 
bedrijfskundige, bestuurskundige, economische, beleidsmatige en/of wetstechnische perspectieven. 
Daarin blijft een groot deel onderbelicht van wat ‘onder de waterlinie’ aanwezig is bij politiek, be-
stuurders, toezichthouders, beleidsmakers aan gehanteerde aannames onder hun handelen, hun 
verborgen beleidstheorieën. En dat in de onderwijssoort waarin sprake is van een voor het doel van 
innovatie risicovolle set van aannames en mentale modellen, zoals deze verkenning heeft uitgewe-
zen. We noemen een aantal voorbeelden uit de voorgaande hoofdstukken. 
a. Het geld is van de scholen, niet van de besturen. 
b. De productiestructuur van basisscholen ligt vast. Kortweg: om de hoek beschikbaar van circa 

7000 scholen, in elk van die scholen 8 groepen, 1000 lesuren per jaar per kind, et cetera. 
c. Overhead dient te worden ingeperkt. 
d. Kleinschaligheid van klassen, scholen en besturen verdient de voorkeur. 
e. Innovatie stimuleer je met impulsgelden. 
f. Uitsluitend goede docenten zijn de beste garantie voor goed onderwijs. 
g. Er is weinig keuzevrijheid in de inzet van middelen. 
Het systematisch onderbelicht laten van dit type aannames en ‘productieregels’ kan betekenen dat 
de vergroting van de kennis om tot voor alle partijen effectieve en duurzame innovatiestrategieën te 
komen onvoldoende van de grond komt, dan wel te weinig gevoegd wordt door alternatieve model-
len. 

Voorstel: Organiseer een onderzoek, waarin de al aanwezige kennis vanuit de tot nu toe verrichte 
onderzoeken wordt verrijkt met een meer institutioneel economische, zo niet politiek economische 
invalshoek. Daarin moet het accent liggen op het onderkennen van de beleidstheorie achter de be-
kostiging van het primair onderwijs. Dat komt neer op de inventarisatie van de bij verschillende be-
trokken partijen in de besluitvorming over die middelenverdeling aanwezige vooronderstellingen 
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over wat werkt om via bekostiging en interne middelenverdeling de resultaten te optimaliseren en 
het innovatief vermogen te versterken. Deze partijen maken hun keuzen immers op basis van deze 
‘beleidstheorie’. Analyseer deze mede vanuit een krachtenveldbenadering. Inventariseer de over-
eenkomstige en tegengestelde aannames en percepties. Stel vast in welke mate deze financiële keu-
zes en innovatieve beslissingen beïnvloeden. Minstens zo belangrijk als het uitvoeren van een derge-
lijk onderzoek is daarbij ook te investeren in de intensieve terugkoppeling ervan met de spelers in de 
sector zelf: een bestuurlijke dialoog die een of twee spaden dieper gaat dan de ‘vluchtigheid’ de nu 
door velen wordt ervaren. Mogelijk kan daarmee de basis worden gecreëerd voor een meer effectie-
ve en haalbare realisatie van beleidsdoelstellingen en doelmatige inzet van middelen. 

8.2 Governance benadering in de verbinding van beleid en geld 
Door Ernst&Young is recentelijk een normatief kader voor financieel management ontwikkeld, dat 
vertrekt vanuit een governance benadering. Het hiervoor gehanteerde model verbindt de planning & 
controlecyclus met sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. In de ontwikkeling naar een 
financieel management staat de realisatie van organisatiedoelstellingen centraal. Een dergelijk model 
moet de samenhang en consistentie van beleid en de interne middelenverdeling optimaliseren.  

Voorstel: In een (bredere en meer diepgaande) casestudie wordt aan de hand van dit normatieve 
kader nader onderzocht wat te beïnvloeden factoren zijn die kunnen bijdragen aan een alternatieve 
middeleninzet, gericht op onderwijsverbetering.  

8.3 Good practices alternatieve middeleninzet 
Besturen en scholen hebben nog weinig sensitiviteit voor een alternatieve middeleninzet dan wel het 
beeld dat een groot deel van de begroting al ‘vast’ ligt. De bestaande (historische) inzet van middelen 
wordt gecontinueerd en in de (meerjaren)begroting wordt de tering naar de nering gezet. Daarnaast 
ontbreekt het aan inzicht in kostenposten waarop wel kan worden gestuurd en de (structurele) kos-
ten van onderwijsverbetering en –vernieuwing, waardoor er nauwelijks een basis is voor een duur-
zame innovatie. Onderwijsverbetering lijkt afhankelijk te zijn van het kunnen genereren van (tijdelij-
ke) additionele middelen.  

Voorstel: Er wordt gezocht naar voorbeelden good practices waarin juist wel wordt geëxperimen-
teerd met een alternatieve middeleninzet in het primaire proces. 
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Op verzoek van de BOPO is een verkennend onderzoek naar de relatie 
beleidsvorming – financieel beheer in het primair onderwijs uitgevoerd.  
Een grotere autonomie van onderwijsinstellingen en de invoering van de 
lumpsumbekostiging geven onderwijsinstellingen de ruimte om eigen keuzes 
te maken en eigen beleid te financieren. BOPO is vooral geïnteresseerd in het 
antwoord op de vraag of de toegenomen zelfstandigheid heeft geleid tot meer 
of minder efficiënt en effectief ontwikkelen, budgetteren en verantwoorden van 
bestaand en specifiek beleid door besturen.

In deze verkennende studie worden de volgende onderzoeksvragen 
beantwoord:
1.   Welke kennis is er in Nederland beschikbaar over de wijze waarop en de 

overwegingen waarmee besturen en individuele scholen in het primair 
onderwijs hun financiële middelen intern verdelen en verantwoorden?

2.  Op welke wijze is de interne verdeling van middelen en het financieel beleid 
ingericht bij primaire onderwijsinstellingen?

3.  Wat zijn, mede gegeven de bevindingen bij de vraagstellingen 1 en 2, 
relevante en onderzoekbare onderwerpen voor nader onderzoek?

 
Uit het onderzoek blijkt dat de sector primair onderwijs specifieke kenmerken 
heeft die van invloed kunnen zijn op de veronderstelde werking van het 
beleidsinstrument lumpsum. Vooral is gesignaleerd dat er voor deze sector 
sprake is van een specifieke besturingsparadox als het gaat om sturing op 
kwaliteit en innovatie. Er worden vraagtekens gezet bij de aannames in de 
beleidstheorie met betrekking tot de lumpsumfinanciering. Bij de interne 
middelenverdeling worden de actoren eveneens beïnvloed door aannames 
van ‘wat werkt’ en hun eigen perceptie van de werkelijkheid. Deze aannames 
en percepties zijn van invloed op de werking van de bekostiging en interne 
middelenverdeling.
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