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De financiering van basisscholen: prikkels, doelste llingen en gedrag 

 

 

 

Samenvatting 

Scholen in het primair onderwijs hebben te maken met verschillende vormen van financiering. 

Naast de algemene financiering van personeel en schoolgebouwen zijn er op verschillende 

beleidsterreinen nog tal van financieringsmodellen werkzaam, zoals Leerling Gebonden 

Financiering (LGF), Weer Samen naar School (WSNS) en het onderwijsachterstandenbeleid. 

Deze modellen zijn gericht op verschillende, soms conflicterende doelen en doelgroepen. De 

centrale vraag van dit onderzoek is hoe deze modellen het gedrag van scholen beïnvloeden. Dit 

geeft de volgende deelvragen: 

• Met welke vormen van financiering hebben scholen in het PO te maken? 

• Wat zijn de doelen hiervan? 

• Welke prikkels geven de verschillende vormen van financiering? 

• Hoe verhouden doelen en prikkels zich tot elkaar? 

• Hoe werkt de combinatie van regelingen uit voor scholen? 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het programma Beleidsgericht Onderzoek 

Primair Onderwijs (BOPO) van NWO. Met BOPO is afgesproken om het onderzoek in twee 

delen uit te voeren. Het eerste deel betreft een beschrijving en analyse van de huidige 

financieringsmodellen. Dit deel wordt afgesloten met voorspellingen/verwachtingen over het 

gedrag van scholen als gevolg van de financieringsmodellen. Het tweede deel betreft een 
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empirische toets van de verwachtingen. Het voorliggende concept betreft het eerste deel van het 

onderzoek. 

 

Financieringsmodellen, doelen en prikkels 

Naast de reguliere financiering ontvangen scholen in het primair onderwijs middelen voor vier 

specifieke beleidsterreinen (tabel 1).  

Tabel  Financieringsmodellen, doelen en prikkels 

Financiering Doel Prikkel 

   
Regulier Passend en kwalitatief goed onderwijs 

voor allen 

Ja, opheffingsnorm 

Misschien, boven opheffingsnorm 

Groepsgrootte en kwaliteit Kleinere groepen, betere kwaliteit Nee 

Onderwijsachterstanden Verminderen onderwijsachterstanden Nee 

Weer samen naar school Integratie zorgleerlingen Ja, hangt af van  

samenwerkingsverband 

Leerling gebonden financiering Integratie gehandicapte leerlingen Ja 

 

De reguliere financiering voor scholen heeft als doel dat alle kinderen passend en kwalitatief 

goed onderwijs krijgen in deugdelijk toegeruste scholen. De hoeveelheid middelen die een 

school krijgt is voor het grootste deel afhankelijk van het aantal leerlingen (input financiering). 

Er is geen directe relatie tussen de hoeveelheid toegekende middelen en het bereiken van 

doelen. De belangrijkste prikkel in de reguliere financiering is de opheffingsnorm. Om te 

kunnen voortbestaan dienen scholen minstens het aantal leerlingen van de opheffingsnorm te 

hebben. Voor scholen met meer leerlingen dan de opheffingsnorm zijn er geen directe prikkels 

in de reguliere financiering. Wel is het aannemelijk dat scholen een terugloop van het aantal 

leerlingen zullen willen vermijden. De concurrentie om leerlingen met andere scholen kan dan 

een prikkel geven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Scholen kunnen echter ook 

op andere wijzen, bijvoorbeeld door actieve werving in de buurt, trachten meer leerlingen aan te 

trekken. In regelingen rond ‘Groepsgrootte en kwaliteit’ en ‘Onderwijsachterstanden’ zijn er 

geen directe prikkels en is sprake van inputfinanciering. Er is geen directe relatie tussen de 

financiering en het bereiken van de gestelde doelen. De regelingen voor zorgleerlingen kennen 

wel een directe relatie tussen het doel ‘Integratie in het reguliere onderwijs’ en de financiering. 

Het doel van het Weer Samen Naar School beleid is om leerlingen die speciale zorg en 

begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld leerlingen met gedrag- en opvoedingsproblemen, te 

integreren in het reguliere basisonderwijs en hen zorg op maat aan te bieden. Hiervoor zijn 

samenwerkingsverbanden gevormd van basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Elk samenwerkingsverband krijgt een vast budget voor 5 procent zorgleerlingen (3,2 procent 

voor het speciaal basisonderwijs en 1,8 procent voor het regulier basisonderwijs). Als een 

school meer dan 2 % van haar leerlingen verwijst naar het speciaal onderwijs moet de school 

zorgmiddelen afstaan. Als scholen meer leerlingen zelf opvangen kunnen zij over meer 
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middelen beschikken. Daardoor bestaat er een directe relatie tussen de financiering en het doel 

van Weer Samen naar School: integratie van zorgleerlingen. Ook bij de ‘Leerling gebonden 

financiering’ is er een directe relatie tussen financiering en het doel van de regeling.  

 

Prikkels door specifieke elementen uit regelingen 

Sommige regelingen kennen specifieke elementen die prikkels kunnen geven aan scholen. De 

belangrijkste daarvan zijn: 

• de drempel van 9 % in de gewichtenregeling; 

Scholen met minder dan 9 % achterstandsleerlingen ontvangen geen extra middelen voor 

achterstandsleerlingen. Dit kan er toe leiden dat scholen met weinig achterstands-leerlingen 

meer terughoudend zullen zijn in het accepteren van achterstandsleerlingen dan scholen die 

boven de drempel van 9 % zitten. 

• het schaalniveau van de directie 

Het schaalniveau van de directie van een basisschool hangt af van het aantal leerlingen. Door 

meer leerlingen aan te trekken kunnen directeuren van scholen hun beloning verhogen. Kritieke 

grenzen liggen bij 100 en bij 900 leerlingen. 

• ervaring is ‘gratis’ in de bekostiging van leraren 

De personele kosten van scholen worden bekostigd volgens het Formatiebudgetsysteem (FBS). 

De hoeveelheid formatie wordt bepaald door het aantal leerlingen. De kosten van dit personeel 

kunnen scholen declareren. Het gevolg hiervan is dat het voor een school financieel niet 

uitmaakt of een leraar met weinig ervaring of een leraar met veel ervaring wordt aangenomen. 

In feite betekent dit betekent dat ervaring gratis wordt voor scholen. Als scholen ervaring 

belangrijk achten voor goed onderwijs zou dit scholen kunnen prikkelen om vooral ervaren 

leraren aan te nemen.  

 

De combinatie van regelingen 

Hoe verhouden de doelstellingen van de verschillende financieringsmodellen zich tot elkaar, 

versterken ze elkaar of zijn ze conflicterend? Op hoofdlijnen kunnen twee doelstellingen 

worden onderscheiden: 

• Het verbeteren van de prestaties van leerlingen; 

• Integratie van zorgleerlingen. 

 

De doelstellingen van de reguliere financiering, groepsgrootte en kwaliteit en het 

onderwijsachterstandenbeleid lopen parallel. De middelen zijn bedoeld om de kwaliteit van het 

onderwijs voor alle leerlingen of specifieke doelgroepen (onderbouw, achterstandsleerlingen) te 
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verbeteren en daarmee hun prestaties te bevorderen. Het Weer Samen naar School beleid en de 

Leerling Gebonden Financiering richten zich op de integratie van zorgleerlingen. Deze 

doelstelling kan strijdig zijn met de doelstelling om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. De integratie van zorgleerlingen kan ten koste gaan van de kwaliteit van het 

leerproces van de andere leerlingen. Zo kunnen leerlingen met gedragsproblemen de dagelijkse 

gang van zaken verstoren waardoor de kwaliteit van het onderwijs voor de andere leerlingen 

negatief wordt beïnvloed. Scholen kunnen dan de kwaliteit van het onderwijs voor de ‘andere 

leerlingen’ verbeteren door bepaalde leerlingen te verwijzen. Integratie is het tegendeel van 

verwijzen.  

 

Voorspellingen: mogelijk gedrag van scholen 

Hoe reageren scholen op de prikkels uit de financieringsmodellen? Op grond van de 

theoretische analyse kunnen we slechts voorspellingen doen over het gedrag van scholen. 

Alleen een empirische analyse kan laten zien hoe scholen reageren.  

De opheffingsnorm 

De belangrijkste prikkel voor scholen in de reguliere financiering betreft de opheffingsnorm. 

Scholen dienen meer leerlingen te hebben dan de opheffingsnorm. Scholen in de ‘gevarenzone’ 

ondervinden een sterke prikkel om meer leerlingen aan te trekken. Het is dan de vraag hoe 

scholen hierop reageren, bijvoorbeeld door de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren of door 

het uitbreiden van hun wervingsactiviteiten. 

Spanning integratie en kwaliteit 

De doelstelling en prikkel vanuit het WSNS- en LGF- beleid kan strijdig zijn met de 

doelstelling om de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen te verbeteren. Welke 

oplossingen zijn er voor scholen om deze spanning te verminderen?  

• Selectief verwijzen:  

Als een school meer dan 2 % zorgleerlingen zou willen verwijzen kan dit betekenen dat de 

school middelen moet afstaan aan het samenwerkingsverband. In dat geval kan een school 

ervoor kiezen om selectief te verwijzen en vooral leerlingen te verwijzen die het onderwijs van 

anderen verstoren. Dit zou ertoe kunnen leiden dat voor bepaalde problemen wel zorg gezocht 

wordt en voor andere, minder verstorende, problemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, geen 

middelen worden ingezet.  

• Weglek naar andere regelingen 

De budgettering van WSNS kan leiden tot druk op andere regelingen zoals het speciaal 

onderwijs, hetgeen een open einde regeling is, beheerst door objectieve indicatiestelling. Als 

leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen worden gaat dit niet ten koste van het WSNS 



 

 5 

zorgbudget. Scholen kunnen de bovengenoemde spanning tussen de doelstellingen oplossen 

door leerlingen met problemen op het grensgebied tussen speciaal basis- en speciaal onderwijs 

vaker te verwijzen naar het speciaal onderwijs. 

• De kosten van verwijzen afwentelen op het collectief 

Een derde manier om de spanning tussen de doelstellingen op te lossen is het afwentelen van de 

kosten op het collectief van scholen in het samenwerkingsverband. Dit hangt af van de 

afspraken binnen het samenwerkingsverband en mogelijk ook van de vormgeving van het 

samenwerkingsverband. Zo kan verwacht worden dat een school gemakkelijker kan ‘free-riden’ 

op het collectief naarmate het samenwerkingsverband groter is (de relatieve omvang van 

wachtlijsten kan hierover aanwijzingen geven).  

De 9 % drempel in de gewichtenregeling 

Scholen met minder dan 9 % achterstandsleerlingen ontvangen geen extra middelen voor 

achterstandsleerlingen. Dit kan er toe leiden dat scholen met weinig achterstandsleerlingen meer 

terughoudend zullen zijn in het accepteren van achterstandsleerlingen dan scholen die boven de 

drempel van 9 % zitten. Dit beïnvloedt de verdeling van achterstandsleerlingen over scholen. 

Het gevolg zou kunnen zijn dat er relatief weinig scholen zijn met ‘ongefinancierde 

achterstandsleerlingen’, bijvoorbeeld met 5 tot 8 procent achterstandsleerlingen.  

Directie schalen 

Het schaalniveau van de directie van een basisschool hangt af van het aantal leerlingen. Door 

meer leerlingen aan te trekken kunnen directeuren van scholen hun beloning verhogen. Kritieke 

grenzen liggen bij 100 en bij 900 leerlingen. Als directeuren gevoelig zijn voor deze prikkel zou 

dit tot uitdrukking kunnen komen in de verdeling van scholen naar leerlingenaantal. We zouden 

dan verwachten dat er relatief meer scholen net boven de 100 en 900 leerlingen zitten.  

Ervaring is gratis in het Formatie Budget Systeem 

Ervaring is gratis in het Formatie Budget Systeem. Als scholen ervaring belangrijk vinden bij 

het aannemen van personeel verwachten we dat scholen vooral ervaren docenten zullen 

aantrekken en willen behouden. De verwachting is dan dat de gemiddelde leeftijd van het 

personeel in het primair onderwijs hoger zal zijn dan in sectoren waarin meer ervaring leidt tot 

hogere kosten. Het zal echter lastig zijn om dit effect te isoleren van de bekende ‘lock-in’ 

effecten uit het onderwijs, namelijk dat de onderwijsarbeidsmarkt een vrij gesloten segment is 

van de arbeidsmarkt met weinig toegang tot andere beroepen. 

 

Voorstel tweede deel van het onderzoek 

Het voorstel is om in het tweede deel van het onderzoek na te gaan of scholen reageren op de 

prikkels uit de financieringsmodellen. De aanpak daarvoor is tweeledig. Allereerst zullen 
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gesprekken worden gevoerd met enkele directeuren van basisscholen. De gesprekken dienen 

duidelijk te maken in hoeverre directeuren van basisscholen de prikkels herkennen en hoe zij 

daar mee omgaan. Vervolgens zal voor enkele cases worden nagegaan of de voorspellingen uit 

de voorgaande paragraaf empirisch kunnen worden onderbouwd. Gezien de beschikbaar tijd 

zullen de empirische analyses vooral verkennend van aard zijn. Kunnen we op grond van de 

beschikbare micro-gegevens (PRIMA en CITO-gegevens), alsmede statistieken over het 

verwijsgedrag van scholen, aanwijzingen vinden dat scholen reageren op de prikkels zoals die 

in het voorgaande zijn beschreven? De cases waar we ons op willen richten zijn: de 

opheffingsnorm, de 9 %-drempel, de directieschalen en de spanning tussen integratie en 

kwaliteit. Van alle prikkels mogen we verwachten dat de opheffingsnorm de sterkste prikkel 

aan scholen geeft. Het gaat dan namelijk om het voortbestaan van de school. Een analyse van de 

effecten van deze prikkel kan ook inzicht geven in fundamentele aspecten van de discussie over 

marktwerking in het onderwijs. De sterkste en meest fundamentele prikkel door marktwerking 

komt immers voort uit de dreiging dat een school gaat verdwijnen. De analyse kan laten zien 

hoe scholen reageren als die dreiging reëel is. De spanning tussen integratie en kwaliteit is een 

belangrijke en gecompliceerde vraag. Een punt van twijfel is de empirische haalbaarheid. 

Vanwege het relatief kleine aantal verwijzingen zal het waarschijnlijk lastig zijn om effecten te 

vinden. Het voorstel is om wel naar deze spanning te kijken aan de hand van geaggregeerde 

gegevens over de ontwikkeling van het verwijsgedrag van scholen in de tijd. 

Het eindproduct van het tweede deel van het onderzoek zal bestaan uit een beschrijving van de 

inzichten en ervaringen van directeuren van basisscholen over de invloed van prikkels op het 

gedrag van scholen, gecombineerd met het resultaat van de empirische cases. Gevoegd bij de 

resultaten van het eerste deel levert deze studie dan een overzicht van de financieringsmodellen 

en de prikkels en doelen voor scholen alsmede inzicht in de gevoeligheid van scholen voor deze 

prikkels.  
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1 Inleiding en probleemstelling 

Scholen in het primair onderwijs hebben te maken met verschillende vormen van financiering. 

Naast de algemene financiering van personeel en schoolgebouwen zijn er op de verschillende 

beleidsterreinen nog tal van financieringsmodellen werkzaam, zoals Leerling Gebonden 

Financiering (LGF), Weer Samen naar School (WSNS) en het onderwijsachterstandenbeleid. 

Deze modellen dragen op een verschillende manier bij aan het totaal van middelen van een 

school, bereiken de school via verschillende wegen en onder verschillende voorwaarden. Voorts 

zijn de modellen gericht op verschillende, soms conflicterende, doelen en doelgroepen. Vanuit 

het programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van NWO is aan het CPB 

gevraagd een project uit te voeren over de rol van financiering van basisscholen bij het al of niet 

bereiken van beleidsdoelstellingen. Daarvoor zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Met welke vormen van financiering hebben actoren (scholen, directies en besturen) in het 

primair onderwijs te maken? 

2. Door welke incentive-structuur worden die financieringsvormen gekenmerkt a) vanuit het 

perspectief van de overheid, en b) vanuit het perspectief van de gebruikers? Is er sprake van 

overeenstemming of juist van verschillen tussen de verschillende perspectieven. 

3. Maken scholen gebruik van de beschikbare regelingen a) in termen van het verwerven van de 

middelen, en b) in termen van aanwending van de middelen, en c) gebruiken de scholen de 

middelen op de bedoelde wijze voor de beoogde doelen? 

4. Is het mogelijk om een omschrijving te geven van beleidsconform optimaal gebruik van de 

verschillende financieringsregelingen en –stromen? 

5. In welke mate en op welke wijze wijkt het praktische gebruik van de regelingen af van dit 

beleidsconforme optimale gebruik? Betreft dit alle regelingen in gelijke mate of zijn bepaalde 

regelingen meer problematisch dan andere? 

6. Wat verklaart het niet optimale gebruik? 

7. Welke voorstellen voor verbetering kunnen er worden gedaan, met name rekening houdend met 

de wijzigingen die optreden in de lump sum bekostiging? 

 

Op grond van bovenstaande vragen is een voorstel ingediend bij BOPO en is afgesproken om 

een project uit te voeren in twee delen. In de volgende paragraaf wordt deze aanpak en de 

afspraak met BOPO nader toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de economische theorie 

van financiële prikkels en de toepassing hiervan in het onderwijs. In de volgende paragrafen 

worden de verschillende financieringsmodellen in het primair onderwijs beschreven en een 

analyse uitgevoerd van de prikkels en doelstellingen van deze modellen.  
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2 Aanpak en afspraak met BOPO 

Dit project gaat over de invloed van de financiering van scholen op het bereiken van 

beleidsdoelstellingen. De eerste vraag die zich dan opdringt is: zijn scholen überhaupt wel 

gevoelig voor financiële prikkels? Het onderwijs lijkt immers bij uitstek een sector waar 

intrinsiek gemotiveerde mensen werken. Zijn andere prikkels, die bijvoorbeeld voortkomen uit 

de beroepseer van de professionals in het onderwijs, niet veel belangrijker? Op voorhand is het 

dan ook niet duidelijk of financiële prikkels invloed hebben op het gedrag van scholen en hun 

personeel. Dit kan alleen worden vastgesteld door te kijken naar het gedrag van scholen. 

Daarom is in dit project gekozen voor een aanpak in twee delen. Het eerste deel betreft een 

beschrijving en analyse van de huidige financieringsmodellen gericht op de volgende vragen: 

• Met welke vormen van financiering hebben scholen in het PO te maken? 

• Wat zijn de doelen hiervan? 

• Welke prikkels geven de verschillende vormen van financiering? 

• Hoe verhouden doelen en prikkels zich tot elkaar? 

• Hoe werkt de combinatie van regelingen uit voor scholen? 

 

De antwoorden op deze vragen zijn gebaseerd op documentanalyse en gesprekken met 

deskundigen van de ministeries van OCW en Financiën. Dit deel wordt afgesloten met 

voorspellingen/verwachtingen over het gedrag van scholen als gevolg van de 

financieringsmodellen. Het tweede deel richt zich op het gedrag van scholen in reactie op de 

financieringsmodellen. Het voorliggende concept betreft het eerste deel van het onderzoek. Met 

BOPO is afgesproken om na het eerste deel een voorstel te maken voor het tweede deel en dit 

ter goedkeuring voor te leggen.  
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3 Theorie en context 

Bij economische analyses van prikkels speelt het zogenoemde principal/agent model een 

belangrijke rol. De cruciale vraag in dit model is: hoe kan de opdrachtgever (de principaal) de 

opdrachtnemer (de agent) ertoe bewegen om de door de opdrachtgever gewenste taak uit te 

voeren, tegen minimale kosten voor de opdrachtgever. Het probleem is namelijk dat de 

opdrachtgever vaak niet goed kan waarnemen in hoeverre de opdrachtnemer zich inspant om de 

resultaten te bereiken en of de resultaten van de opdrachtnemer goed of slecht zijn. De 

opdrachtnemer beschikt over een informatievoorsprong (asymmetrische informatie). Als de 

opdrachtgever bijvoorbeeld de opdrachtnemer vriendelijk zou vragen om de gewenste taak uit 

te voeren, zou de uitkomst wel eens kunnen tegenvallen. De opdrachtnemer kan zijn eigen 

belangen nastreven, en die hoeven niet parallel te lopen met de belangen van de opdrachtgever. 

In de praktijk blijkt er vaak sprake te zijn van een discrepantie tussen de doelstelling van de 

opdrachtgever en die van de opdrachtnemer, en zal de opdrachtgever de opdrachtnemer op de 

één of andere manier moeten prikkelen om de gewenste taken uit te voeren. Het gebruik van 

financieringsmodellen is een manier hiervoor. De opdrachtgever kan ervoor zorgen dat de 

opdrachtnemer de gewenste doelen nastreeft door de financiering van de opdrachtnemer 

afhankelijk te maken van deze doelen. Een voorbeeld daarvan is prestatiebekostiging: de 

beloning van de opdrachtnemer hangt dan af van de prestaties.  

De organisatie van het onderwijs: meerdere principa len 

Het onderwijs kent vier belangrijke actoren: de scholen, de Inspectie van het onderwijs, de 

leerlingen en hun ouders, en het openbaar bestuur. Scholen hebben te maken met twee 

belangrijke principalen: de overheid, en de leerlingen en hun ouders. De overheid bekostigt de 

instellingen, en ziet, via de Inspectie van het Onderwijs, toe op de kwaliteit. Ook 

vertegenwoordigt het parlement en de regering het bredere maatschappelijke belang van goed 

onderwijs (de uiteindelijke principaal van het onderwijs is de maatschappij). Leerlingen en hun 

ouders zijn de ‘klanten’ van de scholen, en zijn direct gebaat bij kwalitatief goed onderwijs. In 

het onderhavige project staat de bekostigingsrelatie tussen de overheid en de scholen, zoals 

vormgegeven via de verschillende financieringsmodellen, centraal. Deze relatie kan echter niet 

los gezien worden van de andere relaties van scholen met hun omgeving: leerlingen/ouders en 

de Inspectie van het Onderwijs. Leerlingen en hun ouders kiezen een school en hebben daarmee 

direct invloed op de financiering van scholen. De concurrentie tussen scholen die daarvan het 

gevolg is kan scholen prikkelen om goede prestaties te leveren en daarmee aantrekkelijk te zijn 

voor nieuwe ‘klanten’. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de prestaties van 

scholen en bewaakt daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Slechte beoordelingen van scholen 

kunnen consequenties hebben voor de financiering, ofwel via het keuzegedrag van 

leerlingen/ouders, ofwel via het stopzetten van de bekostiging. Bij de bespreking van de 
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financieringsmodellen zal ook aandacht worden besteed aan deze (andere) relaties van scholen 

met hun omgeving.  

Hoe werken prikkels voor scholen? 

Scholen zijn complexe organisaties met meerdere niveau’s: het bestuur, de directie, het 

onderwijzend en ondersteunend personeel. Het is dan de vraag op welk niveau de prikkels 

aangrijpen. Stel dat het leerlingenaantal van een school zodanig afneemt dat opheffing dreigt. 

De opheffingsnorm geeft in dat geval een prikkel aan de school om meer leerlingen te werven. 

Hoe vertaalt zich dit dan naar de verschillende niveaus binnen een school? Anders gezegd, wie 

ondervindt de prikkel en tot welk gedrag zet de prikkel aan? In dit voorbeeld ligt het voor de 

hand dat de prikkel in eerste instantie invloed heeft op de schooldirecteur. Als de school 

opgeheven wordt verliest de directeur immers zijn/haar baan. De directeur kan vervolgens het 

onderwijzend personeel proberen aan te zetten tot goede prestaties, zodat de kwaliteit van het 

onderwijs op de school stijgt en de school aantrekkelijker wordt voor leerlingen en ouders. De 

directeur zou er ook voor kunnen kiezen om meer leerlingen te werven via 

promotiebijeenkomsten. Bij de analyse van prikkels voor scholen is het derhalve van belang om 

na te gaan op welk niveau een prikkel zou kunnen aangrijpen.  

Een andere belangrijke vraag bij het gebruik van prikkels is: welke doelstellingen heeft de 

principaal, hoe duidelijk en eenduidig zijn deze, hoe meetbaar en toerekenbaar zijn de prestaties 

van de opdrachtnemers? Het onderwijs heeft vele doelstellingen, bijvoorbeeld de cognitieve 

ontwikkeling van leerlingen op verschillende terreinen, het ontwikkelen van sociale 

competenties en het bevorderen van goed burgerschap. De economische literatuur laat zien dat 

opdrachtnemers die meerdere taken moeten uitvoeren, zich vooral richten op de taken waarop 

ze worden ‘afgerekend’, onder verwaarlozing van andere taken (zie bijvoorbeeld Holmstrom en 

Milgrom, 1991 of Brickley en Zimmerman, 1999). Belangrijk daarbij is ook de meetbaarheid en 

toerekenbaarheid van de prestaties van de opdrachtnemers. Harde prikkels, zoals 

prestatiebekostiging, werken beter naarmate de prestaties beter meetbaar en toerekenbaar zijn. 

In het onderwijs is het meten van prestaties niet eenvoudig, vooral omdat de belangrijkste input, 

de geschiktheid van de leerling, lastig te meten is. Daar komt bij dat de prestaties van leerlingen 

niet alleen tot stand komen door bijdragen vanuit de school, maar dat ook buitenschoolse 

factoren zoals de ondersteuning door ouders, belangrijk zijn. Dit betekent dat het gebruik van 

harde prikkels in het onderwijs niet zonder problemen is (Canton en Webbink, 2004).  

Niet alleen financiële prikkels 

Dit onderzoek richt zich op financiële prikkels voor scholen. Benadrukt moet worden dat het 

gedrag van scholen ook door andere factoren kan worden beïnvloed. In het onderwijs wordt dan 

vaak gewezen op de intrinsieke motivatie van leraren of de beroepseer van professionals. De 

economische literatuur laat zien dat harde financiële prikkels, zoals prestatiebeloning, nadelig 
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kunnen uitpakken wanneer werknemers intrinsiek gemotiveerd zijn. Uit experimenteel 

onderzoek (Kreps (1997), Frey and Jegen (2001)) blijkt dat extrinsieke (financiële) prikkels ten 

koste kunnen gaan van intrinsieke motivatie, zelfs van die activiteiten waarvoor de 

opdrachtnemer wordt beloond.  

Veranderingen in financieringsmodellen 

Financieringsmodellen veranderen regelmatig. Een belangrijk ontwikkeling in de afgelopen 

jaren is de vereenvoudiging van de modellen en het zoveel mogelijk lineair maken van de 

toekenning van middelen. Een andere belangrijke verandering is het vergroten van de 

autonomie van scholen ten aanzien van de inzet van middelen. In augustus 2006 wordt het 

declaratiestelsel vervangen door lumpsum bekostiging. Scholen kunnen dan zelf beslissen hoe 

zij de middelen willen inzetten. In dit project wordt vooral gekeken naar de modellen zoals die 

de afgelopen jaren golden voor basisscholen. De verandering vanaf augustus 2006 heeft 

betrekking op de wijze waarop scholen hun middelen kunnen inzetten, en niet op de criteria 

voor toekenning van middelen aan scholen. 
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4 De financieringsmodellen 

In deze paragraaf geven we een beschrijving van de financieringsmodellen uit het primair 

onderwijs. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de formele doelstellingen en de wijze van 

financiering. Achtereenvolgens bespreken we de reguliere financiering en de specifieke 

regelingen voor ‘groepsgrootte en kwaliteit’, ‘achterstands- en zorgleerlingen’. 

4.1 De reguliere financiering 

Doel 

De algemene beleidsdoelstelling voor het primair onderwijs is dat alle kinderen passend en 

kwalitatief goed onderwijs krijgen in deugdelijk toegeruste scholen. Het gaat hierbij om 

kinderen in de leeftijdscategorie van ongeveer 4 tot 12 (maximaal 14) jaar en jongeren van 

ongeveer 4 tot en met 19 jaar, die door een handicap of gedragsstoornis zijn aangewezen op een 

orthopedagogische en orthodidactische benadering.  

Tabel 4.1 Scholen en leerlingen in het primair onde rwijs 2002-2004 

Scholen 2002 2003 2004 

    
Basisonderwijs 7021 6994 6973 

Speciaal basisonderwijs 354 348 328 

(Voorgezet) speciaal onderwijs 329 324 324 

Totaal 7704 7666 7625 

Leerlingen (x 1000)    

Basisonderwijs 1550 1548 1549 

Speciaal basisonderwijs 52,1 51,4 50,1 

(Voorgezet) speciaal onderwijs 52,1 54,9 57,1 

Totaal 1654 1654 1656 

    
Uitgaven per leerling (x 1000 Euro)    

Basisonderwijs 3,7 3,9 4,0 

Speciaal basisonderwijs 7,7 8,2 8,8 

(Voorgezet) speciaal onderwijs 13,6 14,2 15,0 

 
Bron: Jaarverslag OCW 2004, p. 26. 

 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren is in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de 

Wet op de expertisecentra (WEC) vastgelegd dat de (rijks)overheid een stelsel van 

basisscholen, respectievelijk een stelsel van scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in 

stand houdt. Het primair onderwijs omvat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 

en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het speciaal basisonderwijs is onderwijs aan leerlingen met 

leer- en opvoedproblemen. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is onderwijs aan leerlingen met 
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een handicap en ernstige gedragsmoeilijkheden. Tabel 1 geeft het aantal scholen, leerlingen en 

de uitgaven per leerling in de afgelopen jaren.  

Financiering 

De reguliere bekostiging voor de scholen in het primair onderwijs bestaat uit bekostiging voor 

personeel, materieel en huisvesting. Middelen voor personeel en materieel ontvangen scholen 

van het Rijk. Het grootste deel van de personele kosten in het po wordt bekostigd volgens het 

Formatiebudgetsysteem (FBS). Met dit systeem wordt aan scholen jaarlijks een formatiebudget 

toegekend in de vorm van formatie reken eenheden (fre’s). Elke functie die in de formatie van 

een school kan voorkomen ‘kost’ de school een aantal fre’s. Het formatiebudget waarover de 

school kan beschikken is voor het overgrote deel afhankelijk van de leerlingenaantallen op de 

teldatum (T-1). Het grootste deel van de materiële kosten van scholen wordt bekostigd volgens 

het Velo-systeem (vereenvoudigd Londo-systeem). De vergoeding die voor een school wordt 

berekend is voor het grootste deel afhankelijk van het aantal leerlingen of het berekend aantal 

leerlinggroepen. De middelen voor huisvesting worden via het Gemeentefonds over gemeenten 

verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. De uitgaven van 

het Rijk voor het primair onderwijs in 2004 bedragen 7,6 miljard Euro (exclusief huisvesting). 

De personele uitgaven hebben hierin het grootste aandeel. Naast de reguliere bekostiging 

ontvangen scholen middelen via specifieke uitkeringen aan gemeenten en via 

samenwerkingsverbanden. In het kader van projecten ontvangen scholen van het ministerie ook 

incidentele middelen. Daarnaast kunnen scholen een ouderbijdrage vragen en middelen 

aanvaarden van sponsors en donateurs. Tabel 2 geeft de uitgaven van het Rijk aan het primair 

onderwijs in de afgelopen jaren. 

Tabel 4.2 Uitgaven aan primair onderwijs 2002-2004 (x miljoen Euro) 

 2002 2003 2004 

    
Toerusting 4892 5063 5277 

personeel 4017 4178 4348 

materieel 779 781 805 

Kwaliteit 498 645 655 

groepsgrootte 488 631 639 

Toegankelijkheid 1486 1537 1591 

Achterstandenbeleid 609 597 597 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 538 596 637 

Weer samen naar school 314 321 332 

Totaal 6877 7245 7574 

 
Bron: Jaarverslag OCW 2004, p. 24. 
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4.2 Groepsgrootte en kwaliteit onderbouw 

Doel  

Het verkleinen van groepen in de onderbouw en het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

 

Vanaf 1 augustus 1997 ontvangen scholen extra geld om de groepen in de onderbouw te 

verkleinen en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit extra geld is stapsgewijs aan 

scholen toegekend. In augustus 2002 is de laatste stap gezet. De totale investeringen voor 

groepsverkleining en kwaliteitsverbetering in de onderbouw bedragen dan jaarlijks ruim 636 

miljoen Euro (ongeveer 820 Euro per leerling in de onderbouw).1 Het geld is bestemd voor 

extra personeel en het invoeren van kwaliteitsverbeteringen en voor huisvesting (100 miljoen 

Euro). Het geld wordt besteed aan kleinere groepen maar ook aan het volgen van de 

vorderingen van leerlingen, het kiezen van goede leermiddelen en aan personeelsvoorziening. 

Het geld voor huisvesting gaat naar gemeenten. Tot voor kort mocht de extra formatie alleen 

worden aangewend voor het onderwijs in de onderbouw. De keuze voor de onderbouw kwam 

voort uit de bestaande omvang van de groepen (in de onderbouw waren ze het grootst), het 

belang van vroege ontwikkeling en het verwijzen naar het speciaal onderwijs (gebeurde veel in 

groep 3 en 4). Vanaf het schooljaar 2003-2004 kunnen scholen zelf beslissen in welke leerjaren 

ze het geld voor de groepsverkleining inzetten. 

Financiering 

Scholen ontvangen meer middelen voor een leerling in de onderbouw dan voor een leerling in 

de bovenbouw. De toekenning van middelen is gebaseerd op de leeftijd van de leerling. Voor 

leerlingen die op 1 oktober (T-1) niet ouder zijn dan 7 jaar ontvangen scholen additionele 

middelen.  

4.3 Onderwijsachterstandenbeleid  

Doel 

Verminderen van onderwijsachterstanden van leerlingen die vanuit hun sociaal milieu het risico 

lopen om een achterstand te hebben. 

 

Deze doelstelling wordt nagestreefd via scholen en gemeenten. Scholen krijgen financiële 

middelen in het kader van de gewichtenregeling. Gemeenten krijgen een specifieke uitkering, 

waarin met ingang van 1 augustus 2002 de middelen voor het Gemeentelijk Onderwijs 

Achterstandenbeleid (GOA), de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Onderwijskansen 
 
1 Daarbij is er van uitgegaan dat de helft van de leerlingen in het basisonderwijs in de onderbouw zit.  
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(OK) zijn gebundeld tot één budget en over de GOA-gemeenten verdeeld. Tabel 4.3 geeft de 

beschikbare middelen voor het achterstandenbeleid. 

Tabel 4.3 Ingezette middelen onderwijsachterstanden  2002-2004 (x miljoen Euro) 

 2002 2003 2004 

    
GOA (inclusief onderwijskansen, voor- en vroegschoolse educatie) 223 205 228 

Gewichtenregeling 280 286 280 

Overig (Oalt, e.d.) 106 106 89 

Totaal 609 597 597 

 
Bron: Jaarverslag OCW 2004, p. 36, (OCW, 2005). 

 

Gewichten regeling 

Scholen met een hoog percentage achterstandskinderen ontvangen rechtstreeks extra middelen. 

De extra middelen zijn bedoeld om onderwijsachterstanden te bestrijden.  

De doelgroep bestaat uit leerlingen die vanuit hun sociaal milieu een onderwijsachterstand 

kunnen hebben. De gewichtenregeling onderscheidt vier categorieën leerlingen die het risico 

lopen om een onderwijsachterstand op te lopen. Elke categorie heeft een bepaald ‘gewicht’ dat 

aangeeft hoeveel extra geld een school krijgt om eventuele achterstanden van deze leerlingen te 

voorkomen en bestrijden: 

• Gewicht 0,25: kinderen van laag opgeleide autochtone ouders; 

• Gewicht 0,4 : schipperskinderen; 

• Gewicht 0,7: woonwagen- en zigeunerkinderen; 

• Gewicht 0,9: leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond met laag opgeleide 

ouders. 

 

Tabel 4.4 Leerlingen verdeeld naar gewicht 2002-200 4 (x 1000) 

Gewicht 2002 2003 2004 

    
Geen gewicht 1148 1165 1182 

0,25 197,6 183,3 171,3 

0,4 1,1 1,1 1,0 

0,7 3,1 3,0 3,0 

0,9 200,0 195,4 191,8 

Totaal 1550 1548 1549 

 
Bron: Jaarverslag OCW 2004, p. 36. 

 

In de gewichtenregeling is een drempelwaarde van 9 % ingebouwd. Alle scholen worden geacht 

de eerste 9 % achterstandsgewichten van het totaal aantal leerlingen zelf op te vangen. Vanaf 9 

% ontvangen zij additionele middelen. Dat betekent dat een school pas additionele middelen 

ontvangt als minstens 10 % van haar leerlingen het gewicht 0,9 heeft of minstens 36 % van haar 
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leerlingen het gewicht 0,25 heeft of een combinatie hiervan die sommeert tot 9 % 

achterstandsgewichten.  

Gemeentelijk Onderwijsachtestandenbeleid (GOA) 

Gemeenten ontvangen van het rijk financiële middelen voor het GOA-beleid. Het GOA-budget 

maakt het mogelijk voor gemeenten om maatregelen te treffen op gemeentelijk niveau 

(bijvoorbeeld naschoolse programma’s) en om individuele scholen aan te moedigen om 

achterstanden te bestrijden. De gedachte is dat op lokaal niveau een integrale aanpak van 

onderwijsachterstanden beter mogelijk is. Scholen werken samen met andere instellingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdhulpverlening, welzijn, gezondheidszorg of sport. In 

overleg met de schoolbesturen maken gemeenten een onderwijsachterstandenplan, telkens voor 

een periode van vier jaar. Daarin staat onder andere welke problemen aangepakt moeten 

worden, wie dat gaat doen en hoe, en wat het resultaat van de inspanningen moet zijn.  

De doelstellingen voor gemeenten legt het ministerie van OCW vast in het Landelijk 

Beleidskader GOA (LBK). Voor de tweede periode van het GOA-beleid zijn voor het primair 

onderwijs de volgende doelstellingen opgenomen: 

• Voor- en vroegschoolse educatie. Het doel is 50 % deelname aan VVE-programma’s door de 

doelgroep. 

• Beheersing van de Nederlandse taal. Het doel is dat in 2006 de taalachterstand van de 

doelgroepleerlingen met 25 % is gereduceerd ten opzichte van 2002. 

 

Onderwijskansenbeleid 

Onderdeel van GOA is het onderwijskansenbeleid. Het doel van het onderwijskansenbeleid is 

om de kwaliteit en effectiviteit van scholen met veel achterstandsleerlingen te verbeteren. Met 

als hoger doel: verbetering van de prestaties van deze leerlingen. Daarvoor worden twee 

strategieën gevolgd: 

• Extra faciliteiten voor alle scholen in het primair onderwijs met veel achterstandsleerlingen 

• De onderwijskansenaanpak gericht op kwaliteitsverbetering van individuele scholen. 

 

Financiering 

De financiering van het onderwijsachterstandenbeleid is zo ingericht dat scholen die meer 

achterstandsleerlingen hebben meer middelen ontvangen waarmee zij extra formatie kunnen 

aantrekken.  
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4.4 Weer samen naar school 

Doel 

Integratie van zoveel mogelijk leerlingen met behoefte aan extra zorg in het regulier 

basisonderwijs en het aanbieden van zorg op maat. Het tweede doel is het beheersen van de 

kosten door toekenning van een vast zorgbudget aan samenwerkingsverbanden van reguliere en 

speciale scholen voor basisonderwijs. 

 

Het uitgangspunt van het Weer Samen naar School-beleid is zorg naar de leerlingen brengen, in 

plaats van de leerling naar de zorg brengen. Het WSNS-beleid stelt scholen (beter) in staat om 

met specifieke zorgbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat gebeurt enerzijds door 

basisscholen extra geld en hulpmiddelen te geven. Anderzijds werken basisscholen intensief 

samen met speciale scholen voor basisonderwijs.  

 

De doelgroep is basisschoolleerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben: kinderen 

die moeilijk leren of gedrags- en opvoedingsproblemen hebben (bijvoorbeeld leerlingen die in 

het verleden werden verwezen naar LOM, MLK, IOBK (in hun ontwikkeling bedreigde 

kleuters) alsmede leerlingen met ADHD, dylexie, bepaalde vormen van autisme). Ook 

hoogbegaafde leerlingen vallen onder de doelgroep.  

Volgens de Rekenkamer (2005) is de doelgroep niet scherp afgebakend en is er geen objectieve 

indicatiestelling.2 Volgens de Minister zijn geen eenduidige medische of orthopedagogische 

criteria beschikbaar en aan landelijke criteria kleven grote bezwaren (stigmatisering, extra 

bureaucratie en strategisch gedrag).  

Tabel 4.5 Deelname aan speciaal basisonderwijs (% v an totaal) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

       
Landelijk gemiddelde 3,26 3,23 3,23 3,25 3,22 3,13 

Maximum 6,35 5,51 5,39 5,47 5,77  

 
Bron: Jaarverslag OCW 2003 en 2004. 

 

Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs werken samen in 

samenwerkingsverbanden WSNS. Een samenwerkingsverband moet minstens 2000 leerlingen 

hebben.  

 

 
2 Volgens de Rekenkamer (2005) blijft de vraag of alle leerlingen die zorg nodig hebben die ook krijgen, buiten 

beschouwing. Ook wordt geconstateerd dat basisscholen zelf ruim 20 % van hun leerlingen aanmerken als zorgbehoevend.  
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Financiering 

Voor de opvang en begeleiding van zorgleerlingen ontvangen basisscholen en speciale scholen 

voor basisonderwijs ruim 260 miljoen Euro. Daarnaast is 19 miljoen Euro beschikbaar voor 

aanvullende maatregelen. Elk samenwerkingsverband krijgt een vastgesteld budget voor de 

opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften. De middelen worden toegekend aan 

samenwerkingsverbanden van scholen, die de middelen kunnen inzetten in de Centrale Dienst 

van het samenwerkingsverband of rechtstreeks voor een school voor speciaal basisonderwijs die 

door het samenwerkingsverband in stand wordt gehouden. Bij de vaststelling van het 

zorgbudget ging het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit van de 

volgende verdeling: 2 procentpunt voor het speciaal basisonderwijs en 1,8 procentpunt voor het 

regulier basisonderwijs. Ieder samenwerkingsverband zou een zorgbudget ontvangen op basis 

van 3,8 procent zorgleerlingen. Inmiddels in het zorgbudget verhoogd naar 5 procentpunt en is 

de verdeling 3,2 procentpunt voor het speciaal basisonderwijs en 1,8 procentpunt voor het 

regulier basisonderwijs. De centrale dienst van een samenwerkingsverband ontvangt het budget 

van 3,2 procentpunt en daarvan gaat 2 procentpunt rechtstreeks naar de speciale basisscholen. 

Het resterende deel (1,2 procentpunt) kan de centrale dienst zelf inzetten. In 2004 werd 332 

miljoen Euro uitgegeven voor Weer Samen naar School.3 Als een basisschool meer dan 2 

procent van haar leerlingen verwijst naar het speciaal basisonderwijs moet de school middelen 

afstaan. 

4.5 Leerling gebonden financiering 

Doel  

De rijksoverheid wil de integratie en emancipatie van mensen met een handicap bevorderen. 

Beide wensen zijn in 1995 verenigd in het beleidsplan “De Rugzak” die heeft geresulteerd in de 

wet die op 1 augustus 2003 in werking is getreden.  

Doelgroep: Het speciaal onderwijs of de rugzak is voor kinderen met handicaps en zware 

problematiek. Om in aanmerking te komen voor het speciaal onderwijs, dan wel een rugzak, 

moet een leerling geïndiceerd worden (de indicatiestelling). Als de leerling voldoet aan de 

landelijk criteria kunnen ouders beslissen of hun kind naar het speciaal of naar het regulier 

onderwijs gaat. Kiezen zij voor een reguliere school, dan krijgen deze leerlingen als het ware 

een rugzak mee. Deze rugzak wordt toegekend aan de school waar de leerling wordt 

ingeschreven. Daarmee kan de school speciale voorzieningen regelen die nodig zijn voor een 

goede ondersteuning en begeleiding in het reguliere onderwijs. De rugzak is uitsluitend bedoeld 

voor onderwijsgerelateerde zaken. De leerling gebonden financiering is een open einde regeling 

beheerst door objectieve indicatiestelling.  

 
3 Het verschil tussen raming en realisatie wordt veroorzaakt door een stijging van de personele kosten (Rijksjaarverslag, 

2003, p. 61). 
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Tabel 4.6 Leerlingen in het (voortgezet) speciaal o nderwijs 

 2001 2002 2003 2004 

     
Speciaal onderwijs 31,6 33,1 34,0 34,4 

Voortgezet speciaal onderwijs 16,6 19,0 20,9 22,7 

waarvan ambulant begeleid 9,4 10,4 12,5 13,4 

Totaal 48,2 52,1 54,9 57,1 

% van alle leerlingen in PO* 2,9 3,1 3,3 3,4 

 
Bron: Jaarverslag OCW 2004 , p. 26 . * eigen berekening 

 

Vanaf 2001 neemt het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs toe zowel in 

absolute aantallen als in aandeel van het totaal aantal leerlingen. Ook vindt een sterke stijging 

plaats van het aantal ambulant begeleide leerlingen, van gemiddeld ongeveer 1,5 leerling per 

basisschool naar bijna 2 leerlingen per basisschool (overigens kunnen deze leerlingen ook een 

school in het voortgezet onderwijs bezoeken) 

Financiering 

Scholen ontvangen aanvullende formatie voor gehandicapte leerlingen. 

 



 

 23 

5 Prikkels en doelen 

In deze paragraaf analyseren we de prikkels en doelen uit de verschillende 

financieringsmodellen. Allereerst kijken we naar de algemenen kenmerken van de 

financieringsmodellen, vervolgens bespreken we per financieringsmodel de relatie tussen 

prikkels en doelen.  

 

Algemene kenmerken 

De beschrijving van de financieringsmodellen in de vorige paragraaf laat zien dat de 

financiering van basisscholen voornamelijk is gebaseerd op het aantal en het type leerlingen 

(input financiering). Naarmate een school meer leerlingen aantrekt ontvangt de school meer 

middelen, en voor ‘achterstandsleerlingen’ en ‘zorgleerlingen’ is het bedrag per leerling hoger. 

Op hoofdlijnen kunnen twee doelen van de financiering worden onderscheiden: 

• Het verbeteren van de prestaties van leerlingen; 

• Integratie van zorgleerlingen.  

 

Directe prikkels 

Opvallend is dat er geen directe relatie bestaat tussen de financiering en het eerste doel: het 

verbeteren van de prestaties van leerlingen. Scholen krijgen niet meer middelen als ze er beter 

in slagen om deze doelstelling te realiseren. Dit geldt zowel voor de reguliere financiering als 

voor de specifieke financiering voor ‘Groepsgrootte en kwaliteit’ en ‘Onderwijsachterstanden’. 

Anders gezegd, deze financieringsregelingen kennen geen prikkel voor het bereiken van de 

doelstellingen. De regelingen gericht op de integratie van zorgleerlingen kennen daarentegen 

wel een directe relatie tussen de financiering en het doel: integratie van zorgleerlingen. Meer 

integratie levert een school meer middelen, de financieringsregeling geeft de school een prikkel 

om leerlingen te integreren.   

Indirecte prikkels 

Behalve een directe relatie kan er ook sprake zijn van een indirecte relatie tussen de 

financiering en het bereiken van de doelen. Als scholen goede prestaties leveren kunnen zij 

aantrekkelijker worden voor ouders/leerlingen en daardoor meer leerlingen (en meer middelen) 

aantrekken. De concurrentie tussen scholen zal in dat geval, in samenhang met de input 

financiering, een prikkel kunnen geven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze 

indirecte prikkel speelt een rol bij de reguliere financiering en de financiering voor 

‘groepsgrootte en kwaliteit’ en ‘onderwijsachterstanden’.  

 



 

 24 

Prikkels per financieringsmodel 

Hieronder bespreken we de prikkels voor de verschillende financieringsmodellen. Daarbij 

wordt ook aandacht besteed aan specifieke elementen uit de regelingen.  

De reguliere financiering 

De reguliere financiering van het primair onderwijs kent geen directe relatie tussen de 

hoeveelheid toegekende middelen en het bereiken van de doelen. De hoeveelheid middelen die 

een school krijgt toegekend is afhankelijk van het aantal leerlingen (inputfinanciering) en niet 

van de prestaties van de leerlingen. Wel kan de concurrentie tussen scholen in samenhang met 

de inputfinanciering een prikkel geven aan scholen om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. Een belangrijk element in de algemene financiering betreft de opheffingsnorm: Om 

in aanmerking te komen voor bekostiging dienen scholen een minimaal aantal leerlingen te 

hebben. De hoogte van de opheffings- en stichtingsnormen hangt af van de leerlingdichtheid 

van de desbetreffende gemeente. De opheffingsnorm geeft scholen een directe prikkel om 

minstens het aantal leerlingen van de genoemde normen aan te trekken, anders komt het 

voortbestaan van de school in het geding. Het is echter niet duidelijk hoe scholen hierop 

reageren. Een school kan proberen leerlingen aan te trekken door goede prestaties te leveren. 

Een school kan echter ook besluiten om intensiever te gaan werven in nabijgelegen wijken. Met 

andere woorden, ook in dit extreme geval is niet zeker of de financiering een prikkel geeft om 

de doelstellingen te bereiken. Wel geeft de financiering een duidelijke prikkel om een minimaal 

aantal leerlingen te hebben. Voor scholen met meer leerlingen dan de opheffingsnorm is de 

prikkel om leerlingen aan te trekken minder sterk. Het is echter wel aannemelijk dat een school 

afnemende leerlingenaantallen niet wenselijk zal vinden. Dit zal leiden tot minder formatie 

waardoor mogelijk personeel moet worden ontslagen. Anders gezegd, voor scholen met meer 

leerlingen dan de opheffingsnorm zijn er wel prikkels om voldoende leerlingen te behouden 

maar het is niet zeker of deze prikkel scholen aanzet om de algemene beleidsdoelstelling 

‘passend en kwalitatief goed onderwijs voor allen’ na te streven.  

Ook enkele specifieke elementen in de algemene regeling kunnen prikkels geven aan scholen: 

• Naarmate het aantal leerlingen toeneemt op een school stijgt het schaalniveau van de 

directieformatie. Directeuren van kleine scholen (minder dan 100 leerlingen) krijgen schaal 10, 

directeuren van grote scholen (meer dan 900 leerlingen) komen in aanmerking voor schaal 12. 

Een schooldirecteur kan in dit geval door meer leerlingen aan te trekken. een hoger 

schaalniveau verkrijgen.  

• De inrichting van het Formatiebudgetsysteem (FBS) kan prikkels geven aan scholen bij het 

werven van personeel. Het FBS is een lumpsum systeem ten aanzien van het volume, dat wil 
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zeggen de hoeveelheid formatie wordt bepaald door het aantal leerlingen.4 De kosten van dit 

personeel worden gedeclareerd. Anders gezegd, het FBS is een declaratie systeem ten aanzien 

van de prijs. Het gevolg hiervan is dat het voor een school financieel niet uitmaakt of een leraar 

met weinig ervaring (lage prijs) of een leraar met veel ervaring wordt aangenomen (hoge prijs). 

Dit betekent in feite dat ervaring gratis wordt voor scholen. Als scholen ervaring belangrijk 

achten voor goed onderwijs zou dit scholen kunnen prikkelen om vooral ervaren leraren aan te 

nemen.  

 

Groepsgrootte en kwaliteit 

Scholen ontvangen meer middelen voor een leerling in de onderbouw dan voor een leerling in 

de bovenbouw. De toekenning van middelen is gebaseerd op de leeftijd van de leerling. Voor 

leerlingen die op 1 oktober niet ouder zijn dan 7 jaar ontvangen scholen additionele middelen. 

Ook deze regeling bevat geen directe prikkel voor het bereiken van het belangrijkste doel: het 

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. In theorie zou een school meer middelen kunnen 

verwerven door te streven naar een gemiddeld jonge leeftijdsopbouw van de leerlingen (een 

relatief grote onderbouw). In de praktijk lijkt dit evenwel lastig omdat leerlingen toch zullen 

doorstromen naar de bovenbouw.  

Achterstanden beleid 

De hoeveelheid extra middelen die een school ontvangt vanuit het 

Onderwijsachterstandenbeleid hangt niet af van de vermindering van de onderwijsachterstand. 

Het is voornamelijk gebaseerd op het aantal en type achterstandsleerlingen. De regeling kan 

mogelijk wel van invloed zijn op het aannemen van leerlingen door de school. Meer 

achterstandsleerlingen kan betekenen dat scholen een grotere inspanning moeten plegen. Daar 

staat tegenover dat scholen extra formatie ontvangen. De afweging tussen extra inspanning en 

extra formatie bepaalt de invloed van de regeling op het gedrag van scholen. Scholen die vinden 

dat de extra inspanning niet opweegt tegen de extra formatie zullen proberen meer 

achterstandsleerlingen aan te trekken. Scholen die vinden dat de extra formatie onvoldoende is 

vergeleken met de extra inspanning zullen terughoudend zijn in het aannemen van extra 

achterstandsleerlingen. Deze afweging geldt niet beneden de drempel van 9 %. Scholen 

waarvan de som van de gewichten lager is dan 9 % van het totaal aantal leerlingen ontvangen 

geen extra formatie bij het aannemen van achterstandsleerlingen. Verwacht mag worden dat 

scholen dan een voorkeur hebben voor ‘reguliere leerlingen’ en liever geen 

achterstandsleerlingen aannemen. 

 
4 De toegekende formatie kent daarnaast ook nog een aantal vaste voeten. Dit geldt vooral voor het (voortgezet) speciaal 

onderwijs.  
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Weer Samen Naar School 

De financiering van het WSNS-beleid kent een directe relatie tussen het doel (integratie van 

zorgleerlingen) en de ingezette middelen. Meer integratie, dat wil zeggen minder verwijzing 

van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs, geeft een school meer middelen. Als een school 

meer dan 2 % van haar leerlingen verwijst naar het speciaal basisonderwijs moet de school 

zorgmiddelen afstaan. Hoe meer leerlingen op de speciale basisschool, hoe minder middelen 

beschikbaar zijn voor de zorg op de reguliere basisscholen. Het verwijzen van leerlingen ‘kost 

scholen geld’ als zij meer dan 2 % leerlingen verwijzen. De eerste 2 % verwijzing zijn ‘gratis’. 

Dit betekent dat scholen pas terughoudend zullen worden in het verwijzen van leerlingen als zij 

boven de 2 % komen. Overigens hangt dit wel weer af van afspraken binnen het 

samenwerkingsverband. Een ander belangrijk element in de regeling is het 

samenwerkingsverband. De omvang en organisatie van het samenwerkingsverband kan van 

invloed zijn op de prikkels van de regeling. In grote samenwerkingsverbanden kunnen scholen 

gemakkelijker free-riden op het collectief. Ze zullen daardoor sneller geneigd zijn om leerlingen 

te verwijzen. Dit zou bijvoorbeeld tot uiting kunnen komen in relatief grote wachtlijsten. Ook is 

van belang hoe het samenwerkingsverband omgaat met de beschikbare middelen. Zo constateert 

de Algemene Rekenkamer (2005) dat samenwerkingsverbanden de regeling soms zo uitvoeren 

dat er geen prikkel meer is: veel verwijzende scholen worden niet gecorrigeerd en niet 

verwijzende scholen worden niet beloond. Samenwerkingsverbanden bekostigen eerst de 

speciale basisschool, daarna vaste onderdelen, en wat daarna overblijft wordt op basis van het 

aantal leerlingen op de reguliere basisschool over de scholen verdeeld. Met veel of weinig 

verwijzende basisscholen wordt geen rekening gehouden. (Algemene Rekenkamer, 2005, p.27). 

Scholen vangen de gevolgen van een verwijzing collectief op binnen samenwerkingsverbanden 

en verhalen dit niet op de verwijzende school (Algemen Rekenkamer, 2005, p. 23, p.27 ). Ook 

constateert de Rekenkamer dat er grote verschillen in beschikbare zorg bestaan tussen scholen.  

Leerling Gebonden Financiering 

Scholen ontvangen aanvullende formatie voor gehandicapte leerlingen. Ook hier is er een 

directe relatie tussen het doel (integratie van gehandicapte leerlingen) en de ingezette middelen.  
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6 Conflicterende doelstellingen 

De financieringsregelingen voor scholen in het primair onderwijs hebben verschillende 

doelstellingen. Hoe verhouden deze doelstellingen zich tot elkaar, versterken ze elkaar of zijn 

ze conflicterend? In de vorige paragraaf werd geconstateerd dat op hoofdlijnen twee 

doelstellingen kunnen worden onderscheiden: 

• Het verbeteren van de prestaties van leerlingen; 

• Integratie van zorgleerlingen. 

 

De doelstellingen van de reguliere financiering, groepsgrootte en kwaliteit en het 

onderwijsachterstandenbeleid lopen parallel. De middelen zijn bedoeld om de kwaliteit van het 

onderwijs voor alle leerlingen of specifieke doelgroepen (onderbouw, achterstandsleerlingen) te 

verbeteren en daarmee hun prestaties te bevorderen. Het Weer Samen naar School beleid en de 

Leerling Gebonden Financiering richten zich op de integratie van zorgleerlingen. Deze 

doelstelling kan strijdig zijn met de doelstelling om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. De integratie van zorgleerlingen kan ten koste gaan van de kwaliteit van het 

leerproces van de andere leerlingen. Zo kunnen leerlingen met gedragsproblemen de dagelijkse 

gang van zaken verstoren waardoor de kwaliteit van het onderwijs voor de andere leerlingen 

negatief wordt beïnvloed. Scholen kunnen dan de kwaliteit van het onderwijs voor de ‘andere 

leerlingen’ verbeteren door bepaalde leerlingen te verwijzen. Integratie is het tegendeel van 

verwijzen. De financiering van het Weer Samen naar School beleid geeft een directe prikkel om 

het verwijzen van leerlingen te beperken.  
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7 Voorspellingen: mogelijk gedrag van scholen 

In het voorgaande zijn de prikkels in de financieringsmodellen besproken en is aandacht 

besteed aan de verschillende doelstellingen van de regelingen. Vervolgens komt de vraag aan de 

orde of scholen gevoelig zijn voor deze prikkels. Wat doen scholen bij deze prikkels en 

doelstellingen? Op grond van de theoretische analyse kunnen we hier slechts voorspellingen 

over doen. Alleen een empirische analyse kan laten zien hoe scholen reageren. In deze 

paragraaf gaan we voor de verschillende prikkels na welk gedrag van scholen verwacht kan 

worden. Dit levert voorspellingen die in een empirische analyse getoetst kunnen worden.  

De opheffingsnorm 

De belangrijkste prikkel voor scholen in de reguliere financiering betreft de opheffingsnorm. 

Scholen dienen meer leerlingen te hebben dan de opheffingsnorm. Scholen in de ‘gevarenzone’ 

ondervinden een sterke prikkel om meer leerlingen aan te trekken. Het is dan de vraag hoe 

scholen hierop reageren. In het empirisch onderzoek kan gekeken worden naar de ontwikkeling 

van deze scholen wat betreft hun leerlingenaantallen en hun opbrengsten (CITO-scores 

gecorrigeerd voor leerlingpopulatie, eventueel aangevuld met oordelen van de 

Onderwijsinspectie). De ontwikkeling van de scholen in de ‘gevarenzone’ kan vergeleken 

worden met scholen met evenveel leerlingen in gebieden met lagere opheffingsnormen.  

Spanning integratie en kwaliteit 

De doelstelling en prikkel vanuit het WSNS beleid kan strijdig zijn met de doelstelling om de 

kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen te verbeteren. De eerste vraag is dan of er 

daadwerkelijk een spanning bestaat tussen deze beide doelstellingen. Anders gezegd, gaan de 

leerprestaties van leerlingen omlaag als scholen zich meer richten op de integratie van 

zorgleerlingen? (en vice versa). Het lijkt echter aannemelijk dat er spanning bestaat tussen de 

doelstellingen. Dit roept vervolgens de vraag op hoe scholen met de spanning omgaan tussen de 

beide doelstellingen: integratie versus kwaliteit? Welke oplossingen zijn er voor scholen om 

deze spanning te verminderen? Hiervoor zijn enkele mogelijkheden: 

• Selectief verwijzen:  

Als een school meer dan 2 % zorgleerlingen zou willen verwijzen kan dit betekenen dat de 

school middelen moet afstaan aan het samenwerkingsverband. In dat geval kan een school 

ervoor kiezen om selectief te verwijzen en vooral leerlingen te verwijzen die het onderwijs van 

anderen verstoren. Dit zou ertoe kunnen leiden dat voor bepaalde problemen wel zorg gezocht 

wordt en voor andere, minder verstorende, problemen, zoals bijvoorbeeld dyslexie, geen 

middelen worden ingezet.  
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• weglek naar andere regelingen 

De budgettering van WSNS kan leiden tot druk op het speciaal onderwijs hetgeen dat een open 

einde regeling kent beheerst door objectieve indicatiestelling. Als leerlingen naar het speciaal 

onderwijs verwezen worden gaat dit niet ten koste van het WSNS zorgbudget. Scholen kunnen 

de bovengenoemde spanning tussen de doelstellingen oplossen door leerlingen met problemen 

op het grensgebied tussen speciaal basis- en speciaal onderwijs vaker te verwijzen naar het 

speciaal onderwijs. 

• De kosten van verwijzen afwentelen op het collectief 

Een derde manier om de spanning tussen de doelstellingen op te lossen is het afwentelen van de 

kosten op het collectief van scholen in het samenwerkingsverband. Dit hangt af van de 

afspraken binnen het samenwerkingsverband en mogelijk ook van de vormgeving van het 

samenwerkingsverband. Zo kan verwacht worden dat een school gemakkelijker kan ‘free-riden’ 

op het collectief naarmate het samenwerkingsverband groter is (de relatieve omvang van 

wachtlijsten kan hierover aanwijzingen geven). 

 

In een empirische analyse kan gekeken worden of scholen selectief verwijzen (verwijst men 

vooral leerlingen met gedragsproblemen), of er weglek is naar andere regelingen (hoe is de 

ontwikkeling in de deelname in aangrenzende regelingen van speciaal onderwijs) en of er 

verschillen zijn in het verwijsgedrag van scholen in verschillende samenwerkingsverbanden 

(wordt er meer verwezen als het collectief groter is). Een algemeen probleem bij de empirische 

toetsing is dat het aantal leerlingen dat verwezen wordt relatief klein is. Daardoor is het 

waarschijnlijk lastig om effecten empirisch vast te stellen. 

Specifieke elementen in regelingen 

De 9 % drempel in de gewichtenregeling 

Scholen met minder dan 9 % achterstandsleerlingen ontvangen geen extra middelen voor 

achterstandsleerlingen. Dit kan er toe leiden dat scholen met weinig achterstandsleerlingen meer 

terughoudend zullen zijn in het accepteren van achterstandsleerlingen dan scholen die boven de 

drempel van 9 % zitten. Dit beïnvloedt de verdeling van achterstandsleerlingen over scholen. 

Het gevolg zou kunnen zijn dat er relatief weinig scholen zijn met ‘ongefinancierde 

achterstandsleerlingen’, bijvoorbeeld met 5 tot 8 procent achterstandsleerlingen. Dit kan worden 

nagegaan door te kijken naar de verdeling van scholen naar achterstandsgewichten. We 

verwachten dat de verdeling er beneden de drempel van 9 % anders uitziet dan daarboven.  
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Directie schalen 

Het schaalniveau van de directie van een basisschool hangt af van het aantal leerlingen. Door 

meer leerlingen aan te trekken kunnen directeuren van scholen hun beloning verhogen. Kritieke 

grenzen liggen bij 100 en bij 900 leerlingen. Als directeuren gevoelig zijn voor deze prikkel zou 

dit tot uitdrukking kunnen komen in de verdeling van scholen naar leerlingenaantal. We zouden 

dan verwachten dat er relatief meer scholen net boven de 100 en 900 leerlingen zitten.  

Ervaring is gratis in het Formatie Budget Systeem 

Ervaring is gratis in het Formatie Budget Systeem. Als scholen ervaring belangrijk vinden bij 

het aannemen van personeel verwachten we dat scholen vooral ervaren docenten zullen 

aantrekken en willen behouden. De verwachting is dan dat de gemiddelde leeftijd van het 

personeel in het primair onderwijs hoger zal zijn dan in sectoren waarin meer ervaring leidt tot 

hogere kosten. Het zal echter lastig zijn om dit effect te isoleren van de bekende ‘lock-in’ 

effecten uit het onderwijs, namelijk dat de onderwijsarbeidsmarkt een vrij gesloten segment is 

van de arbeidsmarkt met relatief weinig toegang tot andere beroepen. 
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8 Voorstel tweede deel van het onderzoek 

Het voorstel is om in het tweede deel van het onderzoek na te gaan of scholen reageren op de 

prikkels uit de financieringsmodellen. De aanpak daarvoor is tweeledig. Allereerst zullen 

gesprekken worden gevoerd met enkele directeuren van basisscholen. De gesprekken dienen 

duidelijk te maken in hoeverre directeuren van basisscholen de prikkels herkennen en hoe zij 

daar mee omgaan. Vervolgens zal voor enkele cases worden nagegaan of de voorspellingen uit 

de voorgaande paragraaf empirisch kunnen worden onderbouwd. Gezien de beschikbaar tijd 

zullen de empirische analyses vooral verkennend van aard zijn. Kunnen we op grond van de 

beschikbare micro-gegevens (PRIMA en CITO-gegevens), alsmede statistieken over het 

verwijsgedrag van scholen, aanwijzingen vinden dat scholen reageren op de prikkels zoals die 

in het voorgaande zijn beschreven? De cases waar we ons op willen richten zijn: de 

opheffingsnorm, de 9 %-drempel, de directieschalen en de spanning tussen integratie en 

kwaliteit. Van alle prikkels mogen we verwachten dat de opheffingsnorm de sterkste prikkel 

aan scholen geeft. Het gaat dan namelijk om het voortbestaan van de school. Een analyse van de 

effecten van deze prikkel kan ook inzicht geven in fundamentele aspecten van de discussie over 

marktwerking in het onderwijs. De sterkste en meest fundamentele prikkel door marktwerking 

komt immers voort uit de dreiging dat een school gaat verdwijnen. De analyse kan laten zien 

hoe scholen reageren als die dreiging reëel is. De spanning tussen integratie en kwaliteit is 

waarschijnlijk moeilijk empirisch in beeld te brengen. Het voorstel is om met name te kijken 

naar geaggregeerde gegevens over de ontwikkeling van het verwijsgedrag van scholen in de 

tijd.  

Het eindproduct van het tweede deel van het onderzoek zal bestaan uit een beschrijving van 

de inzichten en ervaringen van directeuren van basisscholen over de invloed van prikkels op het 

gedrag van scholen, gecombineerd met het resultaat van de empirische cases. Gevoegd bij de 

resultaten van het eerste deel levert deze studie dan een overzicht van de financieringsmodellen 

en de prikkels en doelen voor scholen alsmede inzicht in de gevoeligheid van scholen voor deze 

prikkels.  

Vervolgens is de vraag aan de orde hoe optimaal het huidige financieringssysteem in het 

primair onderwijs is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een welvaartstheoretische 

analyse nodig van de verschillende uitkomsten. Bijvoorbeeld, hoe waarderen we meer kwaliteit 

ten opzichte van minder integratie van zorgleerlingen. Een vergelijking met buitenlandse 

financieringssystemen zou ook onderdeel van die analyse kunnen zijn. Binnen het kader van het 

onderhavige BOPO-project voert een dergelijke analyse echter te ver. 
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Appendix 1 Toekomst: invoering lumpsum bekostiging 

Op 1 augustus 2006 wordt het declaratiestelsel vervangen door lumpsumbekostiging. Daarmee 

komt een einde aan het rekenen met formatierekeneenheden en komt er één budget voor 

personeel en materiaal. De strikte scheiding tussen uitgaven voor personeel en materiaal komt te 

vervallen. Ook de ingewikkelde regels rond het verzilveren van formatierekeneenheden behoren 

dan tot het verleden. Vanaf augustus 2006 zijn de scholen en hun besturen dus baas over hun 

eigen geld. De invoering van de lumpsumbekostiging geldt voor basisscholen, speciale 

basisscholen, WEC-scholen en samenwerkingsverbanden WSNS. 

 

Om het proces van voorbereiding goed te laten verlopen, stelt de overheid extra geld aan de 

scholen beschikbaar. Dit budget voor management en bestuur bedraagt in 2004 € 34 miljoen en 

loopt jaarlijks op tot € 100 miljoen in 2007. Vanaf dat jaar blijft dat budget structureel deel 

uitmaken van de bekostiging. 

 

Onder het huidige declaratiestelsel wordt rekening gehouden met een aantal kenmerken van de 

scholen. Er is de extra toeslag voor kleine scholen. De formatie voor de onderbouw is anders 

dan voor de bovenbouw en de scholen ontvangen extra formatieruimte op basis van de 

gewichtenregeling, voor het salaris van de directie en voor de eventuele nevenvestiging. Al die 

elementen zijn verwerkt in de nieuwe rekenregels. Bij de lumpsumbekostiging houdt ook 

rekening met de gemiddelde leeftijd van het personeel aan een school.  

 

Eén van de belangrijkste veranderingen is de ontschotting van de budgetten voor personeel en 

materiële instandhouding met ingang van 1 augustus 2004. Geld dat over bleef van het budget 

voor materiaal kon altijd al gebruikt worden voor personele kosten. Omgekeerd was het voor 

augustus 2004 niet toegestaan geld uit het formatiebudget te gebruiken voor de aanschaf of het 

onderhoud van materialen.  

 

Met de invoering van de lumpsumbekostiging in 2006 krijgen schoolbesturen voor alle scholen 

onder het bestuur een personeelsbudget dat gebaseerd is op een bedrag per leerling. Dat bedrag 

is opgebouwd uit een vast bedrag en een variabel bedrag dat afhankelijk is van de gemiddelde 

leeftijd van de leraren op elke school. In deze bedragen zijn alle loonkosten verwerkt. Dus ook 

de kosten die zijn gekoppeld aan bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld de kosten voor 

het BAPO-verlof. De bedragen per leerling zijn niet afhankelijk van de omstandigheden op 

afzonderlijke scholen. Het gaat om een landelijk gemiddelde. Wel wordt bij de berekening van 

de lumpsum voor een school rekening gehouden met de gemiddelde leeftijd van de leraren op 

de school. Immers, oudere leraren verdienen meer dan jonge leraren. Dit verschil komt tot 
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uitdrukking in het variabele bedrag per leerling. Zo blijven de verschillen tussen de vergoeding 

onder het huidige declaratiestelsel en onder de lumpsumbekostiging zo klein mogelijk.  

 

Bij de berekening van het variabele bedrag speelt de gewogen gemiddelde leeftijd van de 

leraren aan elke school (de GGL) een beslissende rol. De wegingsfactor is de 

betrekkingsomvang. Bij de berekening van de GGL blijven buiten beschouwing: 

• De directieleden (inclusief de adjunct-directeur); 

• Onderwijsondersteunend personeel; 

• Leraren in opleiding;  

• Leraren die uitsluitend zijn benoemd in een vervangingsbetrekking, en voor wat betreft de 

overige leraren met uitzondering van de tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang in 

verband met vervanging, voor zover deze benoemingen ten laste van het Vervangingsfonds 

komen. 

 

Per schoolsoort zijn de volgende factoren van invloed op de berekening van het bedrag per 

leerling. 

Basisscholen 

Voor de berekening van het personele budget stelt OCW bedragen vast voor: 

• De leerlingen van 4 tot en met 7 jaar; 

• De leerlingen van 8 jaar en ouder; 

• Het schoolgewicht, gebaseerd op de leerlingen met een gewicht van 0.25 of hoger. 

 

Het budget wordt aangevuld met een toeslag voor: 

• De directie; en eventueel 

• De kleine school, 

• De nevenvestiging(en). 

 

Speciale scholen voor basisonderwijs 

Voor de berekening van het personele budget stelt OCW bedragen vast voor: 

• Het aantal leerlingen; 

• 2 procent van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband; 

• De leerlingen die behoren tot een culturele minderheid. 

Het budget wordt aangevuld met een toeslag voor de directie. 
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Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (WEC-s cholen) 

Voor de WEC-scholen (WEC staat voor Wet Expertise Centra speciaal onderwijs) geldt 

met ingang van 1 augustus 2006 zoveel mogelijk dezelfde systematiek als voor de 

andere scholen voor primair onderwijs. De volgende vereenvoudigingen worden doorgevoerd: 

• Uniformeren van de afrondingssystematiek; 

• Terugbrengen van het aantal functiecategorieën voor onderwijsondersteunend personeel tot één; 

• Zoveel mogelijk lineair maken van toekenningen; 

• Verwijderen van de bekostigingplafonds. 
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Voor de berekening van het personele budget stelt OCW bedragen vast voor: 

• Het aantal leerlingen tot 8 jaar, onderscheiden naar schoolsoort; 

• Het aantal leerlingen van 8 jaar en ouder, onderscheiden naar schoolsoort. 

 

Het budget wordt aangevuld met een toeslag voor: 

• De directie,  

en een bedrag voor: 

• Ambulante begeleiding per leerling die vanuit het speciaal onderwijs wordt teruggeplaatst naar 

het regulier onderwijs; 

• Preventieve ambulante begeleiding per leerling. 

 

Centrale diensten van de samenwerkingsverbanden WSN S 

De centrale diensten ontvangen net als nu een zorgbudget voor de basisscholen. Bij de 

berekening van het zorgbudget wordt alleen uitgegaan van een vast bedrag per leerling. In dit 

bedrag is het leeftijdsafhankelijke deel opgenomen op basis van de landelijk gewogen 

gemiddelde leeftijd. Een samenwerkingsverband zonder school voor speciaal basisonderwijs 

ontvangt net als nu een extra toeslag voor 2 procent van het aantal leerlingen in het 

samenwerkingsverband. 

Een nieuwe manier voor de berekening van het personele budget zal altijd verschillen opleveren 

in vergelijking met de huidige manier van berekenen. Voor sommige scholen wordt meer en 

voor andere scholen minder ontvangen. Daarom is er gedurende vier schooljaren een 

overgangsregeling. Cfi stelt op basis van het meetjaar (schooljaar 2004/2005) per school het 

verschil vast tussen de hoogte van de vergoeding op basis van het declaratiestelsel en de 

lumpsumbekostiging en stelt vervolgens op bestuursniveau een afwijkingspercentage vast 


