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Aanleiding vereenvoudiging bekostiging po
Rapport Onderwijsraad Inzicht in en verantwoording van
onderwijsgelden:

“Het is noodzakelijk de bekostigingssystematiek te
vereenvoudigen”

Redenen om te vereenvoudigen:
• Complex
• Onbedoeld sturend
• Lastig voorspelbaar
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Mijlpalen
• November 2018: leden PO-Raad stemmen in met voorstel
• Januari/Februari 2021: het wetsvoorstel is door de Eerste en
Tweede Kamer aangenomen
• 1 april 2022: wetgeving en onderliggende regelgeving is in
werking getreden
• 2023: de nieuwe systematiek wordt voor het eerst toegepast
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Vereenvoudigingsmaatregelen
1.
2.
3.
4.

Afschaffen gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)
Geen verschil tussen het bedrag afhankelijk van leeftijd
Samenvoegen personele en materiële bekostiging
Personele bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar
•
•

Verandering teldatum naar 1 februari T-1
1 oktober blijft in sommige situaties relevant, zoals voor groeibekostiging bo,
instandhoudingsbeleid en bekostiging nieuwe scholen

5. Aanvullende maatregelen sbo, (v)so en swv-en

5

Vereenvoudiging basisonderwijs
BAO
Personeel
Onderbouw
Bovenbouw
P&A - basis, bedrag per lrl
MI - Leerlingafhankelijk
Kleine scholentoeslag
P&A - KST
Toeslag nevenvestiging

MI Groepsafhankelijk
Minimum (Zeer KST)
Directietoeslag
P&A - basis, vaste voet
P&A- directietoeslag

MI Groepsafhankelijk

MI – Leerlingafhankelijk
NOAT
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HUIDIG

NIEUW

Aantal onderbouwleerlingen * (0,0595 * GPLOPb' + 0,0595*GGL*GPLOPb'')
Aantal bovenbouwleerlingen * (0,0414 * GPLOPb' + 0,0414*GGL*GPLOPb'')
Aantal leerlingen * bedrag
Aantal leerlingen * bedrag
(103% * aantal leerlingen) * bedrag
(2,1508 * GPLOPb' + 2,1508 * GGL * GPLOPb'') - (aantal leerlingen *
(0,0149 * GPLOPb' + 0,0149 * GGL * GPLOPb''))
Bedrag - (aantal leerlingen * bedrag)
bedrag - (aantal leerlingen * bedrag)
(2,1508 * GPLOPb' + 2,1508 * GGL * GPLOPb'') - (aantal leerlingen *
Bedrag - (aantal leerlingen * bedrag)
(0,0149 * GPLOPb' + 0,0149 * GGL * GPLOPb'') voor totale school voor totale school - som((bedrag som((2,1508 * GPLOPb' + 2,1508 * GGL * GPLOPb'') - (aantal leerlingen *
(aantal leerlingen * bedrag)) voor alle
(0,0149 * GPLOPb' + 0,0149 * GGL * GPLOPb'')) voor alle vestigingen *
vestigingen * 60% + vast bedrag per
75%
nevenvestiging
Zie hieronder
2,6927 * GPLOPb' + Toeslagdirectieb + ToeslagDIRb + 2,6927 * GGL *
Bedrag
GPLOPb''
Bij <= 97, dan Toeslagdirectieb + ToeslagDIRb, bij >97 Toeslagdirectieb erbij
Bedrag
Bedrag
Aantal groepen = 0,05 * aantal onderbouwleerlingen + 0,0343 * aantal
bovenbouwleerlingen + (1,5642 - aantal leerlingen * 0,0115)
Een bedrag voor scholen maximaal 99
Bedrag per 2 groepen
leerlingen en scholen meer dan 99
Bedrag per 3 groepen
leerlingen
Bedrag per 4 groepen
Bedrag per 5 groepen
Bedrag per 6 groepen
Bedrag bij meer dan 13 groepen
Bedrag
Bedrag + Aantal NOAT leerlingen *
Bedrag + (103% * Aantal NOAT leerlingen) * bedrag
bedrag

Herverdeeleffecten
Overzicht herverdeeleffecten ingedeeld op bestuursniveau (o.b.v. 1-10-2021)
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Categorie

Aantal

Aantal

Aantal

Gemiddelde

Verschil

Gemiddeld

verschil%

besturen

scholen

leerlingen

schoolgrootte

bekostiging

per bestuur

-10% of minder

0

0

0

0

0

0

-5 tot -10%

14

17

3.099

182

-1.271.571

-90.826

-3 tot -5%

67

136

25.335

186

-5.941.167

-88.674

-1 tot -3%

176

1.065

217.376

204

-23.939.971

-136.023

0 tot -1%

198

2.092

469.285

224

-14.968.238

-75.597

0 tot +1%

203

2.143

484.577

226

14.439.689

71.131

+1 tot +3%

181

1.041

250.361

241

24.989.234

138.062

+3 tot +5%

45

98

22.899

234

4.986.437

110.810

+5 tot +10%

22

26

5.245

202

1.816.378

82.563

+10 tot +25%

1

1

5

5

41.626

41.626

+25% of meer

0

0

0

0

0

0

Overgangsregeling

Wanneer een bestuur na drie jaar nog een negatief herverdeeleffect heeft groter dan
3% en hierdoor in de financiële problemen raakt, kan het bestuur in 2026 aanspraak
maken op aanvullende bekostiging voor bijzondere omstandigheden.
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Proces komende maanden
Huidige systematiek
• September: aanpassing beschikking 2021-2022
• Oktober: aanpassing beschikking laatste vijf maanden 2022
Nieuwe systematiek
• Juni: informatieproduct 2023 vanuit DUO
• September: vaststelling Regeling bekostiging PO en WEC 2023
• November: eerste beschikking 2023 (excl. swv-en VO)
• December: eerste beschikking 2023 swv-en VO

Wanneer nieuwe indicatieve bedragen voor 2023 tussentijds
bekend zijn, worden deze via de PO-Raad bekend gemaakt.
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Meer informatie
Rijksoverheid.nl:
Herverdeeleffectenmodel
Toelichting totstandkoming bedragen
Infographic en sheets vereenvoudiging op hoofdlijnen
Brochure met uitgebreide toelichting
PO-Raad:
Rekenmodel
Q&A’s
Verschillende toolboxen en handreikingen
Vragen:
DUO → ico@duo.nl
PO-Raad → vereenvoudiging@poraad.nl
Tweewekelijks vragenhalfuurtje →https://www.poraad.nl/agenda
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