Verslag internetconsultatie besluiten vereenvoudiging bekostiging PO
De ontwerpen van de besluiten vereenvoudiging bekostiging po, te weten Besluit bekostiging WPO
20xx, Besluit bekostiging WEC 20xx en het Besluit bekostiging WPO BES 20xx, hebben tussen 8
maart 2021 en 5 april 2021 opengestaan voor internetconsultatie. Specifiek is reactie gevraagd op
drie vragen:
1. Is de beschrijving van het nieuwe bekostigingsmodel in de besluiten en de nota van
toelichting voldoende duidelijk?
2. Zorgen de besluiten naar uw mening voor een eenvoudigere, minder sturende en meer
voorspelbare bekostigingssystematiek?
3. Zijn er effecten van de besluiten die niet in de besluiten en/of in de toelichting zijn
verwerkt?
In totaal zijn er zes reacties op de internetconsultatie, waarvan drie reacties vanuit dezelfde
organisatie komen.
In reactie op de eerste twee vragen is over het algemeen positief gereageerd. Wel is aangegeven
dat de besluiten veel tekst bevatten en dat een beknopter overzicht van de wijzigingen wenselijk
was. In een andere reactie is voorgesteld om meer betekenisvolle namen van variabelen te
gebruiken. Het is inderdaad zo dat de besluiten omvangrijk en, vanwege de technische inhoud, in
sommige gevallen wat abstract zijn. Hierbij zij opgemerkt dat de gehele vereenvoudiging van de
bekostiging een omvangrijke wijziging is en dat de besluiten volledig moeten zijn. Het besluit is
niet het primaire instrument voor goede communicatie over de maatregelen en de wijze waarop de
bekostiging zal plaatsvinden. Dat is gebeurd en gaat gebeuren via andere kanalen. In een eerder
stadium is bekeken of meer betekenisvolle namen gegeven kon worden aan de variabelen. Dit
resulteerde echter in lastiger te lezen en meervoudig interpreteerbare teksten.
Drie reacties, vanuit dezelfde organisatie, beantwoorden bij vraag 3 dat er geen toelichting wordt
gegeven op de gevolgen van de overgang naar kalenderjaarbekostiging voor de vordering op OCW.
In de oude systematiek nemen schoolbesturen een vordering op OCW op de balans, vanwege een
niet-evenredige uitbetaling van een deel van de schooljaarbekostiging. Met de overgang naar
volledige kalenderjaarbekostiging vervalt de grondslag voor deze vordering. Door het verdwijnen
van de vordering, wat in wezen een technische, boekhoudkundige exercitie is, daalt het eigen
vermogen van besturen aan het eind van boekjaar 2022. Het kan niet genoeg benadrukt worden
dat scholen als geheel niet minder bekostiging ontvangen. Deze hele vereenvoudiging gebeurt
immers budgetneutraal. Er gaat dus niet minder geld naar scholen. De reden dat het in de
toelichting op het besluit onbenoemd blijft, is dat het vervallen van de grondslag voor de vordering
geen gevolg is van het voorliggende besluit, maar een gevolg van de Wet vereenvoudiging
bekostiging po. In de memorie van toelichting bij de wet, in paragraaf 3, is al op deze thematiek
ingegaan.1 Via andere kanalen wordt hierover duidelijke communicatie verzorgd aan scholen. Een
werkgroep, bestaande uit OCW, PO-Raad, de Inspectie van het Onderwijs en een afvaardiging van
de accountants en schoolbesturen, is hiermee bezig. Zo hebben de schoolbesturen vanuit OCW een
brief ontvangen waarin wordt ingegaan op deze thematiek, worden er aanbevelingen gedaan en
wordt gemeld dat de inspectie coulant ermee omgaat indien schoolbesturen door deze ontwikkeling
onder bepaalde signaleringswaarden komen. Ook is er een webinar georganiseerd waarin de
thematiek is toegelicht en vragen zijn beantwoord.
Een reactie ziet specifiek op de schoonmaakkwaliteit binnen scholen. De respondent geeft aan,
gelet op het voorstel, zorgen te hebben over schoonmaak en hygiëne in het primair onderwijs.
Oorzaak van de zorgen is dat de bekostiging voor materiële instandhouding en personele
bekostiging worden samengevoegd. Hierdoor wordt het volgens respondent makkelijker om te
bezuinigen op schoonmaak en de vrijkomende middelen in te zetten voor andere doeleinden. Ook
hier geldt dat de samenvoeging van personele en materiële bekostiging al bij de Wet
vereenvoudiging bekostiging po is geregeld. Het voorliggende besluit is op dat punt slechts een
technische uitwerking van de wet. De vereenvoudiging van de bekostiging heeft geen gevolgen
voor de bestedingsvoorwaarden omtrent schoonmaak. In tegenstelling tot wat de respondent
beweert wordt het dus niet eenvoudiger om te bezuinigen op schoonmaak. Ook op grond van de
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voorheen geldende besluiten konden middelen voor materiële instandhouding al ingezet worden
voor personeel en andersom. Het bevoegd gezag had dus al de mogelijkheid om meer of minder
van haar beschikbare middelen in te zetten voor schoonmaak. Dit sluit aan bij de sturingsfilosofie
van de lumpsum, namelijk dat schoolbesturen vrij zijn om binnen de wettelijke kaders de
beschikbare middelen naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun onderwijskundige
doelen. Aan deze bestedingsvrijheid verandert niets.

