Wetsvoorstel vereenvoudiging
bekostiging voortgezet onderwijs
voor iedereen eenvoudiger
De huidige bekostiging in het voortgezet onderwijs is complex en kent een verschillende
bekostiging toe aan hetzelfde type leerling.

> Minder complex
De huidige bekostiging is
gebaseerd op een groot aantal
variabelen en parameters.
We gaan van een complex stelsel
van verschillende ratio’s en gpl-en
naar 4 parameters.

> Kostenneutraal
Van de huidige bekostiging gaat
een onbedoeld sturende werking
uit. Zo kan een havo-leerling op de
ene school een andere bekostiging
krijgen dan een havo-leerling op
een andere school, terwijl de kosten
per havo-leerling niet verschillen.
Gelijke leerlingen willen we een
gelijke basisbekostiging geven.

> Beter te voorspellen
De vereenvoudiging bekostiging
leidt tot een kostenvolgend en
vereenvoudigd bekostigingsstelsel, waardoor transparantie
wordt bevorderd. Door de
toegenomen transparantie worden
schoolbesturen gefaciliteerd in hun
meerjarige planvorming.

Wat levert de vereenvoudiging op?
Gelijke leerlingen krijgen een gelijke basisbekostiging, het maakt
niet uit op wat voor soort school de leerling zit.
De vereenvoudiging helpt besturen om makkelijker in te spelen op
veranderende leerlingaantallen.
Ook voor andere betrokkenen zoals de Raad van Toezicht,
schoolleiders en (gemeenschappelijk) MR-en wordt de bekostiging
inzichtelijker.

Hoe doen we dit?
We gaan werken met bedragen per leerling en bedragen per vestiging
• Het onderscheid tussen personeel en materieel vervalt.
• Geen ingewikkeld systeem van schoolsoortgroepen en ratio’s.
• Een gelijk vast bedrag voor alle schoolsoorten.

Nieuwe situatie: eenvoudig basismodel

Aanvullende regelingen

Bedragen per leerling:
• Eén bedrag voor alle onderbouwleerlingen
en voor alle bovenbouwleerlingen in het
vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg
in het vmbo.
• Eén bedrag voor alle leerlingen in het pro en
de bovenbouw-leerlingen in het vbo (basis
en kader).

Gemengde leerweg
Scholen met leerlingen in de gemengde leerweg
(gl) in het vmbo ontvangen een aanvullend
bedrag per gl-leerling. De reden voor dit
aanvullend bedrag is dat deze leerlingen, bovenop
het algemeen vormend onderwijs, ook voor een
klein deel beroepsgericht onderwijs volgen.

Bedragen per vestiging:
• Eén vast bedrag voor de hoofdvestiging van
een school.
• Eén vast bedrag voor de nevenvestiging(en)
van een school.

Geïsoleerde vo-scholen
Met deze aanvullende regeling worden
geïsoleerde vo-scholen structureel extra
ondersteund.
Voor meer informatie: Rijksoverheid.nl/
geisoleerdvo

De vereenvoudiging gaat alleen over de basisbekostiging van de scholen
onder de WVO. Het wetsvoorstel wordt budgetneutraal uitgevoerd.
Dit betekent dat het totale bedrag voor de bekostiging van het voortgezet
onderwijs gelijk blijft. Wel wordt dit bedrag anders verdeeld over de scholen,
waardoor er herverdeeleffecten ontstaan. Met twee overgangsregelingen
groeien schoolbesturen stapsgewijs naar de nieuwe bekostiging toe.

Twee overgangsregelingen
Algemeen

De algemene overgangsregeling zorgt ervoor dat alle
schoolbesturen stapsgewijs naar het nieuwe niveau van
de bekostiging groeien. Dit betreft een periode van vier
jaar, in stappen van 20%-40%-60%-80% per jaar.
In het eerste jaar krijgt de school te maken met 20%
van het positieve of negatieve herverdeeleffect, het
tweede jaar met 40% etc. Na vier jaar is de school op
het niveau van de nieuwe bekostiging.

Specifiek

Als een schoolbestuur een negatief herverdeeleffect
heeft groter dan 3 procent, komt bovenop de algemene
overgangsregeling een specifieke overgangsregeling,
die corrigeert voor het verschil tussen het werkelijke
herverdeeleffect en een negatief herverdeeleffect van
3 procent. De specifieke regeling duurt vijf jaar.
Hierdoor hebben deze besturen langer de tijd om in te
spelen op de nieuwe hoogte van de bekostiging.

Wat betekent dit voor mij?
Wilt u weten wat dit voor uw school betekent?
Bekijk de informatietool: Rijksoverheid.nl/
vereenvoudigingbekostigingvo
De beoogde inwerkingtreding is in 2021, als het voorstel door
de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen.

