Toelichting herverdeeleffectenmodel en totstandkoming bedragen voor de
vereenvoudiging bekostiging PO
Dit is een toelichtend document op het Excel-document “Indicatie effecten vereenvoudiging
bekostiging PO 1-10-2019”. In het Excel-document wordt een indicatie gegeven van de gevolgen
van de vereenvoudiging van de bekostiging PO. Hiermee kunnen besturen en scholen enig gevoel
krijgen bij de effecten van de vereenvoudiging. Benadrukt wordt dat het hier om een
momentopname gaat.
Beschrijving van het model
In het model wordt per school gekeken wat de bekostiging is in de huidige situatie en wat de
bekostiging zou zij als de vereenvoudigingsmaatregelen nu zouden worden toegepast. Hierbij zijn
de volgende zaken van belang:

Onderdeel van de vereenvoudiging is ook de verschuiving van de teldatum van 1 oktober t1 naar 1 februari t-1. In het model en in dit document wordt hier van geabstraheerd.

Voor de berekening van het onderwijsachterstandenbudget voor basisscholen wordt de
overgangsregeling buiten beschouwing gelaten.

Voor het speciaal basisonderwijs geldt op dit moment de 2%-systematiek. Deze zal in de
nieuwe situatie niet meer van toepassing zijn. Om een goed beeld te kunnen geven van de
verschuivingen wordt ook in de berekening van de huidige budgetten geabstraheerd van
deze systematiek.

Er is gebruik gemaakt van het aantal leerlingen op 1 oktober 2019.

Er is gebruik gemaakt van de bedragen uit de Tweede Regeling bekostiging personeel PO
2020-20211 en de Regeling MI 20202.
In het model zijn drie tabbladen; “Effecten per bestuur”, “Effecten per school” en “Effecten bij WEC
(1&2)”. Vrijwel elk bestuur en elke school is in dit model op te zoeken. Alleen de scholen/besturen
voor trekkende bevolking zijn niet in dit model zichtbaar.3
In elk tabblad is een dropdown-lijst waar een bestuur of school gekozen kan worden. Vervolgens
wordt er in de tabellen daaronder aangegeven wat het bestuur of de school in de huidige situatie
krijgt en wat het, gelet op de gemaakte aannames, in de nieuwe situatie zou krijgen.
In de tabellen zijn de verschillende componenten die in de nieuwe situatie worden samengevoegd
gegroepeerd. Zo is goed zichtbaar hoe het model eenvoudiger wordt, maar ook is zo duidelijk te
zien wat de (absolute) effecten zijn van een bepaalde keuze. Bij de overzichten op schoolniveau
wordt ingezoomd op de oorzaken van de herverdeeleffecten. Voor elke school wordt de gemiddelde
gewogen leeftijd van de leraren (GGL) en het percentage onderbouwleerlingen weergegeven. Dit
zijn de twee grootste verklaringen voor de herverdeeleffecten. Via de onderstaande tabel wordt
voor elke school het herverdeeleffect berekend en weergegeven waar dit door ontstaat. De
getoonde herverdeeleffecten zijn voor elke school anders.
Herverdeeleffecten
Totaal
GGL
Boven/Onder
Overig Pers.
MI

2,6%
2,4%
0,5%
-0,5%
0,2%

Ter toelichting:

Totaal: het totale indicatieve herverdeeleffect van alle doorgevoerde wijzigingen. Het
herverdeeleffect is het procentuele verschil tussen het nieuwe totale budget en het oude
totale budget.

1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-45996.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-54802.html
3
Naar verwachting zullen hier geen herverdeeleffecten optreden.
2








GGL: als de school een lagere GGL heeft dan de landelijke GGL, dan is het getoonde
herverdeeleffect positief en vice versa.
Boven/Onder: als de school relatief veel onderbouwleerlingen heeft, dan is het
herverdeeleffect negatief en vice versa. Het getoonde herverdeeleffect is alleen het gevolg
van de aanpassing in de personele component. Het effect bij de materiële instandhouding
is onderdeel van het totale herverdeeleffect van de MI.
Overig Pers: deze effecten kennen verschillende oorzaken. Zo kan dit voor basisscholen
ontstaan door de herverdeling van het extra bedrag P&A voor basisscholen met minder dan
195 leerlingen. Dit bedrag zal worden opgenomen in de vaste voet per school. Voor het
speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zit hier bijvoorbeeld het effect in
van het wegvallen van de drempel van 4 leerlingen in de cumi-regeling.
MI: hieronder vallen de effecten van de wijzigingen in de berekening van de MI,
bijvoorbeeld door een vast bedrag per vestiging te hanteren.

Herverdeeleffecten kunnen veranderen en worden verzacht
Met name de afschaffing van de GGL veroorzaakt herverdeeleffecten. In dit model is gebruik
gemaakt van de GGL van 1 oktober 2019, zoals die waarschijnlijk definitief zal worden vastgesteld.
Dit is slechts een momentopname. In het jaar dat de vereenvoudiging wordt ingevoerd, kan de
GGL van de school aanzienlijk zijn veranderd. Hierdoor kunnen de herverdeeleffecten voor
individuele scholen en besturen in de toekomst anders zijn dan in dit model is weergegeven. De
beoogde inwerkingtredingdatum is 1 januari 2023. Er komt een gedegen overgangsregeling om
scholen en besturen tijd te gunnen hun beleid aan te passen aan de nieuwe bekostiging.
Effecten van de verandering in de teldatum
Een van de vier maatregelen is dat er bij de personele bekostiging wordt overgestapt van
schooljaarbekostiging naar kalenderjaarbekostiging. Dit heeft ook effecten voor de teldatum. In de
huidige situatie is dit voor zowel de personele als de materiële bekostiging 1 oktober T-1. In de
nieuwe situatie zal de teldatum naar verwachting 1 februari T-1 worden. (De effecten van) deze
maatregel is niet meegenomen in het Excel-document.
Overige wijzigingen
Er wordt in het model alleen gekeken naar de effecten van de vereenvoudiging op de
bekostigingssystematiek. De vereenvoudiging, met name de overgang naar
kalenderjaarbekostiging, heeft ook effecten op aanpalende regelingen, die niet in dit stuk zijn
genoemd. Dit alles zal in het vervolg aan bod komen en in nauwe samenwerking met de
betrokkenen worden uitgewerkt.
Totstandkoming bedragen
Bedragen voor basisonderwijs (BAO)
Basisbedrag per leerling
Het nieuwe basisbedrag per leerling is een samenvoeging van drie bedragen; het formatieve
bedrag per leerling, het P&A-bedrag per leerling en het MI-bedrag per leerling.

Het formatieve bedrag per leerling bevat in de huidige systematiek een fte-onderbouwing,
een GGL-component en een onderscheid tussen onder- en bovenbouw. Om te komen tot
een gelijk ‘formatief’ bedrag per leerling worden de totale uitgaven voor onder- en
bovenbouwleerlingen in de formatieve component (ca. € 5,1 mrd.) gedeeld door het totaal
aantal BAO-leerlingen (ca. 1,4 mln.). De uitkomst is € 3.648,71 per leerling.

Het P&A-bedrag per leerling is voor elke basisschoolleerling gelijk, namelijk € 794,27.

De huidige MI bestaat uit groepsafhankelijke en een leerlingafhankelijke component. De
leerlingafhankelijke component bestaat uit een bedrag per leerling (€ 343,25) en een
bedrag per school (€ 14.174,75). In de leerlingafhankelijke component wordt het aantal
leerlingen opgehoogd met 3%, vanwege de groei van het aantal leerlingen gedurende het
schooljaar. Voor de groepsafhankelijke component wordt er per vestiging (dus ook voor
nevenvestigingen) een normatief aantal groepen berekend. Per groep ontvangt de school
een bedrag, dat per aanvullende groep een lager bedrag per groep wordt. Op basis van een

regressie - het groepsafhankelijke bedrag per vestiging wordt verklaard door het totaal
aantal leerlingen op de vestiging – wordt een bedrag per vestiging (€ 18.904,43) en een
bedrag per leerling (€ 285,59) bepaald. Het bedrag per leerling wordt verhoogd met € 9,53
om het nieuwe MI-budget aan te laten sluiten op het huidige MI-budget. Met deze regressie
blijven er dus slechtst 3 bedragen over:
Leerlingafhankelijk
Groepsafhankelijk
Totaal
School
€ 14.174,75
€ 18.904,43
€ 33.079,18
Nevenvestiging
€ 18.904,43
€ 18.904,43
Leerling
€ 343,25
€ 285,59 + € 9,53
€ 638,37
Het basisbedrag per leerling (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
Formatief
€ 3.648,71
P&A
€ 794,27
MI
€ 638,37
Bedrag per leerling 1-10-2019
€ 5.081,35
Basisbedrag per school
Het nieuwe basisbedrag per school is een samenvoeging van vier bedragen; de directietoeslag, P&A
bedrag per school, P&A directietoeslag en het vaste bedrag MI.

In de huidige systematiek krijgt een school een directietoeslag afhankelijk van de grootte
van de school. Bij maximaal 97 leerlingen krijgt de school € 18.994,81, bij meer dan 97
leerlingen krijgt de school € 34.960,62.

Het P&A-bedrag per school is voor elke BAO-school gelijk, namelijk € 19.461,05.

In de huidige systematiek krijgen scholen met minder dan 195 leerlingen een
directietoeslag ter waarde van € 6.288,00. Dit bedrag wordt verdeeld over alle BAOscholen. Dus de totale uitgaven voor de P&A-directietoeslag (ca. € 18,7 mln.) wordt
gedeeld door het totaal aantal BAO-scholen. De uitkomst hiervan is € 3.033,05 per school.

Bij het basisbedrag per leerling is toegelicht hoe de huidige MI is uitgesplitst naar drie
bedragen; een bedrag per school, per nevenvestiging en per leerling. Het vaste MI-bedrag
per school is € 33.079,18.
Het basisbedrag per school (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze vier bedragen:
Directietoeslag
P&A vast bedrag
P&A directietoeslag
MI
Bedrag per school 1-10-2019

≤ 97 leerlingen
€ 18.994,81
€ 19.461,05
€ 3.033,05
€ 33.079,18
€ 74.568,09

> 97 leerlingen
€ 34.960,62
€ 19.461,05
€ 3.033,05
€ 33.079,18
€ 90.533,90

Kleinescholentoeslag
De nieuwe kleinescholentoeslag (KST) is een samenvoeging van de formatieve KST en de KST in
het P&A-budget.

Het formatieve gedeelte bevat in de huidige systematiek een fte-onderbouwing en een
GGL-component. Om te komen tot één vast startbedrag en één vast verminderingsbedrag
wordt de formatieve onderbouwing (2,1508 resp. 0,0149) vermenigvuldigd de GPL voor
BAO-leraren (€ 72.574,27). Dit resulteert in een startbedrag van € 156.092,74 en een
verminderingsbedrag van € 1.081,36.

In het P&A-budget zijn er al vaste bedragen voor KST; een startbedrag van € 44.866,34 en
een verminderingsbedrag van € 309,46.
Omdat de scholen die in aanmerking komen voor de KST een relatief lagere GGL hebben dan de
landelijke GGL, moet het startbedrag iets verhoogd worden om op dit onderdeel budgetneutraal uit
te komen.

P&A KST
KST
Totaal KST

Startbedrag
€ 44.866,34
€ 156.092,74
€ 200.959,08

Verminderingsbedrag
€ 309,46
€ 1.081,36
€ 1.390,82

correctie
Totaal KST + correctie

€ 88,09
€ 201.047,17

€ 1.390,82

Toeslag nevenvestigingen
In de huidige situatie kunnen scholen met nevenvestigingen in aanmerking komen voor een
toeslag. Deze is 75% van het verschil tussen de KST van de individuele vestigingen en de KST van
de gehele school. Mede omdat de grens en de bedragen van de KST zijn aangepast (zie hierboven)
zorgt de aanpassing naar 1 oktober én 1 februari voor een hogere uitnutting. Om dit
budgetneutraal uit te kunnen voeren moet het percentage van 75% verlaagd worden naar circa
59%. Vanwege de eenvoud is ervoor gekozen om dit percentage op 60% vast te stellen. De vaste
voet MI voor nevenvestigingen (€ 18.904,43, voor berekening zie de berekening van basisbedrag
per leerling) wordt onderdeel van de toeslag nevenvestiging.
Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT)
In de huidige situatie wordt per vestiging het aantal NOAT-leerlingen op 1 oktober verhoogd met
3%, vanwege de groei gedurende het schooljaar. Per NOAT-leerling ontvangt de school € 21,04.
De school ontvangt één vast bedrag van € 117,44, indien er NOAT-leerlingen op één van de
vestigingen zijn. Vanwege de overgang van de teldatum naar 1 februari t-1, wordt nu de correctie
van 3% weggelaten. Daardoor neemt het bedrag per NOAT-leerling toe, naar € 21,47.
Zeer kleinescholentoeslag
In de huidige situatie wordt een minimaal budget bepaald dat een school ontvangt. Van dit
basisbedrag wordt uitgegaan van 2,6927 fte en een toeslag voor de directeur. Het minimale budget
is GGL-afhankelijk. Uitgaande van de landelijke GGL (39,57) is het minimale budget € 211.386,55.
Om de zeer kleinescholentoeslag te berekenen wordt gekeken hoeveel budget de school ontvangt
voor de onderbouw- en bovenbouwleerlingen, P&A, de kleine scholentoeslag, de toeslag
nevenvestigingen en de onderwijsachterstanden. Indien de som van deze bedragen minder is dan
het minimale budget, wordt het verschil als zeer kleinescholentoeslag uitgekeerd.
In de nieuwe systematiek wordt deze berekening vereenvoudigd. Indien scholen op de teldatum
minder dan 23 leerlingen hebben, wordt het budget berekend ervanuit gaande dat een school 23
leerlingen heeft. Het minimale budget neemt daardoor toe en wordt als volgt berekend:

Bedrag per leerling
Vast bedrag per school (≤ 97 leerlingen)
Kleinescholentoeslag
Zeer kleinescholentoeslag 1-10-2019

Berekening
23 x € 5.081,35
€ 74.568,09
€ 201.047,17– 23 x € 1.390,82

Totaal
€ 116.871,05
€ 74.568,09
€ 169.058,31
€ 360.497,45

Bedragen voor speciaal basisonderwijs (SBAO)
Basisbedrag per leerling
Als een vergelijkbare berekening als bij het BAO gemaakt zou worden voor het bedrag per leerling
zou dit voor SBAO € 5.587,10 bedragen:

Het formatieve bedrag per leerling bevat in de huidige systematiek een fte-onderbouwing,
en een GGL-component. Om te komen tot een gelijk ‘formatief’ bedrag per leerling worden
de totale uitgaven voor SBAO-leerlingen in de formatieve component (ca. € 127,4 mln.)
gedeeld door het totaal aantal SBAO-leerlingen (ca. 35.700). De uitkomst is € 3.564,95 per
leerling.

Het P&A-bedrag per leerling is voor elke basisschoolleerling gelijk, namelijk € 1.178,58.

De huidige MI bestaat uit groepsafhankelijke en een leerlingafhankelijke component. De
leerlingafhankelijke component bestaat uit een bedrag per leerling (€343,25) en een
bedrag per school (€ 14.174,75). Voor de groepsafhankelijke component wordt er per
vestiging (dus ook voor nevenvestigingen) een normatief aantal groepen berekend. Per
groep ontvangt de school een bedrag, dat per aanvullende groep minder wordt. Op basis
van een regressie - het groepsafhankelijke bedrag per vestiging wordt verklaard door het
totaal aantal leerlingen op de vestiging – wordt een bedrag per vestiging (€ 18.769,58) en

een bedrag per leerling (€ 500,32) bepaald. Met deze regressie blijven er dus slechtst 3
bedragen over:
Leerlingafhankelijk
Groepsafhankelijk
Totaal
School
€ 14.174,75
€ 18.769,58
€ 32.944,33
Nevenvestiging
€ 18.769,58
€ 18.769,58
Leerling
€ 343,25
€ 500,32
€ 843,57
Het basisbedrag per SBAO-leerling (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
Formatief
€ 3.564,95
P&A
€ 1.178,58
MI
€ 843,57
Bedrag per SBAO leerling
€ 5.587,10
Echter, in het kader van de vereenvoudiging wordt het basisbedrag per leerling voor SBAO
gelijkgesteld aan het basisbedrag per leerling voor het BAO, te weten € 5.081,35. Het verschil
tussen deze bedragen (€ 505,75) wordt opgeteld bij het ondersteuningsbedrag per leerling.
Basisbedrag per school
Het nieuwe basisbedrag per school is een samenvoeging van drie bedragen; de directietoeslag,
P&A bedrag per school en het vaste bedrag MI.

In de huidige systematiek krijgt een school een directietoeslag afhankelijk van de grootte
van de school. Bij maximaal 99 leerlingen krijgt de school € 19.371,63, bij meer dan 99
leerlingen krijgt de school € 35.930,26.

Het P&A-bedrag per school is voor elke SBAO-school gelijk, namelijk € 14.460,39.

Bij het basisbedrag per leerling is toegelicht hoe de huidige MI is uitgesplitst naar drie
bedragen; een bedrag per school, per nevenvestiging en per leerling. Het vaste MI-bedrag
per school is € 32.944,33.
Het basisbedrag per school (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
≤ 99 leerlingen

> 99 leerlingen

€ 19.371,63
€ 14.460,39
€ 32.944,33
€ 66.776,35

€ 35.930,26
€ 14.460,39
€ 32.944,33
€ 83.334,98

Directietoeslag
P&A vast bedrag
MI
Bedrag per school 1-10-2019

Culturele minderheden (Cumi)
Het nieuwe bedrag per cumi-leerling is een samenvoeging van het formatieve bedrag per cumileerling en het P&A-bedrag per cumi-leerling:

Het formatieve gedeelte bevat in de huidige systematiek een fte-onderbouwing en een
GGL-component. Om te komen tot één bedrag per cumi-leerling worden de totale uitgaven
(ca. € 20,9 mln.) gedeeld door het totaal aantal cumi-leerlingen. Dit resulteert in een
bedrag van € 2.751,24 per cumi-leerling.

In het P&A-budget is er een vast bedrag per cumi-leerling, namelijk € 202,62.
Formatief
P&A
Bedrag per cumi-leerling

€ 2.751,24
€ 202,62
€ 2.953,86

Ondersteuningsmiddelen
SBAO-scholen ontvangen vanuit zowel de PB als MI bekostiging voor ondersteuning. Zoals in de
inleiding was toegelicht is in de totstandkoming van de bedragen en het model geabstraheerd van
de 2%-systematiek. Om te komen tot een ondersteuningsbedrag per leerling is het totaalbedrag
aan ondersteuning (ca. € 182,1 mln. voor PB en ca. € 8,4 mln. voor MI) gedeeld door het aantal
leerlingen. Vervolgens wordt het verschil tussen het BAO-bedrag per leerling en het SBAO-bedrag
per leerling hierbij opgeteld.

Ondersteuning PB
Ondersteuning MI
Correctie bedrag per leerling
Ondersteuningsbedrag per leerling

€ 5.095,40
€ 236,34
€ 505,75
€ 5.837,49

Bedragen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO)
Basisbedrag per leerling
Als een vergelijkbare berekening als bij het BAO gemaakt zou worden voor het bedrag per leerling
zou dit voor SO en VSO respectievelijk € 5.040,23 en € 8.150,36 bedragen:

Het formatieve bedrag per leerling bevat in de huidige systematiek een fte-onderbouwing,
een GGL-component en een onderscheid tussen SO-leerlingen tot 8 jaar, SO-leerlingen
vanaf 8 jaar en VSO-leerlingen. Het onderscheid tussen SO en VSO zal blijven. Om te
komen tot een gelijk ‘formatief’ bedrag per leerling worden de totale uitgaven voor SOleerlingen in de formatieve component (ca. € 84,6 mln.) gedeeld door het totaal aantal SOleerlingen (ca. 25.300). De uitkomst is € 3.351,03 per leerling. Voor VSO gebeurt
hetzelfde, dat is een bedrag van € 5.831,64 per leerling (ca. € 208,3 mln. gedeeld door ca.
35.700 leerlingen).

Het P&A-bedrag per leerling is voor elke (V)SO-leerling gelijk, namelijk € 1.045,65.

In de MI is hetzelfde onderscheid gemaakt als bij PB. Het MI-bedrag per SO-leerling wordt
berekend door het totale bedrag (ca. € 16,3 mln.) te delen door het aantal leerlingen. Dat
resulteert in een bedrag per SO-leerling van € 643,55. Voor VSO-leerlingen is er al een
basisbedrag per VSO-leerling, namelijk € 1.273,07.
Het basisbedrag per (V)SO-leerling (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
SO
VSO4
Formatief
€ 3.351,03
€ 5.831,64
P&A
€ 1.045,65
€ 1.045,65
MI
€ 643,55
€ 1.273,07
Bedrag per (V)SO-leerling
€ 5.040,23 € 8.150,36
Echter, in het kader van de vereenvoudiging wordt het basisbedrag per leerling voor SO
gelijkgesteld aan het basisbedrag per leerling voor het BAO, te weten € 5.081,35. Het verschil
tussen deze bedragen (€ 41,12) wordt in mindering gebracht bij het ondersteuningsbedrag per SOleerling.
Basisbedrag per school
Het nieuwe basisbedrag per school is een samenvoeging van drie bedragen; het vaste bedrag per
school in de PB, de directietoeslag en het vaste bedrag MI.

In de huidige situatie krijgt elke school een vast bedrag per school, gebaseerd op 1,1734
fte en de GGL van de school. Gemiddeld genomen is dit € 89.476,04 per school. Echter, om
de systematiek verder te vereenvoudigen en een eventuele invlechting van voortgezet
speciaal onderwijs in regulier onderwijs makkelijker te maken wordt er voortaan een
bedrag per afdeling bepaald. Indien een school zowel een SO- als en VSO-afdeling heeft,
ontvangt deze school voor allebei de afdelingen een vast bedrag. Het totaal beschikbare
bedrag (ca. € 23,0 mln) wordt gedeeld door het totaal aantal afdelingen (417). Dat
resulteert in een vast bedrag per afdeling van € 55.144,70.

In de huidige systematiek krijgt een school een directietoeslag afhankelijk van de grootte
van de school (meer of minder dan 49 leerlingen), of de school zowel een SO- als een VSOafdeling heeft en of de school een MG-afdeling heeft. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Aantal toeslagen
Bedrag
4

aantal leerlingen
1 t/m 49
50 of meer
1 t/m 49

SO of VSO
1
2
22.034,53

SOVSO
1
3
22.034,53

MG SO of VSO
2
2
41.135,06

MG SOVSO
2
3
41.135,06

Voor VSO-leerlingen zal te zijner tijd mogelijk aangesloten worden bij de bedragen per leerlingen die in het VO worden

vastgesteld.

50 of meer

41.135,06

60.235,59

41.135,06

60.235,59

Als voortaan alleen gekeken wordt naar of een afdeling meer of minder dan 49 leerlingen
heeft dan geeft onderstaand overzicht weer hoeveel afdelingen er in een bepaalde
categorie vallen.
aantal leerlingen
1 t/m 49
50 of meer



SO

VSO
33
179

22
183

Voor de berekening van de bedragen wordt ervan uitgegaan dat de afdelingen met meer
dan 49 leerlingen het dubbele krijgen van scholen met 49 leerlingen of minder. Als dan het
totale bedrag voor de directietoeslag (ca. € 13,6 mln.) zo wordt verdeeld, dan krijgen
afdelingen met maximaal 49 leerlingen € 17.420,40 en scholen met meer dan 49 leerlingen
€ 34.840,80.
Het vaste bedrag MI per school is een bedrag dat afhankelijk is van de onderwijssoort en
het type afdeling (er is een vast bedrag per school, per SO-afdeling en per VSO-afdeling).
Ook hier wordt voortaan een bedrag per afdeling berekend, in plaats van per school. Ook
zal er voortaan geen rekening meer worden gehouden met de onderwijssoort. De
berekening is als volgt:
o Het totaal van de vaste bedragen per school (ca. € 5,6 mln.) wordt gedeeld door
het totaal aantal afdelingen (417), dat is een bedrag van € 13.373,86.
o Het totaal van de vaste bedragen per SO-afdeling school (ca. € 2,5 mln.) wordt
gedeeld door het totaal aantal SO-afdelingen (212), dat is een bedrag van €
11.729,32.
o Het totaal van de vaste bedragen per VSO-afdeling school (ca. € 3,1 mln.) wordt
gedeeld door het totaal aantal VSO-afdelingen (205), dat is een bedrag van €
15.062,41.
Elke SO-afdeling krijgt op basis hiervan € 25.103,18 en elke VSO-afdeling krijgt €
28.436,27.

Het basisbedrag per school (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
SO
≤ 49 leerlingen > 49 leerlingen
Directietoeslag
PB vast bedrag
MI vast bedrag
Bedrag per school 1-10-2019

€ 17.420,40
€ 55.144,70
€ 25.103,18
€ 97.668,28

€ 34.840,80
€ 55.144,70
€ 25.103,18
€ 115.088,68

VSO
≤ 49 leerlingen > 49 leerlingen

€ 17.420,40
€ 55.144,70
€ 28.436,27
€ 101.001,37

€ 34.840,80
€ 55.144,70
€ 28.436,27
€ 118.421,77

Culturele minderheden (Cumi)
Het nieuwe bedrag per cumi-leerling is een samenvoeging van het formatieve bedrag per cumileerling en het P&A-bedrag per cumi-leerling:

Het formatieve gedeelte bevat in de huidige systematiek een fte-onderbouwing en een
GGL-component. Om te komen tot één bedrag per cumi-leerling worden de totale uitgaven
(ca. € 25,6 mln.) gedeeld door het totaal aantal cumi-leerlingen. Dit resulteert in een
bedrag van € 2.660,59 per cumi-leerling.

In het P&A-budget is er een vast bedrag per cumi-leerling, namelijk € 158,53.
Formatief
P&A
Bedrag per cumi-leerling

€ 2.660,59
€ 158,53
€ 2.819,12

Vanwege de eenvoud wordt ervoor gekozen om het bedrag voor cumi-leerlingen gelijk te stellen
aan het bedrag dat in het SBAO is berekend. Hierdoor wordt er per cumi-leerling € 134,74 meer
bekostigd (in totaal ca. € 1,3 mln.). Dit verschil wordt gecorrigeerd in de ondersteuningsbekostiging van alle (V)SO-leerlingen. Hierdoor worden alle ondersteuningsbedragen per leerling
verminderd met € 21,23.

Ondersteuningsmiddelen
In de huidige situatie zijn er 9 verschillende ondersteuningsbedragen, zowel voor PB als MI. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt in categorie van de TLV (laag, midden, hoog) en of een SO-leerling
onder de 8 jaar is, een SO-leerling vanaf 8 jaar of een VSO-leerling. In het kader van de
vereenvoudiging wordt het onderscheid tussen de SO-leerlingen het onderscheid tussen PB en MI
opgeheven:

In de PB wordt het totale beschikbare ondersteuningsbedrag voor SO-leerlingen per TLVcategorie (cat.1: € 203,7 mln.; cat.2: € 38,4 mln.; cat.3: € 57,4 mln.) gedeeld door het
aantal leerlingen dat in die categorie zit (cat.1: ca. 20.500.; cat.2: ca. 2.400; cat.3: ca.
2.300).

In de MI wordt het totale beschikbare ondersteuningsbedrag voor SO-leerlingen per TLVcategorie (cat.1: € 17,3 mln.; cat.2: € 3,2 mln.; cat.3: € 3,9 mln.) gedeeld door het aantal
leerlingen dat in die categorie zit.

Daarnaast worden er twee correcties doorgevoerd in verband met het gelijkstellen van het
bedrag per leerling aan dat van het BAO en het bedrag per cumi-leerling aan dat van het
SBAO.

Ondersteuning PB
Ondersteuning MI
Correctie bedrag per leerling (basisbedrag)
Correctie bedrag per leerling (cumi)
Ondersteuningsbedrag per SO leerling

SO cat. 1
€ 9.930,59
€ 844,69
- € 41,12
- € 21,23
€ 10.712,93

SO cat. 2
€ 16.210,22
€ 1.331,34
- € 41,12
- € 21,23
€ 17.479,21

SO cat. 3
€ 24.481,64
€ 1.669,56
- € 41,12
- € 21,23
€ 26.088,85

Voor het VSO worden de reeds bekende bedragen voor PB en MI bij elkaar opgeteld. Vervolgens
wordt daar ook de correctie doorgevoerd in verband met het gelijkstellen van het bedrag per cumileerling aan dat van het SBAO.

Ondersteuning PB
Ondersteuning MI
Correctie bedrag per leerling (cumi)
Ondersteuningsbedrag per SO leerling

VSO cat. 1
€ 10.813,10
€ 647,53
- € 21,23
€ 11.439,40

VSO cat. 2
€ 18.985,90
€ 1.007,19
- € 21,23
€ 19.971,86

VSO cat. 3
€ 23.524,79
€ 1.167,81
- € 21,23
€ 24.671,37

