Toelichting herverdeeleffectenmodel en totstandkoming bedragen voor de
vereenvoudiging bekostiging PO
Dit is een toelichtend document op het Excel-document “Indicatie herverdeeleffecten vebepo 1-102021”. 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. De werkelijke herverdeeleffecten kunnen nog wijzigen ten
opzichte van deze indicatie. Zo zijn bepaalde budgetten uit bijvoorbeeld het coalitieakkoord nog
niet toegevoegd en kan de gemiddelde gewogen leeftijd van de leraren (GGL) nog veranderen als
gevolg van de accountantscontrole.
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. Dit is geen herverdeeleffect en daarom geen onderdeel van het
model.
•
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 2021.
•
Er is gebruik gemaakt van de bedragen uit de Regeling bekostiging personeel PO 202220231 en de Regeling MI 20222.
In het model zijn twee tabbladen; “Overzicht besturen” en “Overzicht scholen”. 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 gele cel zichtbaar, waar de instellingscode van een bestuur of school
ingevoerd 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 voorbehouden, 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 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
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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.
•
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.
Overgangsregeling
Er komt een overgangsregeling om scholen en besturen tijd te gunnen hun beleid aan te passen
aan de nieuwe bekostiging. Meer informatie hierover vindt u onder andere in de ‘Brochure
vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs po’.
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 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. Hoe deze aanpalende regelingen eruit komen te zien na de vereenvoudiging, wordt
nader toegelicht in de eerder genoemde brochure.
Totstandkoming bedragen voor 1 oktober
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 € 3.734,49 per leerling.
Het P&A-bedrag per leerling is voor elke basisschoolleerling gelijk, namelijk € 925,87.
De huidige MI bestaat uit groepsafhankelijke en een leerlingafhankelijke component. De
leerlingafhankelijke component bestaat uit een bedrag per leerling (€ 357,77) en een
bedrag per school (€ 14.776,63). 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 (€ 19.977,81) en een
bedrag per leerling (€ 297,21) bepaald. Het bedrag per leerling wordt verhoogd met € 9,92
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
€ 14.776,63
€ 19.977,81
€ 34.754,44
Nevenvestiging
€ 19.977,81
€ 19.977,81
Leerling
€ 357,77
€ 297,21+ € 9,92
€ 664,90

Het basisbedrag per leerling (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
Formatief
€ 3.734,49
P&A
€ 925,87
MI
€ 664,90
Bedrag per leerling
€ 5.325,26
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 € 19.419,07, bij meer dan 97
leerlingen krijgt de school € 35.741,14.
•
Het P&A-bedrag per school is voor elke BAO-school gelijk, namelijk € 19.895,30.
•
In de huidige systematiek krijgen scholen met minder dan 195 leerlingen een
directietoeslag ter waarde van € 6.428,00. Dit bedrag wordt verdeeld over alle BAOscholen. Dus de totale uitgaven voor de P&A-directietoeslag (ca. € 18,8 mln.) wordt
gedeeld door het totaal aantal BAO-scholen. De uitkomst hiervan is € 3.085,02 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 € 34.754,44.
Het basisbedrag per school (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze vier bedragen:
≤ 97 leerlingen > 97 leerlingen
Directietoeslag
€ 19.419,07
€ 35.741,14
P&A vast bedrag
€ 19.895,30
€ 19.895,30
P&A directietoeslag
€ 3.085,02
€ 3.085,02
MI
€ 34.754,44
€ 34.754,44
Bedrag per school
€ 77.153,83
€ 93.475,90
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 (€ 74.193,69). Dit resulteert in een startbedrag van € 159.575,79 en een
verminderingsbedrag van € 1.105,49.

•

In het P&A-budget zijn er al vaste bedragen voor KST; een startbedrag van € 45.867,48 en
een verminderingsbedrag van € 316,36.

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.
Startbedrag
Verminderingsbedrag
P&A KST
€ 45.867,48
€ 316,36
€ 159.575,79
€ 1.105,49
KST
€ 205.443,27
€ 1.421,85
Totaal KST
correctie
€ 246,98
Totaal KST + correctie
€ 205.690,25
€ 1.421,85
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 (€ 19.977,81, voor berekening zie de berekening van basisbedrag
per leerling) wordt onderdeel van de toeslag nevenvestiging. Deze vaste voet wordt, vanwege de
verhoging van het percentage van 59% naar 60% neerwaarts bijgesteld, om de toeslag
nevenvestiging budgetneutraal te houden (totaalbudget ca. € 7,3 mln.). De correctie bedraag €
1.121,14, wat resulteert in een vast bedrag per nevenvestiging van € 18.856,67.
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 € 21,93.
De school ontvangt één vast bedrag van € 122,43, 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 € 22,63.
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 (39,41) is het minimale budget € 219.200,39.
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:
Berekening
Totaal
Bedrag per leerling
23 x € 5.325,26
€ 122.480,98
Vast bedrag per school (≤ 97 leerlingen)
€ 77.153,83
€ 77.153,83
Kleinescholentoeslag
€ 205.690,25 – 23 x € 1.421,85
€ 172.987,70
Zeer kleinescholentoeslag
€ 372.622,51

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 € 5.843,55 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. € 129,1 mln.)
gedeeld door het totaal aantal SBAO-leerlingen (ca. 35.400). De uitkomst is € 3.646,23 per
leerling.
Het P&A-bedrag per leerling is voor elke SBAO-leerling gelijk, namelijk € 1.320,63.
De huidige MI bestaat uit groepsafhankelijke en een leerlingafhankelijke component. De
leerlingafhankelijke component bestaat uit een bedrag per leerling (€ 357,77) en een
bedrag per school (€ 14.776,63). 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 (€ 20.321,26) en
een bedrag per leerling (€ 518,92) bepaald. Met deze regressie blijven er dus slechtst 3
bedragen over:
Leerlingafhankelijk
Groepsafhankelijk
Totaal
School
€ 14.776,63
€ 20.321,26
€ 35.097,89
Nevenvestiging
€ 20.321,26
€ 20.321,26
Leerling
€ 357,77
€ 518,92
€ 876,69

Het basisbedrag per SBAO-leerling (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
Formatief
€ 3.646,23
P&A
€ 1.320,63
MI
€ 876,69
Bedrag per SBAO leerling
€ 5.843,55
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 € 5.325,26. Het verschil
tussen deze bedragen (€ 518,29) 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 € 19.804,11, bij meer dan 99
leerlingen krijgt de school € 36.732,22.
•
Het P&A-bedrag per school is voor elke SBAO-school gelijk, namelijk € 14.783,07.
•
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 € 35.097,89.
Het basisbedrag per school (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
≤ 99 leerlingen > 99 leerlingen
Directietoeslag
€ 19.804,11
€ 36.732,22
P&A vast bedrag
€ 14.783,07
€ 14.783,07
MI
€ 35.097,89
€ 35.097,89
Bedrag per school
€ 69.685,07
€ 86.613,18
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. € 22,1 mln.) gedeeld door het totaal aantal cumi-leerlingen (ca. 7.800). Dit resulteert
in een bedrag van € 2.832,41 per cumi-leerling.
•
In het P&A-budget is er een vast bedrag per cumi-leerling, namelijk € 207,14.

Formatief
P&A
Bedrag per cumi-leerling

€ 2.832,41
€ 207,14
€ 3.039,55

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. € 184,5 mln. voor PB en ca. € 8,7 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
€ 5.210,76
Ondersteuning MI
€ 246,38
Correctie bedrag per leerling
€ 518,29
Ondersteuningsbedrag per leerling € 5.975,43
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 € 5.294,61 en € 8.471,85 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. € 91,8 mln.) gedeeld door het totaal aantal SOleerlingen (ca. 26.700). De uitkomst is € 3.436,79 per leerling. Voor VSO gebeurt
hetzelfde, dat is een bedrag van € 5.958,09 per leerling (ca. € 215,2 mln. gedeeld door ca.
36.100 leerlingen).
•
Het P&A-bedrag per leerling is voor elke (V)SO-leerling gelijk, namelijk € 1.186,63.
•
In de MI is hetzelfde onderscheid gemaakt als bij PB. Het MI-bedrag per SO-leerling wordt
berekend door het totale bedrag (ca. € 17,9 mln.) te delen door het aantal leerlingen. Dat
resulteert in een bedrag per SO-leerling van € 671,20. Voor VSO-leerlingen is er al een
basisbedrag per VSO-leerling, namelijk € 1.327,13.
Het basisbedrag per (V)SO-leerling (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
SO
VSO4
Formatief
€ 3.436,79
€ 5.958,09
P&A
€ 1.186,63
€ 1.186,63
MI
€ 671,29
€ 1.327,13
Bedrag per (V)SO-leerling
€ 5.294,61 € 8.471,85
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 € 5.325,26. Het verschil
tussen deze bedragen (€ 30,65) 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 € 91.427,55 per school. Echter, om
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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. € 23,4 mln) wordt gedeeld door het totaal aantal afdelingen (414). Dat
resulteert in een vast bedrag per afdeling van € 56.534,91.
•
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 leerlingen SO of VSO SOVSO
MG SO of VSO MG SOVSO
1 t/m 49
1
1
2
2
Aantal toeslagen
50 of meer
2
3
2
3
1 t/m 49
22.526,74
22.526,74
42.053,48
42.053,48
Bedrag
50 of meer
42.053,48
61.580,22
42.053,48
61.580,22
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
SO
VSO
1 t/m 49
25
20
50 of meer
187
182

•

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. € 13,7 mln.) zo wordt verdeeld, dan krijgen
afdelingen met maximaal 49 leerlingen € 17.539,92 en scholen met meer dan 49 leerlingen
€ 35.079,83.
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. € 5,8 mln.) wordt gedeeld door
het totaal aantal afdelingen (414), dat is een bedrag van € 13.992,47.
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 €
12.238,96.
o Het totaal van de vaste bedragen per VSO-afdeling school (ca. € 3,1 mln.) wordt
gedeeld door het totaal aantal VSO-afdelingen (202), dat is een bedrag van €
15.714,44.
Elke SO-afdeling krijgt op basis hiervan € 26.231,43 en elke VSO-afdeling krijgt €
29.706,90.

Het basisbedrag per school (o.b.v. de 1 oktober-telling) is de som van deze drie bedragen:
SO
VSO
≤ 49 leerlingen > 49 leerlingen
≤ 49 leerlingen
> 49 leerlingen
Directietoeslag
€ 17.539,92
€ 35.079,83
€ 17.539,92
€ 35.079,83
PB vast bedrag
€ 56.534,91
€ 56.534,91
€ 56.534,91
€ 56.534,91
MI vast bedrag
€ 26.231,43
€ 26.231,43
€ 29.706,90
€ 29.706,90
Bedrag per school
€ 100.306,25
€ 117.846,17
€ 103.781,73
€ 121.321,65
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. € 29,9 mln.) gedeeld door het totaal aantal cumi-leerlingen. Dit resulteert in een
bedrag van € 2.743,69 per cumi-leerling.

•

In het P&A-budget is er een vast bedrag per cumi-leerling, namelijk € 162,07.
Formatief
P&A
Bedrag per cumi-leerling

€ 2.743,69
€ 162,07
€ 2.905,76

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 € 133,79 meer
bekostigd (in totaal ca. € 1,5 mln.). Dit verschil wordt gecorrigeerd in de ondersteuningsbekostiging van alle (V)SO-leerlingen. Hierdoor worden alle ondersteuningsbedragen per leerling
verminderd met € 23,19.
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: € 214,8 mln.; cat.2: € 50,0 mln.; cat.3: € 63,3 mln.) gedeeld door het
aantal leerlingen dat in die categorie zit (cat.1: ca. 21.200.; cat.2: ca. 3.000; cat.3: ca.
2.500).
•
In de MI wordt het totale beschikbare ondersteuningsbedrag voor SO-leerlingen per TLVcategorie (cat.1: € 18,6 mln.; cat.2: € 4,2 mln.; cat.3: € 4,4 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.
SO cat. 1
SO cat. 2
SO cat. 3
Ondersteuning PB
€ 10.150,28
€ 16.553,03
€ 25.007,12
Ondersteuning MI
€ 880,75
€ 1.386,62
€ 1.740,55
Correctie bedrag per leerling (basisbedrag)
- € 30,65
- € 30,65
- € 30,65
Correctie bedrag per leerling (cumi)
- € 23,19
- € 23,19
- € 23,19
Ondersteuningsbedrag per SO leerling
€ 10.977,19 € 17.885,81 € 26.693,84
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.
VSO cat. 1
VSO cat. 2
VSO cat. 3
Ondersteuning PB
€ 11.054,40
€ 19.409,55
€ 24.049,72
Ondersteuning MI
€ 675,02
€ 1.049,96
€ 1.217,39
Correctie bedrag per leerling (cumi)
- € 23,19
- € 23,19
- € 23,19
Ondersteuningsbedrag per VSO leerling
€ 11.706,23 € 20.436,32 € 25.243,92

