
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stapeling (financiële) effecten 
Ontwikkelgroep 11 september 2019 
 
Op 11 september 2019 zijn een twaalftal deelnemers van de ontwikkelgroep ‘Stapeling (financiële) 
effecten’ bijeen in Utrecht bij de PO-raad/VO-raad. Doel van de bijeenkomst is om zicht te krijgen op 
die stapeling, vast te stellen hoe die de doelen van samenwerkingsverbanden in de weg kan staan en 
welke ontwikkelvragen er bij de deelnemers leven.  
 
De deelnemers zijn (vrijwel) allemaal werkzaam bij een samenwerkingsverband als directeur of 
controller; merendeels in het VO, maar twee van hen in het PO. Ze worden welkom geheten door 
Annemarie van Groenestijn (PO-Raad) en Mike Jolink (VO-raad). Inleiders van dienst zijn Rick de Wit 
(Infinite) en Ron Benjamins (B&T), die beiden een presentatie verzorgen naar aanleiding waarvan de 
deelnemers aan het eind van de meeting hun ontwikkelvragen kunnen definiëren. 
  
Focus op externe factoren 
De Wit wijst er allereerst op dat ‘financiële effecten’ in de context van deze ontwikkelgroep gelijk staat 
met negatieve financiële effecten. Die kunnen door zowel interne als externe factoren veroorzaakt 
worden. De Wit noemt die interne factoren kort, namelijk de mate waarin wordt voldaan aan 10 
succesfactoren, maar de focus van de ontwikkelgroep ligt op de externe factoren, die immers voor elk 



 

samenwerkingsverband in meer of mindere mate opgaan. 
 
De Wit maakt daarbij onderscheid tussen po en vo, waarbij de overeenkomsten tussen beide veel 
groter zijn dan de verschillen. Beide geledingen hebben immers te maken met 1) demografische 
krimp; 2) verevening van de zware ondersteuning; 3) vereenvoudiging van de bekostiging; 4) korting 
op de lumpsum van schoolbesturen i.v.m. hoge deelname in het so; 5) lerarentekort; 6) ontoereikende 
jeugdhulp en jeugdzorg; en 7) ontwikkelingen in (gemeentelijke) subsidies.  
 
Alleen voor primair onderwijs is er bovendien nog 8) het effect van de herverdeling van 
achterstandsmiddelen; en speciaal voor voortgezet onderwijs spelen nog 9) verevening van de lichte 
ondersteuning; 10) korting op de lumpsum van schoolbesturen i.v.m. hoge deelname aan lwoo en pro; 
en 11) de nieuwe bekostiging van de samenwerkingsverbanden voor lwoo en pro. Deze elf effecten 
worden uitgebreid toegelicht aan de hand van tabellen, figuren en kaartjes van Nederland; 
desgewenst door de deelnemers te raadplegen in SharePoint. 
 
Reacties  
Er is veel herkenning en instemming onder de deelnemers, die echter ook met vragen en aanvullingen 
komen. Zo wijst een deelnemer erop, dat de krimp in het po nu wat is afgevlakt en des te meer speelt 
in het vo. Overigens vindt men de knip tussen po en vo in algemene zin ‘desastreus’. Een ander vult 
aan dat de grootte van een schoolbestuur ook een rol speelt: hoe groter, hoe minder last van krimp. 
 
Men is het erover eens dat de verevening van de lichte ondersteuning in het po soepel is verlopen; de 
bedragen die daarmee zijn gemoeid zijn ‘peanuts’ vergeleken met andere effecten, zoals de zware 
verevening. Die kun je het best beoordelen als je naar ‘het bedrag per leerling’ kijkt, en dat kan enorm 
fluctueren, met name in het vo. Maar de grootte van een samenwerkingsverband lijkt geen relatie te 
hebben met de kans om de gevolgen van die zware negatieve verevening op te vangen, zo toont 
onderzoek (o.a. van NRO) aan.  
 
Een van de deelnemers wijst er echter op dat je die conclusie nu nog niet kan trekken en vergelijkt het 
met in de bijstand zitten: “Eén maand lukt nog wel zonder in de financiële problemen te komen, maar 
drie jaar is een ander verhaal!” Een langdurigheidstoeslag, zoals de bijstand die kent, zou daarom geen 
gek idee zijn. Bijval alom: het stapelt zich allemaal heel geleidelijk op, maar op een gegeven moment is 
het ‘op’, en dan gaat het mis.  
 
Een deelnemer wijst op uitputting van het eigen vermogen als toekomstige bron van problemen voor 
sommige samenwerkingsverbanden. Ook de grilligheid van de overheid wordt in dit verband als een 
negatieve factor ervaren. De deelnemers zien overigens wel kansen bij de herverdeling van 
achterstandsmiddelen: samenwerkingsverbanden kunnen hun voordeel doen met de 170 miljoen die 
naar gemeenten gaat. Wat de kortingen op de lumpsum betreft: aanvankelijk werd dat door de 
deelnemers niet als een groot probleem gezien (het ging om ‘tientjes’), maar nu de bedragen groter 
worden verandert dat.  
 



 

De afdracht lwoo en pro heeft een status aparte. Er is door de overheid lang ‘schimmig’ over gedaan, 
en dat valt slecht in het veld: het gaat immers vaak om enorme bedragen. In het najaar van 2019 komt 
de minister met een voorstel. Een van de aanwezigen zit in de desbetreffende klankbordgroep en 
spreekt in dit verband over ‘Project ¾’: “Driekwart van het budget is straks alles wat we over hebben.” 
 
Out of the box 
Benjamins beperkt zich in zijn presentatie tot één sheet waarop een assenkruis is te zien. De verticale 
as is het continuüm tussen ‘Collectief’ en ‘Individueel’. Die laat Benjamins nu even voor wat die is. 
Want om stapelingsproblemen het hoofd te bieden, kan beweging langs de horizontale as soelaas 
geven: van ‘Controleren, borgen en verantwoorden’ (wat we nu erg veel, misschien wel te veel doen) 
naar ‘Ontwikkelen, leren en innoveren’ (wat we nog veel te weinig doen). 
 
Het analyseren van de elf aspecten die De Wit net in kaart heeft gebracht, geeft je geen grip op de 
stapeling ervan, betoogt Benjamins. De oplossing ligt dan ook niet in het ‘ontbinden van factoren’ , 
maar in het zoeken van innovatieve en creatieve oplossingen. Je moet dingen anders durven doen, out 
of the box denken. Wees ‘slim, handig, ja onvoorspelbaar’, is zijn raad.  
 
Ontwikkelvragen 
Als afsluiting van deze meeting vraagt De Wit aan elk van de deelnemers om te stapelen: door een 
lijstje te maken van externe factoren die voor zijn/haar samenwerkingsverband van toepassing zijn. En 
om in één moeite door aan te geven waar hij/zij het meest behoefte aan heeft om aan 
stapelingsproblemen het hoofd te kunnen bieden. 
 
In een snel rondje geven de deelnemers alvast een inkijkje in wat hun behoeftes zijn: intervisie om tot 
een ander onderwijsconcept te kunnen komen (indachtig de horizontale as van Benjamins); vertaling 
van recente (big) data in bruikbare informatie; jeugdhulp (en andere betrokken domeinen) en 
onderwijs dichter bij elkaar brengen; afpellen in plaats van stapelen; en ook ‘vertellen in plaats van 
tellen’. Een inventarisatie van de complete lijstjes is terug te vinden in SharePoint. 
 
 


