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Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft
eind juni de achterstandsscores per
basisschoolvestiging gepubliceerd. Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft
het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair
onderwijs herzien dat in 2019 van kracht is
geworden. Daarbij maakt zij gebruik van de
onderwijsachterstandenindicator die het CBS op
verzoek van het ministerie had ontwikkeld. 
De gepubliceerde scores zijn berekend met de
genoemde herijkte onderwijsachterstandenindicator
met als teldatum 1 februari 2022. Het ministerie van
OCW gebruikt deze scores als basis voor het
toekennen van de extra bekostiging
onderwijsachterstandenbeleid. Het bedrag per
scorepunt wordt gepubliceerd in de Eerste regeling
bekostiging WPO en WEC 2023 (najaar 2022).
Op de website van het CBS zijn de tabellen te
vinden met de achterstandsscores per
basisschoolvestiging op 1 februari 2022, inclusief
een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw.

ACHTERSTANDSSCORES PER 1 FEBRUARI
2022

De sociale partners hebben een
onderhandelaarsakkoord bereikt over
de cao voor het primair onderwijs.
Hierin is een structurele loons-
verhoging van 4,75% opgenomen.
Ook zijn er afspraken gemaakt over
betaald ouderschapsverlof en is
invulling gegeven aan de
professionaliseringmiddelen voor
leraren die al waren vastgelegd in het
Onderwijsakkoord. 
Verder staat in het onderhandelaars-
akkoord dat er een eenmalige
uitkering komt van 500 euro bij een
volledige aanstelling. De
voorgestelde nieuwe cao voor het
primair onderwijs heeft een looptijd
van 1 juni 2022 tot 1 mei 2023.

ONDERHANDELAARSAKKOORD
CAO PO MET LOOPTIJD JUNI
2022-MEI 2023 BEREIKT

VOS/ABB HEEFT REKENINSTRUMENTEN
VOOR DE MEERJARENBEGROTING SBO EN
(V)SO GEACTUALISEERD

Bron: VOS / ABB

Bron: VOS / ABB

VOS/ABB heeft de rekeninstrumenten voor de
meerjarenbegroting voor het speciaal basisonderwijs
en het (voortgezet) speciaal onderwijs
geactualiseerd. De actualisering was nodig in
verband met het gelijktrekken van de salarissen in
het primair onderwijs met die in het voortgezet
onderwijs. In de geactualiseerde instrumenten zijn
de nieuwe cao-tabellen en de conversie daarvan
verwerkt.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

https://www.vosabb.nl/loonkloof-moeilijk-punt-cao-deadline-niet-gehaald/
https://www.vosabb.nl/rekeninstrumenten-meerjarenbegroting-sbo-vso-geactualiseerd/
https://www.vosabb.nl/cao-akkoord-primair-onderwijs-po/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/26/achterstandsscores-per-school-2022


Details subsidieregeling

BEOORDEELT U DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS OOK ALS
“ONVERANDERD BEHOORLIJK GOED”?

De Inspectie van het Onderwijs stelt in haar
jaarverslag over 2021 dat “het onderwijsveld het
toezicht door de Inspectie van het Onderwijs als
‘onveranderd behoorlijk goed’ beoordeelt”.
Daarbij baseert de inspectie zich op een
tevredenheidsonderzoek onder de besturen/
scholen. De gemiddelde rapportcijfers liggen
tussen de 7,7 en 8,6. Volgens de inspectie zijn
de beoordelingen vooral positief over de
“professionaliteit van de inspecteurs en over de
open dialoog”. Een kanttekening wordt gemaakt
door een “beperkt aantal” bestuurders en
schoolleiders over vooral de toezichtlast en de
opbrengst van het inspectieonderzoek.

NIEUWE AANVRAAGRONDE (TOT 22 SEPTEMBER) SUBSIDIEREGELING
HETEROGENE BRUGKLASSEN VO
De derde aanvraagperiode voor de Subsidieregeling heterogene brugklassen loopt van 5 tot
en met 22 september. Deze subsidie is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO) en is bedoeld om meer, breder samengestelde of langere heterogene of brede
brugklassen in te richten. Heterogene of brede brugklassen zijn klassen in de eerste leerjaren
van het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van twee of meer schoolsoorten of leerwegen
bij elkaar in de klas zitten. De gedachte hierachter is dat dit leerlingen in de eerste leerjaren
van het voortgezet onderwijs meer tijd geeft om op het niveau te komen dat bij hen past.

Herkent uw schoolbestuur zich ook in deze
resultaten? In onze ervaring wordt de
genoemde open dialoog inderdaad vaak als
constructief ervaren, met name door de
bestuurders. Het beeld dat een beperkt aantal
kritisch zou zijn over de toezichtlast komt op
ons positiever voor dan de geluiden die wij
horen. Mogelijk heeft dat te maken met de
ondervraagde doelgroep. Want wij merken een
verschil in beleving tussen bijvoorbeeld
bestuurders en de uitvoerende medewerkers
die direct te maken hebben met de aanlevering
van de gevraagde gegevens.

Bron: dus-i

Per vestiging is € 100.000 beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor de introductie
en verdere ontwikkeling van heterogene brugklassen. De subsidie aanvragen kan van 5 tot
en met 22 september 2022. Het formulier waarmee de subsidie aangevraagd kan worden
staat vanaf 5 september 2022 op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen.

Wijzigingsregeling
Resultaten eerste

aanvraagronde (2021)

Bron: dus-i

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-42182.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.vosabb.nl/inspectie-toezicht-wordt-goed-gewaardeerd/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16576.html
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen/documenten/publicaties/2022/03/14/infographic-subsidieregeling-heterogene-brugklassen-aanvraagronde-1-najaar-2021
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen


Bron: VOS / ABB

MINISTERS OCW EN ONDERWIJS KONDIGEN NIEUW VERPLICHT
NORMENKADER AAN VOOR DIGITALE VEILIGHEID, INCLUSIEF EXTRA
TOEZICHT EN EXTERNE AUDITS

REGELING IN DE MAAK VOOR DECLARATIE KOSTEN ONDERWIJS
OEKRAÏNERS

Schoolbesturen die vanwege de komst van
Oekraïense leerlingen kosten hebben gemaakt
voor onderwijshuisvesting en/of de eerste
inrichting van onderwijsvoorzieningen, kunnen
die kosten declareren bij hun gemeente(n).
Daarvoor is een regeling in de maak, die naar
verwachting in september wordt gepubliceerd.
Dat meldt het ministerie van OCW aan
VOS/ABB. 

Het ministerie wijst erop dat de regeling zal
uitgaan van daadwerkelijk gemaakte kosten tot
een bepaald maximum. Onder de kosten vallen
in ieder geval de huur van bestaande gebouwen
of noodlokalen en de eerste inrichting.

Wanneer scholen zelf onderwijshuisvesting
hebben geregeld en daarvoor kosten hebben
gemaakt, kunnen zij hierover in gesprek met
hun gemeente(n) om dit te verrekenen.

Bron: VOS / ABB

De ministers van OCW en Onderwijs hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de digitale
veiligheid in het primair en voortgezet onderwijs. Zij vinden dat deze naar een hoger niveau
moet en stellen dat dit ‘alleen kan met een integrale en overkoepelende aanpak waarbij in de
sector en op schoolniveau alle noodzakelijke aandacht is voor het identificeren van risico’s,
het nemen van beschermende maatregelen, het detecteren van incidenten, het reageren op
incidenten als ze zich voordoen, en het herstellen van eventuele schade’.

Volgens de ministers zijn er op dit moment ten aanzien van de digitale veiligheid nog grote
verschillen tussen scholen wat de ministers ongewenst vinden. Zij stellen dat ‘de veiligheid
van leerlinggegevens niet mag afhangen van de school waar je op zit’. Daarom kondigen ze
een nieuwe normenkader voor informatietechnologie en privacy aan dat verplicht wordt
gesteld voor alle scholen, met extra toezicht en externe audits daarop. De ministers geven
aan dat er structureel € 6 miljoen beschikbaar komt voor deze integrale aanpak, voor het
primair en voortgezet onderwijs samen.

https://www.vosabb.nl/normenkader-digitale-veiligheid-wordt-verplicht/
https://www.vosabb.nl/schoolbesturen-kunnen-kosten-voor-onderwijs-oekrainers-declareren/
https://www.vosabb.nl/schoolbesturen-kunnen-kosten-voor-onderwijs-oekrainers-declareren/


De minister voor Primair en Voortgezet
Onderwijs heeft een plan bekend gemaakt om
het aantal thuiszitters te verminderen. Een van
de maatregelen betreft het instellen van ouder-
en jeugdsteunpunten die ouders en jongeren
moeten gaan helpen bij het vinden van een
passende plek op school. Daarvoor stelt het
kabinet € 15 miljoen beschikbaar. Het is de
bedoeling dat ieder samenwerkingsverband
deze zomer een steunpunt hebben opgezet.

Deze steunpunten moeten ouders en
leerlingen informeren over de ondersteuning in
hun regio en over hun rechten en plichten.
Volgens de minister wordt nu vaak voor de
leerlingen besloten welke hulp ze krijgen en
wil hij daarom wettelijk regelen dat ze een
hoorrecht krijgen en dat leerlingen kunnen
meepraten over de mogelijke ondersteuning.
Dit wetsvoorstel Versterking positie ouders en
leerlingen in passend onderwijs gaat deze
zomer nog in consultatie.

(EXTRA) WETGEVING OP KOMST OM SCHOOLVERZUIM TEGEN TE GAAN
Een ander maatregel is een verplichte
registratie van de totale aan- en afwezigheid
van de leerlingen. Volgens de minister is het
nodig dat scholen precies weten wat ze moeten
doen als een leerling een keer afwezig is om te
zorgen dat kinderen zich kunnen blijven
ontwikkelen en te voorkomen dat zij langdurig
uitvallen. De scholen moeten een goed
verzuimbeleid en zicht hebben op patronen van
aan- en afwezigheid. Als een leerling meteen
wordt gemist als deze een keer niet in de les
aanwezig is, kan de school namelijk in actie
komen voordat afwezigheid zorgelijk wordt en
tijdig met kinderen en ouders in gesprek gaan
over een oplossing. Spijbelen en een paar
dagen ziek kunnen namelijk al voorbode zijn dat
een kind helemaal gaat uitvallen. De minister
vindt het daarom noodzakelijk dat scholen de
totale aan- en afwezigheid van de leerlingen
bijhouden. Is een leerling vanwege een geldige
reden afwezig (zoals bij ziekte) dan hoeft een
school dat nu níet bij te houden.

De minister heeft volgens eigen zeggen
aandacht voor de administratieve lastendruk en
wil daarom het registreren eenvoudiger maken
‘om scholen niet op te zadelen met eindeloze
administratie’. Het wetsvoorstel Terugdringen
Verzuim wordt nog deze zomer in consultatie
gebracht.

VOS/ABB STELT TOELICHTING OUDERSCHAPSVERLOF BESCHIKBAAR
Momenteel hebben werknemers vanuit de wet recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof.
Vanaf 2 augustus a.s. heeft elke werknemer recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof in het
eerste levensjaar van zijn of haar kind tegen betaling van 70% van het loon. VOS/ABB heeft
een toelichting opgesteld wat dit betekent voor werknemers in het primair en voortgezet
onderwijs. Deze toelichting is te vinden op de website van VOS/ABB: 

Bron: VOS / ABB

Bron: Rijksoverheid

https://www.vosabb.nl/normenkader-digitale-veiligheid-wordt-verplicht/
https://www.vosabb.nl/normenkader-digitale-veiligheid-wordt-verplicht/
https://www.vosabb.nl/nieuwe-ouderschapsverlofregeling-in-cao-po-vo/
https://www.gehandicaptekind.nl/gezocht-inspirerende-projecten-voor-sociale-inclusie-in-het-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2022/07/15/extra-aanpak-om-aantal-thuiszitters-te-verminderen


EXTRA GELD VOOR MASTERPLAN BASISVAARDIGHEDEN MAAR NIET
ZONDER KANTTEKENINGEN

Het rijk kondigt in het kader van het masterplan basisvaardigheden een subsidieregeling aan
waarmee scholen in het primair en voortgezet onderwijs ondersteuning kunnen aanvragen om de
resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale
geletterdheid te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en
2023/2024 en bestaat uit twee delen: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in
combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. Scholen kunnen een eerste aanvraag
indienen voor het schooljaar 2022/2023 bij DUS-I van half augustus tot eind september.

De basissubsidie is bedoeld voor interventies uit een
menukaart om de basisvaardigheden te verbeteren.
Onderdelen van de menukaart zijn bijvoorbeeld extra
instructie en onderwijstijd voor leerlingen, effectieve
didactiek, professionalisering van het onderwijs-personeel,
klassenmanagement of leer- en ontwikkelmiddelen.

Volgens de berichtgeving van het rijk is subsidie op
vestigingsniveau beschikbaar voor circa 500 scholen. Het
subsidiebedrag bedraagt voor scholen voor primair
onderwijs circa € 900 per leerling en voor scholen voor
voortgezet onderwijs circa € 1.200 per leerling. 

Daarnaast is er een aanvullende subsidie met ondersteuning door basisteams. De aanvullende
subsidie komt volgens de berichtgeving van het rijk beschikbaar voor circa 150 scholen die hun
onderwijs in de basisvaardigheden nog verder willen brengen. Het subsidiebedrag bedraagt voor
leerlingen voor primair onderwijs circa € 350 en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs circa 
€ 450.

De basisteams werken naar zeggen van het rijk vraaggericht en ontzorgen de school. Zij helpen
het schoolteam een plan te maken om de basisvaardigheden te verbeteren en ze ondersteunen
scholen bij de uitvoering van dit plan. Het rijk stelt dat ‘het schoolteam zelf de regie in handen
houdt waardoor een lerende cultuur wordt bevorderd en effecten duurzaam zijn’. 



SUBSIDIE VOOR STIMULEREN VAN CONTACT TUSSEN LEERLINGEN MET EN
ZONDER BEPERKING

Stichting Het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor projecten
die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen.
Scholen kunnen tot 31 juli subsidie aanvragen.

De stichting stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met het Platform Naar Inclusiever
Onderwijs. Dit landelijke platform is een initiatief van onder andere VOS/ABB en heeft tot doel
om leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften zo veel mogelijk met elkaar naar
de reguliere school te laten gaan.
De subsidie is specifiek bedoeld voor activiteiten die het contact tussen leerlingen met en
zonder beperking bevorderen, zowel binnen als buiten de school.

De PO-Raad heeft aangegeven dat een groot deel van de schoolbesturen neutraal reageert op de
eerste plannen omdat de invulling nog onduidelijk is. Verder is een substantieel deel (40%
volgens de PO-Raad) ‘zeer kritisch’. De PO-Raad noemt de volgende kritiekpunten;

Bron: VOS / ABB en Gehandicaptekind

De basisteams kunnen averechts uitpakken omdat er
door de krappe arbeidsmarkt weinig/geen personeel
beschikbaar is voor de basisteams. Het risico is dat de
arbeidsmarkt nog verder onder druk komt te staan.

-OCW trekt te veel regie naar zich toe en wil teveel op
landelijk niveau het onderwijs aansturen in strijd met
de bestaande governancestructuur.
Schoolorganisaties vinden het belangrijk dat de regie
over het onderwijs bij de sector blijf en dat
onderwijsprofessionals zelf het beste weten wat nodig
is op de scholen.

Er wordt momenteel teveel gestapeld met tijdelijke
subsidies waardoor het voor scholen moeilijk
(onmogelijk) gemaakt wordt om duurzame oplossingen
te organiseren waarvoor (vast) personeel kan worden
aangesteld. 

De PO-Raad heeft OCW opgeroepen om hierover in gesprek te gaan. 

Bron: Ministerie van OCW en PO-raad

https://www.vosabb.nl/subsidie-voor-activiteiten-inclusiever-onderwijs/
https://www.gehandicaptekind.nl/gezocht-inspirerende-projecten-voor-sociale-inclusie-in-het-onderwijs
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2022/07/07/subsidieregeling-verbetering-basisvaardigheden
https://www.poraad.nl/subsidieregeling-basisvaardigheden-masterplan-aangekondigd-po-raad-blijft-kritisch


IS UW SCHOOLBESTUUR ZICH OOK AAN HET ORIËNTEREN OP EEN ANDER
SYSTEEM VOOR DE PERSONELE EN SALARISADMINISTRATIE?

Meer dan 80% van de kosten van een gemiddelde onderwijs-instelling bestaat uit
personeelskosten. Het systeem van de personele en salarisadministratie is dan ook
onmisbaar om te voorzien in managementinformatie over personeel en kosten.

Veel schoolbesturen in ons netwerk zijn zich momenteel aan
het oriënteren op een ander systeem. De redenen daarvoor
verschillen per bestuur. Sommige besturen zijn bijvoorbeeld
ontevreden over het huidige systeem en/of leverancier.
Anderen staan voor een gedwongen keuze omdat de
leverancier of het administratiekantoor een ander systeem
gaan invoeren. Weer andere besturen heroverwegen de
keuze in het kader van een verander- en verbetertraject

Een aantal schoolbesturen heeft ons de vraag gesteld of zij nu de enige zijn die met
dit vraagstuk bezig zijn. Om hier een goed beeld van te krijgen, gaan wij binnenkort
gaan wij een enquête versturen. Wij stellen uw medewerking dan ook zeer op prijs en
zullen de resultaten dan ook terugkoppelen naar degenen die dat willen.



Deze nieuwsbrief is een verzameling aan artikelen die wij vanwege de actualiteit
op LinkedIn plaatsen. Omdat de nieuwsbrief eerder gepubliceerde artikelen
bevat, kan het zijn dat inmiddels actuelere informatie beschikbaar is die wij via
Linkedin eerst verspreiden. 

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws over financiën in het PO?
Volg ons dan ook op LinkedIn. 

CONTACT
EFK Interim-management en advies
Ampèrestraat 1
1817 DE Alkmaar
072 - 564 57 40

www.efk.nl

         
www.linkedin.com/company/efk-interim-management-en-advies

Wij stellen onze nieuwsbrief voor iedereen beschikbaar. Stuur een e-mail naar
info@efk.nl en u ontvangt zonder verdere verplichtingen ook onze nieuwsbrief.

http://www.linkedin.com/company/efk-interim-management-en-advies

