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Opening en welkom
In de pers

Onderzoek werkdrukverlaging VU Amsterdam
werkdrukpo@vu.nl



Programma
10.00 u. Inloop en netwerken

10.30 u. Opening, welkom

10.35 u. Thema Vereenvoudiging bekostiging po (1)

11.15 u. Actualiteiten (1) – personele bekostiging en cao, verleggen BTW 

12.00 u. Lunch en netwerken

13.00 u.   Wet Arbeidsmarkt in balans – mr. Iris Hoen

13.40 u. Thema Vereenvoudiging bekostiging po (2)

14.30 u. Actualiteiten (2)

14.55 u. Evaluatie en afronding 



Vereenvoudiging bekostiging po

Langjarig proces (2014-2023)

ALV PO-Raad, najaar 2018
Kom tot een eenvoudiger en beter inzichtelijke bekostigings-
systematiek die
o een schoolbestuur beter in staat stelt om meerjarig te sturen en te begroten,

o het (horizontale) gesprek over de besteding en verantwoording van onderwijsmiddelen 
beter faciliteert,

o gepaard gaat met minder administratieve lasten. 

Internetconsultatie wetswijziging



Vereenvoudiging bekostiging po

Bron: PO-Raad



Vereenvoudiging bekostiging po

Bron: PO-Raad





Vereenvoudiging bekostiging PO
Bedrag per school, bedrag per leerling, maar ….

……. wat blijft:
- kleine scholen toeslag
- bekostiging onderwijsachterstanden
- aanvullende bekostiging (nieuwkomers,

trekkende bevolking, schipperskinderen, IGBO,
etc.) 



Vereenvoudiging bekostiging po
Gevolgen voor sbo, so en vso, swv

Afschaffing 2%-systematiek in het sbo. Wijze van bekostiging sbo wordt gelijk aan 
(v)so.

Afschaffing groeiregeling voor sbo en (v)so, a.g.v. verschuiving teldatum 1-10 naar 
1-2. 
(Mogelijk gedragseffect in OP opnemen: hoe om te gaan met buitenproportionele groei na 1 februari.) 

Vereenvoudiging vaste voeten (v)so d.m.v.: 
- opheffen onderscheid onderwijssoort in het v(so) 
- 31 verschillende vaste voeten naar 4 

Geen vermindering bekostiging SO bij uitputting budget zware ondersteuning bij 
het SWV 



Vereenvoudiging bekostiging po
Op website PO-Raad indicatie effecten per school 
en schoolbestuur
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/alv-spreekt-over-voorstel-voor-vereenvoudiging-van-de-
bekostiging

Effecten op BRIN-niveau zijn groter dan op 
bestuursniveau

Overgangsregeling

Vraagpunten: groeiregeling?, betaalritme?

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/alv-spreekt-over-voorstel-voor-vereenvoudiging-van-de-bekostiging


Actualiteiten

CAO en bekostiging

Verleggen BTW



Convenant lerarentekort



Convenant lerarentekort (2)
Middelen PO bedrag per leerling ➔ circa € 97 per leerling

Uitbetaling in december 2019, inzet via CAO-onderhandelingen

Werkdrukmiddelen betreft kasschuif uit schooljaar 2023-2024

Verdeling over 2 jaar (2020/2021 en 2021/2022)

Let op: hiervan gaat een groot deel naar de (V)SO scholen ter 
compensatie van de hoofdelijke verdeling van de middelen PO



Jaarrekening 2019 en begroting 2020
Besturen ontvangen in 2019:

• Loonruimte in 3e beschikking 18-19 (circa 1,6% tov 2e beschikking)

• Loonruimte in 2e beschikking 19-20 (circa 2,55% tov 1e beschikking)

• Eénmalige uitkering convenant lerarentekort (circa € 97 per 
leerling)



Jaarrekening 2019 en begroting 2020 (2)
Verwerking:

Alle extra inkomsten in 2019 worden ongeacht de uitkomsten van 
de CAO-onderhandelingen verwerkt in de baten van 2019

Lasten is afhankelijk van CAO onderhandelingen of besluiten 
besturen/ALV PO Raad
• Wel CAO voor 1-1-2020 ➔ lasten in 2019

• Geen CAO voor 1-1-2020 ➔ lasten naar 2020 tenzij….

• Besturen stemmen in met éénmalige uitkering in december op vrijwillige basis 
(ALV 21-11-2019)



Jaarrekening 2019 en begroting 2020 (3)
Begroting 2020 e.v

Rijksvergoeding te berekenen adhv regeling personele bekostiging 
19-20, inschatting maken van indexering 2020;

Personeelslasten: loonruimte 2019 levert een loonkostenstijging op 
van circa 2,3%, daarnaast inschatting maken van indexering 2020

Mocht er geen CAO zijn voor 1-1-2020 en bestuur/ALV stemmen 
niet in met vrijwillige éénmalige uitkering ➔ lasten in 2020



BTW verleggen

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de 
afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de 
btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. 
De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in 
zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die 
naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte.



BTW verleggen (2)
De verleggingsregeling komt voor bij:

zakendoen met het buitenland

onderaanneming en personeel uitlenen

afval en oude materialen

mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets

onroerende zaken

executieverkopen

verkoop van goud

overdracht emissierechten

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_zakendoen_met_het_buitenland
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/bij_onderaanneming_en_personeel_uitlenen/verlegging_bij_onderaanneming_en_personeel_uitlenen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_afval_en_oude_materialen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_mobiele_telefoons_en_chips
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_onroerende_zaken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_executieverkoop
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_verkoop_van_goud
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/verleggingsregeling/wanneer_btw_verleggen/verlegging_bij_overdracht_emissierechten_op_broeikasgassen


BTW verleggen (3)
Informatie fiscalist: voor verleggen van BTW naar onderwijsinstellingen 
gelden geen uitzonderingen.

• Met name van toepassing bij aanschaf ICT (laptops, tablets)

• Grensbedrag: € 10.000 per order

• Risico: afnemer is verplicht de BTW te voldoen aan fiscus. 
Inspecteur kan oordelen dat de BTW reeds via leverancier is 
voldaan negeren

• Neem in voorkomende gevallen contact op met leverancier en 
accountant/fiscalist



Wet Arbeidsmarkt in balans – mr. Iris Hoen



Vereenvoudiging bekostiging po (gesprek)

Brengt het de beoogde
voordelen?

Wat zijn de consequenties voor de 
meerjarenbegroting?

Wat zijn de consequenties voor de processen?

Wat zijn de consequenties voor het 
allocatiebeleid?



Actualiteiten
Financiële positie van onderwijsinstellingen
- analyse meerjarenbegrotingen
> tekorten begroot, wordt dat realiteit?

- methode voor signaleren bovenmatige reserves in de maak
- verplichte thema’s in jaarverslag (vanaf 2019)
- strategisch personeelsbeleid
- onderwijsachterstanden
- passend onderwijs
- allocatie van middelen binnen het schoolbestuur
- werkdruk  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/14/financiele-positie-van-onderwijsinstellingen-in-2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/14/financiele-positie-van-onderwijsinstellingen-in-2018


Actualiteiten
Subsidie innovatieve schoolleiders > terugdringen 
lerarentekort i.r.t. anders organiseren (€ 30.000) 
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/siof-po/

Lerarentekort: Kamervragen
en meer

Géén wijziging in opbouw
voorziening groot onderhoud
voor jaarverslag 2020 

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/siof-po/


Actualiteiten
Kleine, kwetsbare scholen (in grote steden)
brief aan de Tweede Kamer

ParnasSys Schoolkassa
Kamervragen

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/09/27/kamerbrief-over-sluiting-amsterdamse-school-door-lerarentekort/School+in+Amsterdam+sluit+vanwege+lerarentekort.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/29/beantwoording-vragen-kwint-en-westerveld-2019z18782-schoolkassa-parnassys


Actualiteiten
Zorgplicht vast onderdeel inspectietoezicht
https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/toezicht-op-zorgplicht-passend-onderwijs

(Te hoge) reserves swv
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-
wetenschap/documenten/kamerstukken/2019/11/12/antwoorden-kamervragen-lid-westerveld-over-de-stijgende-reserves-bij-
samenwerkingsverbanden

Advies Onderwijsraad over financieren niet 
particulier onderwijs vanwege passend 
onderwijs
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/11/11/briefadvies-over-uitbesteding-van-bekostiging-aan-particulier-
onderwijs

https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2019/11/11/toezicht-op-zorgplicht-passend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2019/11/12/antwoorden-kamervragen-lid-westerveld-over-de-stijgende-reserves-bij-samenwerkingsverbanden
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/11/11/briefadvies-over-uitbesteding-van-bekostiging-aan-particulier-onderwijs



