
 
 

Samenvatting vragen Tweede Kamer en antwoorden minister over 
wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging vo 

door Jan Looise, senior adviseur Infinite Financieel 
 
In het kader van het wetstraject Vereenvoudiging bekostiging vo heeft OCW de antwoorden op 
Kamervragen gepubliceerd. Deze bevatten interessante signalen over de voortgang en uitkomst van 
het wetgevingstraject. Ik zet ze -op persoonlijke titel- voor u op een rij:  
a. Nut en noodzaak. De minister noemt behalve de bekende redenen en onderzoeken ook: 

 Minder financiële prikkel om een bepaalde vestiging/afdeling/aanbod in de lucht te houden in 
verband met een vaste voet; dus transparanter onderwijskundige keuzes. 

 Eenvoud vergroten van de voorspelbaarheid van de baten (meerjarig) en bevorderen van het 
beleidsrijker begroten (ook negatief begroten). 

 Toezichthouder en MR kunnen (verdeling van) baten makkelijker controleren en het gesprek 
(mee) voeren over de financiële afwegingen bij onderwijskundige keuzes. 

 Beleidsmatige keuzes / ingrepen van OCW zijn mogelijk via een aanvullende regeling zoals 
bijvoorbeeld de Regeling aanvullende bekostiging voor geïsoleerde scholen in krimpgebieden. 

b. Herverdeling. De grootste negatieve herverdeeleffecten komen -zoals verwacht- voor rekening 
van de brede schoolgemeenschappen; de meeste categorale scholen/besturen gaan erop vooruit. 
De tabel toont de herverdeling van de operatie die budgetneutraal wordt ingevoerd. 

 
c. De belangrijkste factor voor de herverdeling is het ‘corrigeren’ van de onbillijkheid dat AVO 

leerlingen op een smalle schoolgemeenschap sinds de jaren 90 minder bekostigd worden dan 
op brede schoolgemeenschappen. Verder zijn startende vo scholen en (andere) zeer kleine vo 
scholen in het nadeel, en vmbo scholen die sinds 2006 een extra (lwoo) vaste voet ontvingen. 
Die vaste voet daalt naar circa € 200.000 per hoofdvestiging en €100.000 voor een tweede of 
volgende vestiging. 

d. Het dossier raakt toch meer en meer vermengd met de lobby en politieke discussie over krimp 
en  bevorderen van kansengelijkheid; ook al doordat de brede schoolgemeenschappen relatief 
vaak in het landelijk gebied, lees krimpgebied, staan. De voorgestelde twee aanvullende 
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regelingen (krimp en geïsoleerde scholen/nevenvestigingen) veranderen daar weinig aan. Zie 
de tabel met de herverdeeleffecten over de provincies, zonder en met de  2 aanvullende 
regelingen. Vooral schoolbesturen in de Randstadprovincies gaan er op vooruit. Na toepassing 
van de regelingen gaan besturen in Limburg en Drenthe er gemiddeld nog 0,7 en 0,3 % op 
achteruit. 

 
 

e. Schaalgrootte. Vanuit de vereenvoudiging wordt geen (direct) effect verwacht op bestuurlijke 
schaalvergroting. Wel noopt leerlingdaling en dus daling van baten tot nieuwe afwegingen en 
vormen van samenwerking tussen schoolbesturen in de regio. Daar zet OCW de komende tijd 
sterk op in, ook met een nieuwe subsidieregeling. 

f. Brede brugklassen en kansengelijkheid. Enerzijds wil OCW die graag bevorderen, anderzijds is 
het niet aan de minister om dat te regelen en wijst hij op meerdere situationele factoren 
(huisvesting, keuze van ouders), maar bepleit een gevarieerd aanbod in de regio en stelt dat 
door de vereenvoudiging het onderwijsaanbod niet zal veranderen (bijvoorbeeld 
homogeniseren). Hier lees ik meer wishful thinking dan onderbouwing, want bij een lagere 
vaste voet dan nu krijgen kleine afdelingen het moeilijker en is het bedrijfs-economisch te 
overwegen om afdelingen te sluiten en dus categoraler te worden. 

g. Nevenvestiging, minimale omvang. De helft van de laagste stichtingsnorm voor 
praktijkonderwijs 60 , de andere richtingen 130. 

h. Disclaimer. De uitkomsten zijn gebaseerd op de leerlingtelling per 1-10-2018 en de lumpsum 
2018. Groei van leerlingtal kan het negatieve effect matigen; krimp versterken. 
De minister verwacht invoering van het wetsvoorstel per 1 oktober 2020 ( feitelijk 1-1-2021) 
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Bijlage - Scholenlijst 
 
De brief bevat een overzicht van 44 van de 643 VO scholen ( brins) met drie procent of meer negatief 
herverdeeleffect en het effect binnen hun schoolbestuur. Dat zijn uitkomsten die ook al in de tool 
zichtbaar werden maar nu bij elkaar staan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


