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Effectief je weg
vinden in de grote
hoeveelheid financiële
nieuws in het Primair
Onderwijs.

Wilt u ook op de
hoogte blijven? 
Meld je dan aan via
info@efk.nl

IN DEZE NIEUWBRIEF:

Plannen voor een gezonde leefstijl op de school
Tweede ronde aanvraag subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs
Geen 1 april grap: cao deadline gemist
Aanvraag voor samenwerkingsexperiment regulier en speciaal onderwijs

Belangstelling voor de lerarenbeurs? 
Onderhandelaarsakkoord cao PO 2022 bereikt
Generieke korting budget samenwerkingsverbanden van de baan?
Jammer dat OCW ten onrechte blijft volhouden dat vereenvoudiging           
 bekostiging zonder eenmalig verlies zal plaatsvinden
Ga niet zomaar akkoord met het in mindering brengen van uitkeringskosten 

OCW publiceert nieuwe versie informatietool NPO

      voor 2022-2023

      op de bekostiging!



Scholen die aan de slag willen met een gezonde
leefstijl op de school kunnen een beroep doen op
ondersteuning en advies. Een aanvraag van het
ondersteuningsaanbod Gezonde School kan nog tot
en met 19 april a.s. Indien een school het
ondersteuningsaanbod toegekend krijgt ontvangt de
school een geldbedrag van € 3.000 voor taakuren of
de inzet van een Gezonde School-activiteit. 

Het programma Gezonde School is een
samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en
MBO Raad, het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) en GGD GHOR
Nederland (Gemeentelijke gezondheidsdienst en
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie).

PLANNEN VOOR EEN GEZONDE LEEFSTIJL
OP DE SCHOOL? 

Bron: Gezonde school

Medio 2021 heeft OCW laten weten
dat de subsidieregeling Impuls en
Innovatie Bewegingsonderwijs was
overtekend. De subsidie is bedoeld
voor basisscholen en scholen voor
speciaal onderwijs. Gezien de grote
belangstelling gaat de geplande
tweede aanvraagronde door. Aan het
nog te besteden bedrag is het budget
toegevoegd dat gereserveerd was
vanuit prestatieboxmiddelen in 2023.
Het totale budget voor de tweede
termijn komt op bijna € 4,2 miljoen. 
De verwachting is dat de
aanvraagperiode voor het tweede
tijdvak van 15 april tot en met 15 mei
zal zijn. Daarmee kan de
aanvraagprocedure voor de
zomervakantie worden afgerond.

TWEEDE RONDE AANVRAAG
SUBSIDIE IMPULS EN
INNOVATIE BEWEGINGS-
ONDERWIJS

GEEN 1 APRIL GRAP: CAO DEADLINE GEMIST
De sociale partners in het primair onderwijs zijn er niet in geslaagd om op de deadline van 1
april jl. afspraken te maken voor een nieuwe cao. Ondanks dat in het regeerakkoord de intentie
is uitgesproken dat de lonen in het primair onderwijs moeten worden gelijkgetrokken met die in
het voortgezet onderwijs, kon op dit punt geen overeenstemming worden bereikt.

Overigens hebben verschillende personen waaronder de oud-voorzitter van de Onderwijsraad
aangegeven dat het dichten van de zogenoemde loonkloof een slecht idee zou zijn omdat er
goede redenen zouden zijn voor het rechtvaardigen van een salarisdifferentatie. Dat neemt niet
weg dat er wel argumenten zijn om de arbeidsvoorwaarden (dat kunnen ook niet-financiële zijn)
zodanig te verbeteren dat het werken in het onderwijs voldoende aantrekkelijk wordt.

Bron: Wynia's Week en VOS / ABB

Bron: VOS / ABB

https://www.gezondeschool.nl/nieuws/ondersteuningsaanbod-gezonde-school-aanvragen
https://www.wyniasweek.nl/dichten-loonkloof-tussen-primair-en-voortgezet-onderwijs-is-slecht-idee/
https://www.vosabb.nl/loonkloof-moeilijk-punt-cao-deadline-niet-gehaald/
https://www.vosabb.nl/tweede-aanvraagronde-subsidie-bewegingsonderwijs/


LET OP: AANVRAAG VOOR SAMENWERKINGSEXPERIMENT REGULIER EN
SPECIAAL ONDERWIJS VOOR 2022-2023 KAN NOG TOT 1 JUNI A.S.
Vanaf 1 juli 2021 zijn nieuwe regels voor samenwerkingsexperimenten van regulier en speciaal
onderwijs van toepassing. De nieuwe Beleidsregel experimenten regulier-speciaal onderwijs is
te vinden op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs

Het doel van de beleidsregel is het mogelijk
maken van een intensieve samenwerking van
speciale en reguliere scholen. Met een
geïntegreerde voorziening die meerdere
onderwijssoorten aanbiedt, kunnen scholen
kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs en
passende ondersteuning bieden. Op grond van
deze beleidsregel kan een speciale school/
instelling en een reguliere school die intensief
willen samenwerken, zes jaar als één school
kunnen functioneren, met de mogelijkheid tot 2
jaar verlenging. 

Een plan van aanpak voor het experiment: visie, doelen, huisvesting, aanpak, planning en
begroting. In het plan dient ook het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van de
geïntegreerde voorziening toegelicht te worden en hoe het experiment is ingebed in het
systeem van kwaliteitszorg.
Een bewijs van instemming van de medezeggenschapsraden van deelnemende scholen en
instellingen, van de betrokken samenwerkingsverband(en) en van de betrokken
gemeente(n).
Indien één van de deelnemende scholen of instellingen een so/vso school betreft, wordt in
het plan van aanpak beschreven hoe het deel van de school dat geen onderdeel uitmaakt
van het experiment in de nieuwe situatie wordt vormgegeven. 

Scholen kunnen voor het schooljaar 2022-2023 een aanvraag indienen vóór 1 juni 2022. De
aanvraag moet worden ingediend door het bevoegd gezag van de deelnemende scholen. Zijn
er meerdere bevoegde gezagsorganen betrokken, dan dienen zij de aanvraag gezamenlijk in.
De aanvraag moet de volgende onderdelen bevatten:

Dat wil zeggen dat leerlingen gedurende het experiment van de scholen kunnen worden
gemengd, terwijl de scholen als aparte scholen blijven bestaan en hun BRIN-nummers
behouden.
 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/beleidsregel-experimenten-samenwerking-regulier-speciaal/


 AANVRAGEN KAN NOG TOT 
15 MEI Bevoegd leraren die een opleiding aan hbo of universiteit willen gaan volgen 

kunnen een lerarenbeurs aanvragen. Er kan een lerarenbeurs aangevraagd
worden voor een bachelor- of masteropleiding, een postinitiële masteropleiding
of een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire
masteropleiding. De regeling geldt niet voor een post-hbo-opleiding.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten.
Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat de lerarenbeurs een voorwaardelijke gift is.
Om de beurs te houden, moet een minimumaantal studiepunten per studiejaar gehaald worden. 
De aanvraagperiode voor het studiejaar 2022-2023 loopt van 1 april tot en met 15 mei a.s en
wordt toegekend per onderwijssector, in een vaste volgorde. De aanvragen worden beoordeeld
op volgorde van binnenkomst dus hoe eerder de aanvraag, hoe groter de kans op een beurs.
Het is dus aan te bevelen om de aanvraag zo snel mogelijk te doen en niet te wachten tot de
uiterste datum.

Bron: VOS / ABB

BELANGSTELLING VOOR DE LERARENBEURS? 

Bron: DUO

ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO PO 2022 BEREIKT,
MAAR WEL TOT 31 MEI 2022
De sociale partners, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en PO-Raad, hebben een
onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2022 voor het Primair Onderwijs (PO). Een
belangrijk onderdeel daarvan betreft het dichten van de loonkloof tussen het PO en het
Voortgezet Onderwijs (VO). 

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 31 mei 2022 en gaat over de afspraken uit het
coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Over een reguliere cao gaan de sociale partners pas
verder onderhandelen na het bereiken van een definitief overeenkomst over deze cao.
Er wordt in de komende periode een onderzoek uitgevoerd naar de werking van Fuwa-PO voor
de functies van (adjunct-)directeuren en OOP. Er wordt niet uitgesloten dat de uitkomsten van
het onderzoek tot significante wijzigingen in het functiewaarderingssysteem en/of in de
waardering van de voorbeeldfuncties kunnen leiden. Met mogelijk grote collectieve gevolgen
voor de inschaling. Indien dat het geval is, dan zal een hernieuwd overleg over de
arbeidsmarkttoelage directie plaatsvinden. 

Het onderhandelsakkoord CAO PO 2022 is onder meer te vinden op de website van VOS/ABB
en AOb.

https://www.vosabb.nl/loonkloof-primair-voortgezet-onderwijs-gedicht/
https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/


JAMMER DAT OCW TEN ONRECHTE BLIJFT VOLHOUDEN DAT
VEREENVOUDIGING BEKOSTIGING ZONDER EENMALIG VERLIES ZAL
PLAATSVINDEN
Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs een brochure
uitgebracht over de vereenvoudiging van de bekostiging van primair onderwijs. Vanaf
kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigings-
systematiek in het primair onderwijs. Het doel is dat de berekening minder complex wordt, de
bekostiging beter te voorspellen wordt en verschillende geldstromen samengevoegd worden tot
één bedrag. De gedachte achter deze vereenvoudiging is dat de bekostiging beter moet
aansluiten bij de filosofie van de lumpsum: schoolbesturen zijn vrij om binnen de wettelijke
kaders het beschikbare geld naar eigen inzicht te besteden voor de realisatie van hun
onderwijskundige doelen.

Op bladzijde 18 in de brochure staat bijvoorbeeld: “ Hierdoor lijkt het alsof scholen minder geld
krijgen, maar feitelijk gezien blijven ze evenveel budget ontvangen als in voorgaande jaren…”.
Hiermee wordt helaas een financieel belangrijk aspect gereduceerd tot een woordspelletje en
een boekhoudkundig verhaal dat veel mensen (bewust?) niet aanspreekt. Hiermee wordt het
eigen vermogen van het primair onderwijs afgeroomd met volgens de PO-Raad een geschat
bedrag van € 500 mln voor de sector. Voor het vertrouwen in de overheid is EFK van mening
dat er sprake is van een betreurenswaardige ontwikkeling. 

Verder meent EFK dat het jammer is
dat het ministerie in de berichtgeving
blijft spreken van een budget neutrale
overgang terwijl sprake is van een
eenmalige verlies. 

EFK is er nog niet van overtuigd dat
het ook zal lukken om de beoogde
doelstellingen waar te maken. De
ervaringen met soortgelijke
veranderingen zijn in de praktijk niet
altijd positief gebleken. 

GA NIET ZOMAAR AKKOORD MET HET IN MINDERING BRENGEN VAN
UITKERINGSKOSTEN OP DE BEKOSTIGING!
VOS/ABB adviseert schoolbesturen om goed de stukken van het UWV, Participatiefonds en
DUO te controleren als het ministerie van OCW uitkeringskosten in mindering wil brengen op de
bekostiging. In een recente rechtszaak in hoger beroep is OCW op dit punt namelijk hard
teruggefloten.

Bron: VOS / ABB

https://www.vosabb.nl/brochure-over-vereenvoudiging-bekostiging-po-vso/


DUO (in casu OCW) wilde in deze zaak bij een
schoolbestuur de bekostiging korten voor uitkerings-
kosten voor gewezen medewerkers. Het UWV had die
kosten verrekend met het Participatiefonds (Pf). Op basis
van het eigenrisicodragerschap van het schoolbestuur
verhaalde het Pf deze kosten bij DUO, waarna OCW
besloot om de kosten in mindering te brengen op de
bekostiging van het schoolbestuur.

 

Bron: VOS / ABB

DUO heeft echter niet duidelijk kunnen maken waarop het besluit om te korten op de
bekostiging was gebaseerd. Het schoolbestuur stelde zich op het standpunt dat het recht had dit
te weten, omdat het niet zo kan zijn dat besluiten worden genomen zonder dat duidelijk is
waarom. De rechter gaf het schoolbestuur daarin gelijk. De consequentie van deze uitspraak is
dat DUO geen uitkeringskosten in mindering mag brengen op de bekostiging als niet duidelijk is
waarop die korting is gebaseerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor andere schoolbesturen
met gelijksoortige kwesties.

Voor leden heeft VOS/ABB een aantal documenten beschikbaar gesteld: een beslisboom, een
modelbrief Informatieverzoek Participatiefonds, een modelbrief Opvragen verhaalbesluiten en
een Formulier Melding verwijtbaar gedrag.

 

Bron: VOS / ABB

GENERIEKE KORTING BUDGET SAMENWERKINGSVERBANDEN VAN DE
BAAN?
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: nee. In de brief van 28 maart jl. heeft het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van
de afbouw van het (al dan niet terecht vermeende) bovenmatig vermogen van de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. OCW merkt in de brief op dat de
samenwerkingsverbanden toegewijd zijn aan het afbouwen van de reserves. Tegelijkertijd
constateert OCW dat de reserves niet zo snel worden afgebouwd in 2021 als in de eerdere
plannen het doel was. Het doel was 40% ten opzichte van 2020 met een bedrag van € 63
miljoen. OCW verwacht dat dit € 25 miljoen zal zijn. Als oorzaak wordt vooral de
coronapandemie genoemd. Hoewel vooralsnog nu geen generieke korting op het budget van de
samenwerkingsverbanden wordt toegepast, sluit OCW niet uit dat dit alsnog zal plaatsvinden als
de voortgang wederom achterblijft. Een generieke korting is dus niet van de baan.

Overigens wordt in de brief in een aantal bijzinnen opgemerkt dat ook bij andere
onderwijsinstellingen de reserves hoog zijn en dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is dat
een wettelijke basis creëert voor handhavend optreden tegen bovenmatige reserves bij
individuele onderwijsinstellingen. 

https://www.vosabb.nl/uitkeringskosten-in-mindering-op-bekostiging/
https://www.vosabb.nl/samenwerkingsverbanden-moeten-reserves-sneller-afbouwen/


Bron: NP Onderwijs en VOS / ABB

OCW PUBLICEERT NIEUWE VERSIE INFORMATIETOOL NPO
Het ministerie van OCW heeft de nieuwe Informatietool Nationaal Programma Onderwijs
gepubliceerd met de NPO-bedragen per school. Zoals bekend ontvangen alle scholen in het
primair (en voortgezet) onderwijs uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aanvullende
bekostiging. De extra bedragen variëren per school, afhankelijk van de leerlingpopulatie. In de
rekentool is het totaalbedrag per school gebaseerd op het leerlingenaantal van 1 oktober 2021.

Tot nu toe was het de inschatting dat het bedrag per leerling voor 2022/2023 minimaal € 500
zou zijn maar werd het voorbehoud gemaakt dat het definitieve bedrag onder andere zou
afhangen van de actuele ontwikkelingen van de achterstanden en de uitkomsten van de
zogeheten implementiemonitor. 

Overigens merkt OCW op dat de definitieve aanvullende bekostiging in het Overzicht financiële
beschikkingen (Ofb) dat elke school van DUO krijgt, kan afwijken van het totaalbedrag dat met
de rekentool kan worden bepaald.

https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2022/04/22/informatietool-bedragen-per-school
https://www.vosabb.nl/informatietool-nationaal-programma-onderwijs/


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

