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Geachte leden van de Vaste Commissie,
Op 6 maart debatteert u tijdens het algemeen overleg lumpsum over de
bekostiging, besteding, verantwoording en controle van ons onderwijsgeld. De AOb
vindt dat de lumpsum onvoldoende functioneert en wil dat de lumpsum op een
aantal punten wordt aangepast.
Toereikende bekostiging
De AOb vindt dat de bekostiging weer toereikend moet worden. Dit kan door nu
extra te investeren en in de toekomst te zorgen voor een stabiele en zekere
bekostiging. De referentiesystematiek functioneert nu onvoldoende waardoor de
lonen geen gelijke tred houden met de markt. De materiële bekostiging moet
geactualiseerd worden en in alle sectoren moet er een automatische
prijscompensatie komen.
Betere besteding
Bij een betere besteding horen betere bestedingsvoorwaarden. De overheid stelt nu
te weinig eisen. De reserves zijn onnodig hoog en moeten omlaag. Verder wil de
AOb dat er een minimumpercentage wordt vastgesteld dat uitgegeven moet worden
aan onderwijspersoneel. Ook moet er een duidelijke definitie komen van ‘overhead’,
zodat duidelijker wordt hoeveel geld er in de klas terecht komt.
Betere verantwoording
Om tot een betere verantwoording te komen is het noodzakelijk dat belangrijke
onderwerpen geoormerkt worden. Daarnaast moeten er hogere eisen gesteld
worden aan het jaarverslag. De AOb vindt daarnaast dat jaarverslagen en
benchmarks openbaar toegankelijk dienen te zijn.
Betere controle
Tot slot kan de controle door de accountant en Onderwijsinspectie veel beter. De
medezeggenschap moet beter in positie gebracht worden en beter geschoold
worden. Zo kan het interne toezicht versterkt worden.
Bovenstaande punten staan uitgebreider uitgewerkt in ons plan ‘lumpsum 3.0’ (zie
bijlage).
Voor het AO lumpsum vragen wij specifiek aandacht voor twee punten uit dit plan,
die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden:
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1. Een bovengrens aan de reserves
De reserves in het onderwijs zijn de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dit
is een onwenselijke situatie, omdat geld zoveel mogelijk in de klas terecht moet
komen. De reserves moeten in verhouding staan tot de risico’s en sparen mag geen
doel op zich zijn. De AOb vindt daarom dat er een bovengrens vastgesteld moet
worden om zo de omvang van de reserves van schoolbesturen in te perken.
Gekeken kan worden of de oude signaleringswaarden van de inspectie1 weer te
hanteren zijn. Bij het hanteren van signaleringswaarden wordt dan uitgegaan van
het principe ‘pas toe of leg uit’. De AOb vindt dat ook bij de
samenwerkingsverbanden er een bovengrens moet komen.
2. Maak jaarverslagen en benchmarkgegevens openbaar
Anno 2019 zijn we er in Nederland nog steeds niet in geslaagd om transparant te
zijn over de besteding van ons onderwijsgeld. De AOb vindt dat hier snel
verandering in moet komen. De AOb vindt daarom dat de jaarverslagen en de
benchmarkgegevens als openbare data beschikbaar moeten zijn op de website van
het ministerie. De PO-raad geeft aan dat slechts 80% van de schoolbesturen de
jaarverslagen op de website publiceert. De benchmarkgegevens bestaan uit
kerngegevens van schoolbesturen, zoals de allocatie van middelen over de scholen,
de ontwikkeling van bestuurskosten, overhead en inhoudelijke indicatoren. Door de
jaarverslagen en benchmarkgegevens openbaar te maken kan de
medezeggenschap beter in positie worden gebracht.
Wij hopen dat u bovenstaande punten aankaart tijdens het algemeen overleg.
Uiteraard zijn wij altijd bereid verder toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,

Liesbeth Verheggen
Voorzitter Algemene Onderwijsbond

Bijlage

1 Solvabiliteit 1 > 0,45 (VO) en solvabiliteit 1 > 0,60 (BVE, HO); weerstandsvermogen VO > 0,40
conform Kerncijfers 2008-2012, blz. 200
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