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Hoofdstukk 2: Beleidsruimte en beleidsbenutting 

Uitt hoofdstuk 1 bleek dat het beleid gericht op autonomievergroting van 
scholenn voortkomt uit een nieuwe visie op bestuur en management. Een van 
dee beleidsmaatregelen die bij kunnen dragen aan de vergroting van autonomie 
vann basisscholen is een verandering in het bekostigingsstelsel. In paragraaf 2.1 
wordtt in algemene termen ingegaan op het denken over bekostiging en ken-
merkenn van verschillende soorten bekostigingsstelsels. Daarna zal in paragraaf 
2.22 meer specifiek worden ingegaan op de vergroting van de beleidsruimte 
vann scholen en de beleidsbenutting door scholen, die het gevolg zijn van de 
veranderingenn in het bekostigingsstelsel. Uitgewerkt wordt op welke wijze 
hett Londo-stelsel, het formatiebudgetsysteem en de decentralisatie van de 
nascholingsgeldenn bij dragen aan de vergroting van de personele en financiële 
autonomiee van basisscholen. 

2.11 Bekostigingsstelsels 

2.1.11 Instrumentele benadering van bekostiging 
"I nn een bekostigingsstelsel gaat het om het definiëren van de kosten, het 
aangevenn van de kostensoorten, het zichtbaar maken van de causale relaties 
tussenn de kosten en de kostenveroorzakers, het opstellen van vergoedings-
formuless en het vaststellen van de partiële kostprijs (rijksvergoeding) voor de 
desbetreffendee school- en gemeentebesturen" (de Graan, 1988, p.4). 
Inn het bekostigingsstelsel wordt de relatie tussen de overheid, als de bekostiger 
vann het onderwijs, en de bekostigde scholen nader geregeld. Dat gebeurt aan 
dee hand van een aantal formules en regels waarmee wordt bepaald hoe hoog 
hett bedrag is waar de instelling recht op heeft en op welke manier de overheid 
hett geld ter beschikking stelt aan de scholen (Verhoeff, 1992). 
Voorr de overheid is het bekostigingsstelsel een belangrijk sturingsinstrument 
(McDaniell  & de Vries, 1995; in 't Veld et al., 1994). Zo kan de overheid via 
regelgevingg vastleggen waaraan de te bekostigen school moet voldoen wil de 
schooll  in aanmerking komen voor de toekenning van financiële middelen. 
Denkk hierbij voor het basisonderwijs aan de bekostigingsvoorwaarden en 
deugdelijkheidseisen.. De betekenis die de overheid aan de bekostigingsvoor-
waardenn en deugdelijkheidseisen geeft, zoals verwoord in artikel 23 van de 
Grondwet,, bepaalt de ruimte die de overheid heeft om invloed uit te oefenen 
opp basisscholen. De overheid kan door middel van de bekostiging van scholen 
gewenstee ontwikkelingen stimuleren. Zo kan het bekostigingsstelsel gezien 
wordenn als instrument tot autonomievergroting van scholen, kostenbeheer-
singg op landelijk, gemeentelijk en schoolniveau, schaalvergroting van scholen, 
bestuurlijkee samenwerking tussen scholen en rendementsverhoging (Ver-
hoeff,, 1990, 1992). 
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2.1.22.1.2 Besteding van middelen 
Bekostigingsstelselss verschillen in de wijze waarop het uit te keren bedrag 
wordtt berekend en de wijze waarop het te vergoeden bedrag wordt uitgekeerd 
(Verhoeff,, 1992). Het samenspel tussen de berekening en uitkering van het 
bedragg heeft gevolgen voor de besteding van middelen voor scholen1. Voor 
scholenn maakt het verschil of sprake is van een vergoeding achteraf van het 
feitelijkk uitgegeven bedrag of dat vooraf een bedrag wordt uitgekeerd dat is 
gebaseerdd op taakstellende normen, ofwel normuitgaven. Bedragen die ach-
teraff  worden uitgekeerd zijn meestal geoormerkt. De bestedingsvrijheid is dan 
gering.. Al s voor de school sprake is van een achterafbetaling van het feitelijke 
bedragg (ook wel declaratiefinanciering genoemd) is voor de overheid sprake 
vann een open eind financiering. Om de financiering te beheersen zijn nauw-
keurigg omschreven criteria nodig. De regelgeving is daardoor impliciet gede-
tailleerd. . 
Al ss scholen een vooraf genormeerd bedrag krijgen (ook wel lumpsum finan-
cieringg genoemd) is sprake van budgettering. Deze normuitgaven veronder-
stellenn dat er een relatie is tussen de uit te voeren taken en de benodigde 
middelen.. De normuitgaven worden berekend aan de hand van een aantal 
indicatoren.. Naarmate meer rekening wordt gehouden met de specifieke 
omstandighedenn van scholen is de berekening en het aantal indicatoren gede-
tailleerder. . 
Inn het algemeen kan gesteld worden dat de sturing vanuit de overheid afneemt 
alss het uit te keren bedrag niet is geoormerkt en dat de sturing globaler wordt 
alss er minder indicatoren worden gebruikt voor de opstelling van het bedrag 
(Verhoeff,, 1992). De beleidsruimte van de scholen neemt in die gevallen toe. 
Inn de besteding van middelen is de laatste jaren verandering opgetreden. "De 
bestedingg van middelen was vroeger door het centrale gezag strikt voorge-
schreven,, nieuwere bekostigingssystemen geven hier een globalere richtlijn en 
latenn meer vrijheid voor substitutie en inzetverscheidenheid" (van Wieringen, 
1996,, p.33). In paragraaf 2.2 wordt verder uitgewerkt op welke wijze het 
bekostigingsstelsell  is veranderd en welke beleidsruimte scholen daardoor 
hebbenn gekregen. Hieronder wordt eerst uitgebreider ingegaan op twee ver-
schillendee bekostigingsmodellen, namelijk declaratiefinanciering en lumpsum 
financiering. . 

11 Aangezien de verwerving van middelen voor scholen in het basisonderwijs tot op 
hedenn grotendeels via de landelijke overheid verloopt (met uitzondering van de 
ouderbijdragen,, gemeentelijke bijdragen, bijdragen ter bestrijding van onderwijsach-
terstandenn en bijdragen vanuit sponsoring) (de Vijlder, 1995), wordt niet ingegaan op 
dee diverse modellen aan de hand waarvan de financiering tot stand kan komen, zoals 
bijvoorbeeldd McDaniel & de Vries (1995) deze beschrijven. 
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2.1.33 Declaratiefinanciering 
Kenmerkk van het declaratiestelsel is dat de verwerving en besteding van 
middelenn nauw aan elkaar zijn gekoppeld. Een school krijgt middelen voor 
rechtmatigg gemaakte kosten. 
Inn Nederland hebben bekostigingsstelsels overwegend twee doelstellingen, 
namelijkk een zo gelijk mogelijke bekostiging van instellingen en een zo zorg-
vuldigg mogelijk beheer van de overheidsuitgaven (Karsten et al., 1997). Het 
bekostigingsstelsell  voor het onderwijs is in Nederland voortgekomen uit de 
zeggenschapp die de overheid in de 19e en 20e eeuw geleidelijk heeft verworven 
overr de verschillende onderdelen van het schoolsysteem (de Vijlder, 1995). In 
dezee beginperiode kan de bekostiging gezien worden als een 'producentensub-
sidie',, waarbij scholen beheersmatig opgevat worden als 'gedeconcentreerde 
rijksdienstenn die een publieke taak uitvoeren' (de Vijlder, 1995, p.261), name-
lij kk het geven van onderwijs. 
Omm de hoogte van de bekostiging te bepalen bestaan alle bekostigingssyste-
menn uit tenminste drie elementen, namelijk een budgettaire randvoorwaarde, 
eenn aantal structuurvergeHjkingen (hoeveelheden/bekostigingsgrondslagen, 
prijzen,, vaste voeten en bekostigingsduur) en een verdeelregel (in het Veld et 
al.,, 1994). In het begin bepaalde de overheid de hoogte van de bekostiging 
voorr het onderwijs door de bedrijfseconomische kenmerken van het onder-
wijsleerprocess vast te stellen (zoals de lessentabel, het aantal lesuren en het 
aantall  leerlingen per leraar) (de Vijlder, 1995). De overheid nam de daaruit 
voortvloeiendee kosten voor haar rekening. 
Dee vrijheid van richting en inrichting vann het onderwijs, gepaard aan een 
gelijkee bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs, leidde ertoe dat de 
maatstavenn voor bekostiging gedetailleerd werden vastgesteld (in 't Veld et al., 
1994).. Als het bevoegd gezag van een school legitiem had gehandeld, werden 
dee gemaakte kosten vergoed door het ministerie van onderwijs. Er was sprake 
vann een declaratie-bekostiging. Dit houdt in dat het Rijk alle door een school 
gedanee uitgaven, achteraf en op declaratiebasis, moet vergoeden, mits de 
schooll  deze uitgaven heeft gedaan met inachtneming van de geldende voor-
schriftenn (Bisschop et al., 1988; inn 't Veld et al., 1994). Scholen hadden de 
(financiële)) zekerheid dat zij de gedane uitgaven vergoed zouden krijgen, als 
zee binnen de regels hadden gehandeld. 
Dee bekostigingsregels hadden een open eind karakter zodat achteraf pas 
duidelijkk werd hoe hoog de feitelijke kosten waren. Vanuit de overheid gezien 
wass het hierdoor moeilijk om de begroting te beheersen. En voor scholen 
bestondenn er weinig prikkels om zuinig met de beschikbare middelen om te 
gaan.. Indien de (gedetailleerde) regels werden gevolgd, aanvaardde de overheid 
dee financiële consequenties. 
Dee declaratiebekostiging was tot in de jaren zeventig nauwelijks omstreden. 
"Sindss die tijd is er echter een tendens naar een grotere zelfstandigheid van de 
scholenn en instellingen, die ook in de financieringswijze tot uitdrukking dient 
tee worden gebracht" (de Vijlder, 1995, p.262). Het declaratiestelsel heeft 
namelijkk voor zowel de overheid als voor scholen nadelen. Voor de overheid 
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iss de begroting onbeheersbaar als gevolg van de open eind regeling en scholen 
hebbenn binnen een declaratiestelsel weinig bestedingsvrijheid en autonomie. 
Middelenn die voor de ene kostensoort zijn bestemd, mogen niet aan een 
anderee kostensoort worden besteed (in 't Veld et al., 1994). De kostensoorten 
zijnn gescheiden door zogenoemde 'schotten'. Het belangrijkste schot is dat 
tussenn de personele en materiële middelen. 
Vandaarr dat in het regeerakkoord van het kabinet Lubbers in 1986 werd 
aangekondigdd dat gestreefd werd naar het stoppen van de open eind regelin-
genn in de financiering van scholen. Deze werden geleidelijk vervangen door 
zogehetenn budgetsystemen, ook wel 'lumpsum' genoemd (in 't Veld et al., 
1994)2. . 

2.1.42.1.4 Lumpsum financiering 
Lumpsumm is een Engelse term die letterlijk 'een bedrag ineens' betekent (van 
Dale,, 1992, 1995). "Lumpsum bekostiging houdt in dat aan een onderwijsin-
stellingg vooraf een vergoeding wordt toegekend (al dan niet gescheiden voor 
personeell  en materieel) van waaruit de instelling vervolgens zijn activiteiten 
zelff  bekostigt" (Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringssysteem 
basisonderwijs,, 1996, p.ÏÏ). Het betreft dus een vorm van financiering waarbij 
scholenn één bedrag krijgen waarvan zij alle door hen gemaakte kosten moeten 
betalen.. De verschillende kostenposten van een school zijn hierbij wat betreft 
dee financiering niet van elkaar gescheiden. Er zijn geen schotten aangebracht 
tussenn de deelbudgetten die een school krijgt. Binnen het aan de school toege-
kendee bedrag heeft de school een grote bestedingsvrijheid. De school draagt 
zelff  de voordelen en nadelen (financiële risico's) van het door haar gevoerde 
bestedingsbeleid.. Een school kan een lumpsum ontvangen voor een of meer-
deree deelbudgetten. Volledige lumpsum bekostiging houdt in dat scholen 
voorr al hun uitgaven één bedrag ontvangen. Van bekostiging via deelbudget-
tenn is dan geen sprake meer. 
Eenn belangrijk verschil met declaratiebekostiging is dat lumpsum bekostiging 
uitgaatt van vooraf genormeerde vergoedingen (in plaats van de werkelijk 
gemaaktee kosten) en dat de instellingen vrij zijn de normvergoedingen te 
bestedenn aan kostenposten waarvoor de vergoeding niet is berekend (het 
bedragg is niet geoormerkt) (Kamen et al., 1997). In het middelbaar beroeps-
onderwijss en algemeen voortgezet onderwijs zijn ervaringen opgedaan met 
lumpsumm financiering, respectievelijk sinds 1992 en 1996. De lumpsum valt in 
beidee sectoren uiteen in een personele en materiële vergoedingscomponent, 
diee als een totaalbedrag aan de instellingen wordt uitgekeerd. Binnen het 
kaderr van landelijke bepalingen, onder andere met betrekking tot de arbeids-
voorwaarden,, en toezicht door de inspectie hebben de instellingen volledige 
bestedingsvrijheid. . 

22 Hierdoor groeide ook de aandacht voor het gebruik van 'incentives' als sturingsin-
strumentt (in 't Veld et al., 1994). 
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Hett ligt voor de hand dat de landelijke bepalingen toenemen en/of dat het 
toezichtt door inspectie verandert als het bekostigingsstelsel verandert. De 
reguleringg vanuit de overheid krijgt dan een ander karakter. "Thus the mo-
vementt from one system to another is accompanied by a change in regulatory 
regime""  (Levacic, 1995, p. 12). Levacic onderscheidt drie vormen van regule-
ringg die belangrijk zijn ten tijde van autonomievergroting (1995): regulering 
mett betrekking tot de het gebruik van middelen, ofwel de input (zoals kwali-
ficatiess van leraren, arbeidsvoorwaarden, klasgrootte); regulering met betrek-
kingg tot de specificatie van het product, ofwel de output (nationaal curricu-
lum,, nationaal examen, kerndoelen of eindtermen, inspectie van de kwaliteit 
enn onderwijsstandaarden); en regulering met betrekking tot de structuur van 
dede markt (stichting en opheffing van scholen, toelating van leerlingen en 
publicatiee van de prestaties van de scholen, bijvoorbeeld via de kwaliteits-
kaart). . 
Ui tt de praktijk blijkt vaak dat vermindering van de regulering voor het ge 
bruikk van middelen gepaard gaat met een sterker toezicht van de inspectie en 
meerr centrale regulering van bijvoorbeeld eindtermen (Levacic, 1995; van 
Wieringen,, 1992). De regulering met betrekking tot de output neemt dan toe, 
zoalss ook in Nederland het geval is, onder meer blijkend uit ontwikkelingen 
alss het Integraal Schooltoezicht door de inspectie van het onderwijs. Een 
afnamee van de regulering voor het gebruik van middelen kan ook leiden tot 
eenn toenemende regulering met betrekking tot de structuur van de markt. 
Ondankss een al jaren durende discussie over onderwerpen als richtingvrije 
planningg en richtingvrije stichting van scholen en ondanks het feit dat presta-
tiess van scholen steeds vaker worden gepubliceerd, lijk t de regulering met 
betrekkingg tot de structuur van de markt in Nederland niet echt toe te ne-
men. . 

2.. 1. 5 Beleidsdoelstellingen 
Ui tt het bovenstaande blijk t dat de redenen van de overheid om de regels van 
hett bekostigingsstelsel te veranderen te maken hebben met een vergroting van 
dee beheersbaarheid van de begroting van de overheid, een vereenvoudiging 
vann procedures, een vergroting van de bestuurlijke en financiële autonomie 
vann instellingen en de introductie van andere sturingsmogelijkheden voor de 
overheid.. Vandaar dat aan een verandering in het bekostigingsstelsel de vol-
gendee algemene beleidsdoelstellingen worden toegeschreven (Karsten, 1994): 
1.. Beheersen van de begroting en afname van de kosten; 
2.. Vergroten van de autonomie van scholen, zodat zij hun organisatie zelf 
optimaall  vorm kunnen geven; 
3.. Toename van de kwaliteit van het onderwijs. 
Voorr dit onderzoek zijn de tweede en derde beleidsdoelstelling van belang. 
Dee specifieke beleidsdoelstellingen van de veranderingen in de diverse deel-
stelselss van de bekostigingssystematiek voor het basisonderwijs worden in 
paragraaff  2.2 besproken. De vraag is of scholen de geboden beleidsruimte 
zullenn benutten die ze krijgen als gevolg van de veranderingen in het bekosti-
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gingsstelsel,, of zij hierdoor hun organisatie veranderen en of de kwaliteit van 
hett onderwijs toeneemt. 

2.22 Vergroting van de beleidsruimte 

Hett bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs biedt basisscholen in toene-
mendee mate beleidsruimte. Het basisonderwijs functioneert onder diverse 
deelstelselss voor de bekostiging3. Het grootste deel van de kosten in het on-
derwijss bestaat uit personele en materiële kosten. Personele kosten betreffen 
salariskostenn en alle bijkomende personele lasten. De financiering en beste-
dingg van de personele kosten is voor het basisonderwijs geregeld in het in 
19922 ingevoerde formatiebudgetsysteem (FBS). 
Materiëlee kosten betreffen onder meer de kosten van leer- en hulpmiddelen, 
hett onderhoud en de schoonmaak van het gebouw, en niet-personele kosten 
vann administratie (de Vijlder, 1995). Deze materiële kosten zijn voor het 
basisonderwijss geregeld in het in 1985 ingevoerde Londo-stelsel. 
Anderee delen van het bekostigingsstelsel zijn het vanaf 1993 stapsgewijs 
gedecentraliseerdee budget voor de nascholingsgelden. Daarnaast krijgen 
scholenn sinds augustus 1994 een schoolprofielbudget voor de profilering van 
dee school. Het is de bedoeling dat de school dit bedrag besteed aan kwaliteits-
verbetering,, innovatie en personeelsbeleid ter profilering van de school. 
Dee veranderingen in de bekostigingswijze zijn wettelijk gemarkeerd. Gesteld 
kann worden dat de nieuwe bekostigingswijze 'onomstreden anders is dan de 
declaratiebekostiging,, (van Wieringen, 1995). 

2.2.12.2.1 Beleidsruimte en beleidsbenutting binnen het Londo-stelsel 

Kenmerken Kenmerken 
Hett Londo-stelsel is in 1985 tegelijkertijd met de invoering van de Wet op het 
Basisonderwijss (WBO) ingevoerd. Tot die tijd waren de gemeenten verant-
woordelijkk voor de allocatie en het beheer van de materiële middelen, voor 
zowell  het openbaar als bijzonder onderwijs. Tussen verschillende gemeenten 
bestondenn grote verschillen in de uitgaven per leerling en de gemeentelijke 
begrotingenn werden vaak overschreden. Aangezien dit regelmatig tot conflic-
tenn en rechtszaken leidde met de landelijke overheid ontstond behoefte aan 
eenn stelsel met objectieve maatstaven (van Esch et al., 1993; Ritzen, 1987; de 
Vijlder,, 1995). Vandaar dat in 1974 de interdepartementale werkgroep rege-
lingg rijksuitkeringen lager onderwijs en kleuteronderwijs werd ingesteld, 
onderr voorzitterschap van dhr. G. Londo. Deze commissie, in de wandelgan-
genn de commissie Londo genoemd, moest voorstellen doen voor een systeem 
vann taakstellende normen dat globaal van aard, eenvoudig toepasbaar, kosten-

33 De technische beschrijving van de deelstelsels voor de bekostiging is gebaseerdd op de 
situatiee ten tijde van het survey, dat is uitgevoerd in het voorjaar van 1995. 
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dekkend,, sober en doelmatig zou zijn. Na twee tussenrapportages in 1975 en 
19800 bracht de commissie in 1985 haar eindadvies uit waarin een nieuw be-
kostigingsstelsell  voor de materiële middelen is uitgewerkt. Dit nieuwe bekos-
tigingsstelsell  is op 1 augustus 1985 ingevoerd, tegelijk met de inwerkingtre-
dingg van de Wet op het Basisonderwijs (WBO). Het vergoedingsstelsel is 
daarnaa met terugwerkende kracht in de wet- en regelgeving verankerd (wet 
vann 2 mei 1986, Stb. 255). Het vergoedingsstelsel voor het basisonderwijs is 
verderr uitgewerkt in het bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het huisvestings-
besluitt WBO en het bouwbesluit WBO. 
Dee kern van het Londo-stelsel is een normatief stelsel dat voor scholen een 
beheersinstrumentt is voor het voeren van een eigen beleid en voor de over-
heidd een instrument om de kosten te beheersen. "Door dit stelsel wordt 
enerzijdss een beheersinstrument gegeven aan de school- en gemeentebesturen 
voorr het financieel beheer van scholen en anderzijds een instrument voor het 
beheersenn van de kosten van het basisonderwijs" (TK 1984-1985, 19054, nr.3, 
p.17).. Hierbij moet worden opgemerkt dat vergroting van de beleidsruimte 
niett als doel van de invoering van het Londo-stelsel wordt genoemd. Echter, 
doordatt de materiële vergoedingen als een lumpsum aan scholen wordt uitbe-
taaldd is wel sprake van een vergroting van de beleidsruimte. 
Dee materiële vergoedingen worden binnen het Londo-stelsel rechtstreeks aan 
hett bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen uitgekeerd. Dit gebeurt op 
basiss van taakstellende normen, vertaald in programma's van eisen, waarmee 
wordtt bepaald welke taken in de school moeten worden verricht en welke 
geldelijkee vergoeding daarvoor nodig is. De vergoeding wordt geacht kosten-
dekkendd te zijn, mits de systematiek van de werkgroep Londo zou zijn ge-
volgd.. Aangezien het volgen van de systematiek van de werkgroep Londo een 
extraa investering van 189 miljoen gulden op jaarbasis vereiste, heeft de over-
heidd deze systematiek niet gevolgd (Ritzen, 1987). Voorafgaand aan de invoe-
ringg van het stelsel hebben de Onderwijsraad, de Raad van State en de Raad 
voorr Gemeentefinanciering al hun twijfels geuit over de kostendekkendheid 
(TK,, 1984-1985, 19054). 
Naastt de materiële kosten worden de huisvestingskosten onderscheiden, 
evenalss de kosten voor de eerste inrichting van scholen. De verantwoorde-
lijkheidd voor de huisvesting is met ingang van 1 januari 1997 gedecentraliseerd 
naarr de gemeenten. Daarnaast hebben de schoolbesturen de verantwoorde-
lijkheidd gekregen voor het onderhoud van de binnenkant van het gebouw. 
Di tt betreft het voormalige artikel 74 uit de WBO. 

BerekeningBerekening Londo-vergoeding 
Dee normatieve kosten vormen de basis van het bekostigingsstelsel van het 
basisonderwijss (Geelkerken, 1990). De berekening van de omvang van de 
vergoedingg voor de normatieve kosten gebeurt aan de hand van een norma-
tievee onderbouwing via programma's van eisen (PVE's), die in artikel 90 en 
922 van de WBO zijn vastgelegd (Geelkerken, 1990; praktijkgids onderwijs, 
1991).. In de PVE's wordt precies aangegeven welke zaken bekostigd worden 
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enn hoe hoog de vergoeding is. Het uitgangspunt daarbij is "de in normale 
omstandighedenn verkerende school". De wijze van financieren is taakstellend: 
hett betreft normvergoedingen vooraf. Er wordt exact aangegeven welke 
voorzieningenn door het Rijk worden vergoed, wat de hoogte van de rijksver-
goedingg voor iedere voorziening is en welke vooronderstellingen daarbij 
wordenn gehanteerd. De programma's van eisen zijn in drie hoofdgroepen 
ondergebracht,, namelijk: 
1.. voorzieningen in de huisvesting (dit zijn onder andere de bouwkosten 

vann scholen (de stichtingskosten), de kosten van uitbreiding van de 
schoolgebouwenn en de eerste aanschafkosten van meubilair en leermid-
delen); ; 

2.. andere voorzieningen (dit zijn uitgaven voor onder andere technische en 
functieverbeterendee aanpassingen van het schoolgebouw, verbetering en 
aanpassingg van het meubilair en de verzekering van herstel- en vervan-
gingswerkzaamhedenn bij schade aan gebouwen in geval van calami-
teiten); ; 

3.. voorzieningen ten behoeve van de materiële instandhouding (dit zijn 
uitgavenn die ieder jaar terugkomen of posten die eens in de vijf of tien 
jaarr tot uitgaven leiden). 

Dee financiering van de onder 1 en 2 vallende programma's van eisen loopt via 
dee gemeenten, die dan handelen in medebewind. Medebewindstaken zijn 
takenn die via wetgeving aan de gemeente zijn opgedragen. De gemeente is 
verplichtt deze taken op zicht te nemen, onder de in de wet genoemde voor-
waarden.. In praktijk betekent dit dat de gemeente, naast de verantwoorde-
lijkheidd voor het openbaar onderwijs, voor een aantal taken geacht wordt de 
openbaree en bijzondere scholen gelijk te behandelen. De financiële middelen 
voorr voorzieningen in de huisvesting en de andere voorzieningen worden 
naarr behoefte verdeeld over de basisscholen in de betreffende gemeenten. 
Dee onder 3 vallende programma's van eisen worden rechtstreeks aan de 
bevoegdee gezagsorganen van de basisscholen uitgekeerd op lumpsum basis. Er 
geldenn geen voorschriften voor de bestedingswijze. Men dient zelf zorg te 
dragenn voor reservering om grotere uitgaven te kunnen doen, die een langere 
cycluss hebben. Scholen en hun bestuur kunnen hierdoor hun eigen prioritei-
tenn stellen. Het bestuur van de scholen kan bij de besteding van het Londo-
budgett afwijken van de wijze waarop de rijksvergoeding in de programma's 
vann eisen is onderbouwd. 
All ee drie de vergoedingsstromen bestaan uit een aantal programma's van 
eisen.. Per PVE wordt een hoeveelheidsaspect (inhoudelijk het van rijkswege 
verantwoordd geachte niveau van de materiële voorziening) vermenigvuldigd 
mett een prijsaspect (noodzakelijk geachte bedragen om dat voorzieningenni-
veauu te realiseren), waardoor de omvang van de rijksvergoeding voor de 
betreffendee component wordt vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden 
mett de verschillende situaties waarin de school verkeert (zoals toestand 
schoolgebouw,, aantal leerlingen en regionale verschillen). Zo worden scholen 
mett een gebouw van oudere datum gecompenseerd voor de hogere kosten 
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vann onderhoud die zij hebben. Dit betekent dat, als het Londo-stelsel goed 
werkt,, er geen verband mag zijn tussen het rondkomen met de Londo-
vergoedingg en de ouderdom van het gebouw. Uit een onderzoek naar de 
wijzee waarop scholen omgaan met de Londo-vergoeding blijkt dat er inder-
daadd geen verband is tussen de leeftijd van het schoolgebouw en de mate 
waarinn de school rondkomt met de Londo-vergoeding (van Esch et al., 1993). 
Dee overheid kan de programma's van eisen jaarlijks aanpassen. In de wet is 
vastgelegdd dat de minister van onderwijs jaarlijks voor 1 augustus de voorlo-
pigee programma's van eisen en de daarbij horende vergoedingen vast moet 
stellen.. De minister wordt hierbij geadviseerd door de adviesgroep vergoe-
dingsstelsell  primair onderwijs. De eerste jaren is het aantal indicatoren toege-
nomen,, vooral de indicatoren van bouwtechnische aard. Eén van de belang-
rijkstee indicatoren is het aantal vierkante meter vloeroppervlakte van een 
schoolgebouw.. Deze indicator keert in de meeste PVE's terug en bepaalt 
ongeveerr 65% van de totale vergoeding voor materiële instandhouding en de 
anderee voorzieningen (Algemene Rekenkamer, 1991). Nadat het aantal indi-
catorenn de eerste jaren is toegenomen, is het Londo-stelsel daarna herhaalde-
lij kk vereenvoudigd (Centrale Financiën Instellingen, 1997). De onbeheers-
baarheidd en onvoorspelbaarheid van het systeem was toegenomen vanwege 
hett grote aantal indicatoren. De feitelijke kosten voor scholen weken ernstig 
aff  van de geraamde bedragen. "Het voorschieten en vervolgens weer afreke-
nenn van de normvergoedingen zorgden voor een hoge administratieve en 
informatielast.. Het gedetailleerde niveau van de vergoedingsbasis zorgde voor 
meerr bewerkingen dan het systeem aankon en door de systematiek waren de 
budgettairee uitkomsten niet goed te ramen, wat voor het departement een 
omvangrijkk beheersingsvraagstuk creëerde" (de Vijlder, 1995, p.266). Hier-
doorr heeft de overheid te maken met een nabetalingsproblematiek. 
Hett aantal indicatoren waarmee de hoogte van het aan de school toe te ken-
nenn bedrag wordt bepaald is ondertussen verminderd en de programma's van 
eisenn voor de vergoedingen zijn zoveel mogelijk samengevoegd. Dit heeft als 
resultaatt dat een beperkter aantal berekeningen nodig is. Bij het doorrekenen 
enn vaststellen van de aangepaste programma's van eisen wordt rekening 
gehoudenn met de effecten op schoolniveau. 

Bestedingsvrijheid Bestedingsvrijheid 
Bestedingsvrijheidd houdt in dat scholen zelf bepalen hoeveel, wanneer en 
waartoee ze hun geld inzetten. Dit impliceert dat scholen de mogelijkheid 
hebbenn om te schuiven met middelen, om middelen te reserveren (fondsen te 
vormen)) en om eigen prioriteiten vast te stellen. Het biedt scholen de moge-
lijkheidd om op lange en korte termijn een eigen beleid te voeren. De Londo-
vergoedingenn en het reserveren van bedragen hierbinnen, evenals het schui-
venn met bedragen, dienen hiertoe als instrument. 
Watt betreft de bestedingsvrijheid gaat het in dit onderzoek om de voorzienin-
genn ten behoeve van de materiële instandhouding, aangezien dit het enige 
Londo-budgett is dat direct van het Rijk naar de scholen loopt. Bij de bespre-
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kingg van de opbouw van de Londo-vergoeding is al aangegeven dat de finan-
cieringg van de voorzieningen in de huisvesting en de zogenoemde andere 
voorzieningenn via de gemeente lopen. 
Voorr de besteding van het budget voor de materiële voorzieningen geldt dat 
scholenn zelf bepalen aan welke kostensoort ze het besteden. Zij hoeven het 
niett te besteden aan de kostensoort waarvoor de vergoeding geldt. De andere 
tweee voorzieningen worden pas aan scholen toegekend als er behoefte aan is. 
Dee scholen en hun besturen hebben dus meer bestedingsvrijheid voor de 
voorzieningenn ten behoeve van de materiële instandhouding. "Zi j hoeven de 
toegekendee bedragen niet te besteden aan de kostensoort waarvoor de ver-
goedingg geldt. Zij kunnen schuiven met bepaalde posten" (van Esch et al., 
1993,p.l24). . 
Dee materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding bestaan uit 
tweee soorten PVE's: 

 de gebouw-afhankelijke (preventief onderhoud, tuinonderhoud, elektrici-
teit,, verwarming, waterverbruik, schoonmaak/onderhoud, overige pu-
bliekrechtelijkee heffingen), 

 niet-gebouw-afhankelijke kosten (medezeggenschapsraad, onderhoud, 
vervangingg en vernieuwing van onderwijsleerpakket en meubilair, kosten 
vann administratie, beheer en bestuur, WA-verzekering en overige voorzie-
ningenn ter verzekering van de goede gang van het onderwijs zoals culturele 
vorming). . 

Binnenn de vergoedingsstroom 'andere voorzieningen' hebben scholen ook 
nogg enige bestedingsvrijheid. Deze vergoedingsstroom kent de posten: tech-
nischh onderhoud, technische en functieverbeterende aanpassingen, en vervan-
gingg en aanpassing meubilair (van Esch et al., 1993; Polder & Gijtenbeek, 
1995;; Tweede Kamer 1984-1985, nr. 19054). 

Kostendekkendheid Kostendekkendheid 
Eenn ander punt waarop scholen kunnen verschillen als het gaat om de wer-
kingg van het Londo-stelsel, is de kostendekkendheid van de vergoeding voor 
dee afzonderlijke scholen. 
Inn 't Veld et al. (1994) merken terecht op dat vragen of een budget in staat 
steltt "om taken naar behoren uit te voeren" in laatste instantie altijd subjec-
tieff  beantwoord worden. Er wordt namelijk geen vergelijking gemaakt met 
anderee momenten in de tijd of met andere scholen. Uit onderzoek blijkt dat 
scholenn op belangrijke onderdelen van de materiële vergoeding niet uitkomen 
mett de Londo-vergoeding (van Esch et al., 1993). Meestal vullen scholen de 
gatenn in de begroting met overschotten op andere kostenposten of ze teren in 
opp reserves. 

BeleidsbenuttingBeleidsbenutting Londo 
Hett Londo-stelsel maakt al veel langer onderdeel uit van het huidige bekosti-
gingsstelsell  dan het formatiebudgetsysteem dat in paragraaf 2.2.3 wordt be-
sproken.. Verwacht kan worden dat het Londo-stelsel al veel meer is ingebur-
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gerdd en dat de beleidsruimte die geboden wordt frequenter en in sterkere mate 
wordtt benut. 
Zoalss gezegd is de enige beleidsruimte die het Londo-stelsel scholen biedt de 
bestedingsvrijheid.. Dit kan worden onderverdeeld in schuiven met middelen 
tussenn kostenposten en het aanleggen van reserves/fondsvorming, al dan niet 
mett het oog op het voeren van een eigen beleid. 
Omm een goed beeld te krijgen van de werking van het Londo-stelsel in de 
praktijkk is het echter onvoldoende om alleen te weten hoeveel scholen ge-
bruikk maken van de bestedingsvrijheid en in welke mate zij dat doen. Belang-
rij kk punt waarop scholen namelijk kunnen verschillen is de kostendekkend-
heidd van het stelsel. Voor sommige scholen is het stelsel de laatste jaren wel 
kostendekkendd gebleken en voor andere niet. Gebleken is dat, wil het stelsel 
kostendekkendd zijn, het van belang is dat de directie inzicht heeft in Londo 
(kenniss van de hoogte en opbouw van de vergoedingen) en dat de inkomsten 
enn uitgaven inzichtelijk zijn voor het hele team, aangezien dit kan leiden tot 
kostenbewustzijnn en een voorzichtiger bestedingsgedrag (van Esch et al., 
1993). . 
Daarnaastt blijk t het met betrekking tot de kostendekkendheid van belang dat 
scholenn efficiënt met de beschikbare middelen omgaan. Dit is deels een kwes-
tiee van vooruitzien en het afstemmen van de reserveringen op de plannen van 
dee toekomst. Hierbinnen vallen ook aspecten als kostenbeheersing, voorzich-
tigerr besteden, het rondkomen met vergoedingen en het voeren van beleid 
omm rond te komen, jaarlijks vaststellen van de besteding van het budget, 'in 
zijnn totaliteit' gaan reserveren (wat inhoudt dat als het schoolteam bijvoor-
beeldd meer middelen aan het onderwijsleerpakket wil besteden dan Londo 
voorschrijft,, er op andere posten wordt bezuinigd). 
Hett zicht op de financiële gang van zaken verkrijgen scholen op verschillende 
mameren,, onder meer door het krijgen van financiële overzichten (een com-
puteruitdraai)) van de externe administratie (95%) en een financiële jaarreke-
ningg achteraf (95%). Slechts weinig scholen blijken op geen enkele manier 
zichtt te hebben op de financiële gang van zaken van hun school. Openbare 
scholenn krijgen minder vaak dan bijzondere scholen een overzicht van hun 
financiëlee situatie (van Esch et al., 1993). Tevens geeft twee derde van de 
scholenn te kennen dat het zicht op het uitgavenpatroon enige invloed heeft 
gehadd op hun bestedingsgedrag. Het bestedingsbedrag is op deze scholen 
voorzichtigerr geworden. 
Ietss meer dan de helft van de scholen heeft een of meerdere jaren te maken 
gehadd met tekorten (58%). Deze worden in iets meer dan de helft van de 
gevallenn aangevuld uit de reserves (53%). Ook komt het voor dat het tekort in 
minderingg wordt gebracht op de beschikbare materiële middelen voor het 
volgendee jaar (26%). Het laatste komt voornamelijk in het openbaar onder-
wijss voor (van Esch et al., 1993). Scholen komen niet uit met de beschikbare 
bedragenn voor schoonmaak gebouw, verwarming, elektriciteit, preventief 
onderhoudd en onderwijsleerpakket/meubilair. 
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Omm zo goed mogelijk rond te komen met de beschikbare middelen voert de 
schooll  voor de diverse kostenposten een beleid dat is gericht op besparingen 
enn rondkomen4. Veel activiteiten zijn erop gericht om het gedrag en de attitu-
dee van leraren en leerlingen te veranderen (van Esch et al., 1993). De meest 
voorkomendee activiteit is dat de schoolleiding de leraren stimuleert om zuinig 
mett energie en elektriciteit om te gaan en om zelf spullen en gemaakte troep 
opp te ruimen/schoon te maken. Vervolgens probeert het team de attitude en 
hett gedrag van leerlingen te veranderen (stimuleren om deuren en ramen te 
sluiten,, om lichten uit te doen en om gemaakte troep op te ruimen). Ook 
wordenn diverse maatregelen genomen zoals het gebruik van schakelklokken, 
hett isoleren van muren, de aanschaf van thermostaatknoppen en dergelijke. 
Mett betrekking tot de uitgaven voor onderwijsleerpakket/meubilair voeren 
scholenn een beleid dat met name is gericht op fondsvorming (82,7%), het 
bijhoudenn van een administratie (wanneer is welke methode aangeschaft) 
(78,5%)) en het bezuinigen op tal van manieren (meer dan 60%) (van Esch et 
al.,, 1993). 
Ui tt het onderzoek van Polder en Gijtenbeek (1995) blijk t dat 8% van de 
katholiekee basisscholen geheel niet reserveert binnen het Londo-budget. De 
scholenn die wel reserveren doen dit gemiddeld op 5 verschillende posten. De 
postenn waarop voornamelijk gereserveerd wordt zijn technisch onderhoud 
(78%),, onderhoud en vervanging onderwijsleerpakketten (86%) en preventief 
onderhoudd (69%). Overwegingen bij het reserveren zijn in 44,3% van de 
gevallenn van beheersmatige en in 45,8% van onderwijskundige aard. In 32,3% 
vann de gevallen lagen er zowel beheersmatige als onderwijskundige overwe-
gingenn aan het reserveren ten grondslag. In 42,3% van de gevallen lagen er 
nochh beheersmatige noch onderwijskundige overwegingen aan het reserveren 
tenn grondslag (Polder & Gijtenbeek, 1995). Ui t het onderzoek van van Esch 
ett al. (1993) blijk t tenslotte dat scholen die optimaal met het Londo-stelsel 
omgaann het stelsel flexibeler, geolieder, vrijer, leuker en inzichtelijker vinden 
dann andere (gemiddelde) scholen. 

2.2.22.2.2 Beleidsruimte en beleidsbenutting binnen het formatielmdgetsysteem 
Dee verzelfstandiging in het basisonderwijs is met name op gang gekomen naar 
aanleidingg van de nota T)e school op weg naar 2000* uit 1988. "Hoewel in de 
notaa zelf niet werd gesproken over het formatiebudgetsysteem (FBS), vormde 
hett document wel een impuls in die richting" (de Vijlder, 1995). 

44 Van Esch et al. (1993) hebben het in dit verband over beleidsbenutting. Volgens hen 
kann men stellen dat scholen de beleidsruimte van het Londo-stelsel optimaal benutten 
alss zij maatregelen treffen om te voldoen aan de veronderstellingen van het Londo-
stelsel.. Zij verstaan hieronder het aantal beleidsmaatregelen dat een school neemt om 
mett de Londo-vergoedingen uit te komen. Overigens vinden zij geen steun voor de 
verwachtingg dat scholen die de beleidsruimte optimaal benutten gemakkelijker (minder 
moeilijk)) met de Londo-vergoeding uitkomen. 
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Kenmerken Kenmerken 
Hett Formatiebudgetsysteem (FBS) regelt de wijze waarop de bekostiging van 
dee formatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel in het basisonderwijs 
vormm krijgt en is vanaf 1 augustus 1992 feitelijk in werking getreden. Aan het 
FBSS zijn twee hoofdlijnennotities voorafgegaan (ministerie van O & W, 1988, 
1990b),, uitgewerkt in diverse wet- en regelgeving, waaronder formatiebeslui-
ten,, bekostigingsbesluiten en het rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 
110,, 1985 in verband met het RPBO;; Stb. 113, 27-02-1992 in verband met de 
invoeringg van het FBS; TK 1990-1991, 22157, nr. 1-3). Tussen de overheid en 
dee personeels- en besturenorganisaties is in 1990 een onderhandelaarsakkoord 
bereiktt over de hoofdlijnen van het formatiebudgetsysteem. "Kernpunt van 
hett FBS is dat aan de bevoegde gezagsorganen van de scholen een budget aan 
formatierekeneenhedenn wordt toegekend waarmee bevoegde gezagsorganen 
mett een grote mate van vrijheid een personeelsformatie kunnen vaststellen 
waarvann de kosten op declaratiebasis worden vergoed. Daardoor biedt het 
FBSS de scholen meer mogelijkheden voor een eigen personeels- en organisa-
tiebeleidd [... ] Een bijkomend oogmerk is voorts het leveren van een bijdrage 
aann een grotere beheersing van de personeelsuitgaven in het onderwijs" (TK, 
1990-1991,, 22157, nr.3, p.2). 
Inn het formatiebudgetsysteem wordt het formatiebudget niet toegekend in de 
vormm van arbeidsplaatsen of leraarslessen, maar in de vorm van formatiere-
keneenhedenn (fre's). Dit is een algemene, voor alle functies bruikbare omre-
keneenheid.. Formatierekeneenheden kennen drie verbruiksmogelijkheden, 
namelijkk het vaststellen van de formatie, het overdragen naar een andere 
school,, of het verzilveren (TK, 1990-1991, 22157, nr.3). Verzilveren betekent 
omzettingg in de tegenwaarde in geld. 
Dezee drie verbruiksmogelijkheden biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid 
omm bij de vaststelling van de formatie een eigen invulling te kiezen. Functies 
mett een hogere maximumschaal 'kosten' meer formatierekeneenheden dan 
functiess met een lagere maximumschaal. 
Hett aantal formatierekeneenheden waar een school recht op heeft is genor-
meerd.. De feitelijke uitgaven blijven vergoed op declaratiebasis (v. O jen et al., 
1992;; Verhoeff, 1992). "Het FBS blijf t dus binnen de huidige declaratiebekos-
tigingssystematiek.. Alleen de subsidievoorwaarden die antwoord geven op de 
vraagg welke personele uitgaven voor bekostiging in aanmerking komen, 
wordenn globaler en bevatten een duidelijker grens" (v. Ojen et al., 1992, p.34). 
Hoewell  nog steeds sprake is van een declaratiestelsel is het aantal formatiere-
keneenhedenn (fre's) dat de school ontvangt gelimiteerd. Scholen hebben recht 
opp een aantal formatieplaatsen, gebaseerd op het aantal leerlingen, en de 
kostenn van deze formatieplaatsen declareren de scholen bij de overheid. De 
feitelijkee kosten hiervan worden vergoed. Er is geen sprake van een landelijke 
gemiddeldee vergoeding per formatieplaats. 
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Hett systeem kent een lichte onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid voor 
hett ministerie (als gevolg van wisselingen in het leerlingenaantal), dus er is 
nogg steeds sprake van een semi open-eind karakter. 
Parallell  aan de invoering van het FBS is een aantal andere onderwerpen 
geregeld,, waaronder de bestuursaanstelling. In de beginperiode van het FBS 
hadd een schoolbestuur slechts onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid 
omm over te gaan tot bestuursaanstellingen. In principe had personeel een 
schoolspecifiekee aanstelling (Korver, 1994). Eind 1994 is de bestuursaanstel-
lingg ingevoerd. Personeel is sindsdien aangesteld bij een bepaald bestuur, niet 
bijj  een bepaalde school. Daarnaast heeft de invoering van het FBS geleid tot 
dee aanpassing van de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO). De 
positiee van het personeel en de ouders is hiertoe in de nieuwe WMO (1992) 
versterkt. . 
Eenn laatste ontwikkeling die wordt genoemd is de oprichting van het Vervan-
gingsfondss en Participatiefonds ten behoeve van respectievelijk de ziekte- en 
wachtgeldd uitkeringen. Deze fondsen, die in 1998 zijn samengevoegd, zijn 
opgerichtt met het oog op de toegenomen verantwoordelijkheden die scholen 
enn besturen hebben gekregen als gevolg van de veranderingen in het bekosti-
gingsstelsel.. Het idee hierachter is dat de individuele scholen en relatief kleine 
besturenn de toegenomen financiële risico's niet zelfstandig kunnen dragen. De 
fondsenn kennen een gedifferentieerde premieheffing. Scholen die een relatief 
beperktt beroep doen op de fondsen hoeven minder premie af te dragen. Deze 
systematiekk dient als prikkel om zo min mogelijk gebruik te maken van de 
fondsen. . 

BerekeningBerekening formatiebudget 
Hett formatiebudget bevat minimaal de formatie, uitgedrukt in fre's, die nodig 
iss voor de vervulling van de reguliere taken van de school. De formatie voor 
hett vervullen van de reguliere taken bestaat uit een basisformatie (inclusief 
gewichtengeld)) die wordt berekend aan de hand van het aantal gewogen 
leerlingenn op een teldatum van het voorafgaande schooljaar, de formatie voor 
vakonderwijs,, de formatie voor schoolleiding, een frictie-opslag (in verband 
mett rechtspositionele aanspraken van personeel bij vermindering van de 
formatie),, een opslag vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurver-
korting,, en een opslag ten behoeve van schoolspecifiek formatie- en perso-
neelsbeleid. . 
Daarnaastt wordt in voorkomende gevallen formatie voor speciale doeleinden 
(Onderwijss in Eigen Taal en Cultuur) en aanvullende formatie gegeven. Het 
formatiebudgett kan ook worden verhoogd indien het aantal leerlingen gedu-
rendee het schooljaar toeneemt. In dat geval moet uiterlijk op 1 april het 
gewogenn aantal leerlingen zodanig toegenomen zijn dat de basisformatie 0,6 
formatieplaatss hoger zou zijn. In dat geval wordt de basisformatie opnieuw 
berekendd en aangepast. 
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Beleidsruimte Beleidsruimte 
Eenn van de doelen van het FBS is de scholen een grotere beleidsvrijheid te 
gevenn met betrekking tot de inrichting van het onderwijs en de besteding van 
dee beschikbare personele middelen (formatie- en personeelsbeleid). "In hoofd-
lijnenn zal het FBS leiden tot vergroting van de autonomie voor schoolbestu-
ren,, waardoor het voor de scholen mogelijk wordt invulling te geven aan een 
eigenn personeels- en organisatiebeleid" (TK, 1990-1991, 22157, nr.3, p.5). Het 
FBSS biedt scholen ruimere bevoegdheden bij de formatievaststelUng en de 
aanwendingg van middelen (de Vijlder, 1995). Uit onderzoek van van Ojen et 
al.. (1992), de Hoofdlijnennotitie FBS, onderzoek van Buist et al. (1995), de 
Raamovereenkomstt FBS en een publicatie van de Vijlder (1995) blijkt dat het 
FBSS scholen diverse nieuwe mogelijkheden kan bieden. 
Eenn van de mogelijkheden van het FBS is het afwijken van de normatieve 
onderbouwing.. De normformatie wordt berekend op basis van het aantal 
gewogenn leerlingen. Afwijken van de normatieve onderbouwing kan gebeu-
renn door verzilvering van rekeneenheden, schuiven met rekeneenheden en 
doorr overdracht van rekeneenheden (Buist, 1995; van Ojen et al., 1992; de 
Vijlder,, 1995). 
Daarnaastt biedt het FBS scholen de mogelijkheid zelf de opbouw en inzet van 
dee formatie te bepalen. "Elke school kan zelf haar personele samenstelling, die 
onderr meer bestaat uit directie, leraren, conciërges, administratief personeel 
enn remedial teachers, bepalen. Daarbij moet er rekening mee worden gehou-
denn dat het salaris van het personeel geregeld is via een koppeling vanfunctie 
enen salarisschaal" (de Vijlder, 1995, p.264). 
Eenn manier om gebruik te maken van deze vrijheid is het aanstellen van niet-
declarabell  personeel. Aanstelling van niet-declarabel personeel was weliswaar 
all  mogelijk onder het oude bekostigingssysteem, maar de kosten hiervan 
moestenn dan uit andere middelen worden betaald dan uit de rijksvergoedmgen 
(vann Ojen et al., 1992, p.48). Het FBS biedt hiertoe meer mogelijkheden. 
Doorr middel van verzilvering ontstaan er namelijk meer mogelijkheden voor 
dee financiering van niet declarabel personeel (van Ojen et al., 1992). Het 
aanstellenn van ondersteunend (niet-onderwijzend) personeel is hier een vorm 
van.. Ook wordt het hierdoor eenvoudiger om voor een korte periode perso-
neell  in te huren. 
Tenn tweede lijk t het erop dat het FBS het, met betrekking tot de opbouw en 
inzett van de formatie, mogelijk maakt om als gevolgg van de invoering van een 
lesgebondenn weektaak op jaarbasis, de onderwijsplanning anders op te zetten, 
waardoorr een evenwichtiger taakbelasting over het schooljaar kan worden 
verkregen.. Men zou immers meer dan voorheen kunnen variëren in de toe-
kenningg van lessen en andere taken. Het is echter zo dat de regels vooraf-
gaandd aan de invoering van het FBS al de mogelijkheid boden tot het vaststel-
lenn van een rooster op jaarbasis evenals de mogelijkheid lesuren langer of 
korterr dan 50 minuten te laten duren (van Ojen et al., 1992). 
Hett FBS biedt scholen wel meer beleidsruimte voor het voeren een eigen 
(personeels)beleid.. Het FBS dient voor scholen een stimulans te zijn om meer 

32 32 



personeelsbeleidd te voeren. Zo is het mogelijk met de verzilverde gelden een 
gratificatie-- en toelagebeleid op te zetten. Verder valt bij het voeren van een 
personeelsbeleidd te denken aan taak- en functiedifferentiatie, hanteren van 
eigenn promotiecriteria, beloningsdifferentiatie, voeren van loopbaanbeleid en 
'jobb rotation' (wordt vergemakkelijkt als gevolg van de bestuursaanstelling), 
ontwikkelingg van het personeel (nascholing e.d.), invoering van functione-
rings-- en/of beoordelingsgesprekken (van Ojen, 1992; Buist et al., 1995). Om 
dee mogelijkheid om een eigen personeelsbeleid te voeren te vergroten krijgen 
scholenn sinds 1994 tevens een schoolprofielbudget. Het schoolprofielbudget is 
tevenss bedoeld om innovatie en kwaliteitsverbetering te stimuleren. Het 
schoolprofielbudgett is geïntroduceerd als reactie op het advies van de com-
missiee Toekomst Leraarschap waarin onder meer wordt geadviseerd meer 
aandachtt te besteden aan de versterking van het management van scholen 
(Ministeriee van O & W, 1993). 

BeleidsbenuttingBeleidsbenutting FBS 
Uitt onderzoek blijkt dat scholen nog niet veel gebruik maken van de nieuwe 
mogelijkhedenn die hen geboden worden (Buist et al., 1995; Polder & Gijten-
beek,, 1995). Hoewel 75% van de scholen voor primair onderwijs rekeneenhe-
denn verzilvert, doen zij dit vrijwel allemaal in heel geringe mate (slechts 1 a 2 
%).. Daarnaast doen weinig scholen aan taakdifferentiatie (7%), functiedif-
ferentiatiee (3%) en beloningsdifferentiatie (3%). Wel voert 30% van de scholen 
eenn taakverdelingsbeleid. Een aantal andere mogelijkheden die het FBS biedt 
enn die redeÜjk veel worden gebruikt zijn het voeren van een eigen taakverde-
lingsbeleidd (30%), het voeren van een eigen personeelsbeleid (49%), het voeren 
vann meer algemeen beleid a.g.v. de invoering van het FBS (35%) en het hou-
denn van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken (45%). Het gaat hierbij 
inn feite om mogelijkheden die al voor de invoering van het FBS in meer of 
minderee mate aanwezig waren. Dit kan er op wijzen dat scholen meer ge-
bruikk maken van mogelijkheden die ze al langere tijd hebben of die in het 
verlengdee liggen van wat de scholen voorheen al deden. 
Hett blijkt dat het benutten van mogelijkheden van het FBS op personeelsge-
biedd samenhangt met het benutten van mogelijkheden op financieel gebied. 
Scholenn die afwijken van de normatieve onderbouwing van het formatiebud-
gett hebben gemiddeld genomen meer veranderingen doorgevoerd op perso-
neelsgebiedd (Buist et al., 1995, p.65). 
Uitt ander onderzoek blijkt dat specifieke beleidsoverwegingen van katholieke 
basisscholen,, die een rol hebben gespeeld bij de inzet van de formatie (en dus 
tevenss bij het besluit om te verzilveren) zowel beheersmatig (19,9% van de 
scholen)) als onderwijskundig van aard (43,5% van de scholen) kunnen zijn. 
Voorr 13,4% van de scholen was er sprake van zowel onderwijskundige als 
beheersmatigee overwegingen tegelijkertijd. Bij 50% van de scholen hebben 
geenn specifieke overwegingen meegespeeld bij het opstellen van het formatie-
plann in 1993/1994. Genoemde onderwijskundige overwegingen zijn onder 
meerr de groepsindeling (44,4%), formatie voor remedial teaching of interne 
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begeleidingg (16,7% en 14,4%) en het creëren van nieuwe functies en uitbrei-
dingg van de formatie voor directietaken (5,6%) (Polder & Gijtenbeek, 1995). 

2.2.32.2.3 Beleidsruimte en beleidsbenutting binnen de decentralisatie van nascho-
lingsgelden lingsgelden 

Kenmerken Kenmerken 
Opp 1 augustus 1993 is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de nascholing 
vann kracht geworden (Staatsblad 405, 07-07-*93). Dit gebeurde na een vijf jaar 
durendee discussie, die zijn aanvang vindt in de verschijning van de nota 'Na-
scholingg in het primair en het voortgezet onderwijs' (TK, 1989-1990, 21318 en 
TK,, 1991-1992, 22726). 
Dee nieuwe systematiek houdt voor basisscholen in dat ze de beschikking 
krijgenn over een eigen nascholingsbudget. "Kern van de voorstellen die zijn 
neergelegdd in de beleidsnotitie, is dat de nascholing van onderwijspersoneel in 
hett primair en voortgezet onderwijs niet meer bekostigd wordt via de zoge-
naamdee 'aanbodzijde', dat wil zeggen de lerarenopleidingen, maar via de 
Vraagzijde',, dat wil zeggen de bevoegde gezagsorganen van scholen voor 
primairr en voortgezet onderwijs" (TK, 1991-1992, 22726, nr.3, p.1). 
Dee bedoeling hiervan is dat scholen niet meer afhankelijk zijn van het nascho-
lingsaanbodd van de nascholingsinstellingen en zelf kunnen bepalen aan welke 
nascholingg zij behoefte hebben. De bekostiging wordt verschoven van de 
aanbiederr naar de afnemer. De verwachting is dat de afstemming van vraag en 
aanbodd van nascholing zo beter tot stand zal komen. 
Basisscholenn krijgen per formatieplaats een geoormerkt bedrag dat is bestemd 
voorr nascholing, waarmee zij nascholing kunnen kopen die past bij de eigen 
behoeftenn van de school en de medewerkers. Het is wettelijk vastgesteld dat 
scholenn hun nascholingsbudget alleen mogen besteden aan nascholing. De 
hoogtee van het bedrag wordt jaarlijks per Algemene Maatregel van Bestuur 
vastgesteld.. Scholen zijn verplicht de besteding van de toegekende nascho-
lingsvergoedingg achteraf te verantwoorden. Zij hebben hierbij het recht om 
hunn nascholingsbudget voor een periode van drie jaar op te sparen. Geld dat 
naa drie jaar nog niet is opgemaakt moet worden teruggestort aan het Rijk . 
Dee systematiek kent een invoeringsperiode van vier jaar, die is ingegaan op 1 
augustuss 1993. Het budget dat voorheen direct naar hogescholen werd overge-
maaktt zal in deze vier jaar stapsgewijs (25%, 50%, 75%, 100%) worden toege-
voegdd aan het budget dat basisscholen ontvangen. 
Tott augustus 1997 kenden de scholen de verplichting om 80% van hun na-
scholingsbudgett te besteden bij de huidige nascholingsinstellingen (verbonden 
aann de lerarenopleidingen). Het gaat daarbij de eerste jaren om een geoor-
merktt bedrag. Wel waren scholen in deze beginperiode vrij om te bepalen bij 
welkee lerarenopleidingen zij hun nascholingsbudget besteden. De overige 20% 
mochtenn zij naar eigen inzicht besteden bij Landelijke Pedagogische Centra, 
schoolbegeleidingsdienstenn en particuliere bureaus. Sinds 1 augustus 1997 zijn 
scholenn geheel vrij om te beslissen bij welke instellingen zij hun nascho-
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lingsbudgett besteden. Scholen zijn wel wettelijk verplicht om jaarlijks een 
nascholingsplann op te stellen5, waarin wordt aangegeven welke nascholing 
wordtt gevolgd en welke kosten dit met zich meebrengt. Een dergelijk plan 
zouu ondersteunend aan het personeelsbeleid moeten werken. "Met een na-
scholingsplann krijgen de bevoegde gezagsorganen derhalve, binnen het kader 
vann de eigen verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid en de kwaliteit 
vann het onderwijs, een passend instrument om aan deskundigheidsbevorde-
ringg van het onderwijspersoneel gestalte te geven" (TK, 1991-1192, 22726, 
nr.3,, p.5). 

Beleidsruimte Beleidsruimte 
Uitt bovenstaande is duidelijk geworden dat de decentralisatie van de nascho-
lingsgeldenn ingegeven is door de discrepantie tussen het nascholingsaanbod 
vann de nascholingsinstellingen en de behoefte van scholen. Daarnaast wordt 
decentralisatiee van de nascholingsgelden gezien als instrument voor scholen 
omm hun personeelsbeleid vorm te geven. Hoewel nergens in de Wet of de 
Memoriee van Toelichting is aangegeven dat het doel van de decentralisatie 
vann de nascholingsgelden de vergroting van de autonomie van scholen is, past 
dee beleidsmaatregel wel binnen het streven naar de autonomievergroting van 
scholen.. Het doel van de decentralisatie van de nascholingsgelden is de na-
scholingsvraagg van scholen en het nascholingsaanbod van de instellingen 
beterr op elkaar aan te laten sluiten, waarbij het accent komt te liggen op de 
eigenn behoefte van scholen. In de Memorie van Toelichting staat dat de be-
voegdee gezagsorganen "in staat worden gesteld, binnen het kader van de eigen 
verantwoordelijkheidd voor het personeelsbeleid en de kwaliteit van het on-
derwijs,, een doelmatig en effectief nascholingsbeleid te voeren" (TK, 1991-
1992,, 22726, nr.3, p. 10). 
Scholenn hebben de mogelijkheid gekregen om de nascholing op de eigen 
situatiee af te stemmen (de Vijlder, 1995). Verwacht wordt dat scholen zelf hun 
nascholingsbehoeftee gaan formuleren, een nascholingsplan opstellen en zelf 
opp een kritische wijze (op basis van een prijs/kwaliteitsverhouding) bepalen 
bijj  welke instelling zij nascholing gaan kopen. "Voor het ministerie betekent 
hett wetsvoorstel dat het zich afstandelijk zal opstellen met betrekking tot de 
inhoudelijkee programmering van nascholing. Dit betekent dat bevoegde 
gezagsorganenn van scholen voor primair en voortgezet onderwijs via een 
geoormerktt nascholingsbudget en een nascholingsplan in staat worden gesteld 
eenn eigen nascholingsbeleid te voeren" (TK, 1991-1992, 22726, nr.3, p.11). 
Scholenn wordt de mogelijkheid geboden om: 

 zelf te bepalen bij welke nascholingsinstelling zij nascholing kopen; 
 te variëren binnen de reguliere nascholingsinstellingen (Pabo's); 
 gebruik te maken van het aanbod van andere (al dan niet particuliere) 

instellingen; ; 

55 Vanaf 1998 zijn scholen dit niet meer verplicht. Het nascholingsbeleid van de school 
staatt dan geformuleerd in het schoolplan. 
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 het aanbod (financieel en inhoudelijk) te vergelijken; 
 het nascholingsbudget te sparen voor een periode van drie jaar. 

Indirectt betekent dit tevens dat scholen de kans krijgen hun nascholingsbeleid 
beterr af te stemmen op het andere beleid van de school, zoals het onderwijs-
beleidd en personeelsbeleid. 
Hett belang van een goed nascholingsplan en een goed nascholingsbeleid op 
schoolniveauu neemt hierdoor toe. Door toedoen van de decentralisatie van de 
nascholingsgeldenn kan verandering intreden in de wijze waarop wordt over-
legdd over nascholing, de redenen die bij de besluitvorming over te volgen 
nascholingg een rol spelen, de wijze waarop scholen omgaan met het nascho-
lingsaanbod,, de soort nascholingsactiviteiten waaraan men deelneemt, de 
motievenn hiervoor en in het nascholingsbeleid dat scholen voeren (Karstanje 
ett al, 1995). 

BeleidsbenuttingBeleidsbenutting nascholing 
Onderzoekk dat tot dusver is uitgevoerd is voornamelijk gericht op verande-
ringenn in het nascholingsbeleid op scholen (Karstanje et al., 1995) en in min-
deree mate op de beleidsbenutting door scholen. Over de benutting van de 
beleidsruimtee zijn slechts enkele resultaten bekend, die niet allemaal empi-
rischrisch zijn geverifieerd. 
Dee eerste jaren na de decentralisatie van een deel van de nascholingsgelden 
blekenn scholen massaal gebruik te maken van de mogelijkheid om het geld te 
sparenn (Raaijmakers, 1997; Karstanje et al., 1995). Hoewel dit spaargedrag 
voorr nascholingsinstellingen nadelig is, aangezien zij hierdoor (tijdelijk) 
minderr naschoUngsinkomsten krijgen, kan het sparen van de nascholings-
middelenn door de basisscholen een positief teken zijn. Het zou kunnen bete-
kenenn dat scholen eerst een goed nascholingsplan willen maken dat aansluit 
bijj  het schoolbeleid, voordat ze hun middelen besteden (Raaijmakers, 1997). 
Somss is echter ook sprake van het niet willen besteden van de nascholings-
middelen,, vanwege ergernis bij de basisscholen over de verplichte winkelne-
ringg bij de lerarenopleidingen (Raaijmakers, 1997). 
Dee laatste jaren zijn steeds meer scholen een nascholingsplan gaan maken. In 
19977 had 58% van de scholen een nascholingsplan tegen 31% in 1995 en 15% 
inn 1993 (Raaijmakers, 1997; Karstanje et al., 1995). Hierbij dient opgemerkt te 
wordenn dat de kwaliteit van deze plannen nogal eens te wensen overlaat. 
Somss is alleen sprake van een overzicht van de te volgen cursussen en de 
bijbehorendee kosten (Raaijmakers, 1997). 
Opp de basisscholen vindt in vergelijking tot de periode voorafgaand aan de 
decentralisatiee van de nascholingsgelden vaker overleg plaats over het volgen 
vann naschohngsactiviteiten. Dit overleg vindt tevens vaker plaats tijdens 
teamvergaderingen,, in plaats van bilateraal. Leraren willen de laatste jaren 
meerr betrokken worden bij het opstellen van het nascholingsplan (Karstanje 
ett al., 1995). De redenen om nascholing te volgen zijn nauwelijks veranderd. 
Err is iets vaker sprake van redenen die voortkomen uit een (onderwijs-
kundige)) behoefte die leeft binnen de school versus een individuele behoefte 
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vann een leraar. Verder is vaker (maar niet significant) sprake van het volgen 
vann nascholing vanwege de ontwikkeling van teamvaardigheden en manage-
mentt vaardigheden (Karstanje et al., 1995). Dit lijk t er op te wijzen dat scho-
lenn gebruik maken van de mogelijkheid om het nascholingsbeleid af te stem-
menn op het algemene schoolbeleid en het belang van de school. In welke mate 
ditt gebeurt is echter niet bekend. 
Dee gedeeltelijke decentralisatie van de nascholingsgelden is niet alleen bedoeld 
omm het nascholingsbeleid van scholen te veranderen en verbeteren. Ook de 
verbeteringg van de afstemming van nascholingsvraag en -aanbod is een doel. 
Hett blijkt dat basisscholen de laatste jaren vaker gebruik zijn gaan maken van 
hett aanbod van andere nascholingsinstellingen dan de "eigen" Pabo in de 
buurt.. Redenen hiervoor hebben onder meer betrekking op de breedte en 
bruikbaarheidd van het aanbod en op de werkwijze (Karstanje, et al., 1995). 
Tochh wordt aan het evalueren van nascholingsactiviteiten en aan het meten 
vann de effecten hiervan nog weinig aandacht besteed (Raaijmakers, 1997). 

2.2.42.2.4 Ontwikkeling naar lumpsum financiering 
Mett de invoering van de bovengenoemde onderdelen van het bekostigingsstel-
sell  lijk t de ontwikkeling van het bekostigingssysteem niet afgerond. Ook 
voorr het basisonderwijs is overwogen lumpsum bekostiging in te voeren. 
Hieroverr zijn afspraken gemaakt in het zogeheten Schevenings Beraad, een 
bestuurlijkk overleg tussen het ministerie van OC&W en de koepelorganisa-
ties,, waarbij de toekomstige inrichting van het primair en voortgezet onder-
wijss centraal stond. Afgesproken is dat de overheid met aanzienlijk minder 
voorschriftenn gaat werken, waardoor scholen zelfstandiger kunnen gaan 
opererenn (Richtinggevende Uitspraken Schevenings Beraad, 1994). Om de 
dereguleringg mogelijk te maken is onder andere afgesproken om te kijken in 
hoeverree de vorming van arbeidsvoorwaarden kan worden gedecentraliseerd 
naarr de scholen, in samenhang met de invoering van lumpsum bekostiging. In 
hoofdlijnenn berust de invoering van lumpsum bekostiging op twee doelstel-
lingen: : 

 vergroting van de beleids- en bestedingsvrijheid van scholen en schoolbe-
sturenn (autonomievergroting); 

 verbetering van de begrotingsbeheersing voor de rijksoverheid. 
Randvoorwaardenn hierbij zijn dat scholen (dan wel besturen) zelf eventuele 
negatievee herverdeeleffecten op moeten vangen en dat lumpsum bekostiging 
doelmatigheidswinstt oplevert, onder handhaving van de huidige kwaliteit van 
hett onderwijs (Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringsyssteem 
basisonderwijs,, 1996). 
Inn aansluiting op het Schevenings Beraad, dat in 1993 en 1994 is gevoerd, zijn 
diversee werkgroepen aan het werk gegaan, waarvan er een zijn aandacht 
richtterichtte op de toekomstige ontwikkeling van het bekostigingstelsel voor het 
primairr onderwijs. Een interdepartmentale werkgroep heeft een onderzoek 
verrichtt naar mogelijke bekostigingssystemen in het basisonderwijs. De 
probleemstellingg van dit onderzoek is op welke wijze lumpsum bekostiging 
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i nn het basisonderwijs kan worden ingevoerd, zodat er acceptabele herverdeel-
effectenn zijn ten opzichte van de huidige bekostiging (Interdepartementaal 
beleidsonderzoekk financieringsyssteem basisonderwijs, 1996). Volgens de 
interdepartementalee werkgroep kan met lumpsum bekostiging een aantal 
problemenn worden doorbroken: beperking van regelgeving, vermindering 
vann beheerslasten, doelmatiger aanwending van de middelen, en betere ra-
mingenn van de uitgaven. Het onderzoek van de werkgroep heeft zich sterk 
gerichtt op de herverdeeleffecten (op school- en bestuursniveau) van verschil-
lendee bekostigingsvarianten. 

Dee bekostigingsvariant die in het Schevenings Beraad is voorgesteld, door de 
werkgroepp de 'Scheveningen-variant' genoemd, kent relatief geringe herver-
deeleffecten.. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige bekosti-
gingssystematiekk is dat de huidige declaratiesystematiek, waarbij de werkelijke 
salarisuitgavenn worden vergoed, wordt vervangen door een "voorcalculatori-
schee uitdeling op basis van een genormeerde gemiddelde personele last". De 
declaratiebekostigingg die nu nog bestaat binnen het FBS wordt afgeschaft. Een 
tweedee belangrijk verschil is dat de schotten tussen de budgetten voor perso-
neell  en materieel worden afgeschaft (ontschotting). De werkgroep ziet deze 
Scheveningen-variantt als een 'ingroei-variant' aangezien binnen deze variant 
alleenn de prijscomponent wordt genormeerd en niet de volumecomponent. 
Aangezienn onder andere de groeiregeling6 blijf t bestaan, blijf t het open-eind 
karakterr en daarmee de budgettaire onbeheersbaarheid van de onderwijsbe-
grotingg bestaan. De andere varianten die de werkgroep heeft onderzocht 
normerenn zowel de prijscomponent als de volumecomponent (die wordt 
vereenvoudigd).. De herverdeeleffecten van deze varianten zijn voor individu-
elee scholen echter beduidend groter. De enige mogelijkheid die de werkgroep 
ziett om deze herverdeeleffecten op te vangen is bestuurlijke samenwerking of 
schaalvergroting,, terwijl in het schooljaar 1993-1994 ruim 60% van de bestu-
renn één school heeft (Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringsys-
steemm basisonderwijs, 1996). Bestuurlijke krachtenbundeling is bij voorbaat 
nodigg als gevolg van (negatieve) herverdeeleffecten, nog los van de toenemen-
dee financiële verantwoordelijkheid voor instellingen, de bijbehorende risico's 
enn het aanleggen van een financiële buffer. "Bi j doorrekening van de onder-
zochtt varianten bij deze organisatorische eenheden, bleek dat met het oog op 
dee optredende herverdeeleffecten een bestuurlijke schaal die overeenkomst de 
WSNS-verbandenn (gemiddeld 10 scholen en 2000 leerlingen; indien rekening 
gehoudenn wordt met denominatie) de minimale schaal is warbij vereenvou-
digdee lumpsum bekostiging gerealiseerd zou kunnen worden. Bestuurlijke 
schaalvergrotingg of samenwerking dient derhalve gestimuleerd te worden" 
(Interdepartementaall  beleidsonderzoek financieringsyssteem basisonderwijs, 
1996,, p.VHI). 

66 Uit de beschrijving van het FBS is al gebleken dat de basisformatie in de loop van 
hett jaar kan worden aangepast als het gewogen aantal leerlingen tot 1 april zodanig is 
toegenomenn dat de basisformatie 0,6 fte hoger zou zijn. 
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Beginn 1997 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat het 
kabinett voorlopig afziet van lumpsum bekostiging in het primair onderwijs 
(TK,, 1996-1997a + b) omdat de herverdeeleffecten bij de bestuurlijke schaal 
vann dat moment te groot zijn voor een te groot aantal besturen. Besloten is 
omm in 2001 opnieuw te bekijken of lumpsum bekostiging voor het primair 
onderwijss haalbaar is. Tot die tijd krijgen besturen een stimuleringsbijdrage 
vann de overheid ter bevordering van bestuurlijke schaalvergroting. Besturen 
kunnenn vanaf 1 augustus 1997 tot en met het schooljaar 2000/2001 jaarlijks 
maximaall  150.000 gulden krijgen vanuit de regeling 'stimuleringsbijdrage 
bestuurlijkee krachtenbundeling primair onderwijs', indien ze een minimale 
bestuurlijkee schaal hebben van 2000 leerlingen, 10 scholen of 80 formatie-
plaatsen. . 

2.33 Afsluiting 

Sindss het eind van de jaren tachtig heeft de overheid de verschillende deelstel-
selss waaronder het basisonderwijs wordt bekostigd veranderd. 
Inn dit hoofdstuk is ingegaan op de veranderingen in drie deelstelsels van de 
bekostigingssytematiekk voor het basisonderwijs: het Londo-stelsel voor de 
materiëlee vergoedingen, het formatiebudgetsysteem voor de personele ver-
goedingen,, en de decentralisatie van de nascholingsgelden. De doelstellingen 
enn kenmerken van deze drie deelstelsels zijn uitgebreid besproken. Voor de 
verschillendee wijzigingen in het bekostigingsstelsel is een algemene doelstel-
lingg te herleiden, namelijk de vergroting van de beleidsruimte van scholen. 
Voorr de verschillende deelstelsel is aangegeven op welke wijze ze bij kunnen 
dragenn aan een vergroting van de beleidsruimte voor basisscholen. 
Dee vraag is nu hoe vanuit een organisatietheoretisch invalshoek wordt inge-
schatt hoe scholen zullen reageren op de veranderingen in de bekostigingssys-
tematiek.. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat autonomievergroting, en dus ook 
eenn verandering in het bekostigingsstelsel als instrument waarmee de auto-
nomiee van scholen wordt vergroot, een structurele verandering is, waarvan 
niett zeker is of deze geïmplementeerd wordt en of deze het beoogde effect 
sorteert.. In het volgende hoofdstuk wordt vanuit diverse organisatietheorieën 
ingeschatt op welke wijze scholen kunnen reageren op autonomievergroting 
enn de verandering in de bekostigingssystematiek. 
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