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Reactie VGS op lumpsumbekostigingsssystematiek 

 

De VGS vindt de lumpsumsystematiek passend bij het vertrouwen dat de onderwijssector verdient 

om het onderwijsbeleid vorm te geven. Juist op lokaal niveau kan het beste bepaald worden op 

welke wijze de lumpsummiddelen ingezet worden. Daarbij is van belang dat zowel de verticale als de 

horizontale verantwoording goed is geregeld.  

 

Vergoeding materiële instandhouding niet toereikend 

Een belangrijk knelpunt dat de VGS regelmatig van de scholen verneemt, is het feit dat de vergoeding 

voor de materiële instandhouding niet toereikend is. De vijfjaarlijkse evaluaties die in de 

achterliggend jaren zijn gehouden, geven dat ook aan. Dat de schoolbesturen toch steeds weer de 

tering naar de nering weten te zetten en daarmee uiteindelijk een positief financieel resultaat weten 

te behalen, heeft wel tot gevolg dat de tekorten op het terrein van de materiële instandhouding 

vanuit andere componenten van de lumpsumbekostiging moeten worden betaald. Naar de mening 

van de VGS is dat een belangrijke oorzaak waarom extra financiële middelen die met een bepaald 

oogmerk zijn toegekend en via de lumpsum aan de scholen worden verstrekt niet altijd worden 

ingezet conform de gemaakte afspraken op sectorniveau. Ook in de gesprekken over de 

modernisering van de bekostiging PO, wat de nodige herverdeeleffecten voor schoolbesturen met 

zich mee kan brengen, is het van belang dat de vergoeding van de materiële instandhouding op orde 

is.  

 

Besteding lumpsum koppelen aan sectorafspraken 

Naast de huidige wijze van verticale verantwoording van de lumpsum hecht de VGS aan een goed 

overleg met de MR en de Raad van Toezicht. Via deze horizontale verantwoording kan het 

schoolbestuur aangeven op welke wijze extra gelden, die aan de lumpsum met een bepaald doel zijn 

toegevoegd, worden ingezet. Wanneer daarbij afgeweken wordt van landelijk gemaakte afspraken, 

neergelegd in bijvoorbeeld een sectorakkoord, kan op lokaal niveau daarover gesproken worden 

naar aanleiding van de begroting of het jaarverslag met de MR of de Raad van Toezicht. Een 

duidelijke koppeling van de beleidsvoornemens en inzet van middelen door een schoolbestuur aan 

de op landelijk niveau gemaakte prestatieafspraken is dan ook wenselijk. De VGS is echter geen 

voorstander van het aanbrengen van schotten in de lumpsum of voor het vaker gebruik maken van 

doelsubsidies.  

Proportionele informatie-uitvraag 

De VGS is van mening dat de checks en balances met elkaar in balans moeten zijn. In dat verband 

merkt de VGS op de gedachte te ondersteunen om bij de informatie-uitvraag te differentiëren naar 

capaciteit van degene die de informatie moet aanleveren. Wanneer daardoor de administratieve 

lasten voor kleine scholen in proportie worden gebracht en daarmee dus verminderen, is dat winst 

voor de kleine scholen. 
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