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Voorwoord

Enkele jaren geleden ontstonden financiële problemen in het voortgezet onderwijs. 
Een toenemend aantal besturen kreeg te maken met tekorten. De financiële problemen 
waren voor de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanleiding om de 
Algemene Rekenkamer te vragen om een onderzoek naar de bekostiging van het voort-
gezet onderwijs. Bij de uitwerking van dat onderzoek heeft de Algemene Rekenkamer 
samenwerking gezocht met het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp). Op verzoek van 
de Algemene Rekenkamer heeft het scp in kaart gebracht hoe de inkomsten en uitgaven 
van het voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld in de achterliggende jaren, en wat 
de achtergronden zijn van het ontstaan van tekorten in de sector. Daarbij is ook verkend 
welke verschillen in financiële positie er zijn tussen schoolbesturen. Een belangrijke 
vraag daarbij is waarin besturen die uitkomen met hun financiële middelen zich onder-
scheiden van besturen die dat niet lukt. De uitkomsten van het onderzoek zijn benut in 
het rapport Bekostiging voortgezet onderwijs van de Algemene Rekenkamer, dat gelijktijdig 
met deze scp-publicatie verschijnt.

Het scp heeft in het verleden herhaaldelijk onderzoek gedaan naar het gebruik, de 
uitgaven en de personeelssterkte van publieke diensten zoals het onderwijs, de zorg, 
de politie en rechtspraak. Het onderzoek dat nu is uitgevoerd bouwt voort op deze 
onderzoekslijn. Eerder uitgevoerde analyses van het voortgezet onderwijs zijn geactu-
aliseerd en uitgebreid met een onderzoek naar verschillen in financiële positie tussen 
besturen. Het onderzoek naar verschillen tussen besturen geeft aanvullend inzicht in de 
achtergronden van de trends die zich op macroniveau in de sector voortgezet onderwijs 
hebben voorgedaan.
Het onderzoek naar verschillen tussen besturen is uitgevoerd in korte tijd en met 
beperkte gegevens, het heeft daardoor het karakter van een verkenning. De Algemene 
Rekenkamer heeft zelf bij dertig schoolbesturen een kwalitatief onderzoek verricht 
naar de financiële vraagstukken waar besturen tegen aanlopen en de mogelijkheden die 
ze hebben om daar mee om te gaan. Samen geven deze onderzoeken een beeld van de 
 variatie in financiële positie tussen besturen.

Het onderzoek is begeleid door een leescommissie waarin naast scp-collega’s ook 
de vo-raad en de Inspectie van het Onderwijs waren vertegenwoordigd. Graag wil 
ik drs. Nico van Zuylen van de vo-raad en drs. Jos Verkroost van de Inspectie van het 
Onderwijs danken voor hun commentaar op de opzet en uitwerking van het onderzoek. 
Verder gaat onze dank uit naar prof. dr. Cor van Montfort, drs. Marco van Maasacker en 
drs. Sicco van As van de Algemene Rekenkamer voor de prettige samenwerking.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting en beschouwing

S.1  Onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet onderwijs

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de financiële situatie in het voortgezet 
onderwijs. Het rapport is opgesteld op verzoek van de Algemene Rekenkamer, die de 
achtergronden van de recente financiële krapte en tekorten in de sector onderzoekt. 
Deze studie wil inzicht geven in de ontwikkeling van de inkomsten, uitgaven en finan-
ciële positie van het voortgezet onderwijs en valt uiteen in twee delen. Het eerste deel 
is een macroanalyse waarin we de ontwikkelingen op landelijk niveau in de periode 
1998-2012 beschrijven. We laten zien welke veranderingen in inkomsten en uitgaven zich 
hebben voorgedaan, en hoe die zich verhouden tot de ontwikkeling van de deelname 
(aantal leerlingen) en de inzet van personeel en materiaal (bv. leermiddelen, schoon-
maak, onderhoud, energie, administratie). Daarbij komen de volgende vragen aan de 
orde: gaat de toename van de uitgaven gepaard met de inzet van meer personeel? Wat 
is de invloed van veranderingen in de beloning? Hoe verhouden zich de uitgaven tot de 
inkomsten in de loop der jaren? Wat zijn de mogelijke oorzaken van het ontstaan van 
tekorten?

In het tweede deel van het onderzoek richten we ons op verschillen in financiële positie 
tussen schoolbesturen. Daarbij bezien we een kortere periode (2009-2012). In deze pe-
riode zijn de eerdere overschotten in het voortgezet onderwijs omgeslagen in tekorten. 
Een centrale vraag is of het kunnen rondkomen met de beschikbare financiële middelen 
samenhangt met bepaalde kenmerken van besturen, zoals de omvang van een bestuur 
of het soort voortgezet onderwijs dat het aanbiedt. Net als in het macro-onderzoek is 
het ontstaan van financiële tekorten een belangrijk aandachtspunt. Deed dit zich voor 
bij bepaalde groepen van besturen? Heeft het te maken met de manier waarop de be-
schikbare financiële middelen werden ingezet? Ook gaan we na of en hoe besturen weer 
uit de problemen zijn gekomen door de beschikbare middelen op andere manieren in te 
zetten.
Het onderzoek is uitgevoerd in korte tijd. Dat stelde grenzen aan de opzet en reik-
wijdte ervan. Zo is de analyse bij besturen verkennend van karakter; vanwege de korte 
doorlooptijd was het niet mogelijk om complexere verklaringsmodellen op te stellen. 
Ook blijft de kwaliteit van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing, met uitzonde-
ring van de mate waarin leerlingen doorstromen (‘rendement’ van het onderwijs).

S.2 Ontwikkelingen 1998-2012

Stijgende inkomsten, maar omslag na 2010
In 2012 hadden besturen in reële termen (na correctie voor inflatie) anderhalf keer zoveel 
inkomsten als in 1998. Het aantal leerlingen nam in deze periode toe met 8%; dit bete-
kent dat de reële inkomsten per leerling tussen 1998 en 2012 toenamen met 39%. Het jaar 
2010 was een keerpunt voor de ontwikkeling van de inkomsten. Hoewel het aantal 
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 leerlingen bleef doorgroeien, verminderden de reële inkomsten van 2010 op 2011. Daar-
mee kwam een einde aan een lange periode van stijgende inkomsten. In 2012 waren de 
reële inkomsten voor de sector als geheel weliswaar weer iets hoger dan in 2011 en 2010, 
maar waren de inkomsten per leerling in reële termen niet hoger dan in 2010.

Omdat de inkomsten van het voortgezet onderwijs voor meer dan 90% afkomstig zijn 
van de rijksoverheid, is de groei van de inkomsten voornamelijk terug te voeren op een 
toename van de bekostiging door het rijk. De overheid stelde in de loop der jaren extra 
middelen beschikbaar voor uiteenlopende doelen: een betere beloning van leraren, 
het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, een betere materiële toerusting van 
scholen en het uitvoeren van nieuwe taken, zoals de verstrekking van schoolboeken. 
Daarnaast groeide het aandeel leerlingen dat in aanmerking komt voor aanvullende be-
kostiging, zodat de scholen hun extra zorg kunnen bieden (leerlingen met een indicatie 
voor leerwegondersteuning of praktijkonderwijs, ofwel leerlingen met een ‘rugzakje’).

Stijgende uitgaven vooral door hogere uitgaven per leerling
Ook de reële uitgaven zijn tussen 1998 en 2012 met ongeveer de helft toegenomen. 
De stijging van de reële uitgaven kunnen we toewijzen aan een stijgende deelname en 
aan stijgende uitgaven per leerling. De toename van de uitgaven per leerling heeft meer 
bijgedragen aan de stijging van de uitgaven dan de groei van de deelname.  Scholen 
kregen per leerling steeds meer middelen ter beschikking en zijn ook meer gaan uit-
geven. Bij de berekening van de omvang van de deelname en van de uitgaven per leerling 
hebben we rekening gehouden met het toegenomen aandeel zorgleerlingen in het 
voortgezet onderwijs en met de verbeterde doorstroom (de berekende toename van de 
uitgaven per leerling is daar dus niet aan toe te schrijven). Ook voor de uitgaven was 2010 
een keerpunt: de uitgaven bereikten dat jaar het hoogste punt, waarna in 2011 en 2012 in 
reële termen minder werd uitgegeven.

Oorzaken stijging uitgaven per leerling
Wat is de achtergrond van de groei van de uitgaven per leerling? Om daar zicht op te 
krijgen, hebben we de groei van de reële uitgaven per leerling verder uiteengelegd in de 
effecten van de personeelsinzet per leerling, van de hoogte van de beloning (inclusief 
werkgeverslasten) en van de inzet van materiaal. Gezien over de hele periode 1998-2012 
hebben elk van deze factoren een opwaartse invloed op de uitgaven per leerling: het 
aantal leerlingen per fte personeel (fulltime equivalent) nam af; de uitgaven per fte 
namen toe – zowel door een stijging van de contractlonen als door een verandering in de 
samenstelling van het personeel (verschuiving van goedkoop naar duur personeel) – en 
er werd per leerling meer aan materiaal uitgegeven.

In tabel S.1 zijn de effecten van de deelname en van de stijging van de uitgaven per leer-
ling op de totale uitgaven weergegeven als jaarlijkse procentuele veranderingen. Gezien 
over de hele periode 1998-2012 namen de totale reële uitgaven jaarlijks toe met gemid-
deld 2,9%. Door de groeiende deelname stegen de uitgaven jaarlijks met 0,9%. De reële 
uitgaven per leerling namen jaarlijks toe met 1,9%. De stijging van de reële uitgaven per 
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leerling is uiteen te leggen in de inzet van meer personeel per leerling (jaarlijks 0,5%), 
de stijgende contractlonen (jaarlijks 0,6%) en de verschuiving van goedkoop naar duur 
personeel (jaarlijks 0,1%). Daarnaast hadden ook de uitgaven aan materiaal een opwaarts 
effect op de uitgaven per leerling (jaarlijks 0,6%).

Tabel S.1

Decompositie gemiddelde jaarlijkse groei van de reële uitgaven van het voortgezet onderwijs,  

1998-2012 (in procenten)

1998-2003 2003-2007 2007-2010 2010-2012 1998-2012

reële uitgaven 4,2 2,1 4,1 –0,8 2,9

deelnamea 1,4 1,4 –0,2 0,6 0,9

reële uitgaven per leerlinga 2,8 0,7 4,4 –1,4 1,9
effect verhouding personeel/leerlingen 1,7 0,0 1,0 –1,7 0,5
effect reële contractlonen 0,8 0,1 1,4 –0,3 0,6
effect verschuiving samenstelling personeel –0,7 0,0 0,7 1,5 0,1
effect materiaal 0,8 0,6 1,3 –0,8 0,6

a Deelname en leerlingen gecorrigeerd voor zorgleerlingen en doorstroom.

Bron: scp

Verschillende deelperioden
Achter het beeld voor de totale periode 1998-2012 gaan duidelijke verschillen tussen 
deelperioden schuil. In de periode 1998-2003 namen de uitgaven per leerling vooral toe 
door de inzet meer personeel per leerling, en in mindere mate door de toegenomen 
uitgaven voor materiaal en de stijging van de contractlonen. Van 2003 tot 2007 namen de 
uitgaven per leerling veel minder toe dan daarvoor. Van 2007 tot 2010 zien we weer een 
sterke stijging van de uitgaven per leerling, vooral als gevolg van stijgende contractlonen 
en van stijgende uitgaven voor materiaal. De verstrekking van schoolboeken met ingang 
van 2009 speelt bij dat laatste een belangrijke rol. Ook de inzet van personeel en de ver-
schuiving in de samenstelling van het personeel (van goedkoop naar duur) droegen bij 
aan de sterke toename van de uitgaven per leerling in deze periode.

Na 2010 dalende uitgaven, maar hogere uitgaven per fte personeel
De periode 2010-2012 wijkt sterk af van het voorgaande tijdvak. Na de sterke stijging 
tussen 2007 en 2010 namen de reële uitgaven per leerling nu af met jaarlijks 1,4%. 
Er werd minder personeel per leerling ingezet, er werd bespaard op materiaal en de 
reële contractlonen werden lager (ten gevolge van de nullijn voor onderwijspersoneel). 
De verschuiving in de samenstelling van het personeel (van goedkoop naar duur) had 
in deze periode een sterke opwaartse invloed op de uitgaven per leerling. Deze ver-
schuiving was al zichtbaar in de vorige periode en zette verder door onder invloed 
van het ‘functiemixbeleid’ (afspraken over meer leraren in hogere salarisschalen). 
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De  neerwaartse invloed van de overige effecten (minder personeel en materiaal per leer-
ling, daling reële contractlonen) was echter sterker, zodat de uitgaven per leerling in de 
laatste periode toch daalden.

Uitgaven per fte stegen sterker dan de vergoeding door het rijk
De personele uitgaven per fte zijn de laatste jaren sterker gestegen dan het bedrag per fte 
waar de berekening van de lumpsum (de bekostiging door het rijk) op is gebaseerd (de 
zogenoemde gemiddelde personeelslast: gpl). We kunnen hiervoor een aantal oorzaken 
aanvoeren. In 2010 zijn de primaire arbeidsvoorwaarden gunstiger uitgevallen dan de 
door het kabinet voor dat jaar beschikbaar gestelde loonruimte zou rechtvaardigen, en 
ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden zitten onderdelen die extra uitgaven met zich 
meebrachten. Daarnaast waren in 2012 de werkgeverspremies hoger dan verwacht als 
gevolg van de herstelopslag in de a bp-pensioenpremie. Een al langer lopende oorzaak 
is de ba po-regeling, die 52-plussers de mogelijkheid biedt om minder uren te werken 
en waarbij de niet-gewerkte uren gedeeltelijk worden doorbetaald. Het gebruik van de 
regeling neemt toe, maar die toename wordt niet gecompenseerd in het budget dat de 
overheid beschikbaar stelt.

Ontstaan en wegwerken van financiële tekorten
Vanaf 2007 namen de uitgaven sneller toen dan de inkomsten. Mede door de groeiende 
kloof tussen de uitgaven per fte en de vergoeding van de overheid werd dit verschil tus-
sen inkomsten en uitgaven vanaf 2009 nog groter. Daardoor belandde de sector in 2009 
en vooral in 2010 in de rode cijfers. De opgave was nu om de uitgaven te beteugelen en 
het tekort terug te dringen. Gegeven de aanhoudende stijging van de uitgaven per fte en 
de niet meegroeiende inkomsten moest worden bespaard op de hoeveelheid personeel 
en op materiaal. Door minder personeel in te zetten en te besparen op materiaal wist de 
sector in 2012 weer een positief resultaat te realiseren.

Solvabiliteit en liquiditeit
De solvabiliteit (de mate waarin het eigen vermogen van besturen toereikend is om nor-
male financiële risico’s op te vangen) van de sector voortgezet onderwijs voldoet aan de 
signaleringswaarde die de onderwijsinspectie hanteert, ondanks een lichte afname in 
de jaren na 2007. De liquiditeit (de mate waarin besturen in staat zijn op korte termijn 
hun schulden te voldoen) van de sector is een aantal opeenvolgende jaren teruggelopen, 
maar ligt eveneens nog steeds ruim aan de goede kant van de signaleringswaarde van 
de onderwijsinspectie voor het lopen van financiële risico’s. Een kleine groep besturen 
zat in 2012 onder de signaleringswaarde voor de solvabiliteit (8%), een iets grotere groep 
(16%) zat dat jaar onder de signaleringswaarde voor liquiditeit.

S.3  Analyse bij schoolbesturen 2009-2012

Verschillen in inkomsten en uitgaven
Zowel de inkomsten als de uitgaven per leerling variëren fors tussen de verschillende 
groepen besturen. De inkomsten en de uitgaven per leerling zijn gemiddeld het hoogst 
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bij besturen die uitsluitend vmbo aanbieden en het laagst bij besturen die havo/vwo of 
mavo/havo/vwo aanbieden. De hoge inkomsten en uitgaven van vmbo-besturen heb-
ben mede te maken met de aanwezigheid van leerlingen met leerwegondersteuning of 
die praktijkonderwijs volgen. Ook de omvang van het bestuur is van invloed. Kleinere 
besturen hebben iets meer inkomsten en uitgaven per leerling dan grotere besturen als 
gevolg van de vaste voeten in de bekostigingsregels. Ook zijn er verschillen in inkomsten 
en uitgaven tussen de besturen met verschillende denominaties, maar die hebben meer 
te maken met de omvang en het onderwijsaanbod dan met de denominatie zelf. Bestu-
ren in grote gemeenten hebben zowel hogere uitgaven als inkomsten. Ze hebben vooral 
meer inkomsten vanuit de gemeenten en geven meer uit aan huisvesting.

Saldo van inkomsten en uitgaven, en kenmerken van besturen
De verschillen in uitgaven tussen groepen van besturen komen in grote lijnen overeen 
met de verschillen in inkomsten. Toch zijn er forse verschillen in het saldo van inkom-
sten en uitgaven. In 2009 heeft een op de vijf besturen een negatief saldo van 2,5% of 
meer (het saldo als percentage van de inkomsten). Dit beeld verslechtert flink in 2010 en 
2011: een op de drie besturen heeft dan een sterk negatief saldo (2,5% of meer negatief ). 
In 2012 verschuiven veel besturen weer naar een positief saldo. Dit beeld komt overeen 
met de ontwikkelingen op macroniveau – 2010 en 2011 waren de jaren met de grootste 
tekorten – en suggereert dat veel besturen enige tijd nodig hebben gehad om hun finan-
ciële problemen op te lossen.

De vraag is bij welk type besturen er problemen met het saldo zijn. Over het geheel 
genomen lijken de bredere besturen (mavo/havo/vwo en vmbo/havo/vwo) in 2010 min-
der in de financiële problemen te zitten dan de smalle besturen (vmbo en havo/vwo). 
Daarnaast is het saldo van inkomsten en uitgaven bij kleine besturen lager dan bij gro-
tere besturen. In 2012 zitten de grotere besturen weer vaker in de plus, terwijl de kleinere 
besturen, evenals in de voorgaande jaren, vaak nog in de min zitten. De besturen geves-
tigd in middelgrote gemeenten hebben vaak een lager saldo dan de andere besturen. 
Het saldo verschilt niet systematisch tussen de besturen van verschillende denominaties. 
Evenmin vinden we een eenduidige relatie met het teruglopen van het leerlingenaantal 
(krimpscholen). Besturen met een dalend leerlingenaantal kwamen in 2010 niet vaker 
in de problemen dan andere besturen. In 2012 was dat wel het geval. Er zijn dus enige 
verschillen in gemiddeld saldo tussen bepaalde groepen van besturen, maar de spreiding 
binnen die groepen is groot. De onderzochte bestuurskenmerken hebben daardoor niet 
veel voorspellende waarde voor de omvang van het saldo.

Hoge uitgaven per leerling bij besturen met tekorten
Bij besturen die in 2010 een negatief saldo hebben, zijn de uitgaven per leerling relatief 
hoog. Dit hangt samen met een hoge inzet van personeel per leerling. Kennelijk heb-
ben deze besturen hun personeelsinzet niet tijdig weten aan te passen aan de financiële 
middelen. Tegelijkertijd hebben deze besturen ook relatief duur personeel, wat even-
eens druk legt op de uitgaven. Lage inkomsten spelen echter ook een rol: bij besturen 
met een negatief saldo liggen de inkomsten per leerling onder het gemiddelde. De lage 
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inkomsten hangen samen met het verwerven van relatief weinig inkomsten naast de 
rijksbekostiging.

Hoe ontstaat een negatief saldo in 2010?
De besturen die in 2010 in de min kwamen, hebben zowel te maken een minder dan 
gemiddelde toename van de inkomsten per leerling als met een sterke toename van de 
uitgaven per leerling. Dit laatste doet zich voor bij zowel de personele als de materiële 
uitgaven. De stijging van de personele uitgaven per leerling hangt samen met de inzet 
van meer en duurder personeel dan in het voorgaande jaar.

Hoe lossen besturen een negatief saldo op?
In 2012 zijn de meeste besturen uit de rode cijfers. Ook hier lijkt niet alleen de uitgaven-
ontwikkeling een rol te spelen, maar ook die van de inkomsten: bij de besturen die in 
2010 in de min zaten, maar in 2012 niet meer, namen de inkomsten per leerling tussen 
2010 en 2012 bovengemiddeld toe en namen de uitgaven juist af. Dat laatste is het resul-
taat van het terugbrengen van de inzet van personeel in combinatie met een beperkte 
stijging van de prijs van het personeel. Besturen die van 2010 op 2012 een negatief saldo 
wisten om te buigen, hebben daarnaast vaak hun materiële uitgaven per leerling terug-
gebracht: vooral werd bespaard op uitgaven voor huisvesting.

S.4  Beschouwing

Meer inkomsten en toch krapte
Zowel de inkomsten als de uitgaven van het voortgezet onderwijs zijn sinds eind jaren 
negentig sterk toegenomen: er werd steeds meer personeel ingezet, personeel werd 
duurder en de materiële uitgaven namen toe. Ondanks de stijging van inkomsten ont-
stond in 2009 een exploitatietekort in de sector voortgezet onderwijs, dat in 2010 nog 
aanzienlijk verder toenam. Deze samenloop van stijgende inkomsten met financiële 
tekorten is op het eerste gezicht paradoxaal. In de gehele periode zijn echter extra mid-
delen beschikbaar gesteld met een bestemming: stijging van uitgaven voor bestaande 
taken, intensiveringen van beleid, nieuwe taken, verbetering van arbeidsvoorwaarden, 
enzovoort. De speelruimte van besturen wordt beperkt door afspraken over de inzet van 
middelen voor bijvoorbeeld extra taken of voor de arbeidsvoorwaarden van het perso-
neel. Ondanks een toegenomen niveau van inkomsten kan daardoor krapte ontstaan. 
We hebben laten zien dat de uitgaven in de aanloop naar 2010 meer zijn toegenomen dan 
de inkomsten. Er werd meer personeel ingezet en het personeel werd duurder. Doordat 
de c ao-afspraken voor 2010 en de financiële ruimte die de overheid voor dit jaar bood 
niet overeenkwamen, ontstond in dat jaar een tekort dat doorwerkt in de volgende jaren.
Hoe de beschikbare middelen zich verhouden tot de min of meer noodzakelijke uit-
gaven, gegeven de eisen die aan het voortgezet onderwijs worden gesteld, kunnen we op 
basis van onze gegevens niet vaststellen. Dat valt buiten het bestek van dit onderzoek. 
We kunnen dus niet aangeven of er een kloof is tussen inkomsten en de min of meer 
noodzakelijke uitgaven, en of die kloof in de loop der jaren groter of kleiner is geworden.
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Aanpassing uitgaven vooral door terugbrengen personeelssterkte
Vanaf 2010 stond de sector voor de opgave om de uitgaven te beteugelen en het ontstane 
tekort terug te dringen. Toch namen de loonkosten per werknemer in 2011 en 2012 verder 
toe. De reële contractlonen verminderden weliswaar, maar die daling werd ruimschoots 
tenietgedaan door een verschuiving van goedkoop naar duur personeel. De sector heeft 
kennelijk geen kans gezien om de ontwikkeling van de loonkosten per werknemer bij 
te sturen. Als sturen op de prijs van personeel vanwege gemaakte afspraken geen optie 
is, moeten de personeelslasten omlaag worden gebracht door het verminderen van het 
personeelsvolume. Dit is gebeurd door natuurlijk verloop te benutten en door tijdelijke 
aanstellingen niet te verlengen. Daarnaast zijn de lasten verminderd door te besparen 
op materiaal. Door beide mogelijkheden te benutten, boekte de sector in 2012 weer een 
positief saldo.

Uitgaven en kwaliteit
Hoe verhoudt de stijging van de uitgaven in de jaren tot 2010 en de daling daarna zich tot 
de kwaliteit van het voortgezet onderwijs? Onze analyses werpen maar in beperkte mate 
licht op de verhouding tussen het niveau van uitgaven en kwaliteit. Bij de berekening van 
de uitgaven per leerling voor de sector als geheel hebben we alleen rekening gehouden 
met de mate waarin leerlingen doorstromen en een diploma halen in het voortgezet 
onderwijs, en met de groei van het aantal zorgleerlingen. Andere aspecten van de 
kwaliteit van het onderwijs (bv. de kwaliteit van het onderwijsproces, de veiligheid op 
school, het welbevinden) en extra taken voor het voortgezet onderwijs zijn niet verwerkt 
in de analyses. We kunnen daarom geen conclusies trekken over de veranderingen in 
het  uitgavenniveau en veranderingen van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in 
 bredere zin.
De daling van uitgaven sinds 2010 is – zoals gezegd – vooral gerealiseerd door de perso-
neelsinzet te verminderen. Voor zover het gaat om onderwijzend personeel betekent dit 
een toename van de leerling/leraar-ratio, waardoor groepen groter worden of leraren 
eventueel meer lessen moeten verzorgen. Voor de totale sector is becijferd dat het aantal 
leerlingen per leerkracht de laatste jaren is toegenomen met 1,3 leerling (Lubberman et 
al. 2013). Uit de onderzoeksliteratuur is bekend dat een verandering in groepsgrootte 
beperkte gevolgen heeft voor leerresultaten, zolang het gaat om geringe veranderingen 
in groepsgrootte (Webbink et al. 2009; Van Elk et al. 2011). We weten overigens niet hoe 
de feitelijke omvang van groepen zich heeft ontwikkeld door de verandering in perso-
neelssterkte. Daarnaast kan de verandering in het aantal leerlingen per leerkracht op 
het niveau van afzonderlijke scholen of besturen groter of kleiner zijn dan de landelijke 
verandering.
Gelijktijdig met de afname van het aantal leraren is hun beloning verbeterd. Een betere 
beloning leidt niet onmiddellijk tot een betere kwaliteit van leraren, maar kan zeker op 
langere termijn wel bijdragen aan de aantrekkingskracht van het beroep van leraar en de 
wervingskracht van het onderwijs.
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Een bestuurlijke factor?
In het onderzoek op het niveau van besturen hebben we geprobeerd de besturen die in 
financiële problemen zijn geraakt te typeren. Dat blijkt lastig: het optreden van finan-
ciële tekorten beperkt zich niet tot besturen van een bepaalde omvang, met een bepaald 
onderwijsaanbod, van een bepaalde denominatie of in een bepaalde gemeentegrootte. 
De verschillen binnen groepen van besturen blijken vaak groter dan de verschillen tus-
sen groepen van besturen. Wel zien we samenhangen met de inzet van middelen en 
veranderingen daarin. Het lukte niet alle besturen om de inzet van personeel en de 
personele uitgaven per fte aan te passen aan de beschikbare middelen. Waarom som-
mige besturen daar beter en sneller in zijn geslaagd dan anderen hebben we op basis van 
deze verkenning niet kunnen vaststellen. Het kan te maken hebben met een verschil in 
omstandigheden, maar mogelijk verschillen besturen ook in beleidsvoerend vermogen 
op financieel terrein.
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1  Onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet 
onderwijs

1.1 Wisselende signalen over de financiële situatie in het voortgezet onderwijs

De financiële situatie in het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren veel in de 
belangstelling gestaan. De signalen zijn echter wisselend. Enkele jaren geleden trokken 
berichten over ‘rijke’ schoolbesturen de aandacht. De Commissie Vermogensbeheer 
Onderwijsinstellingen constateerde in 2009 dat onderwijsgelden soms niet werden 
besteed, vanwege overmatige financiële voorzichtigheid van een deel van de school-
besturen (Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen 2009). Aansluitend 
stelde de Inspectie van het Onderwijs vast dat een deel van de besturen in het voortgezet 
onderwijs een te ruime financiële buffer aanhield (Inspectie van het Onderwijs 2012). 
In relatief korte tijd heeft er een omslag plaatsgevonden, en zijn de geluiden over rijke 
besturen op de achtergrond geraakt. Nu gaat het vooral over tekorten en financiële 
krapte in het voortgezet onderwijs. In het onderwijsverslag over 2011/12 stelt de Inspectie 
dat de aanhoudende tekorten in onder andere het voortgezet onderwijs zorgen baren, 
omdat hieruit blijkt dat instellingen niet uitkomen met hun middelen (Inspectie van het 
Onderwijs 2013a). Door de combinatie van bezuinigingen en oplopende kosten zouden 
scholen geld tekort komen en moeten beknibbelen op het onderwijs, waardoor de kwa-
liteit onder druk komt te staan (www.vo-raad.nl).

Naar aanleiding van de signalen over de financiële problemen in het voortgezet onder-
wijs verricht de Algemene Rekenkamer op verzoek van de staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap een onderzoek naar de bekostiging van het voortgezet onder-
wijs. Dat onderzoek moet inzicht geven in de ontwikkeling van de inkomsten, uitgaven 
en financiële positie van het voortgezet onderwijs. Een belangrijke vraag daarbij is 
waarom sommige besturen uitkomen met de bekostiging en andere niet (Algemene 
Rekenkamer 2013). Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer heeft een kwantitatieve 
een kwalitatieve component. Op verzoek van de Algemene Rekenkamer voert het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (scp) het kwantitatieve deel van het onderzoek uit. Het voor-
liggende rapport doet verslag van het kwantitatieve deelonderzoek.

Het onderzoek bouwt voort op eerdere scp-analyses van het voortgezet onderwijs, waar-
van verslag is gedaan in Waar voor ons belastinggeld (Kuhry en Herweijer 2012). In die studie 
werden de uitgaven van de sector voortgezet onderwijs afgezet tegen de ontwikkeling 
van de deelname en de inzet van personeel en materiaal. De destijds uitgevoerde analy-
ses zijn nu geactualiseerd en uitgebreid met een onderzoek op het niveau van besturen. 
Het onderzoek op bestuursniveau kan nader licht kan werpen op de gevonden trends op 
macroniveau en aanvullend inzicht geven in de achtergronden van die trends.
Het onderzoek is uitgevoerd in korte tijd. Dat stelde grenzen aan de opzet en reikwijdte 
van het onderzoek. Zo is de analyse bij besturen verkennend van karakter; vanwege 
de korte doorlooptijd was het niet mogelijk om meer complexe verklaringsmodellen 
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op te stellen. Om dezelfde reden is ook geen uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd. 
Waar mogelijk zijn bevindingen uit de literatuur wel in het onderzoek betrokken. Ver-
der blijft de kwaliteit van het voortgezet onderwijs buiten beschouwing, met uitzonde-
ring van de mate waarin leerlingen doorstromen.

1.2 Vraagstelling van dit onderzoek

In dit onderzoek staan twee vragen centraal:
-	 Hoe hebben de inkomsten, uitgaven en de financiële positie van het voortgezet on-

derwijs zich ontwikkeld sinds eind jaren negentig?
-	 Welke verschillen in inkomsten, uitgaven en financiële positie zijn er tussen school-

besturen, en met welke kenmerken van besturen hangen deze samen?

De eerste onderzoeksvraag richt zich op het niveau van de hele sector voortgezet on-
derwijs (macroniveau), de tweede op het niveau van schoolbesturen (mesoniveau). 
Op macroniveau geven we een totaalbeeld van de ontwikkelingen die zich in de peri-
ode 1998-2012 in de sector hebben voorgedaan (2012 is het meest recente jaar waarvoor 
ge gevens beschikbaar zijn). Op mesoniveau staan verschillen tussen besturen in inkom-
sten, uitgaven en financiële positie centraal. De analyse op mesoniveau beperkt zich tot 
de periode 2009-2012. Het zwaartepunt ligt in deze analyse vooral bij verschillen tussen 
besturen en minder bij veranderingen in de tijd. Het schoolniveau blijft buiten be-
schouwing, omdat geen financiële gegevens over afzonderlijke scholen beschikbaar zijn.

Ontwikkeling van de inkomsten van het voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs heeft inkomsten uit verschillende bronnen: de bekostiging 
door de rijksoverheid, middelen van andere overheden (met name de gemeente) en 
inkomsten uit overige bronnen (bv. ouderbijdragen, lesgelden of verhuur). Het leeuwen-
deel van de inkomsten is afkomstig van de bekostiging door de rijks overheid. 
Veranderingen in het niveau van inkomsten zijn daardoor voornamelijk het gevolg van 
aanpassingen in de bekostiging door de rijksoverheid. Deze bekostiging wordt bepaald 
door het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs en het bedrag dat per leerling 
beschikbaar wordt gesteld. Bekend is dat dit laatste bedrag in het tweede deel van de 
jaren negentig en in het eerste decennium van deze eeuw flink is toegenomen, ook in 
reële termen (zie bv. Financiën 2010). Dit is het gevolg van uiteenlopende beleidsinten-
siveringen waarvoor in de loop der jaren extra middelen beschikbaar zijn gesteld, zoals 
een betere beloning voor leraren en middelen voor het bevorderen van de onderwijs-
kwaliteit.
We beschrijven hier de ontwikkeling van de inkomsten van het voortgezet onderwijs 
in de periode 1998-2012 en de eventuele verschuivingen tussen verschillende soorten 
inkomsten. Ook geven we een beknopt overzicht van de achtergronden van de aanpas-
singen van het budget van de rijksoverheid voor het voortgezet onderwijs.
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Ontwikkeling van de uitgaven
Bij de ontwikkeling van de uitgaven is de centrale vraag hoe de uitgaven van de sector 
voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld, en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt 
tot die van het aantal leerlingen, de inzet van personeel en van materieel. Hierbij bor-
duren we voort op de uitgavenanalyse voor de periode 1998-2009, die het scp heeft 
gepresenteerd in Waar voor ons belastinggeld (Kuhry en Herweijer 2012). We trekken deze 
analyse nu door tot en met 2012.
De ontwikkeling van de totale uitgaven leggen we uiteen in een effect van de ontwik-
keling van deelname en een effect van veranderingen in de uitgaven per leerling. 
Veranderingen in de uitgaven per leerling splitsen we uit in verschillende factoren: de 
verhouding tussen het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen, de ontwikkeling 
van de contractlonen, verschuivingen in de samenstelling van het personeel, en de kos-
ten van het materiaal. We maken hiermee inzichtelijk wat het aandeel is van elk van deze 
factoren in de uitgavenontwikkeling sinds het eind van de jaren negentig.
Bij het afzetten van de uitgaven tegen het aantal leerlingen houden we rekening met de 
aanwezigheid van zorgleerlingen. Scholen ontvangen voor hen extra middelen, maar 
moeten ook extra kosten maken om hen door het onderwijs te loodsen. Daarnaast 
houden we rekening met de mate waarin leerlingen doorstromen binnen het voortgezet 
onderwijs. Een stijging van de uitgaven kan immers gepaard gaan met een verbetering 
van de doorstroom.

Ontwikkeling van de financiële positie
Een belangrijk onderdeel van de financiële positie van het voortgezet onderwijs is de 
verhouding tussen de inkomsten en uitgaven. Heeft de sector genoeg inkomsten om 
de uitgaven te dekken? Een maatstaf voor de mate waarin de inkomsten en uitgaven in 
evenwicht zijn is de rentabiliteit: het saldo van inkomsten en uitgaven als percentage 
van de inkomsten. Andere aspecten van de financiële positie van de sector zijn de mate 
waarin het eigen vermogen van besturen toereikend is om normale financiële risico’s 
op te vangen (solvabiliteit) en de mate waarin besturen in staat zijn om aan hun korte-
termijnschulden te voldoen (liquiditeit). Wanneer zowel de solvabiliteit als rentabiliteit 
laag zijn, kunnen problemen ontstaan door oplopende financieringslasten en tekorten 
in de exploitatie (Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen 2009). Aan de 
hand van deze kengetallen brengen we in kaart hoe de financiële positie van de sector 
zich heeft ontwikkeld, ook weer in de periode 1998-2012.

Verschillen tussen schoolbesturen
Het niveau van inkomsten en uitgaven, het uitgavenpatroon en de financiële positie zal 
uiteenlopen tussen besturen. Door de bekostigingsregels die de rijksoverheid hanteert, 
ontvangen sommige besturen een hoger bedrag per leerling dan andere besturen, en 
ook de hoogte van de inkomsten uit andere bronnen kan verschillen. Bij de inzet van 
middelen kunnen besturen verschillende afwegingen maken, door bijvoorbeeld meer 
of minder personeel of materiaal in te zetten. Sommige besturen zullen weten rond 
te komen met hun middelen, bij andere besturen zullen de uitgaven hoger zijn dan de 
inkomsten.
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In de besturenanalyse beschrijven we de variatie in inkomsten, uitgaven en financiële 
positie van besturen. Kengetallen van de financiële positie van besturen zetten we af 
tegen de signaleringsgrenzen die daarvoor zijn ontwikkeld (zie bv. Inspectie van het 
Onderwijs 2013b). Het overschrijden van de grenzen is een indicatie van een verhoogd 
financieel risico. We onderzoeken in hoeverre de inkomsten, uitgaven en financiële 
positie samenhangen met kenmerken van besturen. Concentreren financiële problemen 
zoals een exploitatietekort zich bij een bepaald type besturen? We kijken daarbij naar 
formele kenmerken van besturen, zoals de omvang van het bestuur, de breedte van het 
onderwijsaanbod dat een bestuur verzorgt en de denominatie (openbaar onderwijs en 
richtingen van bijzonder onderwijs). Ook gaan we na of het al dan niet kunnen rond-
komen met het beschikbare budget samenhangt met de keuzen die besturen maken bij 
de inzet van middelen. Hangen eventuele financiële problemen bijvoorbeeld samen met 
het aantal personeelsleden ten opzichte van het aantal leerlingen, of met de hoogte van 
de beloning van het personeel? Deze analyse is gericht op de periode 2009-2012. Dit is de 
periode waarin de signalen van financiële tekorten naar buiten kwamen.

1.3 Bekostiging door de rijksoverheid

De bekostiging door de rijksoverheid is tot op grote hoogte bepalend voor de financiële 
armslag van het voortgezet onderwijs. Daarom geven we hier een beknopte beschrijving 
van de rijksbekostiging. Sinds het midden van de jaren negentig kent het voortgezet 
onderwijs bekostiging in de vorm van een lumpsum: een totaalbedrag dat naar eigen 
inzicht kan worden besteed. De berekening van deze lumpsum gebeurt op schoolniveau 
en gaat uit van een personele en materiële component. De lumpsum wordt uitgekeerd 
aan het bestuur waaronder de school valt. Besturen met meer dan een school kunnen 
kiezen voor een verdeling van middelen over scholen, die afwijkt van de berekende 
lumpsum per school. Ook de verdeling van middelen over de posten personeel en mate-
riaal mag afwijken van de berekende vergoedingen.

Bij de berekening van het personele deel van de lumpsum wordt onderscheid gemaakt 
tussen verschillende soorten personeel: leraren, onderwijsondersteunend personeel en 
directie. Bij de berekening van het aantal leraren is er een vaste voet per school en een 
variabel deel dat samenhangt met het aantal leerlingen. De berekende formatie voor 
directie en onderwijsondersteunend personeel hangt alleen samen met het aantal leer-
lingen (geen vaste voet). De berekende personeelsaantallen worden vervolgens op basis 
van de landelijk gemiddelde personeelslast (gpl) voor verschillende soorten personeel 
omgerekend naar een personele vergoeding. De gpl-bedragen omvatten salarissen, 
overige vergoedingen aan personeel en werkgeverslasten, en worden jaarlijks vastgesteld 
door het ministerie van oc w.

Zowel bij de berekening van het aantal leraren als bij de gpl-bedragen is er een 
onderscheid tussen scholen met verschillend onderwijsaanbod: de zogenoemde 
scholengroepen. In een school voor havo/vwo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van 
meer leerlingen per leraar, maar ook van een hogere gpl (meer leraren in een hogere 
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 salarisschaal), dan in bijvoorbeeld een vmbo-school. Voor leerlingen met een indicatie 
voor leerwegondersteuning en voor leerlingen in het praktijkonderwijs is er een aan-
gepaste berekening voor het onderwijzend personeel, zodat deze leerlingen in kleinere 
groepen les kunnen krijgen.

De berekende materiële bekostiging omvat per school een vaste voet en een variabel deel 
(een bedrag per leerling). De vaste voet is gelijk voor alle scholen, het bedrag per leerling 
hangt af van de schoolsoort, de afdeling (binnen vmbo) en het leerjaar. De materiële 
bekostiging is afgestemd op de kosten van schoonmaak, onderhoud en aanpassingen 
van gebouwen en overige kosten (leermiddelen, administratie, beheer en bestuur, water 
en energie, publiekrechtelijke heffingen).

Het voorzien in huisvesting voor scholen (nieuwbouw, uitbreiding) is een taak van de 
gemeenten, die daarvoor middelen ontvangen in het gemeentefonds. In sommige 
gemeenten zijn de verantwoordelijkheid en het budget voor huisvesting ‘door gedecen-
traliseerd’ naar een of meer schoolbesturen. Enkele jaren geleden gebeurde dit volgens 
een peiling in 13% van de gemeenten (Oberon 2011).

Naast de lumpsum is er aanvullende bekostiging, bijvoorbeeld in het kader van het leer-
plusarrangement en de nieuwkomersregeling. Dit betreft extra middelen voor leerlingen 
uit achterstandswijken en voor recent aangekomen migrantenleerlingen. Vanaf 2012 
krijgt het voortgezet onderwijs extra middelen in de zogenoemde prestatiebox, bedoeld 
om opbrengstgericht werken en professionalisering van leerkrachten te stimuleren. 
Het gaat om een bedrag per leerling bovenop de lumpsum.

Consequenties bekostiging
De bekostigingssystematiek heeft een aantal consequenties voor de inkomsten van 
besturen vanuit de rijksoverheid:
-	 door het gebruik van vaste voeten in de berekening van de lumpsum zijn er schaal-

effecten: naarmate scholen groter zijn, is het bedrag dat per leerling beschikbaar 
komt geringer. Op het niveau van besturen is de relatie tussen omvang en vergoeding 
minder eenduidig. Een groot bestuur met veel kleine scholen krijgt een relatief hoge 
vergoeding per leerling, een even groot bestuur met een of enkele grote scholen 
krijgt een relatief lage vergoeding per leerling;

-	 de vergoeding per leerling hangt af van het soort voortgezet onderwijs, en de combi-
natie van soorten onderwijs die een school aanbiedt;

-	 voor besturen van scholen met veel leerlingen met een indicatie voor leerwegonder-
steuning of leerlingen praktijkonderwijs, is de gemiddelde vergoeding per leerling 
hoger.

Grenzen aan bestedingsvrijheid
Zolang de uitgaven als doelmatig te bestempelen zijn, kunnen besturen de lumpsum 
naar eigen inzicht inzetten, maar hun speelruimte is niettemin begrensd. De arbeids-
voorwaarden van het onderwijspersoneel worden centraal vastgelegd in een cao. 
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De mogelijkheden van besturen om de prijs van het personeel te beïnvloeden, zijn daar-
door beperkt. Voor aanpassing van de personeelskosten zijn scholen en besturen vooral 
aangewezen op het bijsturen van het personeelsvolume. Het onderwijzend personeel 
vormt de grootste groep personeelsleden. Omdat het aantal uren dat leerlingen les 
moeten krijgen vastligt, zal dat in de praktijk vaak neerkomen op het aanpassen van het 
aantal leerlingen per leraar (grotere groepen) of aanpassing van de lestaak van leraren 
(meer lessen per leraar; Voorwinden 2013).

1.4 Reikwijdte van het onderzoek

We plaatsen enkele kanttekeningen bij de reikwijdte van het onderzoek. In de macro-
analyse van de uitgavenontwikkeling leggen we een relatie tussen de inzet van middelen 
en de deelname aan het voortgezet onderwijs. Bij de deelname houden we rekening met 
de aanwezigheid van zorgleerlingen en met veranderingen in de doorstroom. Daarmee 
doen we recht aan veranderingen in het niveau van uitgaven die samenhangen met een 
toenemend aantal zorgleerlingen of met een betere doorstroom. Met eventuele andere 
veranderingen in de kwaliteit van het onderwijsproces of in het takenpakket van het 
voortgezet onderwijs kunnen we in de analyse van de uitgaven geen rekening houden. 
Deze kunnen wel van invloed zijn op de uitgavenontwikkeling

Ook bij de besturenanalyse moeten we rekening houden met enkele beperkingen. 
De analyse richt zich op het niveau van besturen, maar in besturen met meerdere 
scholen zijn het beleid en de keuzen op schoolniveau mogelijk belangrijker dan die op 
bestuursniveau. Op schoolniveau zijn echter geen financiële gegevens beschikbaar. 
Relevante verschillen tussen scholen zijn mogelijk niet meer zichtbaar op bestuurs-
niveau, met name niet bij besturen met veel scholen.
Verder is de informatie over besturen beperkt. We hebben geen gegevens over bijvoor-
beeld de omvang of de kwaliteit van het bestuurlijk apparaat, de manier waarop het 
bestuur is ingericht, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen scholen en 
besturen enzovoort. Daarnaast hebben we geen inzicht in de ‘doordecentralisatie’ van 
de verantwoordelijkheid voor huisvesting van gemeenten naar schoolbesturen. Waar dit 
aan de orde is, zal het invloed hebben op de financiële situatie van schoolbesturen. 
Vanwege deze beperkingen onderstrepen we nogmaals het verkennende karakter van de 
besturenanalyse.
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2 Macro-ontwikkeling 1998-2012

2.1 Inkomsten, uitgaven en financiële positie

In dit hoofdstuk brengen we de ontwikkeling van de inkomsten, de uitgaven en de 
financiële positie van het voortgezet onderwijs in kaart. Hoe hebben de inkomsten en 
uitgaven van de sector zich ontwikkeld sinds het eind van de jaren negentig, en wat is de 
achtergrond van veranderingen die zich hebben voorgedaan? Welke veranderingen in 
financiële positie hebben zich voorgedaan?
Bij het in kaart brengen van de uitgaven van de sector geven we een update van de ana-
lyse van de uitgavenontwikkeling in Kuhry en Herweijer (2012). Bij de financiële positie 
kijken we met name naar de verhouding tussen inkomsten en uitgaven, maar ook naar 
enkele kengetallen die een indicatie geven van hoe de sector er in financieel opzicht voor 
staat.

2.2 Ontwikkeling van de inkomsten

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben inkomsten uit verschillende bronnen. 
Ze ontvangen bijdragen van het rijk, van lagere overheden (gemeenten) en ver werven 
daarnaast inkomsten uit andere bronnen. De bijdrage van het rijk is met afstand de 
belangrijkste inkomstenbron: ongeveer 92% van de inkomsten van de sector voortgezet 
onderwijs komt uit rijksbijdragen, 2% komt van andere overheden (vooral gemeenten), 
de overige 6% uit overige bronnen (voor een klein deel lesgelden en inkomsten uit ‘werk 
voor derden’, voor het grootste deel niet nader gespecificeerde overige inkomsten uit 
verhuur, detachering, schenkingen, ouderbijdragen en sponsoring; zie cbs StatLine; 
Inspectie van het Onderwijs 2013b).

De inkomsten van de sector voortgezet onderwijs zijn sinds het eind van de jaren negen-
tig van de vorige eeuw sterk toegenomen (tabel 2.1). Gerekend in constante prijzen waren 
de inkomsten van de sector in 2012 50% hoger dan in 1998. Ook het totaal aantal leer-
lingen nam toe, maar aanzienlijk minder dan de inkomsten: in 2012 waren er 8% meer 
leerlingen dan in 1998. Dit betekent dat de inkomsten per leerling tussen 1998 en 2012 in 
reële termen toenamen met 39%.
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Tabel 2.1

Inkomsten van de sector voortgezet onderwijs, 1998-2012

1998a 2002a 2006 2010 2011 2012

inkomsten
nominaal (mln. euro) 3751 5083 6116 7292 7259 7536
in prijzen 2012 (mln. euro) 5009 5865 6578 7476 7360 7536
in prijzen 2012 (index 1998=100) 100 117 131 149 147 150

aantal leerlingen (x 1000)b

totaal (x 1000) 882 908 941 937 944 954
index totaal 100 103 107 106 107 108

inkomsten per leerling (euro)b

in prijzen 2012 5680 6460 6990 7980 7800 7900
index (1998=100) 100 114 123 140 137 139

aandeel in inkomsten (%)
rijk 93 91 91 92 92 92
lagere overheden - 3 2 2 2 2
anders 7 7 7 6 6 6
totaal 100 100 100 100 100 100

a Inclusief inkomsten en leerlingen speciaal voortgezet onderwijs met leer- en 
opvoedingsmoeilijkheden (lom) en moeilijk lerende kinderen (mlk).

b Aantal leerlingen omgerekend naar kalenderjaren.

Bron: cbs (StatLine); duo (Open Onderwijsdata ’12) scp-bewerking

In de jaren 2010-2012 wijkt het beeld duidelijk af van de voorgaande periode. Na 2010 
kwam een eind aan de jarenlange stijging van inkomsten. In 2011 lagen de inkomsten, en 
ook de inkomsten per leerling, in reële termen op een lager niveau dan in 2010. In 2012 
lagen de inkomsten weer op een wat hoger niveau dan in 2011 en 2010, maar in ver-
houding tot het aantal leerlingen niet hoger dan in 2010.

Het aandeel inkomsten afkomstig van de rijksoverheid bleef over de hele periode 1998-
2012 min of meer constant op een niveau van boven de 90%. De groei van de inkomsten 
van de sector voortgezet onderwijs is daarom hoofdzakelijk terug te voeren op de ver-
goeding van het rijk, die in reële termen eveneens toenam met bijna 50%. Deze toename 
heeft gedeeltelijk te maken met de groei van het aantal leerlingen en van het aantal 
leerlingen met een indicatie voor extra zorg, waarvoor scholen een hogere vergoeding 
krijgen. Het aantal leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteuning of praktijk-
onderwijs en de voorgangers daarvan nam toe van ongeveer 95.000 in 1998 tot bijna 
130.000 in 2012 (plus 37%).1 Daarnaast was er een explosieve groei van het aantal leerlin-
gen met een ‘rugzakje’ (van ongeveer 2.100 naar 19.400). Beide ontwikkelingen hebben 
uiteraard een opwaartse invloed gehad op de vergoeding van de rijksoverheid. Bij de 
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analyse van de uitgavenontwikkeling in paragraaf 2.2 houden we rekening met de finan-
ciële gevolgen van de groei van het aantal zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs.

Beleidsintensiveringen
De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de groei van het aantal zorgleerlingen ver-
klaren maar voor een deel de toename van de inkomsten afkomstig van de rijksoverheid. 
Als gevolg van allerlei beleidsintensiveringen zijn er in de loop der jaren meer middelen 
beschikbaar gekomen voor de sector. De werkgroep Brede heroverwegingen onderwijs (Finan-
ciën 2010: 175) becijferde dat de uitgaven voor het voortgezet onderwijs tussen 1994 en 
2008 nominaal toenamen met ongeveer 3,6 miljard euro, waarvan bijna 1,5 miljard euro 
bestemd was voor intensiveringen van beleid (41% van de toename, zie tabel B2.1 in de 
bijlage, te vinden vbia www.scp.nl bij het desbetreffende rapport; het startjaar lag eerder 
dan de onderzoeksperiode van ons onderzoek). Ongeveer 1,6 miljard euro (45% van de 
toename) was toe te schrijven aan loon-en prijsbijstelling (correctie voor inflatie, loons-
verhogingen), terwijl de deelnameontwikkeling (meer leerlingen) verantwoordelijk was 
voor een toename van de uitgaven met 0,3 miljard euro (7%). Het onderscheid tussen 
loon- en prijsbijstelling en intensiveringen is overigens niet altijd scherp; een deel van 
de loon- en prijsbijstelling kon ook worden toegeschreven aan intensiveringen (Finan-
ciën 2010). Naast intensiveringen werden bezuinigingen (‘taakstellingen’) doorgevoerd.

Intensiveringen in de periode 1994-2008 hadden betrekking op nieuwe taken, op het 
bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, op een betere materiële toerusting van 
de scholen en op versterking van de arbeidsmarktpositie van leraren. Voorbeelden van 
nieuwe taken zijn de verstrekking van gratis schoolboeken (eerst als een uitkering aan 
ouders, daarna in de vorm van een vergoeding aan scholen) en de invoering van de 
maatschappelijke stage. Bij het bevorderen van de kwaliteit ging het bijvoorbeeld om het 
verbeteren van de aansluiting in de beroepskolom (vmbo-mbo), of om het bevorderen 
van de veiligheid op school, bij de materiële toerusting onder andere om middelen voor 
ic t-voorzieningen. Een belangrijk onderdeel bij het arbeidsmarktbeleid zijn de midde-
len die naar aanleiding van het advies van de Commissie Van Rijn (bz k 2001) in het begin 
van de jaren nul zijn vrijgemaakt om de beloning van leraren meer in overeenstemming 
met de lonen in marksector te brengen.

Volgens gegevens verstrekt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(oc w) namen de uitgaven door beleidsintensiveringen voor de aansluitende periode 
2009-2012 nog eens toe met bijna 290 miljoen euro (bijna 40% van de stijging van de 
totale uitgaven in die periode). Loon- en prijsbijstellingen waren verantwoordelijk 
voor iets minder dan de helft van de stijging van de uitgaven, een kwart kon worden 
toegeschreven aan de groei van de deelname (zie tabel B2.1 in de bijlage; omdat er ook 
bezuinigingen zijn doorgevoerd tellen loon- en prijsbijstellingen, het effect van de deel-
name en intensiveringen op tot boven de 100%).
De belangrijkste intensivering in de jaren na 2008 is die op het terrein van de arbeids-
markt. In het kader van het Actieplan Leerkracht van Nederland zijn verschillende maat-
regelen genomen om de betaling van leraren te verbeteren: salarisschalen van leraren 
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zijn ingekort (grotere periodieke salarisstappen), er is een jaarlijkse toeslag gekomen 
(toeslag voor leraren aan het einde van hun salarisschaal en nu onderdeel van de bin-
dingstoelage) en meer leraren komen in een hogere salarisschaal (verschuiving in de 
zogenoemde functiemix tussen leraren in een lagere en in een hogere schaal). Het bud-
get voor de beloningsmaatregelen bedroeg in 2012 256 miljoen (t k 2012/2013).2 Een ande-
re intensivering is de zogenoemde prestatiebox: extra middelen met ingang van 2012 om 
opbrengstgericht werken op scholen en professionalisering van leraren en schoolleiders 
te bevorderen.3

2.3 Ontwikkeling van de uitgaven

Net als de inkomsten zijn ook de uitgaven van de sector voortgezet onderwijs sinds eind 
jaren negentig aanzienlijk toegenomen. We onderzoeken hoe de ontwikkeling van de 
uitgaven zich verhoudt tot de deelname, de inzet van personeel, de beloning van het 
personeel en de inzet van materiaal.

Invloed van deelname en van uitgaven per leerling
Om de ontwikkelingen inzichtelijk te maken geven we een update van de analyse van 
de uitgavenontwikkeling in Kuhry en Herweijer (2012) over de periode 1998-2009.4 
We leggen de ontwikkeling van de reële uitgaven van het voortgezet onderwijs met een 
decompositie-analyse uiteen in verschillende componenten: een deelname-effect (een 
groei van de deelname leidt tot hogere uitgaven) en het effect van de reële uitgaven per 
leerling. Bij de ontwikkeling van de deelname houden we – net als in Kuhry en Herweijer 
(2012) – rekening met de aanwezigheid van zorgleerlingen en de mate waarin leerlingen 
doorstromen en een diploma halen in het voortgezet onderwijs. In de maatstaf voor de 
deelname die we hanteren zijn beide aspecten verwerkt.

Zorgleerlingen
Een deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs komt in aanmerking voor leer-
wegondersteuning, volgt praktijkonderwijs of heeft een ‘rugzakje’ (middelen voor extra 
steun in het reguliere onderwijs). Hun aanwezigheid brengt extra inkomsten met zich 
mee, maar vergt ook extra inspanningen van scholen. Om daar recht aan te doen gaan 
we uit van een gewogen aantal leerlingen. We veronderstellen dat het niveau van aan-
vullende bekostiging die scholen voor deze leerlingen ontvangen een indicatie is voor de 
extra inspanningen die scholen moeten leveren om hen door het onderwijs te loodsen. 
De gewichten die zijn gehanteerd bij de berekening van het gewogen aantal leerlingen 
zijn daarom afgeleid van de verhouding tussen de uitgaven per leerling zonder en met 
extra ondersteuning.5 Door het hanteren van deze gewichten, blijft de verhouding tussen 
de uitgaven en het aantal gewogen leerlingen onveranderd als meer leerlingen in aan-
merking komen voor extra zorg. Door de groei van het aantal zorgleerlingen (zie § 2.2) 
nam het gewogen aantal leerlingen sterker toe dan het ongewogen aantal leerlingen.
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Doorstroom van leerlingen
Een tweede aspect waar we rekening mee houden is de doorstroom van leerlingen 
in het voortgezet onderwijs. Niet alle leerlingen halen een diploma in het voortgezet 
onderwijs, en een deel van de leerlingen die een diploma halen doet daar langer over 
door zittenblijven. Daarnaast zijn er leerlingen die zonder diploma overstappen naar een 
school buiten het voortgezet onderwijs. Teneinde rekening te houden met deze stromen, 
berekenen we een correctiefactor die we toepassen op het gewogen aantal leerlingen; 
hierdoor kunnen we het gecorrigeerde aantal gewogen leerlingen berekenen. De cor-
rectie komt erop neer dat leerlingen die blijven zitten of uitvallen in mindering worden 
gebracht op het gewogen aantal leerlingen, leerlingen die zonder diploma overstappen 
naar een opleiding buiten het voortgezet onderwijs worden gedeeltelijk in mindering 
gebracht. Als de doorstroom verbetert, komt het gecorrigeerde gewogen leerlingen-
aantal dichter bij het niet-gecorrigeerde gewogen leerlingenaantal te liggen. Indien de 
uitgaven toenemen en de doorstroom in gelijke mate verbetert, blijft de verhouding 
tussen de uitgaven en het gecorrigeerde aantal gewogen leerlingen gelijk. Stijgende uit-
gaven per gewogen leerling worden dan gecompenseerd door een hogere doorstroom.

De doorstroom is verbeterd
De doorstroom in het voortgezet onderwijs is verbeterd sinds 1998. De uitval nam in 
de eerste jaren toe, maar is vanaf 2002 aanzienlijk afgenomen. Het beleid ‘Aanval op 
de uitval’, gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, lijkt vruchten af 
te werpen. Het percentage leerlingen dat zonder diploma uitstroomt naar opleidingen 
buiten het voortgezet onderwijs kent tot 2007/2008 een vrij stabiel verloop, maar daarna 
is een toename te zien. Bij het percentage zittenblijvers zien we eerst een daling, maar 
vanaf 2008 weer een toename (zie tabel B2.3 in de bijlage).

De ontwikkeling van het zittenblijven, de ongediplomeerde uitval en het voortijdige 
vertrek naar een opleiding in een andere onderwijssector kan worden samengevat in een 
doorstroomcoëfficiënt. Deze staat voor het percentage leerlingen dat een schooljaar met 
succes afrondt (met een bevordering of een diploma) plus de helft van het percentage 
leerlingen dat voortijdig overstapt naar een andere vorm van onderwijs.6 Tussen 1998 en 
2001 lag de doorstroomcoëfficiënt rond de 89%, om vervolgens toe te nemen tot 93% in 
2008. Hierna neemt hij onder invloed van het toenemende aantal zittenblijvers iets af tot 
92% in 2012. De verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal doorgestroomde 
leerlingen is dus in de jaren tot 2008 verbeterd, maar daarna weer iets verslechterd. 
In 2013 – buiten onze onderzoeksperiode – is de doorstroom weer licht verbeterd ten 
opzichte van 2012.
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Figuur 2.1

Doorstroomcoëfficiënt voortgezet onderwijs, 1998-2012 (in procenten)
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Bron: oc w/duo (onderwijsmatrices ’98-’12) scp-bewerking

Ontwikkeling uitgaven, personeel, deelname en gecorrigeerde deelname
In figuur 2.2 geven we een overzicht van de ontwikkeling van de uitgaven, het perso-
neelsvolume en de deelname in de periode 1998-2012 (voor achterliggende gegevens en 
exacte waarden van de indexcijfers voor een aantal jaren, zie tabel B2.3 in de bijlage). 
De uitgaven van het voortgezet onderwijs zijn sterk gestegen: gecorrigeerd voor inflatie 
(reële uitgaven) namen de uitgaven toe met bijna 50%. Dit komt vrijwel overeen met 
de toename van de inkomsten. Duidelijk komt naar voren dat de reële uitgaven na een 
jarenlange stijging in 2011 voor het eerst lager waren dan in het voorgaande jaar. In 2012 
werd weer wat meer uitgegeven dan in 2011, maar nog steeds minder dan in 2010.
De deelname vertoonde een meer gematigde ontwikkeling: het aantal leerlingen nam 
toe met 8%. Doordat het aandeel zorgleerlingen toenam, is het gewogen aantal leerlin-
gen iets meer toegenomen (11%) dan het ongewogen aantal leerlingen. Door de verbete-
ring van de doorstroom is het aantal doorgestroomde leerlingen nog weer wat sterker 
toegenomen (14%). Na 2008 is het aantal leerlingen gecorrigeerd voor doorstroom weer 
wat dichter bij het aantal leerlingen zonder correctie voor doorstroom komen te liggen 
door het toenemen van zittenblijven.
De personeelsinzet (gemeten in fte’s) is tussen 1998 en 2012 met 26% toegenomen en dus 
meer toegenomen dan het aantal leerlingen. In 2010 was er nog een toename van bijna 
30% van de personeelsinzet ten opzichte van 1998, maar deze is teruggelopen na 2010.
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Figuur 2.2

Ontwikkeling deelname, personeel en uitgaven voortgezet onderwijs, 1998-2012 (in indexcijfers, 

1998 = 100)
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Decompositie van de ontwikkeling van de reële uitgaven
Figuur 2.2 maakt duidelijk dat de uitgaven sneller zijn toegenomen dan de deelname en 
de inzet van personeel. Met een decompositie-analyse splitsen we de groei van de reële 
uitgaven uit in een verandering als gevolg van de deelname en een verandering door 
de toename van de reële uitgaven per leerling. De ontwikkeling van de reële uitgaven 
per leerling kunnen we verder onderverdelen in vier effecten: veranderingen in de per-
soneelsinzet per leerling, de ontwikkeling van de reële contractlonen, verandering in 
loonkosten als gevolg van verschuivingen in de samenstelling van het personeel, en een 
effect van uitgaven aan materiaal.7 Verschuivingen in de samenstelling van het personeel 
kunnen betrekking hebben op soorten personeel (onderwijzend personeel, onder-
steunend personeel, directie) of op verschuivingen binnen een personeelscategorie 
tussen goedkoper en duurder personeel.8

Als het aantal leerlingen per fte (fulltime equivalent) toeneemt, dalen de reële uit-
gaven per leerling. De uitgaven per leerling nemen toe als de reële contractlonen hoger 
worden, als er een verschuiving is van goedkoop naar duur personeel, of als materiaal 
duurder wordt. Als maatstaf voor de deelname hanteren we het gewogen aantal leerlin-
gen met correctie voor doorstroom. Zoals eerder uiteengezet, houden we daarmee al 
rekening met de uitgavenstijging als gevolg van het toegenomen aantal leerlingen dat in 
aanmerking komt voor extra zorg en met de verbeterde doorstroom.
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Figuur 2.3 toont de decompositie ten opzichte van het startjaar 1998. In de figuur ma-
ken we nog geen onderscheid tussen het effect van reële contractlonen en het effect 
van verschuivingen in de samenstelling van het personeel (samen: ‘uurloon’, voor de 
uit splitsing zie de bespreking van de resultaten in tabel 2.2). De stijging van de reële 
uitgaven tussen 1998 en 2012 met bijna 50% hangt vooral samen met de gestegen reële 
uitgaven per doorgestroomde leerling. De groei van de deelname (het voor doorstroom 
gecorrigeerde gewogen aantal leerlingen) werkt minder sterk door in de uitgaven.

Figuur 2.3

Decompositie ontwikkeling reële uitgaven van het voortgezet onderwijs, 1998-2012 (in procenten)
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Stijging van het uurloon heeft in de eerste jaren een geringe opwaartse invloed op de 
toename van de reële uitgaven, vanaf 2009 is deze invloed echter veel groter. De uitgaven 
voor materiaal namen sterk toe van 2008 op 2009 omdat de scholen toen verantwoor-
delijk werden voor de aanschaf van gratis schoolboeken voor hun leerlingen.9 De 
uitgavenstijging is in dit geval dus gekoppeld aan een evenredige uitbreiding van het 
takenpakket. Verder zien we dat het aantal leerlingen per fte vanaf 2010 aan zienlijk is 
toegenomen (het effect van de verhouding tussen personeel en leerlingen op de uitga-
ven neemt namelijk af na 2010). De totale reële uitgaven zijn hierdoor van 2010 op 2011 
afgenomen.

Figuur 2.3 laat zien dat de ontwikkelingen in het tijdvak 1998-2012 niet gelijkmatig zijn 
verlopen. In tabel 2.2 hebben we de resultaten van de decompositie-analyse daarom 
opgesplitst in vier deelperioden. De totale reële uitgaven zijn met name toegenomen 
tussen 1998 en 2003 (jaarlijks met 4,2%) en van 2007 tot 2010 (jaarlijks met 4,1%). 
Deze stijging was vooral het gevolg van een sterke toename van de reële uitgaven per 
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leerling, zij het dat in de eerste periode ook nog de toegenomen deelname een belang-
rijke rol speelde. Tussen 2003 en 2007 namen de uitgaven minder sterk toe en was het 
vooral de deelname die de uitgaven deed stijgen.
In de laatste deelperiode – tussen 2010 en 2012 – zien we een afname van de reële uit-
gaven. Ook nu is de ontwikkeling van de reële uitgaven per leerling de voornaamste 
oorzaak, maar dan in omgekeerde richting: na een lange periode van toename, zijn ze 
in het laatste tijdvak afgenomen. De totale deelname is ook het laatste tijdvak blijven 
toenemen.

Tabel 2.2

Decompositie gemiddelde jaarlijkse groei van de reële uitgaven van het voortgezet onderwijs, 1998-

2012 (in procenten)

1998-2003 2003-2007 2007-2010 2010-2012 1998-2012

reële uitgaven 4,2 2,1 4,1 -0,8 2,9

deelnamea 1,4 1,4 –0,2 0,6 0,9

reële uitgaven per leerlinga 2,8 0,7 4,4 –1,4 1,9
effect verhouding personeel/leerlingen 1,7 0,0 1,0 –1,7 0,5
effect reële contractlonen 0,8 0,1 1,4 –0,3 0,6
effect verschuiving samenstelling personeel –0,7 0,0 0,7 1,5 0,1
effect materiaal 0,8 0,6 1,3 –0,8 0,6

a Deelname en leerlingen gecorrigeerd voor zorgleerlingen en doorstroom.

Bron: scp

Tussen 1998 en 2003 stegen de reële uitgaven per leerling vooral door de inzet van meer 
personeel: het aantal leerlingen per fte werd kleiner. In het tijdvak 2007-2010 had de 
sterke toename van de reële uitgaven per leerling verschillende achtergronden: er werd 
meer uitgegeven aan materiaal, de reële contractlonen namen toe, er werd meer per-
soneel ingezet en er was een verschuiving van goedkoop naar duur personeel. Tussen 
2010 en 2012 zien we dat de daling van de reële uitgaven per leerling wordt veroorzaakt 
door een toename van het aantal leerlingen per fte, door een daling van de reële con-
tractlonen (als gevolg van de nullijn) en door een daling van de uitgaven voor materiaal. 
De verschuiving in de samenstelling van het personeel had tussen 2010 en 2012 een 
sterke opwaartse invloed op de uitgaven, meer nog dan in de voorgaande periode (ver-
schuiving van goedkoop naar duur personeel). Dit effect is echter minder sterk dan het 
neerwaartse effect van de drie andere onderdelen, waardoor in deze laatste periode per 
saldo sprake is van een daling van de reële uitgaven per leerling.

Verschuivingen in de samenstelling van het personeel zijn in een groot deel van het 
tijdvak 1998-2012 van invloed geweest op de uitgaven. In de beginperiode tot 2003 had 
de verschuiving een negatieve invloed. Dat hing waarschijnlijk samen met de toename 
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van het aandeel onderwijsondersteunend personeel in die jaren (www.stamos.nl). 
Later werkte deze verschuiving steeds meer kostenverhogend, vooral in de laatste perio-
de. Dit betekent dat het aantal dure krachten is toegenomen ten opzichte van het aantal 
goedkopere krachten.
Van belang daarbij zijn de afspraken die in het Actieplan leerkracht van Nederland zijn 
gemaakt over een beter beloning van leerkrachten en waarvoor vanaf 2009 extra mid-
delen beschikbaar zijn gesteld (oc w 2007). Het aantal leraren in een hogere schaal is 
hierdoor flink toegenomen vanaf 2009 (t k 2012/2013). Voorts zijn vanaf 2009 als onder-
deel van het Actieplan leerkracht van Nederland de loonschalen veranderd (grotere ‘tre-
den’ op de salarisladder), hetgeen een kostenverhogend effect heeft gehad. Daarnaast 
kan vergrijzing van het lerarenbestand indirect een rol hebben gespeeld. We zien een 
groei van het aandeel leraren van 55-59 jaar en met name van het aandeel 60-plussers 
(www.stamos.nl). Het beroep op de ba po -regeling (Bevordering ArbeidsParticipatie 
Ouderen: deeltijdpensionering waarbij de niet gewerkte uren gedeeltelijk worden ver-
goed) neemt daardoor toe, niet alleen doordat de groep die in aanmerking komt toe-
neemt, maar ook door de gestegen populariteit van de regeling (www.stamos.nl).

Genormeerde en gerealiseerde personeelsuitgaven
De stijgende uurlonen in de jaren na 2008 vragen om nadere aandacht. De vraag is 
waarom de uurlonen zo sterk zijn gestegen. Daarbij kijken we eerst naar de ontwikkeling 
van de uurlonen in relatie tot de genormeerde personeelslasten (gemiddelde personeels-
lasten: gpl), die bij de berekening van de lumpsum van de scholen wordt gehanteerd 
(figuur 2.4). De gemiddelde personeelslast is een normbedrag voor het salaris, inclu-
sief toelagen, vergoedingen en werkgeverslasten, dat jaarlijks door het ministerie van 
oc w wordt vastgesteld op basis van de artikelen 84 en 85 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. In dit bedrag worden alle middelen voor specifieke beloningsafspraken 
(bv. voortvloeiend uit het Actieplan leerkracht van Nederland) en algemene salaris-
maatregelen verwerkt, alsmede bijzondere ontwikkelingen als gevolg van aanvullende 
afspraken of convenanten. Dit betekent dat in theorie genormeerde en gerealiseerde 
personeelsuitgaven moeten samenvallen. De genormeerde bedragen zijn echter geba-
seerd op verwachtingen, de gerealiseerde uitgaven op feitelijk gedrag dat mede wordt 
gebaseerd op cao-afspraken waaraan individuele besturen zijn gebonden.
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Figuur 2.4

Genormeerde en feitelijke uitgaven per personeelslid (uurlonen) voortgezet onderwijs, 1998-2012  

(in indexcijfers; 1998 = 100)a, b, c
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a Index gpl gewogen met uurloonkosten onderwijzend, ondersteunend en leidinggevend perso-
neel in alle jaren, en aandelen onderwijzend, ondersteunend en leidinggevend personeel in 2008. 

b Personeel omgerekend naar kalenderjaren.
c Het betreft nominale bedragen.

Bron: oc w, cbs (StatLine) scp-bewerking

In het begin van de waarnemingsperiode lopen genormeerde en gerealiseerde uurlonen 
gelijk op, maar in 2001, 2002 en 2004 zijn de gerealiseerde uurlonen duidelijk achter-
gebleven op de genormeerde uurlonen. In deze jaren hebben scholen dus meer aan 
uurlonen vergoed gekregen dan ze hebben uitgegeven. Blijkens figuur 2.3 (decompositie 
van de uitgavenontwikkeling) en tabel 2.2 hebben scholen deze extra ruimte gebruikt 
om extra personeel aan te trekken. In de overige jaren lopen genormeerde en gereali-
seerde uurlonen, enkele kleine schokken daargelaten, betrekkelijk gelijk op tot 2009. 
In de periode 2009-2012 lopen feitelijke en genormeerde uurlonen weer naar elkaar toe: 
de gerealiseerde uitgaven stijgen sneller (met 3,2% per jaar) dan de genormeerde uitga-
ven (met 0,9% per jaar). Scholen komen nu dus tekort op de toegenomen uurloonkosten. 
Eerder bleek in figuur 2.3 dat scholen deze tekorten vooral hebben opgevangen door 
vermindering van het personeel. We zien in de laatste periode dus het omgekeerde van 
de beweging in de jaren 2000-2002.

Voor het ontstaan van uurloontekorten in de laatste periode kan een aantal redenen 
worden aangevoerd, waarvan het effect echter moeilijk is te kwantificeren. Daarvoor is 
gedetailleerd inzicht nodig in de verwachte effecten, zoals deze tot uitdrukking komen 
in het verschil tussen de genormeerde personeelslasten en de gerealiseerde personeels-
lasten per uitgavenpost. We noemen de volgende mogelijk oorzaken:
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1  De primaire arbeidsvoorwaarden zijn gunstiger uitgevallen dan de door het kabinet 
beschikbaar gestelde loonruimte zou rechtvaardigen. Een belangrijke reden is dat 
de vo-raad voor de jaren 2008 en 2010 een cao heeft afgesloten waarin een algehele 
salaris verhoging van 3% werd overeengekomen voor zowel 2009 als 2010 (c ao vo). 
In de praktijk is vanaf 2010 de nullijn voor de contractlonen ingesteld. Samen met 
minder ingrijpende afspraken in de primaire sfeer (verhoging van de eindejaarsuitke-
ring) heeft dit geleid tot een structureel tekort ten opzichte van de financiële ruimte 
die het kabinet bood.

2 Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden bevatten kostenverhogende elementen. 
Een belangrijke kostenverhogende maatregel betrof verlaging van de werkdruk. 
Leraren kregen recht op 24 extra vrije uren om de werkdruk te verlagen maar konden 
deze ook verzilveren in de vorm van een financiële vergoeding (het zogenoemde 
‘trekkingsrecht’). Naarmate hier meer gebruik van wordt gemaakt, lopen de kosten 
verder op. Voorts werd de lestaak van startende leraren met 20% verminderd (de 
vervanging brengt kosten met zich mee) en is overeengekomen dat leraren bij hun 
werkgever aanspraak kunnen maken op een scholingsbudget van 500 euro per leraar 
(c ao vo 2009).

3 In 2009 is gestart met het Actieplan leerkracht van Nederland. De sector kreeg extra 
middelen om leraren beter te belonen middels grotere salarisstappen (inkorten scha-
len), voor een uitlooptoeslag en voor meer doorstroom naar hogere salarisschalen 
(functiemixbeleid). Het functiemixbeleid heeft echter ook een neveneffect gehad: om 
ongewenste loonschaaleffecten bij promotie naar een hogere schaal te compenseren, 
zijn gezien de cao-afspraken en het beleid van schoolbesturen vermoedelijk extra 
periodieken toegekend.10 Dit brengt extra uitgaven met zich mee.

4 Er zijn personeelskosten geweest die buiten de cao zijn gerealiseerd. Een voorbeeld 
daarvan zijn de werkgeverspremies die met name in 2012 hoger zijn dan verwacht. 
Oorzaak is onder meer de herstelopslag van het a bp in dat jaar, maar ook de ver-
hoging van de zorgverzekeringspremies speelt een rol.

5 De al genoemde ba po -regeling biedt 52-plussers de mogelijkheid om tegen een ge-
deeltelijke vergoeding extra verlof op te nemen. Van deze regeling wordt steeds meer 
gebruikgemaakt, mede door de vergrijzing en het vervallen van de v u t/fpu-regeling. 
Zo is het gebruik van de ba po in fte’s gestegen van 1745 in 2000 naar 4066 in 2010, 
een stijging van gemiddeld 8,8% per jaar (www.stamos.nl). Deze stijging is sneller dan 
die van de omvang van de relevante doelgroep (4,6% per jaar). Voor 2010 zou dit neer-
komen op extra kosten ten bedrage van circa 87 miljoen euro gerekend vanaf 2000.11 
In de laatste jaren is de groei waarschijnlijk doorgegaan. Met deze extra groei wordt 
bij de bepaling van het jaarlijkse overheidsbudget voor het voortgezet onderwijs geen 
rekening gehouden, terwijl leraren hier wel recht op hebben: de overheid geeft een 
vaste opslag in de bekostiging (i t s 2013).
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Geconcludeerd kan worden dat overschotten en tekorten in de personele bekostiging 
in sterke mate doorwerken in de omvang van het personeelsbestand. Vallen de gereali-
seerde personeelsuitgaven mee, dan wordt meer personeel ingezet (2000-2002), vallen 
deze tegen dan wordt de personeelsinzet teruggebracht (2009-2012). Dit correspondeert 
met een afname respectievelijk toename van het aantal leerlingen per fte (de arbeids-
productiviteit). Omdat de laatste jaren de prijs van het personeel sneller toenam dan 
verondersteld in de bekostiging, moest de inzet van personeel worden teruggebracht om 
de totale personeelslasten te beheersen.

2.4 Financiële positie van de sector voortgezet onderwijs

Saldo van inkomsten en uitgaven
Idealiter zijn de inkomsten en uitgaven van het voortgezet onderwijs met elkaar in even-
wicht. Besturen moeten de middelen niet ‘oppotten’, maar ook niet meer uitgeven dan 
ze zich kunnen veroorloven. De ontwikkeling van de uitgaven wordt daarom in belang-
rijke mate gestuurd door de ontwikkeling van de inkomsten. Een complicatie daarbij is, 
dat besturen niet altijd tijdig zicht hebben op de middelen waarop zij aanspraak kunnen 
maken. Zo wordt indexatie van de rijksbijdrage pas in de loop van het jaar vastgesteld 
(‘voorjaarsnota systematiek’). Ook worden soms pas na de zomer extra middelen toe-
gekend voor nieuw beleid (de ‘najaarsstorm’). Hierdoor kunnen besturen onverwachte 
inkomsten hebben tegen het eind van het jaar, die niet meer efficiënt kunnen worden 
aangewend (Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen 2009).
Het saldo van inkomsten en uitgaven laat door de jaren heen een grillig verloop zien 
(figuur 2.5). Perioden waarin het saldo van jaar op jaar toeneemt en perioden waarin 
het daalt, wisselen elkaar af. Dit impliceert dat er tempowisselingen zijn in de groei van 
inkomsten en uitgaven. In de jaren 1998-2001 en 2004-2006 namen de inkomsten sneller 
toe dan de – eveneens stijgende – uitgaven. In de jaren 2003 en 2004 en in de jaren 2006-
2010 was het omgekeerde het geval. Vooral in die laatste periode namen de uitgaven van 
jaar op jaar sneller toe dan de inkomsten. Aanvankelijk was dat nog te duiden als het 
verminderen van een positief exploitatiesaldo, maar na 2008 schoot de sector in de min 
met als dieptepunt het jaar 2010 met een negatief exploitatiesaldo van 96 miljoen euro.
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Figuur 2.5

Saldo van inkomsten en uitgaven en totaal resultaat voortgezet onderwijs, 1998-2012 (x mln. euro)
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Bron: cbs (StatLine); Inspectie van het Onderwijs (2013b)

Eerder hebben we gezien dat de personele uitgaven per fte sterk zijn toegenomen in de 
jaren na 2008. Mede door de nullijn voor de salarissen die het kabinet voor 2010 en de 
jaren daarna afkondigde, was er onvoldoende dekking voor deze stijging. De stijging 
van de uitgaven per fte zal hebben bijgedragen aan het ontstaan van het fors negatieve 
exploitatieresultaat in 2010. Omdat de scholen de uitgaven per fte niet makkelijk kunnen 
verminderen, was het verminderen van het personeelsvolume de aangewezen weg om 
het exploitatietekort weg te werken. Dat zal enige tijd vergen: een negatief saldo in 2010 
en 2011 is het gevolg.
Uit de decompositie van de uitgaven bleek dat het aantal leerlingen per fte personeel 
is toegenomen in de jaren 2010-2012. Daarnaast bleek dat in diezelfde periode ook de 
materiele uitgaven zijn teruggebracht. De noodzaak om het negatieve exploitatieresul-
taat van 2010 weg te werken lijkt de drijvende kracht achter deze ontwikkelingen. Door 
minder personeel in te zetten en te besparen op materiaal wist de sector in 2012 weer 
een positief resultaat te boeken.

Het totale resultaat ligt telkens hoger dan het saldo van inkomsten en uitgaven uit de 
bedrijfsvoering doordat scholen inkomsten hebben uit rente, beleggingen en dergelijke. 
In de laatste jaren (2010-2012) zijn deze inkomsten geringer dan in de periode daarvoor. 
De lage rentestand kan daarbij een rol spelen.
De rentabiliteit (het totale financiële resultaat als percentage van de inkomsten) bedroeg 
in 2005 nog 2%. In 2010 en 2011 – de jaren met de sterkste negatieve saldi – was dit cij-
fer gedaald tot respectievelijk –1% en –0,9%. In 2012 werd weer een positieve waarde 
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 gerealiseerd (1,2%). De Inspectie van het Onderwijs (2014) meldt dan ook dat de financi-
ele positie van het voortgezet onderwijs zich goed ontwikkelt.

Solvabiliteit en liquiditeit
Solvabiliteit staat voor de mate waarin het eigen vermogen van besturen toereikend 
is om normale financiële risico’s op te vangen (Commissie Vermogensbeheer Onder-
wijsinstellingen 2009). Solvabiliteit is gedefinieerd als de verhouding tussen het eigen 
vermogen (plus ‘voorzieningen’) en het totale vermogen. Als signaleringsgrens hanteert 
de Inspectie van het Onderwijs een waarde van 0,3. Als de solvabiliteit beneden die 
waarde komt en het totale vermogen dus voor meer dan 70% uit schulden (leningen) 
bestaat, is er het risico dat besturen op de langere termijn niet meer aan hun verplichtin-
gen kunnen voldoen (Inspectie van het Onderwijs 2013b). Na 2007 is de solvabiliteit van 
de sector iets teruggelopen van 0,67 naar 0,57, de omvang van het eigen vermogen nam 
dus iets af ten opzichte van het totale vermogen. Nog altijd ligt deze waarde ruimschoots 
boven de signaleringswaarde van 0,3 (figuur 2.6). Bij een klein deel van de besturen (8%) 
zit de solvabiliteit onder de signaleringsgrens. Dit aandeel is sinds 2008 iets toegenomen 
(Inspectie van het Onderwijs 2013b; Inspectie van het Onderwijs 2014). In hoofdstuk 3 
gaan we nader in op verschillen tussen besturen.

Figuur 2.6

Financiële kengetallen voortgezet onderwijs, 1998-2012 (in procenten)
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Bron: cbs (StatLine); Inspectie van het Onderwijs (2013b)

De liquiditeit heeft betrekking op de mate waarin besturen in staat zijn om op korte 
termijn hun schulden te voldoen. De liquiditeit is gedefinieerd als de verhouding 
tussen de middelen die besturen op korte termijn beschikbaar hebben en hun beta-
lingsverplichtingen op korte termijn. De Inspectie van het Onderwijs gaat uit van een 
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signaleringsgrens van 0,75; beneden die waarde is er een kans dat besturen op korte 
termijn niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De liquiditeit van de sector is op 
de lange termijn afgenomen, maar ligt nog steeds ruim boven deze signaleringswaarde. 
Van 2011 op 2012 nam de liquiditeit na een meerjarige daling weer wat toe. In 2012 zat 
16% van de besturen onder de signaleringsgrens van 0,75, in de twee voorgaande jaren 
was dat 20% (Inspectie van het Onderwijs 2013b; Inspectie van het Onderwijs 2014). 
Het financiële herstel van de sector is dus gepaard gegaan met enige verbetering van de 
liquiditeit van besturen.

2.5 Conclusie

Zowel de inkomsten als de uitgaven van het voortgezet onderwijs zijn sterk toegenomen 
in de periode 1998-2012. Met het oog op beleidsintensiveringen en extra taken stelde de 
overheid per leerling steeds meer middelen beschikbaar, en de uitgaven namen even-
redig toe. Over de hele periode gezien namen de uitgaven per leerling jaarlijks toe met 
1,9%. Per leerling werd meer personeel en duurder personeel ingezet en ook de uitgaven 
voor materiaal namen sterker toe dan het aantal leerlingen. In deze berekening is al 
verwerkt dat het aantal zorgleerlingen is toegenomen en dat de doorstroom in het voort-
gezet onderwijs is verbeterd. De veranderingen in uitgaven hebben zich niet gelijkmatig 
voorgedaan. De inzet van personeel nam vooral toe in de jaren tot 2003 en in mindere 
mate van 2006 tot 2010, personeel werd vooral duurder na 2008 (hogere uitgaven 
per fte).

Het jaar 2010 vormt een keerpunt: in 2011 waren per leerling in reële termen minder mid-
delen beschikbaar dan in 2010. In 2012 waren de reële inkomsten per leerling weer wat 
hoger dan in 2011, maar niet hoger dan in 2010. De uitgaven zijn hierbij aangepast: in de 
jaren 2010-2012 namen de reële uitgaven per leerling jaarlijks af met 1,4%. Deze aanpas-
sing was des te noodzakelijker omdat al in 2010 een flink financieel tekort was ontstaan. 
De stijging van de uitgaven per fte heeft een rol gespeeld bij het ontstaan van het tekort 
in 2010. Er is weliswaar door de overheid budget ter beschikking gesteld om de beloning 
van leerkrachten te verbeteren, maar de uitgaven per fte namen sterker toe dan de in-
komsten toelieten, mede als gevolg van een cao die in 2010 niet aansloot op de voor dat 
jaar geboden loonruimte. In de jaren na 2010 zijn de uitgaven vooral teruggebracht door 
de personeelsinzet te verminderen en door te besparen op materiaal. Na 2010 zijn de uit-
gaven per fte verder toegenomen, maar niettemin wist de sector dankzij deze ingrepen 
in 2012 weer uit de rode cijfers te komen.

Noten

1 In de periode 1999 tot en met 2002 zijn het speciaal voortgezet onderwijs voor kinderen met leer- en 

opvoedingsmoeilijkheden (lom) en voor moeilijk lerende kinderen (mlk) afgebouwd. Het meren-

deel van deze groep leerlingen is vanaf 2003 terechtgekomen in het sinds 1999 bestaande praktijk-

onderwijs (pro) en in het leerweg ondersteunend onderwijs (lwoo), de opvolger van het voormalige 

individueel beroepsonderwijs (ivbo). 
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2 In het overzicht in tabel B2.1 in de bijlage zijn de zogenoemde Randstadmiddelen van het Actieplan 

leerkracht van Nederland (extra middelen voor verschuivingen in de functiemix van leraren in de 

Randstad) niet inbegrepen; dat gaat om 52 miljoen euro in 2012.

3 De middelen voor de prestatiebox (110 miljoen euro) zijn niet volledig terug te vinden in het overzicht 

in tabel B2.1 in de bijlage; een deel van het budget voor de prestatiebox wordt gefinancierd met be-

staande middelen voor de ‘kwaliteitsagenda’.

4 Anders dan in Kuhry en Herweijer (2012) blijft het voortgezet speciaal onderwijs buiten  beschouwing. 

5 Bij de berekening van gewichten hanteren we de uitgaven voor leerlingen in het reguliere onderwijs 

als ‘norm’ en stellen we deze gelijk aan gelijk aan 1. Leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) en 

in het praktijkonderwijs krijgen een gewicht van 1,7 en leerlingen met een rugzakje een gewicht van 

1,9. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de uitgaven in 2012 (oc w 2013). De onderlinge verhouding 

tussen de uitgaven per leerling fluctueren enigszins tussen jaren, maar de fluctuaties zijn niet groot: 

tussen 2008 en 2012 was het gewicht voor lwoo en praktijkonderwijs elk jaar 1,7. Regulier onderwijs 

met een rugzakje had in 2008 een gewicht van 2,0 en ligt sinds 2009 op 1,9.

6 Bij de berekening van deze doorstroomcoëfficiënt krijgen leerlingen die een jaar succesvol afronden 

het gewicht 1,0, leerlingen die uitstromen naar een andere vorm van onderwijs krijgen het gewicht 

0,5. De redenering is dat leerlingen die overstappen naar andere vormen van onderwijs, nog steeds 

een afrondend diploma kunnen halen. Leerlingen die blijven zitten of zonder diploma het onderwijs 

verlaten krijgen het gewicht 0 (voor een uitgebreide toelichting, zie Kuhry en Herweijer 2012).

7 Onder reële contractlonen vallen de loonkosten voor de werkgevers. Voor de berekening van de 

ontwikkeling van de reële contractlonen maken we gebruik van gegevens over de contractuele loon-

kostenindex van het cbs. Bij de berekening van de contractuele loonkostenindex wordt het cao-loon 

inclusief bijzondere beloningen vermeerderd met de wettelijke en contractuele werkgeverspremies 

voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en sociale fondsen. Zowel 

wijzigingen in het cao-loon als wijzigingen in de werkgeverspremies komen in de contractuele loon-

kostencijfers tot uiting. We beschikken alleen over een loonkostenindex voor de sector onderwijs in 

zijn geheel, en niet over een aparte index voor de sector voortgezet onderwijs. 

8 In Kuhry en Herweijer (2012) werd deze component van de ontwikkeling van de loonkosten aange-

duid als ‘incidenteel’. Behalve om verschuivingen in de samenstelling van het personeel kan het ook 

gaan om andere elementen die niet in de ontwikkeling van het contractloon worden meegewogen. 

9 Het eerste jaar van gratis schoolboeken was 2008, maar in dat jaar kregen ouders een vergoeding. 

10 In de cao 2011/2012 is een bepaling opgenomen dat een werknemer in een nieuwe functie zodanig 

wordt ingeschaald dat hij/zijn geen nadelige effecten zal ondervinden van een tijdelijk ongunstig 

carrièrepatroon in de nieuwe functie. Dit kan betekenen dat schoolbesturen een extra periodiek 

toekennen bij bevordering naar een hogere schaal om negatieve effecten te vermijden.

11 Uitgaande van de groei van de doelgroep (52-plussers) en het gebruik in 2000 zouden er in 2010 

ongeveer 2736 deelnemers zijn. De feitelijke deelname van 4066 fte was 1330 fte hoger. Uitgaande van 

gemiddelde personeelslasten van 65.400 euro per fte in 2010 geeft dat 87 miljoen euro extra uitgaven 

in prijzen van 2010 ten opzichte van 2000. 
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3 Onderzoek bij schoolbesturen

3.1 Verschillen tussen besturen

In dit hoofdstuk brengen we de variatie in inkomsten, uitgaven en financiële positie 
tussen individuele besturen in kaart. Hiermee onderzoeken we achtergronden van de 
ontwikkelingen die zich op landelijk niveau hebben voorgedaan. Op landelijk niveau zijn 
de uitgaven sterker gegroeid dan de inkomsten, waardoor er met name in 2010 en 2011 
financiële tekorten zijn ontstaan. In 2012 zijn deze grotendeels weer weggewerkt, vooral 
door het terugbrengen van het personeelsvolume. We kijken in hoeverre het landelijk 
patroon terug te vinden is bij individuele schoolbesturen. Mogelijk hebben sommige 
besturen goed ingespeeld op veranderingen in inkomsten en hebben andere besturen 
dat pas na enige tijd of zelfs helemaal niet gedaan. We gaan na of er een samenhang is 
tussen de wijze waarop besturen op de veranderingen hebben gereageerd en de ken-
merken van besturen. Hierbij gaan we onder meer in op de omvang van het bestuur, de 
onderwijssoorten die worden aangeboden en de denominatie.
We bestuderen de jaren 2009-2012, de periode waarin de sector eerst in de problemen 
kwam en in het laatste jaar financieel weer overeind wist te komen. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat het gaat om explorerende analyses; we construeren geen model dat de 
verschillen in financiële positie van besturen en de veranderingen daarin kan verklaren. 
Wel geven de hier gepresenteerde analyses een eerste indruk van de oorzaken van de 
variatie tussen besturen. Een goede financiële positie of duur personeel staat niet garant 
voor hoge onderwijskwaliteit. Om zulke relaties in detail te kunnen bekijken, hebben we 
echter niet voldoende gegevens over de kwaliteit van het onderwijs. Wel bekijken we de 
relatie tussen het onderwijsrendement en de financiële positie van de besturen.

3.2 Gegevens

Voor de analyses kunnen we beschikken over openbare informatie per school en/of 
bestuur van duo over de periode 2009-2012.1 Dit is precies de periode waarin de tekorten 
ontstonden en weer weggewerkt werden (zie hoofdstuk 2). Het betreft informatie over 
leerlingen en personeel per school en financiën per bestuur. Alle informatie is bewerkt 
zodat de analyses uitgevoerd kunnen worden op de kalenderjaren 2009-2012 (voor een 
toelichting zie bijlage B3.1, te vinden via www.scp.nl bij het desbetreffende rapport). 
Doordat de financiële informatie alleen per bestuur beschikbaar is, is het niet mogelijk 
de analyses te detailleren naar de afzonderlijke scholen die onder een bestuur vallen.

We richten ons op de besturen die alleen voortgezet onderwijs aanbieden (ruim 93% van 
de besturen in de analyse), en de besturen die overwegend voortgezet onderwijs aan-
bieden en eventueel ook primair of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (ruim 
6% van de besturen in de analyse). Daarnaast zijn er besturen die vooral gericht zijn op 
primair of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, maar ook scholen voor voort-
gezet onderwijs onder hun beheer hebben. Voor deze laatste groep besturen zijn de 
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 personeelsgegevens vaak niet bekend, waardoor zij niet in de analyses meegenomen 
kunnen worden. Voor de besturen die voornamelijk voortgezet onderwijs verzorgen, 
maar tevens primair of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is dat wel mogelijk. 
Alleen het deel van de inkomsten, uitgaven, personeel en leerlingen dat aan het voort-
gezet onderwijs is toe te wijzen wordt in de analyse betrokken. Besturen die alleen 
praktijkonderwijs bieden hebben een sterk afwijkend inkomstenniveau en zijn daarom 
eveneens niet in de analyse betrokken. Verder is een aantal besturen niet in de analyse 
meegenomen, omdat over hen onvoldoende of inconsistente gegevens aanwezig waren. 
Hiermee bestrijkt de analyse 87% van de besturen die zich (voornamelijk) met voort-
gezet onderwijs bezighouden. Deze besturen zijn goed voor 90% van de uitgaven aan 
voort gezet onderwijs. In bijlage B3.1 is meer informatie te vinden over de data en bewer-
kingen die zijn toegepast om een bestand te construeren dat geschikt is voor de analyses 
in deze studie.

Het onderzoeksbestand omvat in totaal 1024 waarnemingen (gemiddeld 256 besturen 
per jaar). In 2012 beschikken we over informatie over 258 besturen (tabel 3.1). Gemiddeld 
hadden zij ruim 3000 leerlingen en een personeelsbestand van bijna 300 voltijds-
equivalenten (fte). Hun inkomsten bedroegen gemiddeld ruim 26 miljoen euro. 
De gemiddelde uitgaven zijn vergelijkbaar.

Tabel 3.1

Enkele kenmerken van de besturen betrokken in de analyse in 2012 

gemiddelde standaard deviatie minimum maximum

aantal besturen 258
leerlingen 3269 5199 39 62.376
personeel (in fte) 298 472 8 5.492
inkomsten (x mln. euro) 26,3 42,2 0,8 499,0
uitgaven (x mln. euro) 26,1 41,7 0,8 487,0

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’12) scp-bewerking

Aan dit bestand voegen we informatie toe over het rendement van de scholen per be-
stuur. Hiertoe maken we gebruik van de informatie van de Inspectie voor het Onderwijs 
over het onderwijsrendement van scholen uit de zogenoemde Toezichtskaarten (o.a. 
gebaseerd op de doorstroom). De Inspectie rapporteert over het gemiddelde onderwijs-
rendement van drie opeenvolgende jaren. Hier bekijken we het aandeel afdelingen dat 
het predicaat ‘onvoldoende’ krijgt.
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3.3 Kenmerken van besturen

We bestuderen de verschillen in financiële situatie tussen besturen van verschillende 
omvang, met verschillend onderwijsaanbod, denominatie en geografische ligging. 
Daarom brengen we eerst deze kenmerken in beeld en geven daarbij aan waarom ze in de 
analyse betrokken worden.

Onderwijsaanbod
Een voor hand liggend kenmerk van de besturen is het soort onderwijs dat zij aan-
bieden. Hiermee wordt immers in de bekostiging rekening gehouden. Zo varieert de 
rijksbekostiging per school (vaste voet) en per leerling tussen de scholen met verschil-
lende onderwijsaanbod (zie hoofdstuk 1). Daarom sluiten we aan bij de indeling in 
scholengroepen (ssg -groepen) zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (oc w) die hanteert bij de bekostiging. We onderscheiden besturen met alleen 
vmbo, besturen met havo en/of vwo, besturen met vmbo-t (ofwel mavo), havo en/of 
vwo en combinaties van vmbo/havo/vwo. Vrijwel alle vmbo-besturen (ssg1) bieden ook 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en/of praktijkonderwijs. Lwoo en praktijk-
onderwijs worden niet gecombineerd met havo of vwo en komen dus niet voor bij de 
besturen met alleen havo/vwo (ssg2). Zie bijlage B3.2 voor meer informatie over de inde-
ling van besturen naar onderwijsaanbod.

Omvang
Het is bekend dat kleinere besturen over het algemeen te maken hebben met meer uit-
gaven per leerling dan grotere besturen door bijvoorbeeld overhead (zie bv. Urlings en 
Blank 2012). Ook de inkomsten per leerling kunnen verschillen tussen grote en kleine 
besturen door de vaste voet per school. Hiermee is de omvang van het bestuur wellicht 
een belangrijk kenmerk voor de inkomsten, uitgaven en financiële positie. We verdelen 
elk jaar de besturen in vier gelijke groepen (kwartielen) met oplopend aantal leerlingen. 
De kleine besturen hebben gemiddeld 940 leerlingen, de grote hebben gemiddeld ruim 
7700 leerlingen (zie bijlage B3.2 voor meer informatie over de indeling van besturen naar 
omvang).

Denominatie
Verder kunnen er niet alleen aan de inkomstenkant maar ook aan de uitgavenkant ver-
schillen ontstaan tussen besturen van verschillende denominatie. Bij de bekostiging 
vanuit het rijk speelt de denominatie geen rechtstreekse rol, wel kunnen er indirecte 
effecten zijn door samenloop met andere kenmerken van scholen, met name de omvang 
of het soort onderwijsaanbod (zie bijlage B3.2). Ook is het mogelijk dat de inkomsten 
uit andere bronnen dan het rijk verschillen. Sommige scholen voor bijzonder onderwijs 
vragen een relatief hoge vrijwillige ouderbijdrage (Kuijk et al. 2007). Eventuele verschil-
len in inkomsten zullen doorwerken in het niveau van de uitgaven. We onderscheiden 
zes denominaties: openbaar, protestants-christelijk, algemeen bijzonder, rooms-katho-
liek, samenwerking en overige denominaties (zie bijlage B3.2). Samenwerkingsbesturen 
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betreffen samenwerkingen tussen (combinaties van) openbare, protestants-christelijke, 
algemeen bijzondere en rooms-katholieke scholen.

Geografische ligging
Tot slot kunnen er geografische verschillen zijn, bijvoorbeeld tussen regio’s of 
gemeenten van verschillende omvang. Het aandeel leerlingen uit armoedeproblemen-
cumulatiegebieden zal groter zijn in de grote steden, waardoor scholen daar hogere 
inkomsten hebben uit het ‘leerplusarrangement’. Grote steden voeren bovendien een 
actief onderwijsbeleid, waardoor de scholen meer gemeente-inkomsten kunnen heb-
ben. In principe zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. 
Zij kunnen echter de huisvesting ‘doordecentraliseren’. Daarbij dragen gemeenten de 
verantwoordelijkheid voor de huisvesting en de daarbij behorende middelen over aan 
het bestuur. Ook hierdoor kunnen verschillen in inkomsten en uitgaven tussen gemeen-
ten ontstaan.
Bij de geografische indelingen gaan we uit van de vestigingsplaats van het bestuur. 
Ongeveer een derde van de besturen omvat meer dan één school, waarbij het mogelijk is 
dat een bestuur scholen in verschillende regio’s beheert. De geografische typering is dan 
niet nauwkeurig. Een extreem voorbeeld is de Stichting Carmelcollege die 14 scholen 
met 50 schoollocaties bestuurt in de provincies Overijssel, Groningen, Drenthe, Gelder-
land, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Als geografische indeling gebruiken we de gemeentegrootte. Analyses met stedelijkheid 
en met een grove indeling in postcodegebieden (eerste cijfer van de postcode) leverden 
geen samenhang met de inkomsten, uitgaven of financiële positie en worden hier verder 
buiten beschouwing gelaten. Voor de gemeentegrootte maken we een vierdeling: min-
der dan 50.000 inwoners, 50.000-100.000 inwoners, 100.000-250.000 inwoners, meer 
dan 250.000 inwoners.

Samenhang tussen kenmerken
De kenmerken staan veelal niet op zich, maar vertonen een zekere samenhang. Zo zijn 
negen van de tien vmbo-besturen klein. Ook havo/vwo-besturen zijn vaak klein (zeven 
van de tien). De helft van de vmbo-t/havo/vwo-besturen merken we aan als middelklein, 
en bijna een derde als klein. Bij de brede scholengemeenschappen overheersen daaren-
tegen de grote en middelgrote besturen. Wanneer we corrigeren voor deze samenhang 
blijken de omvang en het onderwijsaanbod toch beide van belang voor de variatie in de 
financiële situatie van besturen.

Ook is er een duidelijke samenhang tussen de denominatie van een bestuur en de om-
vang. Met name de samenwerkingsbesturen zijn vaak groot en de algemeen bijzondere 
besturen zijn opvallend vaak klein. De protestants-christelijke besturen zijn wat vaker 
klein of middelklein dan gemiddeld.
Nog duidelijker is de verdeling van de schoolsoorten binnen de denominaties. Twee 
derde van de besturen verzorgt alle onderwijsvormen. Bij de algemeen bijzondere bestu-
ren komen vaker dan gemiddeld vmbo of havo/vwo-besturen voor. Dit geldt ook voor de 
rooms-katholieke besturen. Met name bij de  samenwerkingsbesturen en de openbare 



44

leergeld

besturen spelen de brede scholengemeenschappen en havo/vwo-besturen een veel 
kleinere rol dan gemiddeld. De samenhang tussen de verschillende kenmerken is verder 
uitgewerkt in bijlage B3.2.

3.4 Inkomsten en uitgaven per bestuur

Op het niveau van besturen is het totaal aantal leerlingen op scholen die onder een 
bestuur vallen de belangrijkste factor voor de inkomsten en uitgaven. Daarnaast speelt 
het aantal scholen, en het onderwijsaanbod een belangrijke rol. Voor havoleerlingen op 
een havo/vwo school wordt bijvoorbeeld bij de berekening van de lumpsum uitgegaan 
van meer leerlingen per leraar dan voor havoleerlingen op een brede scholengemeen-
schap. Het bedrag per leraar (de gemiddelde personeelslast) waarmee wordt gerekend, is 
op een havo/vwo school echter hoger dan op een brede scholengemeenschap. Het gaat 
daar dus om minder maar wel duurdere leraren. We vergelijken de financiën van de 
besturen op basis van de inkomsten en uitgaven per leerling.

Onderwijsaanbod
De inkomsten per leerling zijn het hoogst bij de vmbo-besturen, en het laagst bij de 
havo/vwo- en vmbo-t/havo/vwo-besturen (figuur 3.1). Opvallend is echter de zeer grote 
spreiding van de inkomsten per leerling bij de vmbo-besturen. De inkomsten zijn wel-
iswaar gemiddeld in deze groep besturen het hoogst, maar de variatie is dusdanig groot 
dat dit zeker niet voor alle besturen geldt. Bij de besturen die geen vmbo aanbieden is 
de spreiding juist heel klein. Besturen die lwoo of praktijkonderwijs of beide onder-
wijsvormen bieden, hebben hogere inkomsten dan besturen die dat niet doen. De 
grote spreiding van de inkomsten bij de vmbo-besturen kan echter slechts zeer ten dele 
worden verklaard door verschillen in aandelen leerlingen lwoo of leerlingen in het prak-
tijkonderwijs. Daar spelen blijkbaar ook andere zaken een rol.

De verschillen in uitgaven per leerling tussen besturen met verschillend onderwijsaan-
bod volgen de verschillen in inkomsten per leerling. Dat is niet zo vreemd, omdat de 
verschillen in bekostiging samenhangen met de verschillen in uitgaven die leerlingen 
in verschillende vormen van voortgezet onderwijs met zich meebrengen. De spreiding 
in uitgaven per leerling is opnieuw vooral groot bij de vmbo-besturen. Ook hier kunnen 
verschillen in het aanbod van lwoo en/of praktijkonderwijs dit niet verklaren.
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Figuur 3.1

Gemiddelde en spreiding van de inkomsten en uitgaven per leerling, naar onderwijsaanbod van het 

bestuur, 2012 (in euro’s)a, b
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a Onderwijsaanbod volgens de ssg-indeling.
b Spreiding: plus/min 1 standaarddeviatie.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’12) scp-bewerking

Omvang van het bestuur
We verwachten dat de omvang van de school een relatie heeft met de inkomsten per 
leerling. De bekostiging wordt per school berekend, waarbij vanzelfsprekend het aantal 
leerlingen een rol speelt. In de bekostiging wordt per school een vaste voet toegekend. 
Deze vaste voet vormt bij een school met weinig leerlingen een groter deel van de 
inkomsten, waardoor deze school hogere inkomsten per leerling heeft. Daarnaast ver-
schilt de vaste voet tussen scholen met een verschillend onderwijsaanbod. Hoe de relatie 
tussen omvang en inkomsten per leerling op het niveau van besturen uitpakt, hangt af 
van het aantal scholen per bestuur en van de omvang van die scholen. Hoe meer scholen 
per bestuur, hoe hoger de totale vaste voet en de inkomsten per leerling. Hoe groter 
de scholen, des te geringer de vaste voet per leerling. Aan de ene kant hebben grotere 
besturen veelal meer scholen onder hun hoede waardoor de inkomsten per leerling 
hoger kunnen uitvallen. Aan de andere kant hebben de grotere besturen wellicht meer 
leerlingen per school, waardoor de inkomsten per leerling door de vaste voet juist lager 
uitvallen. Daarbij speelt ook nog de relatie tussen omvang en onderwijssoort een rol: 
kleine besturen zijn vaak vmbo-besturen en krijgen om die reden ook meer inkomsten 
per leerling.
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De inkomsten per leerling zijn iets hoger voor kleine scholen (1e kwartiel), en juist wat 
lager voor de middelkleine scholen (2e kwartiel; zie figuur 3.2). Omdat we werken met 
gegevens op bestuursniveau, kan dit patroon afwijken van de relatie tussen inkomsten 
per leerling en omvang op schoolniveau. Grote besturen met veel kleine scholen krijgen 
per leerling meer middelen van het rijk dan een kleiner bestuur met een grote school. 
De verschillen in inkomsten per leerling naar omvang van het bestuur zijn niet groot, 
en de spreiding binnen de groepen naar omvang is aanzienlijk. De uitgaven per leerling 
vertonen eenzelfde beeld (figuur 3.2).

Figuur 3.2

Gemiddelde en spreiding van de inkomsten en uitgaven per leerling, naar omvang van het bestuur, 

2012 (in euro’s)a, b
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a Omvang in kwartielen van het aantal leerlingen per bestuur.
b Spreiding: plus/min 1 standaarddeviatie.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’12) scp-bewerking

Denominatie
De inkomsten en uitgaven verschillen tussen besturen van verschillende denominatie, 
maar ook hier is de variatie fors. Zo zijn de inkomsten bij de openbare en de algemeen 
bijzondere besturen hoger, en bij de protestants-christelijke en rooms-katholieke bestu-
ren juist lager dan gemiddeld. Hetzelfde zien we bij de uitgaven. Deze verschillen zijn 
slechts ten dele toe te wijzen aan de denominatie zelf; ze hebben ook te maken met de 
samenhang met de verschillen in het onderwijsaanbod en de omvang (zie § 3.3).2

Gemeentegrootte
De verschillen in inkomsten en uitgaven tussen de grootteklassen van de vestigings-
plaatsen van de besturen zijn klein, en variëren sterk binnen de grootteklassen. Dit geldt 
ook wanneer we alleen kijken naar de besturen die slechts één school onder hun hoede 
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hebben (en waarvoor de vestigingsplaatsen van de besturen dus zeker iets zeggen over 
de geografische ligging van de scholen). De grote gemeenten (meer dan 250.000 inwo-
ners) lijken meer middelen per leerling aan de besturen over te dragen dan de kleinere 
gemeenten (het aandeel van de bekostiging door de overheid anders dan het rijk is daar 
hoog). Ook de rijksbekostiging is hoger in de grote(re) gemeenten. Dat hangt waar-
schijnlijk samen met de extra gelden voor kansarme leerlingen.

Herkomst van de inkomsten: niet alleen rijksbekostiging
Het is duidelijk dat de inkomsten per leerling hoger zullen zijn naarmate de besturen 
meer middelen uit andere bronnen kunnen bemachtigen dan alleen uit de rijksbekosti-
ging. Het blijkt dat havo/vwo-besturen meer andere middelen hebben dan de besturen 
met een ander onderwijsaanbod; het gaat dan vooral om ‘overige’ extra middelen zoals 
verhuur, detachering van personeel, ouderbijdragen en sponsoring (figuur 3.3). Ook de 
inkomsten van de overheid (anders dan het rijk) zijn daar hoog. Het gaat dan veelal om 
inkomsten van de gemeenten. We zagen eerder al dat de havo/vwo-scholen vaak in grote 
gemeenten gevestigd waren, en dat grote gemeenten meer middelen ter beschikking 
stellen. Bij de vmbo-besturen is het veelal precies andersom; de gemeenten stellen min-
der middelen ter beschikking.

Figuur 3.3

Aandeel inkomsten anders dan van het rijk, naar onderwijsaanbod van het bestuur, 2012  

(in procenten)a
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a Onderwijsaanbod volgens de ssg-indeling.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’12) scp-bewerking

Er zijn geen duidelijke verschillen in het aandeel rijksinkomsten tussen  besturen 
van verschillende omvang. Het aandeel bekostiging van het rijk is hoog bij de 
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 protestants-christelijke besturen, die dus minder inkomsten hebben uit andere bronnen. 
Duidelijk lager dan gemiddeld is het aandeel rijksinkomsten voor de algemeen bijzondere, 
samenwerkings- en overige besturen. Dit komt tot uitdrukking in een hoog aandeel in-
komsten van derden en een hoog aandeel overige inkomsten (bv. ouderbijdragen). Deze 
verschillen blijven bestaan als gecorrigeerd wordt voor andere kenmerken (onderwijsaan-
bod, omvang en gemeentegrootte). In de grote gemeenten zijn niet alleen de inkomsten 
van overige overheid relatief hoog, maar ook de overige inkomsten. Wellicht heeft het 
eerste te maken met het grotere aandeel achterstandsleerlingen in de grote steden, waar-
voor deze gemeenten extra middelen beschikbaar stellen.3 Dit heeft niet te maken met 
verschillen in onderwijsaanbod of denominatie.4

Uitgavenstructuur
De uitgaven per leerling verschillen tussen de besturen met verschillende kenmerken. Dit 
wordt ten dele veroorzaakt door verschillen in de inzet van personeel. Zo is het aandeel 
personele uitgaven hoog voor vmbo-t/havo/vwo-besturen, onder meer door hoger perso-
nele lasten per fte (niet in figuur).

Het aandeel niet-personele uitgaven in figuur 3.4 is dus relatief laag voor deze besturen: de 
aandelen uitgaven voor afschrijvingen, huisvesting en overige uitgaven zijn alle drie laag. 
Bij de vmbo- en havo/vwo-besturen is het aandeel personele uitgaven juist laag. Dit corres-
pondeert met hogere uitgaven voor afschrijvingen, huisvesting en overige uitgaven.

Figuur 3.4

Aandeel uitgaven anders dan personele uitgaven, naar onderwijsaanbod van het bestuur, 2012  
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Bron: duo (Open Onderwijsdata ’12) scp-bewerking
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Bij (middel)grote besturen gaat een kleiner deel van de uitgaven naar personeel dan 
bij (middel)kleine besturen. Dit komt vooral doordat de kleine besturen meer overige 
uitgaven hebben (uitgaven voor inventaris en apparatuur, leer- en hulpmiddelen, school-
activiteiten, administratiekosten, beheerskosten).

Het aandeel personele uitgaven is relatief laag in de grote steden (dus het aandeel 
overige uitgaven is hoog, zie figuur 3.5). Blijkbaar geven de extra middelen die daar 
beschikbaar zijn, de ruimte om extra uitgaven te doen voor andere zaken dan perso-
neel. In de middelkleine en middelgrote gemeenten gaat dit lagere niveau van uitgaven 
gepaard met veel leerlingen per fte. De verschillen in uitgaven per fte zijn tussen de 
gemeentegrootten klein. Wel is duidelijk dat de besturen in de grote gemeenten een 
veel groter deel van hun uitgaven aan huisvesting besteden dan besturen in kleine ge-
meenten. Dit kan niet direct gerelateerd worden aan het doordecentraliseren van de 
huisvestingsuitgaven omdat de grote gemeenten veelal juist geen doordecentralisatie 
kennen. Ook de overige uitgaven zijn groter in de grote steden. Wellicht speelt hier, net 
als bij de inkomsten, het hoge aandeel achterstandsleerlingen een rol.

Figuur 3.5

Aandeel uitgaven anders dan personele uitgaven, naar gemeentegrootte, 2012 (in procenten)
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3.5  Saldo inkomsten en uitgaven

Saldo van inkomsten en uitgaven in de loop der tijd
Aan de hand van de hierboven besproken inkomsten en uitgaven voor de normale 
bedrijfsvoering van de besturen kan een saldo van inkomsten en uitgaven worden bere-
kend. Dit geeft aan in hoeverre de uitgaven in het lopende jaar gedekt worden door de 
inkomsten. In hoofdstuk 2 hebben we het verloop van dit saldo voor de totale sector 
laten zien. Tussen 2008 en 2010 voltrok zich een omslag van een positief naar een nega-
tief saldo (landelijk gezien van plus 25 miljoen naar min 96 miljoen euro). In 2011 was het 
tekort iets verminderd, in 2012 was het saldo weer positief.

Op het niveau van besturen is er een aanzienlijke spreiding in saldo van inkomsten en 
uitgaven. Een substantieel deel van de besturen heeft een negatief saldo (figuur 3.6). In 
2009 heeft een op de vijf besturen een negatief saldo van 2,5% of meer, minder dan de 
helft van de besturen heeft een positief saldo. Dit beeld verslechtert flink in 2010: een 
op de drie besturen heeft zelfs een sterk negatief saldo en slechts een derde heeft een 
positief saldo. In 2011 is een vergelijkbaar beeld te zien, maar in 2012 verschuiven veel be-
sturen weer naar een positief saldo. Er zijn in 2012 zelfs meer besturen met een positief 
saldo dan in 2009. Dit suggereert dat veel besturen die na 2009 in de financiële proble-
men zijn gekomen enige tijd nodig hebben gehad om deze problemen op te lossen.

Figuur 3.6

Aantal besturen naar saldo van inkomsten en uitgaven, 2009-2012 (in procenten)a
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a Saldo van inkomsten en uitgaven als percentage van de inkomsten ingedeeld in 4 klassen (< 
–2,5%, 2,5%-0%, 0%-2,5%, > 2,5%)

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’09-’12) scp-bewerking
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Welke besturen hebben een negatief saldo in 2010?
De vraag is nu, bij welk type besturen problemen met het saldo zijn ontstaan. We kijken 
of we dit op basis van de eerder beschreven bestuurskenmerken kunnen vaststellen. 
We bestuderen allereerst de situatie in 2010, het jaar waarin veel besturen in de rode 
 cijfers terecht zijn gekomen. Deze situatie vergelijken we met 2012 wanneer de saldi 
veelal verbeterd zijn. Gemiddeld over alle besturen bedroeg het saldo van inkomsten 
en uitgaven in 2010 –1,5% van de inkomsten (figuur 3.7). De vmbo-t/havo/vwo-besturen 
lijken het minst negatief uit te komen, maar de verschillen tussen de besturen met ver-
schillend onderwijsaanbod zijn niet groot. Evenals bij de inkomsten en uitgaven per 
leerling is de variatie in het saldo zeer groot, zodat de verschillen tussen de besturen 
met verschillend onderwijsaanbod niet veelzeggend zijn. De variantie is wederom bij de 
vmbo-besturen het grootst. Dit komt doordat daar zowel vaak sterk negatieve saldi als 
sterk positieve saldi voorkomen. Vooral bij de havo/vwo-besturen is het aandeel bestu-
ren met een licht negatief of licht positief saldo groot, waardoor de spreiding minder 
wordt (niet in figuur).

Figuur 3.7

Gemiddelde en spreiding saldo van inkomsten en uitgaven, naar onderwijsaanbod, 2010 en 2012 (in 

procenten van inkomsten)a, b, c
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a Saldo van inkomsten en uitgaven als percentage van de inkomsten.
b Onderwijsaanbod volgens de ssg-indeling.
c Spreiding: plus/min 1 standaarddeviatie.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’10 en ’12) scp-bewerking

Ook in 2011 is het saldo voor alle typen onderwijsaanbod gemiddeld negatief (niet in 
figuur). De vmbo- en havo/vwo-besturen komen vaak nog sterker in de min dan in 2010. 
Pas in 2012 verbetert de situatie: gemiddeld komt het saldo uit op ruim +0,5%. De brede 
besturen komen gemiddeld positief uit (vmbo-t/havo/vwo en vmbo/havo/vwo). 
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De  vmbo-besturen hebben ook in 2012 gemiddeld een licht negatief saldo. De variatie 
blijft echter groot, zodat de verschillen tussen de besturen met verschillend onderwijs-
aanbod wederom niet echt van betekenis zijn.

Het saldo van inkomsten en uitgaven is voor de kleine besturen in 2010 lager dan voor 
de overige besturen (gemiddeld –2,1%, figuur 3.8). Met name de middelgrote en grote 
besturen hebben een wat minder laag saldo (–1,1%). De variatie is echter groot binnen 
de groepen naar omvang van het bestuur. Het beeld voor 2011 is vergelijkbaar (niet in 
figuur).
In 2012 hebben de kleine besturen gemiddeld een klein negatief saldo, en valt het saldo 
bij de overige groepen naar omvang positief uit. De variatie blijft echter groot: in alle 
groepen naar omvang komen positieve en negatieve saldi voor.

Figuur 3.8

Gemiddelde en spreiding saldo van inkomsten en uitgaven, naar omvang, 2010 2012 (in procenten van 

inkomsten)a, b
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a Saldo van inkomsten en uitgaven als percentage van de inkomsten.
b  Spreiding: plus/min 1 standaarddeviatie.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’10 en ’12) scp-bewerking

De verschillen in het saldo tussen de denominaties zijn niet groot en hebben geen voor-
spellende waarde: de variatie binnen de verschillende denominaties is in alle jaren veel 
groter dan de variatie tussen de denominaties.

De verschillen tussen de gemeentegrootte van de vestigingsplaatsen van de besturen 
zijn niet in elk jaar hetzelfde. Wel lijken de besturen die gevestigd zijn in middelgrote ge-
meenten veelal een lager saldo te hebben dan de andere besturen. De besturen gevestigd 
in grote gemeenten hebben meestal een gemiddeld saldo. Eerder zagen we dat de grote 
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gemeenten (250.000 inwoners of meer) meer middelen ter beschikking stellen. Deze 
middelen worden ook daadwerkelijk gebruikt: het saldo is niet hoger dan gemiddeld. 
Hier speelt mee dat de huisvestingsuitgaven hoger zijn in deze gemeenten.

Relatie saldo inkomsten en uitgaven en inzet van middelen
Tekorten kunnen ontstaan doordat een bestuur relatief weinig inkomsten heeft ten 
opzichte van het aantal leerlingen, of doordat een bestuur relatief veel uitgeeft in relatie 
tot het aantal leerlingen. Relatief hoge uitgaven per leerling zijn waarschijnlijk vooral 
het gevolg van hoge personeelskosten, die verantwoordelijk zijn voor bijna 80% van de 
totale uitgaven. Hoge personeelskosten kunnen het resultaat zijn van de hoeveelheid 
personeel dat wordt ingezet of van de prijs van het personeel. Als een bestuur relatief 
veel personeel inzet of relatief duur personeel heeft, zal de kans op het ontstaan van 
tekorten groter zijn. Uit de macro-analyse in hoofdstuk 2 komt het beeld naar voren dat 
de financiële problemen in de periode 2009-2011 zijn ontstaan door een stijging van de 
prijs van het personeel, die onvoldoende werd gecompenseerd door de inkomsten.

Figuur 3.9

Inkomsten en uitgaven per leerling, naar saldo inkomsten en uitgaven, 2010 (in euro’s)a
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a Saldo van inkomsten en uitgaven als percentage van de inkomsten ingedeeld in 4 klassen 
(< –2,5%, 2,5%-0%, 0%-2,5%, > 2,5%)

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’10) scp-bewerking

Om de rol van inkomsten en uitgaven zichtbaar te maken, zetten we de gemiddelde 
inkomsten en uitgaven van besturen met verschillend procentueel saldo in 2010 naast 
elkaar. Zijn tekorten vooral het gevolg van hoge uitgaven of van lage inkomsten? Beide 
blijken een rol te spelen. Besturen met een negatief saldo hebben in 2010 minder inkom-
sten per leerling dan gemiddeld (figuur 3.9). Ook geven besturen met een (sterk) negatief 
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saldo meer uit per leerling dan besturen met een sterk positief saldo. De groep besturen 
met een licht positief saldo heeft de hoogste inkomsten per leerling, maar wel gemid-
delde uitgaven per leerling. Dit beeld is ook in 2012 zichtbaar wanneer de saldo’s zich weer 
herstellen.

De relatief lage inkomsten per leerling voor de besturen met een negatief saldo hebben 
te maken met weinig inkomsten naast de inkomsten van het rijk. Met name de inkom-
sten van gemeenten zijn daar laag (dus weinig middelen voor huisvesting of voor andere 
doelstellingen). De vraag is nu waar de relatief hoge uitgaven per leerling van besturen 
met een negatief saldo mee samenhangen. De personele uitgaven kunnen, evenals in de 
macroanalyse (hoofdstuk 2) worden verdeeld in hoeveelheid personeel en uitgaven per 
fte. Hieronder gaan we daar nader op in.

Exploitatietekort en leerlingen per fte en uitgaven per fte
Bij besturen met een sterk negatief saldo is in 2010 het aantal leerlingen per personeelslid 
(voltijdsequivalent) het kleinst (figuur 3.10). Daar wordt dus relatief veel personeel inge-
zet. Besturen met een sterk positief saldo zetten juist relatief weinig personeel in (veel 
leerlingen per fte). Het aandeel directie is daar klein (niet in figuur). In de andere jaren is 
het beeld iets anders: de besturen met een negatief saldo hebben vrij weinig leerlingen 
per fte, de besturen met een licht positief saldo hebben vaak veel leerlingen per fte. De 
verschillen zijn echter niet al te groot een hebben daardoor weinig voorspellende waarde.

Figuur 3.10

Gemiddeld aantal leerlingen per personeelslid naar saldo inkomsten en uitgaven, 2009-2012a, b
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a Saldo van inkomsten en uitgaven in elk jaar als percentage van de inkomsten ingedeeld in 4 klassen 
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b Personeel gemeten in voltijdsequivalenten.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’09-’12) scp-bewerking
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Ook de personele uitgaven per personeelslid kunnen verschillen tussen de besturen met 
verschillende saldi. In 2009 zijn de personele uitgaven per fte voor de besturen met een 
negatief saldo inderdaad hoger dan die voor andere besturen. In 2010 zijn de verschil-
len in personele uitgaven per fte echter klein. In 2011 en zeker in 2012 zijn met name de 
uitgaven per fte bij de besturen met een positief saldo lager dan die van de besturen met 
een (sterk) negatief saldo (figuur 3.11). Dit suggereert dat het niveau van de uitgaven per 
fte, ofwel de prijs van personeel, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan of oplossen 
van tekorten.

Figuur 3.11

Gemiddelde personele uitgaven per fte naar saldo inkomsten en uitgaven, 2009- 2012 (in euro’s)a
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a Saldo van inkomsten en uitgaven in elk jaar als percentage van de inkomsten ingedeeld in 4 klas-
sen (< –2,5%, 2,5%-0%, 0%-2,5%, > 2,5%)

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’09-’12) scp-bewerking

Saldo inkomsten en uitgaven en totaal resultaat
Naast het saldo van inkomsten en uitgaven van de gewone bedrijfsvoering hebben 
besturen de mogelijkheid via bijvoorbeeld belegging van hun vermogen extra financi-
ele ruimte te creëren. Daarnaast moeten zij belasting afdragen. Gecombineerd met het 
saldo van inkomsten en uitgaven volgt dan het totaal resultaat van het bestuur. Het is 
van belang niet alleen naar het saldo van inkomsten en uitgaven te kijken maar ook naar 
het totaal resultaat. Een positief financieel saldo geeft een bestuur immers ruimte om te 
hoge uitgaven op te vangen. Een tegenvaller in de beleggingen kan een bestuur juist in 
de problemen brengen, ook als het saldo van de bedrijfsvoering positief is.
Gemiddeld gezien hebben de besturen in alle jaren baat bij hun financiële inspanningen. 
Het financiële resultaat valt voor 80% tot 85% van de besturen positief uit. Voor slechts 
1% tot 2% van de besturen valt het sterk negatief uit (meer dan 2,5%  negatief ). 
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Het  financiële resultaat was het meest positief in 2009, maar het beeld verschilt nauwe-
lijks van de overige jaren.

Als gevolg van deze veelal positieve financiële baten is het totale resultaat gunstiger 
(positiever of minder negatief ) dan het saldo van inkomsten en uitgaven uit de gewone 
bedrijfsvoering (figuur 3.12). Echter, zowel bij het saldo als bij het totale resultaat is de 
spreiding binnen de jaren fors.
Het financiële resultaat valt in elk jaar zoals gezegd vaak positief uit (meer dan 80% van 
de besturen). Dit geldt nog vaker wanneer het saldo van inkomsten en uitgaven negatief 
is. Deze besturen hebben de mogelijkheid hun negatieve saldo uit de gewone bedrijfs-
voering te compenseren met positieve financiële inkomsten en voelen mogelijk minder 
de noodzaak het saldo van de normale bedrijfsvoering onmiddellijk op orde te krijgen.

Figuur 3.12

Gemiddelde en spreiding saldo inkomsten en uitgaven en totaal resultaat per jaar, 2009-2012  
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a Spreiding: plus/min 1 standaarddeviatie.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’09-’12) scp-bewerking

3.6 Dynamiek in het saldo van inkomsten en uitgaven

Veranderingen tussen 2009 en 2010: hoe ontstaan de tekorten?
Tekorten ontstaan doordat inkomsten en uitgaven uit de pas gaan lopen. Aangezien de 
tekorten met name zijn ontstaan tussen 2009 en 2010 nemen we de overgang tussen 
deze jaren als uitgangspunt. Telkens bestuderen we de verschillen tussen vier groepen 
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besturen aan de hand van de veranderingen in het saldo. In 2010 heeft 68% van de bestu-
ren een negatief saldo (tabel 3.2). Het grootste deel (43% van het totaal) had ook in 2009 
een negatief saldo; 25% (van het totaal) is in 2010 in de rode cijfers terecht gekomen. 
In 2012 is het aantal besturen met een tekort flink verminderd: 37% van de besturen heeft 
een negatief saldo. Bij de overgang van 2010 naar 2012 zien we dus dat 41% van de bestu-
ren hun negatieve saldo heeft omgebogen naar een positief saldo. Slechts 11% kwam van 
een positief saldo in de rode cijfers.

Tabel 3.2

Besturen naar saldo, 2009-2012 (in procenten)

positief in 2010 negatief in 2010 totaal 2009

positief in 2009 20 25 45
negatief in 2009 12 43 55
totaal 2010 32 68 100

positief in 2012 negatief in 2012 totaal 2010

positief in 2010 21 11 32
negatief in 2010 41 26 68
totaal 2012 62 37 100

Bron: duo (Open Onderwijsdata '09-’12) scp-bewerking

Geen samenhang met kenmerken van besturen
Er zijn geen aanwijzingen dat veranderingen in het saldo een relatie hebben met ken-
merken van de besturen zoals omvang, onderwijsaanbod en denominatie. Dat geldt 
noch voor het ontstaan van een negatief saldo, noch voor het wegwerken ervan.5 Een 
dalend leerlingaantal wordt ook wel eens genoemd als oorzaak voor het ontstaan van 
een negatief saldo. Deze relatie is hier echter niet zichtbaar: krimpbesturen hebben in 
2010 niet vaker een negatief saldo en maakten ook niet vaker de overgang naar een nega-
tief saldo.

De overgang van een positief naar een negatief saldo is – per definitie – het gevolg van 
een verschil in ontwikkeling in inkomsten en uitgaven. De macro-analyse in hoofdstuk 
2 suggereert dat de financiële problemen vooral ontstaan aan de uitgavenkant en min-
der aan de kant van de inkomsten. De gegevens op het niveau van individuele besturen 
geven aan dat zowel inkomsten als uitgaven een rol spelen. Tussen 2009 en 2010 zijn de 
inkomsten per leerling toegenomen, gemiddeld per bestuur met 2%. De uitgaven per 
leerling zijn echter sneller toegenomen (3%). Bij besturen die in 2010 in de min zitten 
is deze kloof groter (figuur 3.13). Aan de ene kant is de toename van de inkomsten per 
leerling minder dan gemiddeld. Deels komt dit door een achterblijvende groei van de 
overige inkomsten zoals ouderbijdragen en verhuur. Aan de andere kant hebben de be-
sturen die in 2009 nog een positief saldo hadden, te maken met een sterke toename van 
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de uitgaven per leerling (+6%). De besturen die in 2009 in de problemen zaten maar dit 
in 2010 weer recht trokken, hebben gemiddeld een lichte toename van de uitgaven per 
leerling, terwijl de inkomsten bovengemiddeld zijn toegenomen door een relatief sterke 
toename van de overige inkomsten.
Besturen die in 2010 in de min kwamen hadden dus een relatief lage groei van de 
inkomsten, maar vooral een sterke stijging van de uitgaven. Andere besturen zijn beter 
geslaagd in het laten aansluiten van de uitgaven op de inkomsten. 

Figuur 3.13

Verandering in de inkomsten en uitgaven per leerling, naar verandering van het procentuele saldo, 

2009/2010 (in procenten)
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Bron: duo (Open Onderwijsdata ’09 en ’10) scp-bewerking

De vraag is nu waar deze forse verschillen in groei van de uitgaven per leerling door wor-
den veroorzaakt. Ten eerste blijkt dat de sterke stijging van de uitgaven bij de besturen 
die in de min terecht zijn gekomen, zowel bij de personele als de materiële uitgaven 
optreedt. De besturen die in 2010 juist in de plus kwamen, hebben in dat jaar op hun 
materiële uitgaven kunnen besparen.

Verder suggereert de macro-analyse dat de besturen vooral in de problemen zijn geko-
men doordat de personele uitgaven per fte sterk zijn gestegen en dat de besturen dit pas 
op termijn vertaald hebben in een lagere inzet van personeel per leerling. Het aandeel 
onderwijzend personeel daalt voor de meeste besturen licht ten gunste van het aandeel 
ondersteunend personeel. Hierin wijken de besturen die in de rode cijfers zijn gekomen 
nauwelijks af van de andere besturen.
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Het verloop van de personeelsuitgaven per fte en van het aantal leerlingen per fte ver-
tonen een consistent beeld met de macro-ontwikkelingen (figuur 3.14). De uitgaven per 
fte tussen 2009 en 2010 nemen vooral sterk toe voor de besturen die van een positief 
saldo in 2009 in de min terecht zijn gekomen in 2010 (+4%). Deze besturen vertonen ook 
de grootste daling van het aantal leerlingen per fte: zij zetten dus steeds meer personeel 
in per leerling.
De besturen die van een negatief saldo weer in de plus kwamen, vertonen de minst 
sterke stijging van de uitgaven per fte (2%). Deze besturen hebben daarnaast een toene-
mend aantal leerlingen per fte. Zowel de ontwikkeling van de uitgaven per fte als van 
het aantal leerlingen per fte leveren dus een bijdrage aan het op orde brengen van de 
financiën. Deze veranderingen hangen niet samen met de bestuurlijke kenmerken die 
we hier onderscheiden. Alleen de personele lasten per fte stijgen wat minder bij de grote 
besturen dan bij de andere groepen.

Figuur 3.14

Veranderingen in de personele uitgaven per fte en leerlingen per fte, naar verandering van het 

 procentuele saldo, 2009/2010 (in procenten)
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Bron: duo ( Open Onderwijsdata ’09 en ’10) scp-bewerking

Zoals eerder gemeld, komen de problemen niet alleen voor bij krimpscholen. Wel heb-
ben de besturen die in 2010 hun negatieve saldo hebben kunnen wegwerken een sterker 
groeiend leerlingenaantal dan de overige besturen. De inkomsten per leerling zijn bij 
deze ‘groeibesturen’ gemiddeld sterker gestegen dan bij andere besturen, maar gezien de 
variatie binnen de ‘overgangsgroepen’ in figuur 3.14 hebben de verschillen weinig voor-
spellende waarde. De besturen die in 2010 in de min terecht zijn gekomen kennen wel 
de grootste groei van het aandeel onderwijzend personeel, maar ook hier is de variatie 
binnen de onderscheiden groepen besturen zeer groot.
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Veranderingen tussen 2010 en 2012: hoe lossen de besturen hun problemen op?
De besturen die in de problemen zitten zullen hun financiën in de jaren daarna op 
orde moeten krijgen. Er zijn geen verschillen in de ontwikkelingen van de inkomsten 
en uitgaven per leerling tussen de groepen besturen naar onderwijsaanbod, omvang, 
denominatie of gemeentegrootte. Om te kijken hoe besturen die in 2010 in de min 
terechtkwamen erin geslaagd zijn hun uitgaven te beperken, presenteren we de groei 
van de inkomsten en uitgaven tussen 2010 en 2012 voor de besturen die al dan niet een 
negatief saldo hadden in 2010.
In 2012 zitten de meeste besturen niet meer in de rode cijfers (nogmaals tabel 3.2). Bij het 
verbeteren van het saldo blijken zowel het verwerven van meer inkomsten als het beper-
ken van de uitgaven een rol te spelen. Bij de besturen die in 2010 in de min zaten, maar 
in 2012 niet meer namen de inkomsten per leerling bovengemiddeld toe tussen 2010 en 
2012. Niet de baten van het rijk, maar de inkomsten uit verhuur en dergelijke leveren de 
grootste bijdrage aan de inkomstengroei. De uitgaven namen voor de besturen die in de 
min zaten tegelijkertijd gemiddeld juist af (figuur 3.15). Ook de besturen die in 2010 in 
de min zaten en in 2012 nog steeds, hebben de groei van de uitgaven weten te beperken. 
Echter niet voldoende om het negatieve saldo om te buigen naar een positief saldo.

Figuur 3.15

Jaarlijkse verandering in de inkomsten en uitgaven per leerling, naar verandering van het procentuele 

saldo, 2010/2012 (in procenten)
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Tussen 2010 en 2012 neemt gemiddeld het aantal leerlingen per fte voor alle groepen 
besturen toe (figuur 3.16). De toename van het aantal leerlingen per fte is meestal niet 
voldoende om de toename van de uitgaven per fte te compenseren. Uitzondering is de 
groep besturen die hun negatieve saldo hebben weten weg te werken. Daar neemt het 
aantal leerlingen per fte sterk toe, terwijl de uitgaven per fte juist beperkt groeien. Bij de 
besturen die in 2012 in de min komen zijn zowel een sterke groei van de personele uitga-
ven per fte als een gematigde groei van het aantal leerlingen per fte zichtbaar. Eenzelfde 
beeld, maar minder sterk, zien we bij de besturen die in de min zaten en blijven.

Figuur 3.16

Jaarlijkse verandering in de personele uitgaven en leerlingen per fte naar verandering van het procen-

tuele saldo, 2010/2012 (in procenten)
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Bron: duo (Open Onderwijsdata ’10 en ’12) scp-bewerking

Er wordt wel gesuggereerd dat besturen met veel personeel in tijdelijke dienst, de 
zogenoemde flexibele schil, minder snel in de problemen komen omdat zij makke-
lijker personeel kunnen ontslaan. Landelijk gezien is het aandeel tijdelijk personeel 
afgenomen (www.stamos.nl). Onze analyses laten echter geen relatie zien tussen veran-
deringen in het saldo en veranderingen in het aandeel tijdelijk personeel.6

Er zijn geen verschillen tussen de groepen besturen met verschillende kenmerken, zoals 
omvang en onderwijsaanbod, in de veranderingen van de prijs van personeel, het aantal 
leerlingen per fte en het aandeel tijdelijk personeel tussen 2010 en 2012. Wel lijkt er een 
relatie te zijn met krimpscholen: gemiddeld daalt het leerlingenaantal bij de besturen 
die tussen 2010 en 2012 in de problemen kwamen, terwijl de leerlingenaantallen bij de 
andere groepen besturen wel groeien (figuur 3.17). Bij het ontstaan van problemen in 
2010 vonden we geen verband met het krimpen van scholen.



62

leergeld

Figuur 3.17

Jaarlijkse verandering in het aantal leerlingen tussen 2010 en 2012 naar verandering van het 

 procentuele saldo, 2010/2012 (in procenten)
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De macro-analyse suggereert verder dat veel besturen de materiële uitgaven beperkt 
hebben om het saldo weer positief te krijgen. Dat is ook zichtbaar in de analyse op be-
sturenniveau: in de periode 2010-2012 hebben de besturen die in 2010 een negatief saldo 
hadden hun materiële uitgaven per leerling teruggebracht. Met name in de sfeer van huis-
vestingsuitgaven hebben zij bespaard. Wellicht hebben zij onderhoudswerkzaam heden 
uitgesteld, maar dat is uit onze gegevens niet af te leiden.

Conclusie over veranderingen 2009-2012
De besturen die in de financiële problemen komen, hebben te maken met zowel een vrij 
kleine toename van de inkomsten per leerling, als een sterke toename van de uitgaven 
per leerling. Achter de uitgavenstijging zit een relatief sterke toename van de personele 
uitgaven per fte en een toename van de inzet van personeel per leerling. Er zijn geen 
systematische verschillen aan te geven tussen besturen met verschillend onderwijs-
aanbod, verschillende omvang of denominatie. Ook de krimpscholen komen in 2010 niet 
vaker in de problemen dan andere besturen.
In de periode 2010-2012 slagen de besturen die in 2010 in de rode cijfers zaten, erin hun 
uitgaven te beperken. Zowel een gematigde toename van de personele uitgaven per fte als 
een sterke afname van het aantal leerlingen per fte leveren hieraan een bijdrage. Het aan-
deel onderwijzend personeel is vooral toegenomen voor de besturen die in 2012 in de 
min terechtkwamen. Daarnaast zijn de materiële uitgaven teruggebracht, met name door 
beperking van de huisvestingsuitgaven. Dit bevestigt het beeld dat uit de macro analyse 
van de uitgaven naar voren kwam. De besturen die in 2012 in de problemen zijn gekomen, 
hebben gemiddeld echter wel te maken met een dalend aantal leerlingen.
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3.7 Kenmerken financiële positie

Financiële kengetallen
Evenals in hoofdstuk 2 brengen we hier de financiële positie van de besturen in kaart aan 
de hand van de solvabiliteit, de liquiditeit en de rentabiliteit. Tabel 3.3 geeft een indruk 
van de ontwikkelingen van deze financiële kengetallen in de jaren 2009-2012, waarbij we 
de signaleringsgrenzen van de onderwijsinspectie aanhouden (zie bv. Inspectie van het 
Onderwijs 2013b).

Tabel 3.3

Besturen naar solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit per jaar, 2009-2012 (in procenten)a 

2009 2010 2011 2012

solvabiliteit
< 0,3 4 7 8 7
> 0,3 96 93 92 93

Liquiditeit
< 0,5 10 10 10 8
0,5-0,75 7 10 11 8
 0,75 83 80 79 84

rentabiliteit
< 0 41 63 56 29
0-5 51 33 43 62
> 5 8 4 1 9

a Hoewel het algehele beeld hier overeenkomt met het rapport van de Inspectie van het Onderwijs 
(2013b), wijken de percentages licht af. Dit komt doordat voor de gedetailleerde analyses in dit 
rapport niet voor alle besturen voldoende betrouwbare informatie beschikbaar is.

Bron: duo (Open Onderwijsdata ’09-’12) scp-bewerking

Solvabiliteit
De solvabiliteit is een maat voor de schulden ten opzichte van het vermogen. Een sol-
vabiliteit van minder dan 0,3 wordt door de Inspectie risicovol genoemd: het totale 
vermogen bestaat dan voor meer dan 70% uit schulden, zodat een bestuur wellicht op 
langere termijn niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Ruim negen 
van de tien besturen voldoen aan het solvabiliteitscriterium, hoewel het aandeel in 2010 
licht gedaald is ten opzicht van 2009 en daarna stabiel is (tabel 3.3).

Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in hoeverre besturen aan hun kortlopende schulden kun-
nen voldoen. Een grenswaarde van 0,75 wordt daarbij gehanteerd door de Inspectie. 
De specifieke financiële situatie van een bestuur bepaalt of een lage liquiditeit direct tot 
problemen leidt. 85% van de besturen is in 2012 voldoende liquide (liquiditeit > 0,75) en 
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8% heeft een zeer slechte liquiditeitspositie (< 0,5). Dit beeld is iets positiever dan in de 
eerdere jaren.

Rentabiliteit
De rentabiliteit meet de verhouding tussen het saldo van inkomsten en uitgaven en de 
totale opbrengsten. Dit komt overeen met het eerder in dit hoofdstuk gehanteerde pro-
centuele saldo van inkomsten en uitgaven. In tegenstelling tot bij de eerdere analyses is 
hierin echter ook het (veelal positieve) financiële resultaat meegerekend. In 2012 is bij 
bijna een derde van de besturen een negatieve rentabiliteit, terwijl bij bijna een op de tien 
besturen een zeer hoge rentabiliteit (> 5%) wordt geconstateerd. Zoals eerder aangegeven 
(§ 3.5) is dit een sterke verbetering ten opzichte van 2010 en 2011 toen meer dan de helft 
van de besturen met een negatieve rentabiliteit te maken had.

Combinatie van lage solvabiliteit en lage liquiditeit
Voor sommige besturen (een kleine 5% van de besturen) bestaan er problemen met zowel 
de liquiditeit (<0,75) als de solvabiliteit (<0,3). In dat geval kunnen de betalingsproblemen 
op korte termijn (lage liquiditeit) veelal niet opgevangen worden met het aantrekken van 
vreemd vermogen (vreemd vermogen is al hoog door een lage solvabiliteit). Dit aandeel is 
in de loop der tijd wel wat toegenomen.

Combinatie van lage solvabiliteit en lage rentabiliteit
Een combinatie van een laag eigen vermogen (lage solvabiliteit) en een negatief saldo 
(negatieve rentabiliteit) kan leiden tot ernstige financiële problemen: tekorten kunnen 
niet door leningen worden opgevangen. In 2011 was het aandeel besturen met deze dub-
bele problematiek toegenomen tot een kleine 5%. In 2012 is dit aandeel weer wat gedaald.

Financiële kengetallen en bestuurskenmerken
De Inspectie van het Onderwijs (2013b) meldt dat de besturen met een negatieve renta-
biliteit vaak minder inkomsten per leerling hebben dan de besturen met een positieve 
rentabiliteit. Kleine besturen, zoals elders in dit rapport gemeten aan de hand van het 
aantal leerlingen, hebben vaker te maken met een negatieve rentabiliteit dan grotere 
besturen (zie ook de analyse van het procentuele saldo in § 3.5). Daarnaast hebben 
protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen iets minder vaak te maken met een 
negatieve rentabiliteit dan besturen met een andere denominatie. Dit is echter niet terug 
te voeren op hogere inkomsten per leerling: voor deze denominaties zijn de inkomsten 
juist relatief laag. Verschillen naar onderwijsaanbod zijn niet gevonden.
Ook bij de solvabiliteit en de liquiditeit is bekeken in hoeverre er een samenhang is met 
de kenmerken van de besturen. De solvabiliteit blijkt vaker in orde te zijn bij rooms-
katholieke en protestants-christelijke besturen dan bij andere denominaties. Er zijn geen 
systematische verschillen in solvabiliteit zichtbaar tussen besturen van verschillende 
omvang of met een verschillend onderwijsaanbod.
Voor havo/vwo-besturen is de liquiditeit vaker boven de 0,75 dan voor besturen met een 
ander onderwijsaanbod. Samenwerkingsbesturen presteren wat liquiditeit betreft vaker 
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voldoende dan andere denominaties. Tot slot hebben middelkleine besturen vaker vol-
doende liquiditeit dan andere besturen.

Financiële kengetallen en onderwijsrendement
De Inspectie van het Onderwijs concludeert dat er een zekere samenhang is tussen het 
optreden van financiële risico’s bij besturen en de aanwezigheid van zwakke scholen. 
In zowel het primair als het voortgezet onderwijs hebben besturen waar financiële risico’s 
zijn geconstateerd vaker een zwakke of zeer zwakke school of afdeling (Inspectie van het 
Onderwijs 2013a: 271). Dit is in lijn met de veronderstelling dat goed bestuur niet alleen 
zorg draagt voor gezonde financiën, maar ook voor kwalitatief goede dienst verlening.
We kijken hier of er een samenhang is tussen het oordeel van de onderwijsinspectie over 
het onderwijsrendement van afdelingen van scholen en de financiële positie van de bestu-
ren. Het oordeel over het onderwijsrendement is afkomstig van de zogenoemde Toezichts-
kaarten. We hanteren het percentage van de beoordeelde afdelingen per bestuur dat als 
onvoldoende wordt aangemerkt. Gemiddeld geeft de Inspectie jaarlijks ongeveer 10% van 
de beoordeelde afdelingen een onvoldoende. Dit varieert sterk tussen de besturen: bij 
meer dan de helft van de besturen zijn geen afdelingen met onvoldoende onderwijsren-
dement, maar er zijn ook besturen waar alle beoordeelde afdelingen zwak bevonden zijn. 
Het aandeel besturen dat één of meerdere afdelingen met onvoldoende onderwijsrende-
ment heeft, verandert in de loop der jaren niet.
Er is geen relatie tussen de aanwezigheid van afdelingen met onvoldoende onderwijs-
rendement en het saldo van inkomsten en uitgaven. Er lijkt wel een samenhang te bestaan 
tussen de aanwezigheid van één of meerdere afdelingen met onvoldoende onderwijsren-
dement en een lage liquiditeit. Voor de rentabiliteit (saldo van inkomsten en uitgaven én 
de financiële baten) en de solvabiliteit is die relatie niet duidelijk aanwezig. Het hebben 
van één of meerdere afdelingen met onvoldoende onderwijsrendement hangt wel weer 
samen met een combinatie van een lage solvabiliteit (weinig eigen vermogen) en een lage 
liquiditeit (weinig middelen op korte termijn). De vo -raad concludeert dat er geen verband 
is tussen het eigen vermogen als aandeel van de totale inkomsten (ofwel het weerstands-
vermogen) en de onderwijskwaliteit (vo-raad 2010). Samengenomen: een relatie tussen 
het onderwijsrendement en de financiële positie van de besturen is nauwelijks aanwezig.

3.8 Conclusie

Zowel de inkomsten als de uitgaven per leerling variëren fors tussen de verschillende 
groepen besturen. Er zijn met name verschillen naar onderwijsaanbod, omvang van het 
bestuur en de gemeentegrootte. De verschillen in inkomsten hebben te maken met de 
bekostiging van het rijk (verschillen naar onderwijsaanbod, vaste inkomstenvoet per 
school) en extra inkomsten van vooral gemeenten (bv. voor achterstandsleerlingen). 
De verschillen zijn niet toe te schrijven aan verschillen in denominatie. Hoewel de ver-
schillen in uitgaven tussen groepen van besturen min of meer sporen met verschillen in 
inkomsten, varieert het saldo van inkomsten en uitgaven fors tussen de besturen. In 2009 
heeft een vijfde van de besturen een negatief saldo van minstens 2,5% van de inkomsten. 
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In 2010 nemen de problemen toe: een derde van de besturen heeft dan zo’n sterk nega-
tief saldo. In 2012 zijn veel besturen weer uit de rode cijfers.

De spreiding binnen de groepen besturen is zo groot dat de onderzochte bestuurs-
kenmerken niet veel voorspellende waarde hebben voor de omvang van het saldo. 

De besturen met een negatief saldo in 2010 hebben hoge uitgaven per leerling. Dit komt 
vooral door een hoge inzet van personeel per leerling en relatief duur personeel. De in-
komsten spelen eveneens een rol: bij besturen met een negatief saldo zijn de inkomsten 
per leerling lager dan gemiddeld, vooral doordat zij naast de rijksbekostiging weinig in-
komsten hebben. Er zijn geen systematische verschillen gevonden tussen besturen met 
verschillend onderwijsaanbod, omvang of denominatie. Ook de krimpscholen komen in 
2010 niet vaker in de problemen dan andere besturen.

In de periode 2010-2012 slagen de besturen die in 2010 in de rode cijfers zaten, erin hun 
uitgaven te beperken. Zowel een gematigde toename van de personele uitgaven per fte 
als een sterke afname van het aantal leerlingen per fte leveren hieraan een bijdrage. 
Daarnaast zijn de materiële uitgaven veelal teruggebracht, met name door beperking van 
de huisvestingsuitgaven. Dit bevestigt het beeld dat uit de macroanalyse van de uitgaven 
naar voren kwam. De besturen die in 2012 nog in de problemen zijn gekomen, hebben 
gemiddeld echter wel te maken met een dalend aantal leerlingen (krimp).

Noten

1 We beschikken ook over gegevens van personeel en leerlingen over de schooljaren 2007/2008 en 

2008/2009 en financiële gegevens van het kalenderjaar 2008. De informatie over het ingezette per-

soneel voor het kalenderjaar 2008 (afgeleid uit de kalenderjaren 2007/2008 en 2008/2009) zijn echter 

erg laag. Dit komt doordat de inzet van personeel voor veel scholen niet bekend is voor het school-

jaar 2007. Daarom is afgezien van het analyseren van het kalenderjaar 2008 en beperken we ons hier 

tot de periode 2009-2012.

2 Multivariate analyses bevestigen dat onderwijsaanbod en omvang van het bestuur meer bepalend 

zijn voor de inkomsten en uitgaven dan de denominatie, zie bijlage B3.3.

3 De overige inkomsten zijn niet nader gespecificeerd, maar zullen voor een deel bestaan uit de ouder-

bijdragen.

4 Hiertoe zijn multivariate analyse uitgevoerd, zie bijlage B3.3.

5 Multivariate analyses die de verandering in het procentuele saldo en het ontstaan of wegwerken 

van tekorten relateren aan de bestuurlijke kenmerken hebben een lage verklaringsgraad en slechts 

sporadisch een structureel verschil tussen groepen besturen. Zie bijlage B3.3

6 De verandering van het aandeel tijdelijk personeel verschilt niet tussen besturen die al dan niet in 

2012 in de problemen zijn gekomen. Voor de overgang tussen 2009 en 2010 kan hierover geen uit-

spraak worden gedaan, omdat gegevens over tijdelijk personeel in over het kalenderjaar 2009 niet 

voorhanden zijn.
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Summary and discussion

The cost of learning

Changes in the financial position of secondary schools and differences between 
school boards

S.1  Investigation of the funding of secondary education

This report describes a study focusing on the financial situation in Dutch secondary edu-
cation. The report was compiled at the request of the Netherlands Court of Audit, which 
is investigating the background to the recent financial squeeze and deficits in the sector. 
This study seeks to provide an insight into developments in the income, expenditure and 
financial position of secondary schools. It is divided into two parts. The first part con-
tains a macro-analysis which describes developments at national level over the period 
1998-2012. It looks at which changes have taken place in school income and expenditure, 
and at the relationship between those changes and developments in student numbers 
and the deployment of staff and material resources (e.g. teaching materials, cleaning 
services, maintenance, energy, administration). In doing so, the study addresses the 
following questions: Is the increase in expenditure accompanied by an increase in staff 
deployment? What influences do changes in remuneration have? What is the relation-
ship between expenditure and income over time? What are the possible causes of the 
deficits that arose in the sector?

The second part of the study focuses on differences in the financial positions of school 
boards. This part of the study covers a shorter period (2009-2012). This was the period 
when the previous surpluses in secondary education reversed and became deficits. A key 
question here is whether the ability to manage on the available financial resources is 
related to particular characteristics of school boards, such as their size or the type of 
secondary education their schools offer. As in the macro-analysis, this part of the study 
looks closely at the origins of the financial deficits: did those deficits occur in certain 
groups of school boards? Is there a link between deficits and the way in which the avail-
able financial resources were used? We also investigate whether and how school boards 
managed to get themselves out of their financial difficulties again by deploying the avail-
able resources differently.

The study was carried out within a short period of time. That set limits on its design and 
scope. For example, the analysis of boards was exploratory in nature: the short time 
available meant it was not possible to construct more complex explanatory models. 
The quality of secondary education was also left out of consideration, with the excep-
tion of the transfer rate of students to the next school year (‘success rate’ or ‘educational 
 output’).
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S.2 Developments 1998-2012

Rising income, but reversal after 2010
The income received by school boards in the Netherlands in 2012 was one and a half 
times higher in real terms (after adjusting for inflation) than in 1998. The number of 
students rose by 8% over the same period, which means that real income per student 
rose by 39% between 1998 and 2012. The year 2010 marked a turning point in the trend 
in school income. Although the number of students continued to grow, there was drop 
in real-term income between 2010 and 2011, bringing an end to a long period of rising 
income. Although the income for the sector as a whole rose again slightly in real terms 
in 2012 compared with 2011 and 2010, the income per student was no higher in real terms 
than in 2010.

Since more than 90% of secondary school funding in the Netherlands comes from cen-
tral government, the growth in school income can be largely traced to an increase in 
government funding. The Dutch government made additional resources available over 
the period studied for a variety of purposes: to improve teachers’ pay; to promote educa-
tional quality; to improve schools’ material resources; and to carry out new tasks, such 
as providing textbooks. At the same time, the share of students eligible for supplementa-
ry funding also rose, enabling schools to provide extra care (students with an identified 
need for learning support or practical training, or special needs students  holding a per-
sonal budget).

Rising expenditure mainly due to higher spending per student
Expenditure also increased by around 50% in real terms between 1998 and 2012. This 
increase can be attributed to growing student numbers and rising expenditure per stu-
dent, with the rise in spending per student making a bigger contribution to the increase 
in overall spending than the growth in student numbers. Schools received steadily 
increasing student-based funding and also steadily increased their expenditure. In 
calculating the student numbers and the expenditure per student, we allowed for the 
increased proportion of special needs students in secondary schools and the improve-
ment in the transfer rate (which means that the calculated rise in spending per student 
cannot be ascribed to this). 2010 was a turning point for expenditure as well as income: 
expenditure reached its highest point in that year, before falling in real terms in 2011 and 
2012.

Reasons for increased spending per student
What is the background to the growth in spending per student? To gain an insight into 
this, we broke down the growth in real-term spending per student into the effects 
of staff deployment per student, the level of teachers’ pay (including employer’s con-
tributions) and the deployment of material resources. Viewed over the entire period 
1998-2012, each of these factors tends to push up spending per student: the number 
of students per f t e (full-time equivalent) staff member reduced; spending per f t e 
increased – both due to an increase in contractual pay rates and to a change in staff 
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 profile (from cheaper to more expensive staff ) – and more material resources were 
deployed per student.

The effects of student numbers and rising expenditure per student on total expendi-
ture are presented in table S.1 in the form of annual percentage changes. Viewed over 
the whole period 1998-2012, total expenditure increased in real terms by an average of 
2.9% per annum. Rising student numbers accounted for an annual increase in expendi-
ture of 0.9%, while expenditure per student increased in real terms by 1.9% per annum. 
The rise in real-term expenditure per student can be broken down into the deployment 
of more staff per student (annual effect: 0.5%), rising contractual pay rates (0.6%) and the 
shift from cheap to expensive staff (0.1%). Spending on material resources also had an 
upward effect on expenditure per student (annual effect: 0.6%).

Table S.1

Decomposition of average annual growth in real-term expenditure in secondary education, 1998-2012 

(in percentages)

1998-2003 2003-2007 2007-2010 2010-2012 1998-2012

real-term expenditure 4.2 2.1 4.1 –0.8 2.9

student numbersa 1.4 1.4 –0.2 0.6 0.9

real-term expenditure per studenta 2.8 0.7 4.4 –1.4 1.9
effect of staff/student ratio 1.7 0.0 1.0 –1.7 0.5
effect of real-term contractual pay rates 0.8 0.1 1.4 –0.3 0.6
effect of change in staff profile –0.7 0.0 0.7 1.5 0.1
effect of material resources 0.8 0.6 1.3 –0.8 0.6

a Adjusted for special needs students and transfer rate.

Source: scp

Individual periods
Underlying the picture for the overall period 1998-2012, clear differences can be dis-
cerned between individual periods within that timeframe. In the period 1998-2003, for 
example, spending per student increased mainly due to the deployment of more staff per 
student, and to a lesser extent because of increased spending on material resources and 
higher contractual pay rates. From 2003 to 2007, spending per student increased much 
less than in the preceding period. That spending increased sharply again between 2007 
and 2010, mainly due to rising contractual pay rates and increasing spending on material 
resources. The provision of textbooks with effect from 2009 plays a key role in this latter 
aspect. The deployment of staff and the change in the staff profile (from cheaper to more 
expensive staff ) also contributed to the sharp increase in spending per student in this 
period.
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Falling expenditure after 2010, but higher spending per fte staff member
The period 2010-2012 differs markedly from the preceding period. After rising sharply 
between 2007 and 2010, spending per student fell by 1.4% per year in real terms. 
The number of staff per student declined, savings were made on material resources and 
contractual pay rates reduced in real terms (due to the pay freeze for teaching staff ). 
The change in the staff profile (from cheaper to more expensive staff ) had a strong 
impact in driving up spending per student in this period. This shift was already visible in 
the preceding period and continued under the influence of the ‘job mix policy’ (agree-
ments on having more teachers in higher pay scales). The downward effect of the other 
factors (fewer staff and material resources per student, real-term fall in contractual pay) 
was stronger, however, so that the net effect was a reduction in spending per student in 
the most recent period.

Growth in expenditure per fte outstripped reimbursement from government
Expenditure per f t e staff member has increased faster than the amount per f t e on 
which the calculation of the lump sum funding from central government is based (the 
gemiddelde personeelslast - gpl ‘average personnel expenditure’). We can put forward a 
number of reasons for this. The terms of employment for school staff were better in 
practice in 2010 than would be justified by the salary headroom provided by central gov-
ernment, while some fringe benefits also involved additional expenditure. Furthermore, 
employers’ pension contributions were higher than expected in 2012 due to increases in 
the a bp staff pension scheme contributions to repair pension fund shortfalls. A longer-
standing factor is the ‘ba po’ scheme, which is designed to enable older staff to continue 
working for longer and allows those aged over 52 to reduce their working hours whilst 
still being paid for a proportion of the unworked hours. Use of this scheme is increasing, 
but that increase is not being compensated for in the budget provided by central govern-
ment.

Development and elimination of financial deficits
From 2007 onwards, expenditure rose faster than income. Partly because of the growing 
disparity between spending per f t e and the funding received from government, this 
gap between income and expenditure widened further from 2009. This pushed the sec-
tor into the red in 2009, and even more so in 2010. The task now was to curb spending 
and reduce deficits. Given the continuing increase in spending per f t e and the failure of 
income to keep pace with this increase, there was no alternative but to cut back on staff 
and material resources. By applying these measures, the sector managed to return to 
positive territory in 2012.

Solvency and liquidity
The solvency of the secondary education sector (the degree to which the assets of school 
boards are sufficient to accommodate normal financial risks) is above the trigger value 
applied by the Dutch Inspectorate of Education, despite falling slightly in the years after 
2007. The liquidity of the sector (the degree to which school boards are able to meet their 
short-term commitments) declined for a number of years in succession, but is also still 
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well above the trigger value set by the Inspectorate for financial risk exposure. A small 
group of school boards (8%) fell below the trigger value for solvency in 2012, while a 
slightly larger group (16%) fell below the liquidity trigger value in that year.

S.3  Analysis of school boards 2009-2012

Differences in income and expenditure
There are wide differences between the different groups of school boards as regards both 
income and expenditure per student. Income and expenditure per student are highest 
on average at schools providing only pre-vocational secondary education (vmbo) and 
lowest at schools providing senior general secondary/pre-university (havo/vwo) or junior 
and senior general secondary and pre-university (mavo/havo/vwo) programmes. The 
high income and expenditure of vmbo school boards are due in part to the presence 
of students receiving learning support or following practical training. The size of the 
board also has an influence; smaller boards have slightly higher income and expenditure 
per student than larger boards due to the flat rate components in the funding schemes. 
There are also differences in the income and expenditure of schools with different 
denominations, though these are more connected to the educational programmes 
offered than to the denomination itself. School boards in large municipalities have both 
higher expenditure and higher income. Their income from the local authority, in par-
ticular, is higher, while they spend more on accommodation.

Balance of income and expenditure, and characteristics of boards
The differences in expenditure between groups of school boards broadly correspond 
with the differences in income. Nonetheless, there are wide differences in the balance 
between income and expenditure. In 2009, one in five school boards showed a negative 
balance of 2.5% or more (as a percentage of income). This picture deteriorated mark-
edly in 2010 and 2011, when one in three boards had a sharply negative balance (2.5% or 
more). Many boards moved back towards a positive balance in 2012. That corresponds 
with the developments at macro-level – 2010 and 2011 were the years with the biggest 
deficits – and suggests that many boards needed time to resolve their financial difficul-
ties.

When looking at which kinds of boards have problems with the balance of income and 
expenditure, it is apparent that, broadly speaking, boards of schools with a broader edu-
cational offering (schools offering mavo/havo/vwo and vmbo/havo/vwo programmes) 
appear to have had had fewer financial problems in 2010 than ‘narrow’ boards (schools 
offering only (vmbo or only havo/vwo programmes). Smaller boards also had a lower 
balance of income and expenditure than larger boards. In 2012, the larger boards were 
more frequently back in positive territory, while the smaller boards, as in previous years, 
were often still in the red. School boards in medium-sized municipalities often have a 
lower balance of income and expenditure than other boards. There is no systematic dif-
ference in this balance between boards of differing denominations. Nor do we find an 
unambiguous relationship with a reduction in student numbers (shrinkage schools). 
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School boards with a shrinking number of pupils got into financial difficulties more 
often than other boards in 2012. However, that was not the case in 2010. There are thus 
some differences in the average balance between certain groups of school boards, 
but the spread within those groups is wide. The characteristics of the boards studied 
therefore do not have much predictive value for the size of the balance of income and 
expenditure.

High expenditure per student by boards with deficits
School boards with a negative balance in 2010 were spending a relatively large amount 
per student. This is linked to the high deployment of staff per student; evidently, these 
boards were not able to adapt their staff deployment to their financial resources quickly 
enough. At the same time, these boards employed relatively expensive staff, also putting 
pressure on expenditure. Low income also plays a role, however: the income per student 
was below average at school boards with a negative balance, largely due to the securing 
of relatively little income to top up the central government funding.

How did the negative balances arise in 2010?
School boards which found themselves in the red in 2010 saw both a below-average 
increase in income per student and a sharp increase in expenditure per student, in terms 
of both staff and material resources. The increase in staff expenditure per student is 
linked to the deployment of more – and more expensive – staff than in the previous year.

How do boards resolve a negative balance?
Most school boards had moved out of the red in 2012. Here again, it is not just the trend 
in expenditure that appears to play a role, but also the development in income: boards 
that were in the red in 2010 but not in 2012 saw an above-average increase in income 
per student between 2010 and 2012, while expenditure fell over the same period due to 
a reduction in staff deployment combined with a limited increase in the cost of staff. 
Boards which managed to turn their balance of income and expenditure from negative 
to positive between 2010 and 2012 also often reduced their spending on mat^S 
erial resources per student; in particular, savings were made on accommodation.

S.4  Discussion

Squeeze despite higher income
Both income and expenditure in Dutch secondary education have increased sharply 
since the end of the 1990s: higher staff deployment, more expensive staff and rising 
spending on material resources. Despite the rise in income, however, the secondary edu-
cation sector experienced an operational deficit in 2009, which worsened substantially 
in 2010. At first sight, this concurrence of rising income and financial deficits appears 
paradoxical. However, throughout the entire period, extra funds were made available 
which were earmarked for a specific purpose: increased spending on existing tasks, 
intensification of policy, new tasks, improved terms of employment, etc. The room 
for manoeuvre of school boards is constrained by agreements on the deployment of 
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resources for things such as additional tasks or on staff terms of employment. This can 
put pressure on school board finances despite increased income. We have shown that 
spending increased more than income in the run-up to 2010. More staff were deployed 
and staff became more expensive. As the negotiated pay settlements for 2010 and the 
financial headroom offered by the government in that year were out of line with each 
other, deficits arose which continued in the subsequent years.

Given the demands placed on secondary education, our data do not allow us to de-
termine how the available resources relate to the more or less necessary items of 
expenditure. That falls outside the scope of this study, and we are therefore unable to 
indicate whether there is a gap between income and more or less necessary expenditure 
items, nor whether that gap has widened or narrowed over time.

Adjustment of expenditure mainly through staff reductions
From 2010 onwards, the sector was faced with the challenge of curbing spending and 
reducing the deficits that had arisen. Despite this, wage costs per employee actually 
increased further in 2011 and 2012. Although contractual pay reduced in real terms, this 
was more than cancelled out by a shift from cheaper to more expensive staff. The sector 
evidently saw no opportunity to influence the development of wage costs per employee. 
If existing agreements mean that adjusting the price of staff is not an option, the only 
way of cutting staff costs is to reduce the staff volume. School boards achieved this by 
exploiting natural wastage and not extending temporary appointments. Costs were also 
reduced by making savings on material resources. Making use of both these cost-saving 
measures enabled the sector to return to the black in 2012.

Expenditure and quality
What is the relationship between the rise in expenditure in the years up to 2010, and the 
subsequent fall, and the quality of secondary education? Our analyses shed only limited 
light on the correlation between spending levels and educational quality. In calculating 
spending per student for the sector as a whole, we took into account only the degree 
to which students transfer to the next school year and achieve a secondary education 
qualification, and the growth in the number of special needs students. Other aspects of 
educational quality (e.g. quality of the teaching process, safety at school, well-being) and 
extra tasks assigned to secondary education were not included in the analyses. We are 
therefore unable to draw any conclusions about changes in spending levels and changes 
in the quality of secondary education in a broader sense.

As stated, the reduction in expenditure after 2010 was achieved mainly by reducing staff 
deployment. Where this involves teaching staff, this increases the student/teacher ratio, 
leading to larger classes or possibly to teachers having to deliver more lessons. It has 
been calculated for the sector as a whole that the number of students per teacher has 
increased in recent years by 1.3 (Lubberman et al. 2013). It is known from the research 
literature that a change in class size has limited consequences on learning outcomes, 
as long as the changes in class size are small. (Webbink et al. 2009; Van Elk et al. 2011). 
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We do not in fact know how the actual size of classes has developed as a result of the 
change in staff numbers. Moreover, a change in the number of students per teacher at 
individual schools may be greater or smaller than the national change.

At the same time as the number of teachers reduced, their pay improved. Better pay does 
not immediately lead to better quality of teachers, but could undoubtedly contribute 
in the longer term to boosting the appeal of teaching as a career and to the ability of 
schools to recruit staff.

An administrative factor?
In looking at school boards, we attempted to devise a typology for those boards which 
got into financial difficulties. That proved difficult: the occurrence of financial deficits 
was not limited to school boards of a certain size, with a certain educational offering, of 
a certain denomination or in a certain municipality size. The differences within groups 
of school boards are often greater than the differences between groups. We do however 
see a relationship between the deployment of resources and changes in those resources. 
Not all boards managed to adapt the deployment of staff and staff expenditure per f t e 
to the available resources. Why some boards managed to do this better and more quickly 
than others is something we are not able to determine based on this exploratory study. 
It may be linked to a difference in circumstances, but it may also be that boards differ in 
their ability to pursue financial policy.
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