
Wijziging groeiregeling en bepaling bekostigingsgegevens 

 

Op 4 mei heeft de minister van OCW een besluit genomen over ondermeer de 

groeiregeling per 1 augustus 2010. Dit is een wat verborgen besluit, omdat het 

deel uitmaakt van een ander besluit, namelijk om met ingang van 1 oktober van 

dit jaar de gegevens in BRON te gaan gebruiken voor bepaling van de 

bekostigingsgegevens. 

 

Er zijn drie relevante bestanddelen in de nieuwe regeling. 

1) In en uitschrijven leerlingen bij BRON 

a) Leerlingen  moeten worden ingeschreven bij BRON op de dag waarop de leerling 

de school bezoekt. Uitzondering: als de leerling de school op de eerste schooldag 

bezoekt, wordt deze ingeschreven per 1 augustus van dat schooljaar, tenzij de 

leerling op dat moment nog geen 4 jaar is. 

b) De leerling wordt voortaan uitgeschreven op de laatste dag dat deze de school 

bezoekt (dat is dus anders dan tot op heden. Uitzondering: de leerling die de 

school na de laatste schooldag verlaat, wordt uitgeschreven per 31 juli van dat 

schooljaar. 

2) Bepaling van bekostigingsgegevens 

a) Omdat leerlingen direct bij BRON worden ingeschreven, behoeven er vanaf 1 

oktober van dit jaar geen telformulieren meer te worden ingezonden. Het 

ministerie stelt ambtshalve de telgegevens vast zoals die bij BRON staan 

geregistreerd op 1 oktober en meldt die terug naar het schoolbestuur. Op basis 

van die telgegevens wordt vervolgens de bekostiging bepaald. 

b) De groeiregeling wordt voortaan op bestuursniveau bepaald. Het principe blijft 

3%+13 ten opzichte van 1 oktober van het voorgaande jaar. Maar omdat 

DUO/CFI de telgegevens uit BRON kan halen wordt ook ambtshalve de groei 

vastgesteld en worden op grond daarvan groeimiddelen toegekend als de drempel 

bereikt is. Peildatum blijft de 1e van de maand. Nadeel van deze nieuwe werkwijze 

is, dat niet meer de optimale groeiteldatum kan worden gekozen (het was tot op 

heden soms handig een maand te wachten met tellen omdat er dan zoveel meer 

leerlingen waren ingeschreven dat er meer groeimiddelen beschikbaar werden 

gesteld). Omdat deze nieuwe werkwijze pas op 1 oktober ingaat, zullen besturen 

die groei willen realiseren per eerste schooldag of 1 september in dat geval nog 

alle telformulieren van alle scholen moeten indienen. De groei per eerste 

schooldag wordt weer teruggerekend tot 1 augustus van dat schooljaar. 

c) De groeiregeling voor bijzondere situaties (26 leerlingen erbij in april of mei of 

april en mei) blijft bestaan, maar wordt voortaan ook op bestuursniveau bepaald. 

3) Aanpassing bekostigingsparameters. 

In de berekening van de loonsubsidie is een variabele die het aantal formatieplaatsen 

per leerling bepaalt. Vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten dat er 10 miljoen 

euro beschikbaar moest komen voor humanistisch  vormend en godsdienstonderwijs. 

Voor het schooljaar 2009-2010 is dat opgelost door eenmalig de vergoeding voor BPA 

te verlagen met € 7,73 per leerling.  

a) Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is die verlaging ongedaan gemaakt. 

Daarvoor in de plaats is het aantal formatieplaatsen per leerling in de loonsubsidie 

met 0,0001 verlaagd. (onderbouwleerlingen van 0,0596 naar 0,0595 en 

bovenbouwleerlingen van 0,0415 naar 0,0414.  

b) Bovendien worden de parameters voor bepaling van het aantal groepen in de 

Materiele vergoeding (VELO, Londovergoeding) vereenvoudigd. Deze waren nog 

gebaseerd op het oude formatiebudgetsysteem. Per 2011 wordt de formule 

vereenvoudigd tot: 

A+B+C+D, waarbij  

A = 0,05 x leerlingen van 4-7 jaar 

B = 0,0343 x leerlingen vanaf 8 jaar 

C = 1,5642 – 0,0115 x leerlingen (dit is de kleine scholentoeslag) 

D = 0,0179 x het schoolgewicht 



 

Met deze aanpassingen wordt een bezuiniging geëffectueerd en worden de 

bekostigingsparameters aangepast een de nieuwe situatie. Nadere informatie is 

verkrijgbaar bij l.albers@avs.nl 
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