
Wetsvoorstel: bekostiging 
primair onderwijs
voor iedereen eenvoudiger

De huidige bekostiging in het primair onderwijs is erg ingewikkeld. Daarom wordt de 
bekostiging vereenvoudigd. Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor: basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden po en vo. 

Minder complex 
De huidige bekostiging is 
gebaseerd op een groot aantal 
variabelen en parameters.  
Dit gaat terug van meer dan 130 
naar ongeveer 30.

Minder sturend
Van de huidige bekostiging gaat 
soms een onbedoeld sturende 
werking uit. Doordat de 
bekostiging uit verschillende 
geldstromen bestaat, lijkt het soms 
of dit geld alleen bedoeld is voor 
een specifiek doel. Dit is niet 
het geval: besturen hebben 
bestedingsvrijheid. Daarom 
worden de verschillende 
geldstromen zoveel mogelijk 
samengevoegd tot één bedrag 
dat besturen naar eigen inzicht 
mogen besteden. 

Beter te voorspellen
De te ontvangen bekostiging is 
soms lastig te voorspellen. 
Dit wordt verbeterd door de 
volledige bekostiging per 
kalenderjaar vast te stellen. 
De teldatum verschuift hiermee 
van 1 oktober naar 1 februari, 
uit het vorige kalenderjaar. 
Bijvoorbeeld: de bekostiging voor 
kalenderjaar 2023 wordt 
vastgesteld op basis van de 
teldatum 1 februari 2022.

Wat levert de vereenvoudiging op?
 De vereenvoudiging van de bekostiging helpt besturen om betere  
keuzes te maken die passen bij de eigen visie en lokale situatie. 

 Ook voor andere betrokkenen zoals de Raad van Toezicht, schoolleiders 
en (gemeenschappelijke) MR-en wordt de bekostiging inzichtelijker. 

 Tot slot leidt de vereenvoudiging tot een verlichting van de administratieve lasten 
voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. 



Hoe doen we dit?
Eén basisbedrag per leerling en per school
• Er wordt niet meer gecorrigeerd voor de gemiddelde leeftijd van de leraren op school.
• Leerlingen in de onderbouw en bovenbouw worden voor hetzelfde bedrag bekostigd,  

ongeacht de leeftijd.
• De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd tot één bedrag.

De bekostiging gaat over van schooljaar naar 
kalenderjaar. Daarom wordt de teldatum 
verschoven van 1 oktober naar 1 februari, uit het 
vorige kalenderjaar.

De wijze van bekostiging van het speciaal 
basisonderwijs wordt gelijk  
aan het (voortgezet)  
speciaal onderwijs. 

Het wetsvoorstel wordt budgetneutraal uitgevoerd. Dit betekent dat het 
totale bedrag voor de bekostiging van het primair onderwijs gelijk blijft. 
Wel wordt dit bedrag anders verdeeld over de scholen, waardoor er 
herverdeeleffecten ontstaan. Voor de eerste drie jaren is er een 
overgangsregeling zodat besturen de tijd krijgen om hun uitgaven aan 
te passen aan de nieuwe financiële situatie.

Meer informatie
De inwerkingtreding is voorzien voor 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-primair-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-primair-onderwijs



