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Over it’s public en de it’s public open decks

it’s public is een strategisch adviesbureau voor de publieke sector, onderwijs is één van de beleidsterreinen waarop we veel actief zijn. Bezoek onze website om meer te weten te komen 
over it’s public (www.itspublic.nl)

it’s public gelooft in open source advies. We dragen hier actief aan bij door a) inzichten uit onze projecten te delen en b) zelf inzichten te ontwikkelen op maatschappelijke relevante 
onderwerpen onder de noemer it’s public open decks. Open decks hebben als doel te inspireren in methodiek en vorm, en te informeren over het specifieke onderwerp.

Voor meer details zie de laatste pagina van dit document

Achtergrond en doel van document

De bekostiging van het primair onderwijs in Nederland is één van de belangrijkste sturingsmiddelen die de centrale en decentrale overheid heeft om 
het onderwijs te beïnvloeden. Of het nu gaat om onderwijskwaliteit, het lerarentekort, onderwijsachterstanden, onderwijshuisvesting of het het 
jaarlijkste uitje voor de leerlingen, de bekostiging van het onderwijs speelt hierin altijd een rol. 

Dit document heeft als doel om de bekostiging en de effecten daarvan op verschillende (type) scholen inzichtelijk te maken en op deze manier bij te 
dragen aan een onderbouwd debat over eventuele wijzigingen.
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De bekostiging van het Nederlandse primair onderwijs komt uit drie bronnen:

▪ Rijksbijdrage: ruim 94% van de bekostiging komt direct vanuit het Rijk. Dit wordt grotendeels direct naar schoolbesturen gestuurd als één 
bedrag, de zogenaamde lumpsumbekostiging. Het merendeel van de bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen dat een school heeft. Een 
deel van de financiering wordt echter anders bepaald:

- Onderwijsachterstandsmiddelen: betreffen financiële middelen die worden gebruikt om additionele begeleiding in te zetten op scholen waar 
veel leerlingen zitten met een grote kans op leerachterstanden

- (Zeer) kleine scholentoeslag: betreffen middelen die worden gebruikt om kleine scholen levensvatbaar te houden. De toeslag wordt verstrekt 
aan alle scholen met minder dan 145 leerlingen (hoe kleiner hoe hoger de toeslag)

- Directietoeslag: betreft een vast bedrag per school onafhankelijk van het aantal leerlingen

▪ Gemeentebijdrage: 2,5% van de financiële bekostiging komt vanuit de gemeente. Daarnaast stellen gemeenten onderwijshuisvesting 
beschikbaar en verzorgen zij bijdragen in natura.

- Gemeenten verstrekken via diverse programma’s directe subsidies aan schoolbesturen. Voorbeelden zijn een subsidie voor een conciërge of 
bijvoorbeeld schoolzwemmen.

- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. De gebouwen worden door de gemeente gebouwd en beheerd en kostenloos 
beschikbaar gesteld aan de scholen.

- Gemeenten organiseren vaak ook eigen programma’s waaraan scholen kostenloos kunnen deelnemen. Voorbeelden zijn schooltuinen of 
schoolprogramma’s rondom burgerschap of gezond eten.

▪ Derdenbijdrage: 3,5% van de financiele bekostiging komt van derden. De belangrijkste post hier is de vrijwillige ouderbijdrage.

- Schoolbesturen ontvangen direct geld van de ouders van de leerlingen via de ouderbijdrage.

Samenvatting (1/3)

Werking van de bekostiging
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Bekostiging vanuit het Rijk verschilt sterk per school, van gemiddeld 6.000 euro per leerling tot aan uitschieters tot 10.000 euro per leerling

▪ Verschillen komen voornamelijk door onderwijsachterstandgelden en de kleinescholentoeslag. De onderwijsachterstandsgelden gaan 
voornamelijk naar de Randstad, de middelen voor de kleinescholentoeslag gaan vooral naar Noord-Oost Nederland

- De kleinescholentoeslag gaat voor ongeveer tweederde naar kleine scholen in kleine kernen en voor ongeveer eenderde naar kleine scholen in 
grote gemeente

▪ Op totaalniveau ontvangt de G5 ca. 200 euro per leerling meer van het Rijk dan de rest van Nederland, primair door de 
onderwijsachterstandsgelden

▪ Verandering in bekostiging per leerlingen worden vooral gedreven door relatieve groei of krimp van een school, bij een krimpende school zorgen 
de vaste financieringselementen voor een toename van de bekosting per leerling

Gemeentebekostiging in financiële zin speelt vooral in de grote gemeenten een rol, daarbuiten is de rol beperkt

▪ Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag investeren gemiddeld ca. 500 euro per leerling per jaar in het onderwijs 

▪ Hoe kleiner de gemeente hoe kleiner de gemeentelijke investeringen in het onderwijs, buiten de G40 investeren gemeenten ca. 40 euro per 
leerling per jaar

Bij derdenbekostiging speelt vooral ouderbijdrage een rol, deze varieert van 0 euro per leerling tot maximaal 1.500 euro per leerling per jaar

▪ Merendeel van de scholen heeft een ouderbijdrage van ca. 0-100 euro per leerling per jaar

▪ Ongeveer 600 scholen hebben een bijdrage boven de 100 euro en ongeveer 80 een bijdrage boven de 500 euro, met name conceptscholen 
(algemeen bijzonder en antroposofisch) hebben vaak in hogere bijdrage

▪ Een deel van ouderbijdrage wordt als gift verstrekt aan scholen en is daarmee fiscaal aftrekbaar, hierdoor betaalt de Rijksoverheid deels mee aan 
de ouderbijdrage

Samenvatting (2/3)

Belangrijkste inzichten
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Van de kleinescholentoeslag gaat ca. 
61% naar kleine dorpskernen en 32% 

naar kleine scholen in grote 
gemeenten. 

61,4%

Kleine kernenGrote gemeenten

32,4%

De meeste scholen vragen een ouderbijdrage rond 
het Nederlands gemiddelde, maar met name op 

antroposofische en algemeen bijzondere  scholen ligt 
de bijdrage hoger. Op sommige scholen kan het zelfs 

oplopen tot 1.500 euro.
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Samenvatting (3/3)

Belangrijkste inzichten

De G5 investeert bijna 500 euro per 
leerling per jaar in het onderwijs. Dit 

wordt vooral gedaan door 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Utrecht.
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NL Midden Klein G40 G5



Onderwijsachterstanden
De achterstandsscore van een leerling wordt (per 1-1-2019) vastgesteld op basis van 
o.a. het opleidingsniveau van de ouders van het kind, het land van herkomst van de 
ouders, de verblijfsduur van de ouders en of de ouders van het kind in de 
schuldsanering zitten.

Schoolgewicht
Het schoolgewicht geeft aan met hoeveel leerlingen met een onderwijsachterstand 
een school te maken heeft en hoe zwaar deze achterstand is. Het schoolgewicht 
wordt gegeven op een schaal van 20 tot 40. Scholen met een schoolgewicht onder 
de 25 zijn scholen waar vrijwel geen van de leerlingen een onderwijsachterstand 
heeft. Scholen met een schoolgewicht boven de 35 zijn scholen waar veel van de 
leerlingen een onderwijsachterstand hebben. Tussen de 25 en 30 is de lage 
middenmoot en tussen 30 en 35 is de hoge middenmoot.
Schoolgewicht is een van de variabelen die belangrijk is bij het bepalen van de 
Rijksbijdrage aan scholen

Kleine scholen
Een school wordt als klein aangemerkt als deze minder dan 145 leerlingen heeft. 

G5
Dit zijn de 5 grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en 
Almere) van Nederland wanneer er gekeken wordt naar de schoolgaande populatie. 

Belangrijke termen in het document
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Gemeentebijdrage1

Invulling verschilt per gemeente

Bijdragen van derden
Hoofdzakelijk ouderbijdragen, 
verhuur en detachering

Rijksbijdrage
Voor materieel en personeel

Bekostiging, € mld

Bekostiging, € mld

Bekostiging, € mld

94,0%

2,4%

3,7%

Inkomsten scholen

Scholen ontvangen geld van het Rijk, gemeenten en derden
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1 Bijdragen in natura zijn hier niet meegenomen

Totale inkomsten van po scholen, 2015-’16 tot 2019-’20

2018-’192015-’16 2017-’182016-’17

7,1

2019-’20

7,57,2 8,18,0

0,2

20192015 2016 2017

0,20,2

2018

0,2

2015 2016 20182017 2019

0,3 0,3 0,3 0,3

Geen data 
beschikbaar

Geen data 
beschikbaar

Totaaloverzicht

Bron: Open Duo; it’s public analyse



Een gemiddelde school heeft een begroting van 1,4 miljoen
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1 Bijdragen in natura zijn hier niet meegenomen

Inkomsten en uitgaven van een gemiddelde po school (226 leerlingen), 2018-’19

Gemeentebijdrage1

Invulling verschilt per gemeente

Bijdragen van derden
Hoofdzakelijk ouderbijdragen, 
verhuur en detachering

Rijksbijdrage
Voor materieel en personeel

1.272.000
94,0%

32.000
2,4%

50.000
3,7%

94,0%

2,4%

3,6%

Personeelslasten
Lonen, pensioen en sociale lasten

Afschrijvingen
Van zowel materiële als 
immateriële activa

Huisvestingslasten
Waaronder verzekeringen,
onderhoud en schoonmaak

Overige lasten
Waaronder administratie,
leermiddelen en apparatuur

1.107.000
81,8%

34.000
2,5%

99.000
7,3%

113.000
8,4%

Inkomsten
1.365.000

5.988 /leerling

Uitgaven
1.365.000

5.988 /leerling

Bron: Open Duo; it’s public analyse

Totaaloverzicht



Scholen ontvangen gemiddeld tussen de 5.000 en 6.000 euro per 
leerling; maar er zijn ook uitschieters tot 10.000

1 Dit bevat de totale rijksbijdrage, de gemeentebijdrage en de ouderbijdrage (de ouderbijdrage is maar een deel van de bijdragen van derden)

# scholen gegroepeerd naar bekostiging per leerling, 2018-’191

66

751

499
360

257
193

90 68 57
161

7.000 - 7.500

1.949

4.500 - 5.000 6.000 - 6.5005.000 - 5.500 5.500 - 6.000 8.000 - 8.5007.500 - 8.0006.500 - 7.000 8.500 - 9.000 9.000 - 9.500 9.500 - 10.000 10.000+

1.752

€ Bekostiging per leerling

Aantal 
scholen

Schoolgrootte/Schoolgewicht

10Bron: Open Duo; it’s public analyse

Totaaloverzicht



Bekostiging/leerling naar schoolgrootte

Verschillen in financiering worden vooral verklaard door schoolgrootte 
en schoolgewicht
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1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data.

Bekostiging per leerling voor de bekostigingsbronnen die het meest verschillen tussen scholen en groei percentage tov 2015-’16, 2018-’19

Onderwijsachterstandentoeslag

(Zeer) kleinescholentoeslag

Directietoeslag

Gemeentebijdrage1

Ouderbijdrage1

Totaal (specifieke financiering)

Bekostiging/leerling naar schoolgewicht

<145 145-300 500+300-500 25- 25-30 35+30-35

267
(-2%)

155
(-8%)

89
(-9%)

53
(-9%)

91
(+3%)

120
(-4%)

163
(+1%)

219
(+4%)

31
(+15%)

77
(+31%)

54
(+25%)

52
(+21%)

163
(-16%)

193
(-7%)

214
(-9%)

167
(+13%)

0
(+0%)

546
(+15%)

0
(+0%)

0
(+0%)

1.129 544 516467

146
(-8%)

154
(-7%)

130
(-5%)

97
(-10%)

180
(-8%)

102
(+1%)

114
(-1%)

352
(+0%)

141
(+5%)

50
(+16%)

46
(+27%)

33
(+31%)

140
(+1%)

19
(-16%)

11
(-4%)

1.219
(-8 %)

104
(+27%)

9
(-3%)

66
(+36%)

60
(+29%)

Aantal 
leerlingen

Gewicht

438 363 1.828546

Totaaloverzicht



Inhoud
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Het Rijk financiert scholen zodat zij hun taken kunnen uitvoeren. Om de rijksbijdrage zo goed mogelijk over scholen te verdelen, zijn er 
verschillende toeslagen. Een aantal hiervan, zoals de materiële bekostiging, de personele bekostiging voor onderbouw, bovenbouw, prestatiebox 
en het personeel en arbeidsmarktbeleid worden generiek verdeeld over de scholen aan de hand van hun leerlingaantallen. Er zijn echter drie 
subsidies waar de verschillen tussen scholen duidelijk worden. Daar wordt in dit hoofdstuk op ingegaan:

▪ De onderwijsachterstandentoeslag (OAB) wordt toegekend aan scholen op basis van de verwachte achterstand van leerlingen. De 
achterstandsscore wordt (per 1-1-2019) vastgesteld op basis van o.a. het opleidingsniveau van de ouders van het kind, het land van herkomst van 
de ouders, de verblijfsduur van de ouders en of de ouders van het kind in de schuldsanering zitten.

▪ De (zeer) kleinescholentoeslag wordt toegekend aan scholen met minder dan 145 leerlingen. Het toegekende bedrag is afhankelijk van het 
leerlingenaantal: scholen met minder leerlingen krijgen een hogere toeslag per leerling dan scholen met meer leerlingen. Deze toeslag is er om te 
zorgen dat ook kleine scholen in kleine kernen kunnen blijven bestaan en om de pluriformiteit van scholen te waarborgen.

▪ De directietoeslag is een vast bedrag per school voor de directie. Hoewel deze toeslag niet verschilt per scholen, verschilt het bedrag per leerling 
daardoor wel. Scholen met minder leerlingen krijgen meer directietoeslag per leerling dan scholen met meer leerlingen. Hierdoor functioneert de 
directietoeslag als een soort kleinescholentoeslag.

Samenvatting
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Soort bekostiging Totale bekostiging, 
€mln

Gem. bekostiging per 
leerling

Materiele bekostiging

Groepsafhankelijke materiele bekostiging 518,5 368

Leerlingafhankelijke materiele bekostiging 574,6 408

Aanvullende materiele bekostiging 4,9 3

Subtotaal materiele bekostiging 1.098,0 779

Personele bekostiging

Onderbouw 2.881,6 2.046

Bovenbouw 2.503,5 1.458

kleinescholentoeslag 101,1 72

Zeer kleinescholentoeslag 0,1 0,1

Drievierde opslag nevenvestigingen 5,3 4

Bestrijding onderwijsachterstanden 297,7 211

Directietoeslag 191,9 136

Personeel en arbeidsmarkt beleid (incl werkdrukgelden) 1.212,5 861

Prestatiebox 276,7 196

Subtotaal personele bekostiging 7.020,4 4.984

Totaal Rijksbijdrage 8.118,4 5.763

Rijksbijdrage
Overzicht van de verschillende soorten bekostiging, schooljaar 2019-’20

Bron: Open Duo; it’s public analyse 14

Ca. 8,1 
miljard

94% van totale 
bekosting po

Rijksbijdrage



0,6 0,6
0,0

2017

0,5

0,6
0,0

2018

0,0
0,6
0,0

2019

1,1 1,11,1

0,5 0,5

0,6

2016

0,5

1,1

2015

1,1

0,5

0,0

1,6% -0,3% 1,2% 1,0%

De personele bekosting is sinds 2015 met ca. 1 miljard gestegen, de 
materiële bekostiging is nagenoeg gelijk is gebleven

1 Onder algemeen vallen de bekostiging voor Onderbouw, Bovenbouw en Drievierde opslag nevenvestigingen

Rijksbijdrage, schooljaar 2015-’16 tot 2019-’20

0,1

1,2

4,7

0,9

0,2
0,2

0,1

2017-’18

0,1
0,3

0,1
0,2 0,3

2019-’202015-’16

0,2

4,9

0,1

0,1

4,6

0,2

0,2

4,5

0,8

6,2 0,3

6,4

6,9 7,0

0,2

4,9

1,1
0,2

0,1

2016-’17

0,1
0,2

0,1

0,8

0,2

0,1

0,1

2018-’19

6,0

2,4%
4,2%

7,3% 1,9%

De bekosting voor het onderwijs bestaat uit twee 
delen: personele bekostiging (ca 85-88% % van 
totale bekostiging) en materiële bekosting (ca. 1,1 
mjd, 12-15% van totale bekostiging).

Een aantal zaken hebben effect op de ontwikkeling 
van de personele bekostiging hiernaast:

▪ Het bedrag voor impulsgebieden is in 2019 
overgegaan naar de bestrijding 
onderwijsachterstanden

▪ In 2018 is 270 miljoen geïnvesteerd in 
leerkrachtensalarissen

▪ In 2019 is 70 miljoen geïnvesteerd in de afschaffing 
functiemix en leerkrachtensalarissen

▪ Bij de start van het huidige regeerakkoord (2017) is 
er 20 miljoen extra gekomen voor kleine scholen

▪ Vanaf 2020 is er 16,5 miljoen extra voor vso-
diplomagerichte leerweg (tbv salaris)

▪ Daarnaast is er een incidentele toevoeging van 150 
miljoen voor het verbeteren van 
arbeidsvoorwaarden, uitgekeerd in 2019 aan de 
besturen en verwerkt in een eenmalige extra 
salarisuitkering in 2020.

De materiële bekostiging blijft in tegenstelling tot de 
personele bekostiging nagenoeg gelijk in de 
afgelopen 5 schooljaren.

Personele bekostiging schooljaar 2015-’16 tot 2019-’20, 
€ mjd

(Zeer) kleine scholentoeslag

Bestrijding onderwijsachterstanden

Prestatiebox

Directietoeslag

Impulsgebieden

Personeel en arbeidsmarkt beleid

Algemene personele bekostiging

+16%

Hierin zijn 0,3 mld 
werkdrukmiddelen 
verwerkt, verdeeld 
over schooljaar 
2018-’19 en 2019-
’20

Dit is €220 per 
leerling
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1

Bron: Open Duo; it’s public analyse

Aanvullend

Leerlingafhankelijk

Groepsafhankelijk

+3%

Materiële bekostiging schooljaar 2015-’16 tot 2019-’20, 
€ mjd

Rijksbijdrage



343 356 356 364 368

382 387 393 401 408

2017

3 3

2015

3 3

2016 2018

3

2019

728 752746 768 779

2,6% 0,8% 2,1% 1,5%

Per leerling is de totale bekostiging toegenomen met ca. 20%

1 Onder algemeen vallen de bekostiging voor Onderbouw, Bovenbouw en Drievierde opslag nevenvestigingen

Rijksbijdrage per leerling, schooljaar 2015-’16 tot 2019-’20

553 564
599

797 861

82

194 196

106

106
211

84

68

71

3.159 3.477

136

173

2018-’19

72

2019-’20

3.324

139

109

654.121
150

83

4.493

132

4.264

2015-’16

4.863
4.984

3.507

64

135

2016-’17 2017-’18

148
88117

3.069

83

3,5%
5,4%

8,2%
2,5%

Het Rijk bekostigt per po leerling bijna 5.000 euro voor 
onderwijspersoneel, en bijna 800 euro voor materieel.

Door additionele investeringen in het onderwijs 
gecombineerd met een afname van het aantal 
leerlingen is de bekostiging per leerling harder 
gestegen dan de totale absolute bekostiging. 

Personele bekostiging per leerling schooljaar 2015-’16 tot 2019-’20, 
€ mjd

Impulsgebieden

(Zeer) kleine scholentoeslag

Directietoeslag

Prestatiebox

Bestrijding onderwijsachterstanden

Personeel en arbeidsmarkt beleid

Algemene personele bekostiging

+21%

Hierin zijn 0,3 mld 
werkdrukmiddelen 
verwerkt, verdeeld 
over schooljaar 
2018-’19 en 2019-
’20

Dit is €220 per 
leerling
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1

Bron: Open Duo; it’s public analyse

Aanvullend

Leerlingafhankelijk

Groepsafhankelijk

+7%

Materiële bekostiging schooljaar per leerling 2015-’16 tot 2019-’20, 
€ mjd

Rijksbijdrage



SchoolgrootteSchoolgewicht Gemeentegroepen

999 782 723 693

231

243

272

566

5.372

145-300<145

0 5.491156
089 0

175

300-500

53178

500+

6.912

5.743

4.845
4.561 4.504 4.449

G5

Kleine scholen en scholen met een hoog schoolgewicht krijgen per 
leerling de hoogste financiering
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1 De G40 bevat niet de G5, dit zijn de 40 grootste steden na de G5

Bekostiging per leerling voor verschillende schooltypen en gemeenten(groepen), 2019-’20

750 754 741 745 749

550 720 620
372 243 109

21
23

5.976
106

A’dam

2

4.519

8

Den Haag

103

R’dam

95
33

5.712
98

Utrecht

5.985

Almere

6.081
5.668

4.558 4.497 4.464 4.545

Kleine school/ leerling Materieel/leerlingRegulier personeel/leerlingDirectietoeslag/leerling OAB/leerling

Bron: Open Duo; it’s public analyse

779 791 810 758 748

121 61 257 553136 120

72 95 127 32 15102

NL

211

4.520

G5

148

Midden

162

Klein G40

5.763 5.740 5.761 5.701 5.938

4.565 4.585 4.601 4.534

728 770 804 819

17
180998

65

4.546

6

25-3025-

131

146

105 154

30-35

62

35+

5.379

4.538

5.536
5.836

6.894

4.554 4.593

1.320

8% 42% 38% 12% 100% 42% 25% 23% 11%31% 45% 19% 5% 3% 3% 2% 1% 1%
Aandeel 
scholen

Een school met een gewicht onder 
de 25 krijgt per leerling gemiddeld 

4.651 euro. Dit bestaat uit 4.538 
euro reguliere bekostiging, 6 euro 
OAB, 98 euro directietoeslag en 9 

euro kleinescholentoeslag

Kleine scholen krijgen vooral meer 
geld per leerling dankzij de 

kleinescholentoeslag

Scholen in de G5 krijgen 
gemiddeld meer per leerling, dit 
komt vooral doordat er relatief 

veel scholen met een hoog 
gewicht zijn

De drie grootste steden krijgen 
binnen de G5 het meest, ook dit 

ligt weer vooral aan het 
schoolgewicht

1

Rijksbijdrage



Het grootste deel van de Nederlandse scholen krijgt tussen de 5.000 
en 6.000 euro per leerling; maar er zijn ook uitschieters tot 10.000
# scholen gegroepeerd naar bekostiging per leerling, 2019-’20

6.500 - 7.000 8.000 - 8.500

93

4.500 - 5.000 5.000 - 5.500 5.500 - 6.000 6.000 - 6.500 7.000 - 7.500

1.952

8.500 - 9.0007.500 - 8.000 9.000 - 9.500 9.500 - 10.000 10.000+

49

1.844

244
345

670
570

153
60 38

159

€ Bekostiging per leerling

Aantal 
scholen

Ericaschool, Rhenen
# Leerlingen: 314 (groot)
Schoolgewicht: 30 (laag)
Bekostiging: €1,7 mln

Het Startnest, Uithoorn
# Leerlingen: 248 (groot)
Schoolgewicht: 29 (laag)
Bekostiging: €1,4mln

De Wegwijzer, Steenwijk
# Leerlingen: 69 (klein)
Schoolgewicht: 28 (laag)
Bekostiging: €0,5 mln

Panta Rhei, Coevorden
# Leerlingen: 55 (klein)
Schoolgewicht: 39 (hoog)
Bekostiging: €0,5 mln

Het Beekdal, Chaam
# Leerlingen: 44 (klein)
Schoolgewicht: 27 (laag)
Bekostiging: €0,5 mln

Groot/Laag

Klein/Laag

Groot/Hoog

Klein/Hoog

Onbekend

Schoolgrootte/Schoolgewicht

3.774 scholen

489 scholen

1.670 scholen

219 scholen

18

Rijksbijdrage

Bron: Open Duo; it’s public analyse



SchoolgrootteSchoolgewicht Gemeentegroepen

65 55 49 50

34

30

89

+880

-15

828 858

<145

1.045

09

834

300-500

+932
0

-5

500+

+1.217

+856
0

-8-18-13

145-300

G5

Vooral voor kleine scholen is de bekostiging sinds 2015 toegenomen; 
de G4 en de hooggewichtsscholen verliezen juist OAB middelen

19

1 De G40 bevat niet de G5, dit zijn de 40 grootste steden na de G5

Verschil in bekostiging per leerling voor verschillende schooltypen en gemeenten(groepen), 2015-’16 tot 2019-’20

43 42 45 51 52

57

-15
-92 -84

-57
-109

5

0 -11-7

Den Haag

827

A’dam

832

R’dam

1

869

+806
4

-7

851

+775

904

Almere

+1.010

-7

+776
+848

20

Utrecht

Kleine school/ leerling Materieel/leerlingDirectietoeslag/leerling OAB/leerling Regulier personeel/leerling

Bron: Open Duo; it’s public analyse

52 55 54 52 45

12

-69

+949

-12

8

884

-10

+944

5 5

13
6

860

Klein

5

-10

841

G40 G5

-12

+893 +819

868

Midden

21

848

NL

-14

12
+915

53 62 63 53

41

25-30

15

+953
+924

-6
0

-13-11

35+

-5

839

30-35

-9

776

+893 17

25-

-6

858

23

+822

-12

856

8% 42% 38% 12% 100% 42% 25% 23% 11%31% 45% 19% 5% 3% 3% 2% 1% 1%
Aandeel 
scholen

Aanpassingen in de OAB 
regeling hebben ervoor 

gezorgd dat scholen met 
middelhoog gewicht meer 

zijn gaan ontvangen, en 
scholen met  gewicht 35+ 

iets minder

Door het vervallen van de 
impulsgebiedentoeslag 
daalt de OAB in de G4

1

Rijksbijdrage



Scholen krijgen per leerling gemiddeld 500 tot 1.500 meer sinds 2015; 
uitschieters naar boven komen vooral door krimpend leerlingenaantal
# scholen gegroepeerd naar verschil in bekostiging per leerling tusen 2019-’20 en 2015-’16

24
169

1.000 - 1.500500 - 1.000< 0 0 - 500 2.000 - 2.500

413

1.500 - 2.000 2.500 - 3.000 3.000 - 3.500 3.500 - 4.000 4.000 - 4.500 4.500 - 5.000 5.000+

182

389

3.033

68

1.662

87 40 15 24

€ Verschil in bekostiging per leerling

Aantal 
scholen

Montessori +, Breda
# Leerlingen: 630
Leerlinggroei: +71%
Schoolgewicht: 24 (laag)

Agnietenschool, Elburg
# Leerlingen: 162
Leerlinggroei: +218%
Schoolgewicht: 29 (laag)

De Bever, Dordrecht
# Leerlingen: 196
Leerlinggroei: -34%
Schoolgewicht: 32 (laag)

De Klimroos, Utrecht
# Leerlingen: 80
Leerlinggroei: -52%
Schoolgewicht: 37 (hoog)

Swartbroek, Weert
# Leerlingen: 33
Leerlinggroei: -38%
Schoolgewicht: 30 (laag)

Krimp

Groei

Leerlinggroei

Een deel van de bekosting is 
vast, zoals bekostiging van het 
gebouw, de directietoeslag en 
groepsgedreven bekostiging. 
Wanneer een school krimpt 
blijven deze vaste 
bekostigingselementen stabiel 
en stijgt daarmee de 
bekostiging per leerling

3.536 scholen

2.570 scholen

20

Rijksbijdrage

Bron: Open Duo; it’s public analyse



31% 45% 19% 5%

De onderwijsachterstandentoeslag komt vooral ten goede aan 
gebieden met meer grote steden, daar speelt de problematiek sterker

Omschrijving

De onderwijsachterstandsmiddelen bestonden tot 
schooljaar 2019-’20 uit twee verschillende regelingen: 
de “Bestrijding onderwijsachterstanden” en de 
regeling “Impulsgebieden”. Deze laatste is in 2019-’20 
opgegaan in “Bestrijding onderwijsachterstanden”. 
Dit is vooral nadelig voor de grote steden omdat deze 
als impulsgebieden werden aangemerkt. Dit geld 
wordt nu over het hele land verdeeld.
Ook is in deze 5 jaar de berekening voor 
onderwijsachterstanden aangepast waardoor nu ook 
scholen met een lager schoolgewicht ervan profiteren.

2019-’202016-’17 2018-’192017-’182015-’16

299,6
270,5279,8

267,8

297,7

243
(+4%)

231
(+17%)

145-300<145 300-500

175
(-10%)

500+

178
(+20%)

6
(-45%)

30-3525-

180
(+29%)

25-30 35+

17
(-26%)

1.320
(-1%)

Gemiddelde bekostiging per provincie,
Bedrag per leerling 2019 en groei vanaf 2015

100-150 euro per leerling

150-175 euro per leerling

175-225 euro per leerling

225+ euro per leerling

8% 42% 38% 12%

-1%

108
+31,3%

159
+12,7%

149
+15,7%

135
+14,4%

166
-7,4%

241
-2,1%

222
+4,5%

239
+18,0%

183
+1,7%

318
-2,5%

176
+2,5%

Aandeel 
scholen

Aandeel 
scholen

Bekostiging/leerling naar omvang, 2019 en delta met 2015

Bekostiging/leerling naar gewicht, 2019 en delta met 2015

Aantal 
leerlingen

Gewicht

21

Totaal OAB, 2015-’16 tot 2019-’20

Rijksbijdrage – onderwijsachterstandentoeslag

Bron: Open Duo; Besluit bekostiging WPO; it’s public analyse

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003862/2019-08-01


31% 45% 19% 5%

De (zeer) kleinescholentoeslag komt juist meer ten goede aan 
gebieden met veel kleine gemeenten

Omschrijving 

Scholen kleiner dan 145 leerlingen krijgen een 
kleinescholentoeslag zodat ook zij voldoende 
personeel kunnen aannemen. 
Wanneer dit bedrag onder een basisbedrag blijft, 
wordt dit bedrag opgehoogd met de zeer 
kleinescholentoeslag.

2018-’192015-’16

93,4

2016-’17 2017-’18 2019-’20

93,0
97,3 100,2 101,2

0
(+0%)

145-300<145 300-500

0
(+0%)

500+

0
(+0%)

566
(+19%)

35+25- 25-30 30-35

9
(-3%)

65
(+34%)

105
(+27%) 62

(+33%)

8% 42% 38% 12%

283
-2,0%

227
+21,0%

111
+22,7%

89
+16,1%

36
+53,9%

37
+25,9%

56
+3,7%

59
+20,5%

210
+9,6%

20
+2,8%

54
+32,7%

Bron: Open Duo; Besluit bekostiging WPO; it’s public analyse

Aandeel 
scholen

Aandeel 
scholen

Gemiddelde bekostiging per provincie,
Bedrag per leerling 2019 en groei vanaf 2015

20-50 euro per leerling

50-80 euro per leerling

80-160 euro per leerling

160+ euro per leerling

Bekostiging/leerling naar omvang, 2019 en delta met 2015

Bekostiging/leerling naar gewicht, 2019 en delta met 2015

Aantal 
leerlingen

Gewicht

22

+9%

Totaal kleinescholentoeslag, 2015-’16 tot 2019-’20

Rijksbijdrage – (zeer) kleinescholentoeslag

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003862/2019-08-01


“Het kabinet is van mening dat die keuzevrijheid en het hoge voorzieningenniveau behouden moet blijven en waar nodig 
versterkt moet worden. Ook wanneer er als gevolg van demografische ontwikkelingen minder kinderen zijn die de school 
bezoeken en de school steeds kleiner wordt. Het is een groot goed dat in Nederland veruit de meeste kinderen op minder dan 
drie kilometer afstand wonen van de basisschool die ze bezoeken. Dat geldt ook in dunner bevolkte gebieden.”

“Voor het kabinet is het belangrijk dat kinderen vlakbij hun huis naar school kunnen gaan en dat ouders kunnen blijven kiezen
voor een school die past bij hun geloofs- of levensovertuiging. Met de verhoging van de kleinescholentoeslag krijgen kleine 
scholen extra armslag om goed onderwijs te blijven verzorgen.”

“Kleine scholen vervullen een cruciale functie in kleine gemeenschappen. De school is de ziel van het dorp, zo wordt wel eens
gezegd, de plek waar het dorp samenkomt.”

“De kleinescholentoeslag een belangrijk middel om het basisonderwijs toegankelijk te houden en om de pluriformiteit te 
waarborgen. Kleine scholen zijn echter kwetsbaar, omdat ze aan dezelfde eisen moeten voldoen als scholen met meer leerlingen,
terwijl ze minder personeel en minder budget hebben.”

“Om de positie van kleine scholen te versterken, wil het kabinet de kleine scholen ondersteunen, juist omdat ze een heel 
belangrijke rol spelen in de leefbaarheid van lokale gemeenschappen. Om die reden is in het Regeerakkoord afgesproken om de 
kleinescholentoeslag te verhogen. Scholen met minder dan 145 leerlingen krijgen nu al aanvullende bekostiging. Dat zijn er een 
kleine 2000. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 wordt de kleinescholentoeslag met € 10 miljoen verhoogd en vanaf 
het schooljaar 2019-2020 komt er structureel € 20 miljoen per jaar meer beschikbaar. Dat levert een stevige verhoging van de 
bekostiging op.”

De kleinescholentoeslag zorgt ervoor dat scholen in kleine kernen 
blijven bestaan en de onderwijspluriformiteit gewaarborgd blijft

23

Overzicht belangrijke punten kamerbrief over verhoging kleinescholentoeslag, 2018

Klik hier om de brief 
online te lezen

Rijksbijdrage – (zeer) kleinescholentoeslag

Bron: Kamerbrief verhoging kleinescholentoeslag; it’s public analyse

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/kamerbrief-over-verhoging-kleinescholentoeslag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/kamerbrief-over-verhoging-kleinescholentoeslag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/kamerbrief-over-verhoging-kleinescholentoeslag


Aantal scholen <145 leerlingen

De kleinescholentoeslag is gericht op de allerkleinste scholen en 
neemt af naarmate de school groter wordt
Inzicht in de werking van de kleinescholentoeslag, 2019-’20

201

383

471

500

369

25-50

75-100

50-75

125-145

100-125

Totale uitkering kleinescholentoeslag, € mln

20,1

32,0

27,2

3,7

16,6

Euro/leerling

2,499

1,336

661

297

74

Totaal Gem. €557/leerling1.924 scholen €99,5 mln
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Wanneer alle scholen met minder dan 145 leerlingen 
een zelfde, substantieel bedrag zouden krijgen, zou het 
te verwachten zijn dat scholen liever niet boven de 145 
leerlingen uitgroeien – dit zou immers een vrij grote 
aanslag zijn op hun budget per leerling door het 
wegvallen van de kleinescholentoeslag.

Maar, door de manier waarop de kleinescholentoeslag 
wordt verdeeld, zoals op de vorige slide is beschreven, 
onstaat er geen negatieve prikkel voor scholen om 
boven de 145 leerlingen te groeien. Scholen krijgen 
langzaam minder geld naar mate ze groter worden.

Dit is ook terug te zien in de grafieken hiernaast. 
Wanneer er een negatieve prikkel zou zijn, zou er in de 
bovenste grafiek een ‘gat’ ontstaan rondom de 145 
leerlingen - kleine scholen willen daar niet te dicht bij in 
de buurt komen.

In de onderste grafiek zou het te verwachten zijn dat 
scholen rond de 145 leerlingen vooral een afname in 
het aantal leerlingen hebben en geen toename omdat 
zij niet boven de 145 leerlingen willen uitkomen.

In beide grafieken is geen effect van de 
bekostigingssystematiek zichtbaar

Aantal scholen naar leerlingaantal, scholen 25 tot 200 leerlingen, 2015

Er lijkt geen negatieve prikkel uit te gaan van de 
bekostigingssystematiek

% van scholen dat groeit en krimpt per leerlingaantal in 2015, scholen 25 tot 200 leerlingen, 2015-2019

Afname Toename

145 leerlingen

145 leerlingen

25 20050 100 125 150 17575

25 20050 100 125 150 17575
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Bron: Open Duo; it’s public analyse



Eenderde van de kleinescholentoeslag gaat naar kleine scholen in 
grote gemeenten, tweederde gaat naar kleine scholen in kleine kernen

26

Verdeling van de totale kleine scholentoeslag, € mln (%), 2019-’20 

Bron: Open Duo; CBS;  it’s public analyse

100% = 93,4 mln
(van ca. 6,1 mln is de data onbekend, deze is hier niet opgenomen)

Kleine scholen in grote 
gemeenten

~3% / ~32 mln

Dit betreffen scholen primair in grote 
gemeenten. Dit zijn vaak scholen van 

een specifieke denominatie of in 
sommige gevallen kleine scholen in een 

groeikern (nieuwe scholen). In vrijwel 
alle gevallen zit er dichtbij deze scholen 

nog een andere school.

Kleine scholen in kernen
~65% / ~61 mln

Dit betreffen scholen primair in kleine 
dorpskernen. Wanneer deze school zou 
sluiten betekent dat dat leerlingen een 
dorp verder naar school moeten. In de 
meeste gevallen is dit meer dan 3km 

verder.

Zie volgende pagina voor details en de methodiek

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84463NED/table?dl=1A084


Kleine scholen kunnen zowel voor het behouden van 
scholen in dorpskernen, als voor het behouden van 
pluriformiteit gefinancierd worden.

Om dit verschil te kunnen benaderen, is de data 
gesplitst op gemeenten waar minder dan 6 scholen 
binnen een straal van 3 km liggen voor alle inwoners in 
die gemeente en op gemeenten die meer dan 6 scholen 
binnen een straal van 3 km hebben liggen. Aan de hand 
van deze indeling zijn ook de scholen geclassificeerd.

▪ Wanneer er minder dan 6 scholen zijn, is het aan te 
nemen dat dit scholen zijn, zoals in de regio
Oostellingwerf in Friesland, die de laatste in een
kern zijn en om deze reden behouden moet worden.

▪ Wanneer er meer dan 6 scholen zijn, zoals in 
Amsterdam, is het te verwachten dat de 
financiering wordt gebruikt om de pluriformiteit te
waarborgen.

▪ Het is belangrijk om bij deze classifisering te
bedenken dat gemeenten in meer landelijke
gebieden vaak meerdere kleine kernen bevatten en
een grotere kern. In deze grotere kern liggen vaak
iets meer scholen. Het aantal 6 kan daarom hoog
lijken.

In totaal zijn er 1.072 kleine scholen in kernen, deze
krijgen samen 61,1 mln uit de kleinescholentoeslag.
Er zijn daarnaast 709 kleine scholen in meer stedelijke
gebieden die tezamen 32,2 mln financiering krijgen
voor het behouden van pluriformiteit

Aantal scholen <145 leerlingen

Bijna tweederde van de kleinescholentoeslag gaat naar kleine kernen, 
de overige eenderde naar kleine scholen in grote gemeenten

1 De getallen op deze slide tellen niet geheel op tot de getallen op pagina 21, dit komt doordat van een aantal scholen (143, 7% van de data) niet bekend is of ze in een stedelijk of landelijk gebied liggen

Inzicht in de werking van de kleinescholentoeslag, splitsing tussen landelijke en stedelijke gebieden, 2019-’201

126

247

273

257

169

44

112

163

208

182

25-50

50-75

125-145

75-100

100-125

Totale uitkering kleinescholentoeslag, € mln

9,4

21,0

9,5

13,5

4,7

6,8

16,1

8,9

1,7

1,8

Kleine kernen

Grote gemeenten

Type gemeente

De Zilverlinde, Roosendaal
# Leerlingen: 78
Schoolgewicht: 26
Richting: Antroposofisch

Eben-Haëzer, Utrecht
# Leerlingen: 111
Schoolgewicht: 27
Richting: Reformatorisch

Totalen

1.072 scholen, €61,1mln KST

709 scholen, €32,2 mln KST
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Bron: Open Duo; CBS;  it’s public analyse

#leerlingen

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84463NED/table?dl=1A084


De kleinescholentoeslag wordt deels gebruikt om scholen in kleine 
kernen financieel levensvatbaar te houden

28

1 Afstanden zijn hemelsbreed, over de weg kan een school dus nog verder liggen.

Voorbeeld scholen in kleine kernen

129

44

80

39

181

82

53

17.077

114.960

67.027

90.003

0

64.210

88.512

Leerlingen

Euro KST

Voor ca. 190 huishoudens is 
dit dichtbijzijnde school. 
Wanneer deze school zou 
sluiten, zouden leerlingen 
3km moeten fietsen naar 
een ander dorp

Straal 
van 
3km

Voor ca. 235 huishoudens is 
dit de dichtbijzijnde school. 
Wanneer deze school zou 
sluiten, zouden leerlingen 
4km moeten fietsen naar 
een ander dorp

Bron: Open Duo; AlleCijfers.nl; Kamerbrief verhoging kleinescholentoeslag; it’s public analyse

Scholen, leerlingen en kleinescholentoeslag per school regio Oostellingwerf, Friesland, 2019Het is een groot goed dat in Nederland veruit de 
meeste kinderen op minder dan drie kilometer afstand 
wonen van de basisschool die ze bezoeken. Dat geldt 
ook in dunner bevolkte gebieden. 

Dit leidt ertoe dat in deze gebieden veel kleine scholen 
zijn die kleinescholentoeslag krijgen. Zonder deze 
toeslag zouden deze kleine scholen niet genoeg 
personeel kunnen aantrekken om de kwaliteit van het 
lesgeven hoog te houden. Dit zou erin resulteren dat 
deze scholen sluiten en leerlingen naar een ander dorp 
moeten voor hun basisschool.

Rijksbijdrage – (zeer) kleinescholentoeslag

https://allecijfers.nl/wijk/de-hoeve-vinkega-weststellingwerf/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/13/kamerbrief-over-verhoging-kleinescholentoeslag


Ook in dichtbevolkte gebieden kan het zijn dat scholen 
een kleinescholentoeslag ontvangen. Deze scholen 
worden in stand gehouden om de diversiteit van 
scholen te behouden en om ouders zo de mogelijkheid 
te geven om de school te kiezen die het best bij hun 
kind past.

Dit leidt er toe dat in een stad als Amsterdam, waar 
203 scholen zijn en scholen vaker dicht bij elkaar liggen, 
er toch 30 kleine scholen zijn die een 
kleinescholentoeslag krijgen.

Scholen, leerlingen en kleinescholentoeslag per school, Amsterdam, 2019

Daarnaast wordt de kleinescholentoeslag gebruikt om de 
pluriformiteit van de scholen in grotere gemeenten te behouden

1 Afstanden zijn hemelsbreed, over de weg kan een school dus nog verder liggen.

Voorbeeld kleine scholen voor behoud pluriformiteit

Leerlingen

Euro KST

325

0

75

68.673

~150m1

531

0

~600m1

369

0

Dit betreft een openbare 
basisschool. Binnen een 
straal van 1km bevinden 
zich nog een openbare 
basisschool en een 
protestants/christelijke 
basisschool

232

0

386

0

167

0

309

0

202

0

413

0

252

0

449

0

440

0

Klein Amsterdam

~150m1

61

87.635

Dit betreft een algemeen 
bijzondere basisschool die 
in 2018-’19 is geopend. 
Binnen een straal van 2km 
bevinden zich o.a. een 
daltonschool, een openbare 
school, een rooms-
katholieke school en een 
andere algemeen 
bijzondere school

~3km1
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31% 45% 19% 5%

Ook de directietoeslag – een vast bedrag – is gunstig voor kleinere 
scholen

Omschrijving

Iedere school ontvangt een vast bedrag voor directie. 
Doordat dit een vast bedrag is en scholen over het 
algemeen niet meer of minder directieleden hebben 
door hun grootte, is het patroon dat dit bedrag 
vertoont erg vergelijkbaar met het patroon van de 
kleinescholentoeslag.

2015-’16 2016-’17 2019-’202017-’18 2018-’19

215,9
198,6 191,5

216,8

191,9

500+

272
(-5%)

300-500145-300<145

156
(-8%) 89

(-8%)
53

(-5%)

30-35

154
(-7%)

25- 25-30 35+

98
(-10%)

131
(-5%)

146
(-8%)

8% 42% 38% 12%

193
-8,4%

178
-5,0%

155
-5,5%

153
-7,6%

127
-7,4%

121
-6,9%

143
-9,0%

136
-6,4%

173
-7,7%

114
-10,1%

130
-7,1%

Aandeel 
scholen

Aandeel 
scholen

Gemiddelde bekostiging per provincie,
Bedrag per leerling 2019 en groei vanaf 2015

0-125 euro per leerling

125-150 euro per leerling

150-175 euro per leerling

175+ euro per leerling

Bekostiging/leerling naar omvang, 2019 en delta met 2015

Bekostiging/leerling naar gewicht, 2019 en delta met 2015

Aantal 
leerlingen

Gewicht

30

-11%

Totaal directietoeslag, 2015-’16 tot 2019-’20

Rijksbijdrage – directietoeslag

Bron: Open Duo; it’s public analyse
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Schoolbesturen ontvangen vanuit de gemeente bijdragen in drie vormen:

▪ Gebruik van schoolgebouwen zonder vergoeding. Gemeenten zijn verplicht om scholen te voorzien van schoolgebouwen om hun taken uit te 
voeren. In de meeste gevallen ontwikkelt en beheert de gemeente deze gebouwen en stelt ze deze kostenloos ter beschikking aan de
schoolbesturen

▪ Gemeentebijdrage – directe subsidies. Gemeenten verstrekken een geldelijke bijdrage aan schoolbesturen om generiek of specifiek te 
investeren in het verbeteren van het onderwijs. Voorbeelden zijn bijdragen voor een conciërge, vakdocent of bijvoorbeeld een opleidingsbeurs 
voor leerkrachten

▪ Gemeentebijdrage – in natura/programma’s. Gemeenten organiseren zelf programma’s of dienstverleneing aan scholen/schoolbesturen. Deze 
worden dus in natura aan de scholen aangeboden. Voorbeelden zijn schooltuinen, cultuurvoorzieningen of muzikale vorming.

Gemeenten financieren deze bijdragen uit een bijdrage vanuit het Rijk en eigen middelen:

▪ Rijksbijdrage via het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds twee bijdragen voor het onderwijs. Een specifieke 
bijdrage voor onderwijshuisvesting en een generieke bijdrage voor programma’s. Gemeenten zijn vrij in de keuze hoe en hoeveel van deze 
middelen in worden gezet. 

▪ Additionele investeringen uit eigen middelen. Gemeenten kunnen uit eigen middelen additioneel investeren in het onderwijs.

Gemeenten hebben dus veel vrijheid waar het gaat om investeringen in scholen/schoolbesturen. Hierdoor is een grote spreiding terug te zien in de 
totale hoogte van investeringen. Met name in de G5 wordt fors additioneel geïnvesteerd in het onderwijs middels directe subsidies. Buiten de G5 is 
dit een zeer beperkte financieringsbron voor schoolbesturen. 

Samenvatting
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Ca. 202 
miljoen

+ bijdragen 
in natura

2% van totale 
bekosting po

Gemeentebijdrage
Overzicht van de verschillende soorten bekostiging, schooljaar 2018-’19

Soort bekostiging Totale bekostiging, 
€mln

Gem. bekostiging per 
leerling1

Gemeentebijdrage voor 
huisvesting

Natura 791,6 mln 562

Gemeentebijdrage voor 
leerkrachten en 
programma’s

Financieel 200,7 mln 142

Natura Onbekend Onbekend
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Gemeentebijdrage

Bron: Open Duo; it’s public analyse

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data.



Gemeenten bouwen en beheren scholen (deels gefinancierd door 
Rijksbijdrage onderwijshuisvesting)

34

Uitleg huisvesting scholen in natura

Via het gemeentefonds ontvangen 
gemeenten een rijksbijdrage voor 
onderwijshuisvesting.

Dit is in totaal 791,6 miljoen in 2019
(zie volgende pagina voor detail)

Gemeenten zijn vrij om te bepalen hoeveel 
ze uitgeven aan onderwijshuisvesting. De 
bijdrage uit het gemeentefonds betreft een 
normbijdrage vanuit het Rijk.

In de meeste gevallen investeren 
gemeenten in scholen op basis van het 
Integraal Huisvestings Plan. Hierin wordt 
gekeken welke schoolgebouwen 
aanpassingen nodig hebben en/of nieuw 
gebouwd worden. Dit plan wordt vaak in 
samenspraak met de schoolbesturen 
opgesteld.

Rijksbijdrage voor 
onderwijshuisvesting

Bouwen en beheren van 
schoolgebouwen door de gemeente

De schoolbesturen gebruiken de gebouwen 
ten behoeve van de scholen. Hiervoor wordt 
geen huur betaald.

In de meeste gevallen zijn de 
schoolbesturen verantwoordelijk voor klein 
onderhoud en de gemeenten voor groot 
onderhoud/renovatie.

Gebruik van gebouwen door 
schoolbesturen

Gemeentebijdrage – onderwijshuisvesting

Bron: it’s public analyse



642

792

PO

1.433

De rijksbijdrage voor onderwijshuisvesting is ca. 792 mln, daarnaast 
krijgen gemeenten een algemene bijdrage voor het onderwijs
Verdeling van bedrag voor educatie uit het gemeentefonds, €mln, 2019

1.991

131

VO

Speciaal en
praktijkonderwijs

427

1.433

Gemeentefonds per schooltype

PO

Rijksbijdrage ten behoeve van 
onderwijshuisvesting

Het grootste deel van dit bedrag, 0,8 
miljard, wordt besteed aan de huisvesting 
van de scholen. Hiervan kan de gemeente 

nieuwe schoolgebouwen bouwen, en 
investeren in bestaande gebouwen.

Dit is bekostiging in natura

Overige bijdragen

Daarnaast is er en bedrag wat gemeenten 
vrijer kunnen besteden. Dit kan zowel in 

natura als in de vorm van extra 
bekostiging aan scholen worden gegeven. 

Ook kunnen gemeenten dit aan andere 
educatieve instellingen geven.

Ieder jaar keert het Rijk een bedrag uit aan 
gemeenten om de gemeentebegroting te 

subsidiëren.

De bedragen in het gemeentefonds zijn 
geoormerkt. Van de 30 miljard die in 
totaal wordt uitgekeerd, is 2 miljard 
bestemd voor educatie. Gemeenten 

kunnen dit aan het PO, VO en speciaal en 
praktijkonderwijs besteden, en aan 

andere educatieve instellingen die zij 
belangrijk vinden.
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Gemeentebijdrage – onderwijshuisvesting

Bron: PO-Raad; it’s public analyse

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/schoolgebouwen/besteding-onderwijshuisvesting


Daarnaast investeren gemeenten zelf in het onderwijs

36

Uitleg overige gemeentebijdragen aan scholen

De totale bekostiging vanuit het Rijk is 641,6 
miljoen. Gemeenten bepalen zelf hoeveel ze 
hiervan uitgeven en op welke manier.

Op basis van beschikbare middelen, 
politieke ambities en/of lopende 
programma’s worden investeringen, 
subsidies en programma’s voor het 
onderwijs opgesteld.

Dit wordt vaak voor een collegeperiode 
vastgelegd maar kan ook variëren.

Middelen kunnen op twee manieren 
uitgegeven worden. Deels door directe 
subsidies aan schoolbesturen en deels door 
het zelfstandig uitvoeren van programma’s 
door de gemeente en/of externe inkoop.

Opstellen van gemeenteprogramma 
voor primair onderwijs

Deze subsidies worden geldelijk verstrekt 
aan schoolbesturen. Dit komt bijvoorbeeld 
voor bij subsidies voor conciërges, 
vakdocenten etc.

Subsidies direct naar de 
schoolbesturen

Gemeenteprogramma’s worden in natura 
aan schoolbesturen aangeboden. Dit komt 
bijvoorbeeld voor bij schooltuinen, 
schoolzwemmen maar ook bij specifieke 
lespakketten met gastdocenten.

Gemeenteprogramma’s

Gemeentebijdrage

Bron: it’s public analyse



Gemeenten investeren binnen het onderwijs in diverse thema’s
Voorbeelden gemeentelijke subsidies aan scholen

37Bron: 1Almere, 2019; AD, 2018; Eemskrant, 2017; Hart van Lansingerland, 2017; Het Parool, 2016; Omroep West, 2017; it’s public analyse

Let op: gemeenten kunnen zelf kiezen hoe zij 
sommige voorzieningen aanbieden. Sommige 

gemeenten kunnen er dus voor kiezen om scholen 
voor schoolzwemmen een subsidie te verstrekken, 

terwijl anderen dit in natura aanbieden

Gemeentebijdrage – directe subsidies aan scholen

https://www.1almere.nl/2019/12/18/gemeente-trekt-geld-uit-voor-gelijke-kansen-in-onderwijs/
https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-investeert-in-schoolzwemmen-94-procent-haalt-het-a-diploma~acb513d9/
https://www.eemskrant.nl/gemeente-delfzijl-investeert-ict-onderwijs-noord-groningen/
https://www.hartvanlansingerland.nl/nieuws/algemeen/15368/gemeente-gaat-fors-investeren-in-verkeerseducatie-en-veiligere-fietsroutes
https://www.parool.nl/nieuws/amsterdamse-lerarenbeurs-is-in-eerste-jaar-groot-succes~bb0d161b/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3327726/Gemeente-Den-Haag-trekt-portemonnee-Iedere-school-een-concierge


64
-33,1%

71
-36,9%

60
+0,8%

103
+4,1%

107
-16,3%

211
+24,5%

66
+21,0%

48
-9,6%

59
-39,1%

255
-9,0%

104
+18,8%

De gemeentebijdrage verschilt sterk per gemeente en provincie en is 
met name hoog in de G5

Omschrijving 

Gemeenten kunnen zelf beslissen hoeveel geld zij als 
extra financiering aan scholen geven. De afgelopen 
jaren heeft dit rond de 200 miljoen gelegen voor heel 
Nederland.

Binnen Nederland geven vooral de G5 veel uit aan 
onderwijs. Dit kan te maken hebben met het grotere 
lerarentekort in deze gemeenten, maar kan ook 
simpelweg komen doordat deze gemeenten over het 
algemeen een grotere begroting hebben en dus ook 
meer geld aan onderwijs kunnen besteden.

190,4

2015-’16 2016-’17 2018-’19

198,8

2017-’18 2019-’20

207,6 202,1

Bron: Open Duo; it’s public analyse

Gemiddelde bekostiging per provincie,
Bedrag per leerling 2018 en groei vanaf 20151

143

61 66

128

478

G5KleinNL Midden G40

Bekostiging per leerling voor verschillende gebieden,
20181

45-60 euro per leerling

60-100 euro per leerling

100-200 euro per leerling

200+ euro per leerling
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Totaal directietoeslag, 2015-’16 tot 2019-’20

Gemeentebijdrage – directe subsidies aan scholen

-3%

Geen data 
beschikbaar

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data.



Hiernaast is de gemeentelijke bekostiging voor heel 
Nederland en voor de G5 steden te zien.

Het valt op dat vooral Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht fors investeren in het onderwijs in de 
gemeente. Amsterdam is de aflgelopen jaren ook 
meer gaan investeren, in totaal en per leerling. 
Rotterdam, die het meeste investeert, heeft haar 
investeringen juist iets teruggeschroeft de laatste 
jaren, maar steekt nog steeds boven de andere G5 
steden uit.

Alleen Almere investeert duidelijk minder dan de 
andere G5 steden en zelfs minder dan Nederlandse 
gemeenten gemiddeld.

Let op:

▪ Niet-financiële investeringen staan niet in dit 
overzicht, zoals bij verstrekking in natura (bijv. 
schooltuinen)

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht AlmereNederland

Absolute investering, 
€ mln

Investering per leerling, 
€

De G5 investeringen nemen toe in Amsterdam en dalen licht in 
Rotterdam en Utrecht
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207,6
198,8

190,4
202,1 200,7
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2015-
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35,5

805 786

648
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2015-
’16

2016-
’17
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’18

2018-
’19
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’20

28,0

34,3

21,8

32,5

24,1

349
382

441

545
516

2015-
’16

2016-
’17

2017-
’18

2018-
’19

2019-
’20

Overzicht van de gemeentelijke bekostiging voor Nederland en de G5 steden, totaal en per leerling, schooljaar 2018-’191

Bron: Open Duo, it’s public analyse

Gemeentebijdrage – directe subsidies aan scholen

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data.



Naast financiële bijdragen, ontvangen scholen ook bijdragen in natura 
van gemeenten
Voorbeelden van voorzieningen in natura

40Bron: Gemeente Amsterdam; Gemeente Rotterdam; it’s public analyse

Gemeente Amsterdam biedt de volgende 
voorzieningen in natura:

▪ Cultuurvouchers die scholen kunnen gebruiken bij 
Amsterdamse cultuurinstellingen

▪ Schoolzwemmen in Amsterdamse zwembaden

▪ Het schooltuinprogramma in een van de dertien 
schooltuincomplexen in Amsterdam, waar 
Amsterdamse leerlingen die deelnemen aan het 
programma een eigen stukje tuin beheren

▪ Verkeerseducatie via het verkeersplein

Gemeente Rotterdam biedt de volgende 
voorzieningen in natura:

▪ Ieder kind een instrument laat kinderen via school 
kennis maken met een instrument bespelen

▪ Lekker Fit!, een programma over gezond 
bewegen, eten en drinken

Gemeentebijdrage – programma’s in natura

Naast subsidies, die scholen zelf kunnen inzetten 
voor het beoogde doel, kan de gemeente ook 
voorzieningen voor scholen regelen, dit zijn 

bijdragen in natura. Gemeenten maken zelf de 
afweging wanneer een subsidie en wanneer een 

bijdrage in natura het best is.

https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/voorzieningen-onderwijs/#he09decac-0470-4871-9483-b3e97b3ea986
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Rotterdam/CVDR621864.html
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Gemeenten ontvangen naast bijdragen van de overheid, ook bijdragen van derden. Verschillende bronnen zijn:

▪ Verhuur Scholen kunnen delen van hun schoolgebouw verhuren aan derden.

▪ Detachering personeel Scholen kunnen onderling personeel uitwisselen. De school die het personeel ontvangt, betaalt aan de school waar het 
personeel in dienst is het salaris. In de boekhouding zijn dit bijdragen van derden, maar doordat de school het personeel betaalt, komt dit netto 
op nul uit.

▪ Werk in opdracht van derden. Sommige scholen verdienen bij door bijvoorbeeld het ontwerpen en verkopen van onderwijsmateriaal aan andere 
scholen.

De belangrijkste bron is echter de ouderbijdrage. Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage van ouders vragen.Ouders zijn niet verplicht om 
deze te voldoen en kinderen mogen ook niet van activiteiten worden uitgesloten als ouders de ouderbijdrage niet voldoen. De ouderbijdrage wordt 
over het algemeen gebruikt voor het schoolreisje of een museumbezoek, maar er zijn ook scholen die de ouderbijdrage gebruiken om bijvoorbeeld 
de klassen te verkleinen.

De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per school. Gemiddeld vragen Nederlandse scholen 54 euro per leerling per jaar, maar dit kan oplopen tot 
zo’n 1.500 euro. Scholen met een ouderbijdrage boven de 500 euro hebben vaak een bijzonder schoolconcept dat zij financieren uit de 
ouderbijdrage.

Een aantal Nederlandse scholen heeft de ANBI status. Deze status maakt het mogelijk om de ouderbijdrage af te trekken van het belastbaar 
inkomen waardoor de ouderbijdrage netto lager uitvalt.

Samenvatting
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Bijdragen van derden

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data. 2 Bij detachering van personeel ontvangt een schoolbestuur een compensatie voor het 
salaris van het personeel. Doordat zij het salaris zelf doorbetalen komt dit netto uit op 0.

Overzicht van de verschillende soorten bekostiging, schooljaar 2018-’19

Histogram met derdenbijdragen per 
school. Enkele opvallendheden 
highligten

43

Ca. 310 
miljoen
4% van totale 
bekosting po

Soort bekostiging Totale bekostiging, 
€mln

Gem. bekostiging per 
leerling1

Ontvangsten

Ouderbijdrage 76,0 54

Sponsoring en schenkingen 2,4 2

Subtotaal ontvangsten 78,5 55

Verdiensten

Verhuur 58,2 41

Detachering personeel2 55,3 39

Overige verdiensten 1,6 1

Subtotaal verdiensten 115,1 81

Overige Overige 117,0 83

Totaal bijdragen van derden 310,6 219

Bijdragen van derden

Bron: Open Duo; it’s public analyse



31% 45% 19% 5%

De hoogte van de ouderbijdrage verschilt erg binnen Nederland; 
vooral scholen met een laag gewicht vragen een hoge ouderbijdrage

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data.

Omschrijving 

Scholen mogen een vrijwillige ouderbijdrage vragen 
voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Ouders zijn niet 
verplicht om deze te betalen omdat het onderwijs in 
principe door het Rijk gefinancierd wordt.

De gemiddelde ouderbijdrage in Nederland is 54 euro, 
in kleine gemeenten ligt deze vaak lager, rond de 30 
euro en in de G5 ligt deze hoger, gemiddeld 117 euro.

65,3

2015-’16 2016-’17 2018-’192017-’18

63,1

2019-’20

72,2
76,0

300-500

77
(+31%)52

(+21%)

<145 145-300 500+

31
(+15%)

54
(+25%)

25-

141
(+5%)

35+25-30 30-35

50
(+16%)33

(+31%)

46
(+27%)

8% 42% 38% 12%

34
+21,8%

15
+48,7%

32
+46,6%

30
+30,5%

48
+15,3%

64
+13,5%

24
-5,7%

19
+25,3%

46
+2,9%

109
+30,1%

27
+16,5%

Aandeel 
scholen

Aandeel 
scholen

Gemiddelde bekostiging per provincie,
Bedrag per leerling 2018 en groei vanaf 20151

15-25 euro per leerling

25-30 euro per leerling

30-45 euro per leerling

45+ euro per leerling

Bekostiging/leerling naar omvang, 2019 en delta met 20151

Bekostiging/leerling naar gewicht, 2019 en delta met 20151

Aantal 
leerlingen

Gewicht

44

+21%

Totaal ouderbijdrage, 2015-’16 tot 2018-’19

Bijdragen van derden – ouderbijdrage

Deze scholen liggen 
over het algemeen 
in de G5, waar de 
ouderbijdragen 

hoger zijn

Geen data 
beschikbaar

Bron: Open Duo; it’s public analyse



Vitusschool, Well
# Leerlingen: 172
Schoolgewicht: 31
Richting: Rooms Katholiek

1,653

1,127

736

526

88

0 0-20 20-50 100-50050-100 500+

Het grootste deel van de scholen vraagt een ouderbijdrage tot 100 
euro

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data. 2 Voor een groot aantal scholen is een ouderbijdrage van 0 euro ingevuld. Hoewel 
sommige scholen inderdaad geen ouderbijdrage vragen, is het niet waarschijnlijk dat dit voor al deze scholen het geval is.

# scholen gegroepeerd naar ouderbijdrage per leerling, 2018-’191

€ Ouderbijdrage per leerling

Aantal 
scholen

1.8922
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Bijdragen van derden – ouderbijdrage

Noordwijkse school
# Leerlingen: 210
Schoolgewicht: 22
Richting: Alg. bijzonder

Hartenaas, Grave
# Leerlingen: 172
Schoolgewicht: 28
Richting: Openbaar Het Sterrenlicht, ‘t Harde

# Leerlingen: 124
Schoolgewicht: 30
Richting: Gereformeerd Hildegaert, Rotterdam

# Leerlingen: 409
Schoolgewicht: 22
Richting: Protestants

Bron: Open Duo; it’s public analyse



De ouderbijdrage van scholen verschilt per 
denominatie of onderwijsrichting. De meeste 
onderwijsrichtingen vragen een bijdrage om en nabij 
de gemiddelde bijdrage in Nederland.

Er zijn echter twee uitschieters: Algemeen 
bijzondere scholen (voorbeelden zijn 
montessorischolen, daltonscholen en 
jenaplanscholen) en antroposofische scholen (beter 
bekend als vrije scholen). Deze scholen hebben vaak 
een bijzonder onderwijsconcept dat afwijkt van het 
reguliere onderwijs dat op de overige scholen wordt 
gegeven. Voor zulke onderwijsconcepten wordt vaak 
een hogere ouderbijdrage gevraagd omdat scholen 
aangeven dat dit nodig is om het bijzondere concept 
te financieren. De extra ouderbijdrage wordt dan o.a. 
besteed aan:

▪ Kleinere klassen om het concept zo goed mogelijk 
te laten werken

▪ Extra onderwijsmateriaal voor gerelateerd aan het 
onderwijsconcept

▪ Vakoverstijgende programma’s

▪ Extra persoonlijke aandacht voor leerlingen

Ouderbijdrage per leerling naar denominatie, €, 2018-’19 #scholen

Vooral conceptscholen vragen een hogere ouderbijdrage dan het 
Nederlandse gemiddelde

46

1 De gemeentebijdrage en ouderbijdrage zijn alleen per schoolbestuur beschikbaar. De bedragen per leerling per school zijn verkregen door de totaal bedragen er schoolbestuur te delen door de het aantal leerlingen en dit terug te alloceren naar de scholen die 
bij deze schoolbesturen horen. Wanneer de gemeente en/of ouderbijdrage verschilt tussen scholen in een schoolbestuur is dit hierdoor niet meer terug te zien in de data.

Ouderbijdrage per leerling naar denominatie, €, 2018-’191

Bijdragen van derden – ouderbijdrage

45

30

52

75

23

44

26

12

15

239

222

41

54

Hindoeistisch

Evangelisch

Openbaar

Rooms-Katholiek

Reformatorisch

Samenwerkingsverbanden
Christelijk

Protestants-Christelijk

Gereformeerd vrijgemaakt

Islamitisch

Algemeen bijzonder

Antroposofisch

Interconfessioneel

Gemiddeld Nederland

1.879

1.858

1.550

103

163

7

57

6

50

280

65

12

Bron: Open Duo; it’s public analyse



Een aantal scholen vraagt een ouderbijdrage die 10 tot 30 keer hoger 
ligt dan het Nederlandse gemiddelde
Selectie van scholen met een ouderbijdrage hoger dan 500 euro per leerling, per jaar1
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Godelindeschool, Hilversum

Groningse Schoolvereniging, Groningen

Casa, Pijnacker

Kievietschool, Wassenaar

Happy Kids Basisschool, Utrecht

Zeister Vrije School, Zeist

Eerste Leidse Schoolvereniging, Leiden

Rotterdamse Schoolvereniging, Rotterdam

De Noordwijkse School, Noordwijk

De Gooische School, Laren

Willemsparkschool, Amsterdam

Cornelis Vrijschool, Amsterdam

Gemiddeld Nederland

De ouderbijdrage wordt op deze scholen, naast het gebruikelijke schoolreisje, o.a. 
gebruikt als aanvulling op de Rijksbijdrage voor zaken als:

▪ Kleine klassen, van ongeveer 25 leerlingen (gemiddeld Nederland 30)

▪ Extra vakleerkrachten voor bijvoorbeeld Engels, muziek, drama en andere specialistische 
vakken

▪ Extra onderwijsmateriaal voor specialistische vakken

▪ Vakoverstijgende programma’s en daaraan gerelateerde uitstapjes zoals musea, theater 
en schooltuinen

▪ Extra persoonlijke aandacht voor leerlingen met een achterstand

▪ Extra persoonlijke aandacht voor “talentleerlingen” en het aanbieden van extra vakken 
voor hen

▪ ICT middelen

Happy Kids, Utrecht
# Leerlingen: 41 (klein)
Schoolgewicht: 21 (laag)
Hoogbegaafdenonderwijs

Kievietschool, Wassenaar
# Leerlingen: 186
Schoolgewicht: 22 (laag)
Algemeen bijzonder

Zeister vrije school, Zeist
# Leerlingen: 233
Schoolgewicht: 22 (laag)
Antroposofisch

3

1
2

Het gemiddelde schoolgewicht op deze scholen is 22 en ligt tussen de 21 en 24.

1 Op basis van verschillende brondata van DUO zijn de ouderbijdragen per leerling berekend. De 20 scholen met de hoogste ouderbijdrage volgens de database zijn geselecteerd en voor deze is de ouderbijdrage nagezocht. Het kan dus zijn dat andere scholen 
een nog hogere ouderbijdrage hebben, maar niet in de Duo data naar voren komen.

Bron: Open Duo; Happy Kids; De Kievietschool; De Gooische school; Willemsparkschool; Cornelis Vrijschool; it’s public analyse

https://www.happykids.school/matrixpagina
http://www.kievietschool.nl/bestanden/506699/Schoolgids-2019-2020-Kievietschool-%283%29.pdf
https://vdgs.nl/schoolgids/
https://www.willemsparkschool.nl/de-wps/vrienden-van-de-wps/
https://www.cornelisvrij.nl/wp-content/uploads/2019/09/Schoolgids-2019-2020.pdf


ANBI status komt veel voor bij scholen
Scholen kunnen in Nederland een ANBI status krijgen, dit betekent dat ze worden 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Van de 12 scholen op de vorige 
pagina hebben er 8 een ANBI status. Volgens de Belastingdienst hebben minstens 
445 scholen een ANBI status.1 Andere organisaties met een een ANBI status zijn 
bijvoorbeeld de staat, provincies, gemeenten, waterschappen en goede doelen. 

Dankzij de ANBI status krijgen deze organisaties een belastingvoordeel waardoor 
giften (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Hierdoor 
wordt het dus aantrekkelijker om aan deze organisaties te doneren.

Wanneer scholen met een ANBI status de ouderbijdrage als gift aanmerken, zorgen 
zij er op deze manier voor dat de ouderbijdrage minder kost voor ouders en kunnen 
zij ook makkelijker om additionele giften vragen.

Het gebruik van de ANBI status voor de ouderbijdrage is echter niet onomstreden. 
Verschillende scholen geven aan er juist geen gebruik van te maken omdat het niet 
past bij de insteek van de ANBI-status.

Dankzij de ANBI status kan de ouderbijdrage worden gedaan in de 
vorm van een schenking

48

1 Om tot deze 445 te komen is in de database van de belastingdienst in kolom A (met de namen van organisaties) op “school” gezocht, dit is 445x gevonden. Omdat sommige scholen er ook als bijvoorbeeld “scholenvereniging” in staan, kan het daadwerkelijke 
aantal nog hoger liggen. 2 Gemiddeld bruto jaarinkomen in Nederland volgens het CPB

Bron: Belastingdienst; Johannes Calvijnschool, Sliedrecht; ANBI.nl; it’s public analyse

Bruto jaarinkomen: 35.5002

Ouderbijdrage: 250 euro

Dankzij de ANBI status van de 
school bespaard de ouder 42% 

op de ouderbijdrage

Rekenvoorbeeld berekening ouderbijdrage met en zonder ANBI 
status school

Omdat de school voor de 
ouderbijdrage tegenprestaties 

verricht, komt deze niet in 
aanmerking voor aftrek

Oostelijk gereformeerde 
Schoolvereniging te Sliedrecht, 2020

Zonder ANBI Met ANBI

Aftrekbare gift: €0,- €250,-

Belastingvoordeel: €0,- €105,-

U betaalt netto: €250,- €145,-

Bijdragen van derden – ouderbijdrage

https://www.calvijn.nu/organisatie/anbi
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/open_data_anbi
https://www.calvijn.nu/organisatie/anbi
https://anbi.nl/calculator/
https://www.calvijn.nu/organisatie/anbi


Van de scholen met hoogste ouderbijdrage heeft het merendeel een 
ANBI-status

1 Op basis van verschillende brondata van DUO zijn de ouderbijdragen per leerling berekend. De 20 scholen met de hoogste ouderbijdrage volgens de database zijn geselecteerd en voor deze is de ouderbijdrage nagezocht. Het kan dus zijn dat andere scholen 
een nog hogere ouderbijdrage hebben, maar niet door de database werden aangedragen. 

Selectie van scholen met een ouderbijdrage hoger dan 500 euro per leerling, per jaar1
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Happy Kids Basisschool, Utrecht

Casa, Pijnacker

Kievietschool, Wassenaar

Zeister Vrije School, Zeist

De Noordwijkse School, Noordwijk

Groningse Schoolvereniging, Groningen

Eerste Leidse Schoolvereniging, Leiden

De Gooische School, Laren

Rotterdamse Schoolvereniging, Rotterdam

Willemsparkschool, Amsterdam

Godelindeschool, Hilversum

Cornelis Vrijschool, Amsterdam

Gemiddeld Nederland

ANBI status niet op website school, wel 
volgens belastingdienst

ANBI status vermeld op website 
school

Het doel van de Stichting Vrienden van HAPPY KIDS is: Het bevorderen en 
ondersteunen van het onderwijs zoals dat wordt aangeboden door de Stichting 
HAPPY KIDS Education (HKE); Verlenen van beurzen aan kinderen waarvan de 
ouders en/of verzorgers niet over de mogelijkheden beschikken om het onderwijs 
zoals dat wordt aangeboden door HKE geheel of gedeeltelijk zelf te bekostigen.
Stichting Vrienden van HAPPY KIDS voert een administratie zoals die verplicht is 
binnen de eisen die gesteld worden voor een ANBI-status.

[…] De School vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van 1425,- per kind per 
schooljaar. […]

Stichting Kievietschool is de Belastingsdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). […] Het schoolgeld is door de ANBI-Status van de 
school aftrekbaar.

Als we willen zorgen dat de WPS zo bijzonder blijft, is alle hulp en ondersteuning 
welkom. De stichting Vrienden van de WPS is opgericht om ouders, voormalige 
ouders en oud-leerlingen de mogelijkheid te bieden de WPS te helpen haar 
schoolambities te blijven realiseren. Daartoe kan aan de stichting geld worden 
gedoneerd. Donaties zijn vrijwillig, anoniem en door de ANBI-status en fiscaal 
aftrekbaar. 

De Stichting Vrienden Cornelis Vrij School heeft als doel het in financiële zin dan 
wel in natura ondersteunen van alle doelen van de Stichting Nieuwe 
Schoolvereniging; hiermee worden extra inkomsten verworven waarmee de 
school bijzondere projecten kan financieren. De Stichting Vrienden bezit de ANBI-
status waardoor het doen van schenkingen fiscaal nog aantrekkelijker is 
geworden. De extra inkomsten worden gegenereerd door schenkingen, donaties, 
fondsenwerving en sponsoractiviteiten.

Noemt alleen een “fiscale regeling” bij de ouderbijdrage

Bron: Open Duo; Happy Kids; De Kievietschool; De Gooische school; Willemsparkschool; Cornelis Vrijschool; it’s public analyse

https://www.happykids.school/matrixpagina
http://www.kievietschool.nl/bestanden/506699/Schoolgids-2019-2020-Kievietschool-%283%29.pdf
https://vdgs.nl/schoolgids/
https://www.willemsparkschool.nl/de-wps/vrienden-van-de-wps/
https://www.cornelisvrij.nl/wp-content/uploads/2019/09/Schoolgids-2019-2020.pdf


Ook scholen met een lagere ouderbijdrage gebruiken ANBI status om 
de ouderbijdrage als schenking te voldoen
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Voorbeelden van scholen met ANBI status

Rebobothschool, Capelle aan den IJssel

[…] U kunt als ouder/verzorger de vrijwillige 
ouderbijdrage bij de belastingdienst als gift aftrekken 
omdat onze scholen de ANBI (Algemeen nut 
beoogde instelling) status hebben door aan de 
hieronder vermelde voorwaarden te voldoen.[…]

De Nijepoort, Groenekan

[…] Ouders wordt de mogelijkheid geboden hun 
ouderbijdrage te doen in de vorm van een gift aan de 
Steunstichting. De stichting is erkend als een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI). De aan de 
Steunstichting gedane gift is dan ook aftrekbaar voor 
de inkomensbelasting.[…]

Rudolf Steiner Educare, Groenekan

[…] Rudolf Steiner Educare is een vrijeschool. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit de opbouw en invulling van het 
lesprogramma en ons accent op de kunstzinnige 
vakken. Om dit mogelijk te maken, hebben wij 
ouderschenkingen nodig. [...] De ouderschenkingen 
gebruiken wij voor de specifieke invulling van de 
antroposofische identiteit..[…] Deze stichting heeft 
de ANBI-status, waarmee de fiscale aftrekbaarheid 
van uw schenkingen is geborgd.

Bijdragen van derden – ouderbijdrage

Bron: Rebobothschool; De Nijepoort; Rudolf Steiner Educare; it’s public analyse

https://www.rehobothschool-capelle.nl/pagina/297896/ANBI
https://www.nijepoort.nl/praktisch/steunstichting/
http://www.rudolfsteinereducare.nl/files/Basisschool/Ouderschenkingen.pdf
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Voor deze publicatie is uitsluitend open data gebruikt, hoofdzakelijk van DUO, zie hiervoor het bronnenoverzicht.

In haar uitsplitsing van bijdragen van derden geeft DUO de ouderbijdrage per schoolbestuur per kalenderjaar. Deze data ontvangt DUO van de 
schoolbesturen. In de rapportages over de personele en materiële Rijksbijdrage per school laat DUO ook zien welke scholen bij welke 
schoolbesturen horen en hoeveel leerlingen de verschillende scholen hebben. Deze twee databestanden zijn op de volgende manier aan elkaar 
gelinkt om tot de ouderbijdrage per school te komen:

▪ Het aantal leerlingen per schoolbestuur is berekend op basis van data in de personele en materiële bekostiging

▪ De ouderbijdrage per leerling is berekend door de totale inkomsten van de ouderbijdrage per schoolbestuur te delen door het aantal leerlingen 
per schoolbestuur

▪ De ouderbijdrage per leerling per schoolbestuur is gekoppeld aan de scholen van die schoolbesturen waardoor de ouderbijdrage per leerling per 
school verkregen is.

Deze manier van werken heeft twee beperkingen:

▪ Wanneer verschillende scholen binnen een bestuur verschillende ouderbijdragen hebben, is dit niet terug te zien in de data. In de data staat een 
gewogen gemiddelde van hun ouderbijdragen.

▪ DUO controleert de inkomsten van de ouderbijdragen niet. Hierdoor kan het zijn dat de ouderbijdrage per leerling op nul uitkomt terwijl deze in 
werkelijkheid hoger ligt, of dat de ouderbijdrage per leerling te hoog uitvalt.

Methodiek
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Overzicht belangrijke bronnen
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Om tot de cijfers in dit document te komen, zijn verschillende openbaar beschikbare bestanden gebruikt:

▪ Materiele instandhouding bo (jaar 2015 tot 2019) Data materiele bekostiging

▪ Personele bekostiging bo (schooljaar 2015-’16 tot 2019-’20) Data personele bekostiging, aantal leerlingen

▪ Staat van baten en lasten 2014-2018 Data gemeentelijke bekostiging, scholen gekoppeld aan schoolbesturen

▪ Overige baten2014-2018 Data ouderbijdrage per schoolbestuur

▪ Schoolweging – herzien, 2016-2018 Data schoolgewicht

▪ Leerlingen po – soort po, cluster, leeftijd Data achtergrond scholen zoals naam, plaatsnaam, gemeente, provincie 
en denominatie

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/bekostiging/bek-mi-bo.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/bekostiging/bek-pers-bo.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/financien/xbrl.jsp
https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/financien/xbrl.jsp
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/po-totaal/bo-gewicht-leeftijd.jsp


it’s public gelooft in open source consulting voor de publieke sector en 
deelt daarom zoveel mogelijk bronnen en informatie. Zo proberen we 
onze manier van werken verder te verspreiden in de publieke sector. 
Het delen, hergebruiken of aanpassen van deze informatie met 
bronvermelding is dan ook, uiteraard, toegestaan. 

Ook verbeteren we het document graag. Heb je ideeën of aanvullingen? 

Mail ons op kees@itspublic.nl of lianne@itspublic.nl

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met onderstaande Creative Commons licentie

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, 
USA

Benieuwd naar meer van onze inzichten? Al onze materialen zijn online 
te vinden in de it’s public open source library. Daar tref je onder andere:

Spread the word
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it’s public insights it’s public open decks

it’s public trainingen it’s public templates

Klik hier om direct naar de materialen te gaan

mailto:kees@itspublic.nl
mailto:lianne@itspublic.nl
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.itspublic.nl/materialen
https://www.itspublic.nl/materialen

