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In 2025 heeft 60% van de gemeenten minder in woners 

dan nu. Scholen krijgen dus te maken met krimp. In 

totaal gaat het tot 2015 al om een afname van het leer-

lingenaantal met ten minste 67.000 kinderen. Scholen 

in krimpregio’s kunnen te maken krijgen met over-

capaciteit. Vanwege de leerlinggebonden financiering 

is een terugloop in leerlingaantallen direct merkbaar 

op de onderwijsbegroting. 

In de verschillende krimpregio’s wordt op dit moment 

volop geanticipeerd op de demografische ontwik-

kelingen. Zo ontstaan op verschillende niveaus in het 

onderwijs oplossingen voor de krimpproblematiek. 

Kennisnet ziet een aantal oplossingsrichtingen, die in 

feite betrekking hebben op twee thema’s: het betaal-

baar organi seren en het flexibiliseren van onderwijs. 

Het betaalbaar organiseren is een thema dat met name 

speelt op directie- en bestuursniveau, terwijl het flexi-

biliseren vooral in de school en de klas zelf gebeurt.

Betaalbaar organiseren

Bij het betaalbaar organiseren gaat het vooral om 

schaalvergroting en flexibiliteit. Op bestuurlijk 

niveau wordt er op meerdere fronten geprobeerd de 

schaal van organisatie te vergroten, om ondanks de 

krimp toch schaalvoordelen te kunnen realiseren. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat sommige besturen fusies 

aangaan. Of er ontstaan samenwerkingsscholen 

(scholen waarin twee besturen samenwerken) in 

dorpen waar nog scholen vertegenwoordigd zijn van 

twee besturen. Maar besturen zoeken ook schaal-

vergroting door samenwerking buiten het onderwijs, 

bijvoorbeeld met kinderdagverblijven. Door met 

elkaar facili teiten te delen vangen ze zo bijvoorbeeld 

leegstand van lokalen op.

Ook binnen het eigen bestuur kan beter en slimmer van 

elkaar gebruikgemaakt worden, om het onderwijs beter 

betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door gezamenlijk 

leermateriaal te ontwikkelen, beter elkaars faciliteiten 

in te zetten, meer gezamenlijk in te kopen, beter ge-

bruik te maken van ouders, personeel flexibeler over 

alle scholen in het bestuur in te zetten en door het 

personeelsbeleid te moderniseren. 

Flexibeler onderwijs

Bij flexibeler onderwijs draait het om variëteit en flexi-

biliteit in het onderwijs zelf. Dit vraagt om andere en 

soms nieuwe competenties van leerkrachten. Flexibi-

liteit in het onderwijs kan ontstaan door bij voorbeeld 

klassen samen te voegen waarbij iedere leerling toch 

het onderwijs krijgt dat bij zijn ontwikkeling past. Dat 

kan bijvoorbeeld door binnen één groep leerlingen te 

variëren, zowel in de vorm (in groepjes, of met digitaal 

lesmateriaal) als in de inhoud (verschillende niveaus of 

vakken). Daarnaast zou men bijvoorbeeld beter gebruik 

kunnen maken van ouders in het organiseren van het 

onderwijs. Enerzijds vraagt dit van het onderwijs dat er 

strakker georganiseerd wordt. Anderzijds probeert men 

met die variëteit om te gaan door de competenties van 

leerkrachten te vergroten. Doordat leerkrachten met 

meer diversiteit in de klas te maken krijgen (soms wel 

vier leerjaren in één groep!), vergt het steeds meer van 

de docent om al zijn/haar leerlingen goed te bedienen. 

Om met die grote diversiteit te kunnen omgaan zetten 

sommige scholen professionaliseringstrajecten op die 

docenten opleiden in het omgaan met de diversiteit in 

de klas.

Kennisnet verkent kansen

Er wordt op vele fronten gewerkt aan oplossingen voor 

Samenvatting
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krimp en ook binnen het onderwijs wordt expertise 

opgebouwd om de problematiek te lijf te gaan. De 

wijze waarop ict hierbij een rol kan spelen, is echter 

nog onderbelicht. Daarom heeft Kennisnet met Onder-

wijsgroep Fier uit de krimpregio Noordwest-Friesland 

kansen en aanbevelingen verkend voor de bestaande 

problematiek. Samen met Kennisnet heeft Fier diverse 

oplossingen in kaart gebracht, waarbij ict een grote 

rol kan spelen. Scholen met vergelijkbare krimp-

problematiek kunnen hieruit lessen trekken. Naar aan-

leiding hier van is een stappenplan ontwikkeld, om aan 

de hand van een onderwijsprocesmodel te kunnen 

komen tot een Programma van Eisen en planning:

Stap 1: afpellen van droom tot organiseerprincipes

Stap 2: in processen denken; het onderwijsprocesmodel

Stap 3: verder detailleren naar Programma van Eisen

Stap 4:  van Programma van Eisen terug naar de huidige 

werkelijkheid

Stap 5: plateauplanning; de route naar de top

Eén van de problemen van scholen in krimpsituaties is 

dat zij vaak kampen met fors teruglopende inkomsten. 

Dan kan het lastig lijken om juist dan te investeren in 

ict, maar ict kan juist een middel zijn om de krimp op te 

vangen. Een deskundige leraar blijft uiteraard on-

vervangbaar en onmisbaar als coach van de leerlingen, 

maar door te kijken naar een andere inzet van exper-

tise, werkvormen en begeleiding, is het mogelijk om 

kleine besparingen in onderwijspersonele uren te real-

iseren. Daardoor kunnen op meerjarenbasis heel wat 

middelen vrijkomen. Dit geld kan gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld de aanschaf van laptops en tablets waar-

mee u leerlingen in een grotere groep makkelijker op 

maat kunt bedienen en zelfstandig kunt laten werken.

Om tot dit soort investeringen te kunnen besluiten 

hebben schoolleiders en schoolbestuurders inzicht 

nodig in de kostenstructuur van hun school/scholen. 

Daarom heeft Stichting Kennisnet een kostenmodel 

ontwikkeld. Dit is een eenvoudig rekenmodel (in Excel) 

dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de kosten van een 

lesuur, momenteel de belangrijkste kostenpost van een 

school, en in de kosten van ict-middelen als laptops en 

tablets. Het model maakt ook duidelijk welke factoren 

invloed hebben op de kosten van een lesuur en dus aan 

welke knoppen u als leidinggevende of bestuurder kunt 

draaien. Ter illustratie zijn zes scenario’s uitgewerkt, 

die de financiële consequenties en mogelijkheden van 

ict in het onderwijs zichtbaar maken. 

Meer en actuele informatie over dit onderwerp vindt u 

op de website Kansen bij krimp (www.kennisnet.nl/

kansenbijkrimp).
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Inleiding

Krimp in Nederland

Scholen in krimpregio’s krijgen de komende jaren te 

maken met bijzondere uitdagingen. Zij moeten pro-

beren om hun ambities op het gebied van onderwijs 

waar te maken, en daarbij tegelijkertijd een antwoord 

vinden op de consequenties van krimp, zoals af-

nemende leerlingaantallen en overcapaciteit. Dit is al 

gaande in de ‘topkrimpregio’s’ zoals Groningen, Zee-

land en Limburg. Maar ook in andere gebieden worden 

de gevolgen van krimp zichtbaar. De overheid en tal 

van organisaties die belast zijn met onderwijsbeleid 

en advisering buigen zich de laatste tijd nadrukkelijk 

over het vraagstuk krimp en de strategieën die hierbij 

gevolgd kunnen worden. Die strategieën volgen twee 

lijnen: flexibeler onderwijs en betaalbaar organi-

seren. Kennisnet onderzoekt met het onderwijsveld 

hoe ict daarbij kan ondersteunen.

Speelveld 

Bij het vraagstuk onderwijs en krimp spelen verschil-

lende partijen een rol.

 

bekostiging (waaronder de ter discussie staande 

kleinescholentoeslag) en het voeren van regie, zoals 

via het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

het gebied van onderwijshuisvesting, onderwijs-

beleid, toezicht en leefbaarheid.  

  

 

Rijksoverheid OCenW

Gemeente

Schoolbestuur

School

  

Figuur 1:  
taken en verantwoordelijkheden betrokken partijen1 

1
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Figuur 2: 
verschillende oplossingsrichtingen bij verschillende stakeholders

Leerling Leerkracht Schooldirectie Schoolbestuur

Variëteit
en flexibiliteit

Vergroten 
competenties

Slimmer, 
flexibeler

Vergroten
schaal van

Flexibeler onderwijs Betaalbaar organiseren

kwaliteit van het onderwijs. De scholen geven vervol-

gens invulling hieraan.

De figuur hiernaast vat dit speelveld als volgt samen: 

een schoolbestuur heeft dus met verschillende partijen 

te maken wanneer andersoortige oplossingen voor het 

organiseren van onderwijs worden gezocht. Dit maakt 

dat dit voor schoolbesturen veelal een complexe zoek-

tocht is. 

Oplossingsrichtingen bij krimp

In de verschillende krimpregio’s wordt op dit moment 

geanticipeerd op de demografische ontwikkelingen. 

Zo ontstaan op verschillende niveaus in het onderwijs 

oplossingen voor de krimpproblematiek. Kennisnet 

ziet een aantal mogelijkheden die in feite betrekking 

hebben op twee thema’s: het betaalbaar organiseren 

en het flexibiliseren van onderwijs. Het betaalbaar 

organiseren is met name een thema op directie- en 

bestuursniveau, terwijl het flexibiliseren hoofzakelijk 

in de school en de klas zelf gebeurt. Het onderstaande 

figuur geeft dit weer.
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Betaalbaar organiseren

Vergroten van schaal van organiseren

Op bestuurlijk niveau wordt er op meerdere fronten 

geprobeerd de organisatieschaal te vergroten, om 

toch schaalvoordelen te kunnen realiseren. Dit bete-

kent bij voorbeeld dat sommige besturen fusies aan-

gaan. Of in dorpen waar nog scholen zijn van twee 

besturen ontstaan samenwerkingsscholen (scholen 

waarin twee besturen samenwerken). Maar besturen 

zoeken ook schaalvergroting door samenwerking 

buiten het onderwijs, bijvoorbeeld met kinderdag-

verblijven. Door met elkaar faciliteiten te delen wordt 

bijvoorbeeld leegstand van lokalen opgevangen.

Slimmer en anders organiseren

Ook binnen het eigen bestuur kan beter en slimmer 

van elkaar gebruikgemaakt worden, om het onderwijs 

beter betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door be-

paald bedrijfsonderdelen gezamenlijk op te pakken 

en/of beter te coördineren, meer gezamenlijk in te 

kopen, beter elkaars faciliteiten in te zetten, beter 

gebruik te maken van ouders, personeel flexibeler 

over alle scholen in het bestuur in te zetten en door 

het personeelsbeleid te moderniseren. 

Flexibeler onderwijs

Variëteit en flexibiliteit

Een andere oplossingsrichting is het introduceren van 

meer flexibiliteit in het onderwijs zelf, door bijvoor-

beeld klassen samen te voegen waarbij iedere leer-

ling toch het onderwijs krijgt dat bij zijn ontwikke-

ling past. Dat kan bijvoorbeeld door binnen één groep 

leerlingen te variëren, zowel in de vorm (in groepjes, 

of met digitaal lesmateriaal), als in de inhoud (ver-

schillende niveaus of vakken). Daarnaast zou men bij-

voorbeeld beter gebruik kunnen maken van ouders in 

het organiseren van het onderwijs. Enerzijds vraagt 

dit van het onderwijs dat er strakker georganiseerd 

wordt. Anderzijds probeert men met die variëteit om 

te gaan door – het volgende punt – het vergroten van 

de competenties van leerkrachten. 

Vergroten competenties van leerkrachten

Doordat leerkrachten met meer diversiteit in de klas te 

maken krijgen (soms wel vier leerjaren in één groep), 

vergt het steeds meer van de docent om alle leerlingen 

goed te bedienen. Om met de grote diversiteit te kunnen 

omgaan zetten sommige scholen professionaliserings-

trajecten op, die docenten opleiden in het omgaan met 

de diversiteit in de klas.

Kennisnet verkent kansen

Zoals gezegd wordt er op vele fronten gewerkt aan 

oplossingen voor krimp en ook binnen het onder-

wijs wordt expertise opgebouwd om de problema-

tiek te lijf te gaan. De wijze waarop ict hierbij een 

rol kan spelen, is echter nog onderbelicht. Daarom 

heeft Kennis net met Onderwijsgroep Fier uit de 

krimp regio Noordwest-Friesland kansen en aan-

bevelingen ver kend voor de bestaande problematiek. 

Hieruit kunnen scholen met vergelijkbare krimp-

problematiek lessen trekken. Een complete business-

case bij krimp problematiek wordt gepubliceerd op 

www.kennisnet.nl/themas/kansen-bij-krimp.
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Fier bestaat uit 20 scholen van openbare of algemeen-bijzondere signatuur. De scholen hebben 

een eigen gezicht en autonomie met betrekking tot het inrichten van het onderwijs. Het bestuur 

van Fier staat voor een moeilijke herinrichting ten gevolge van krimpproblematiek en bezuinig-

ingen vanuit gemeente en het rijk. De verwachting is dat het totale leerlingaantal van 1900 zal 

teruglopen naar 1700. De komende jaren wordt het aantal scholen samengevoegd van 20 naar 12 

scholen. Veel Fier-scholen hebben nu al te maken met krimp, een aantal van hen telt slechts circa 

50 leerlingen.

Gevolgen

1. Leerkrachten krijgen te maken met groepen van leerlingen die uit meerdere leerjaren bestaan, 

soms wel vijf verschillende leerjaren door elkaar. Dit vereist een andere manier van lesgeven. 

De leerkrachten zijn niet gewend om te differentiëren op zoveel verschillende niveaus, leef-

tijden en leerstijlen in één groep. 

2. Onderwijs en ict-systemen zijn nog niet optimaal op elkaar afgestemd (dat geldt zowel voor het 

pedagogisch en didactisch als voor het administratief terrein).

3. Bezuinigingen maken financiële maatregelen noodzakelijk. Doordat er relatief veel kleine 

scholen in het bestuur zitten, zijn de lasten niet makkelijk te spreiden.

Uitdaging

In de verschillende Friese dorpen waar Fier onderwijs verzorgt kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs blijven bieden!

Het Fierkr8-initiatief

De helft van de twintig Fier-scholen doet mee aan het initiatief Fierkr8 om de uitdagingen van de 

krimpproblematiek het hoofd te kunnen bieden. In een visiedocument hebben de Fierkr8-scholen 

hun speerpunten benoemd:

om met de diversiteit in de klas om te gaan;

Krimp bij Onderwijsgroep Fier
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Flexibeler onderwijs1
Samenhangende oplossingen

Zoals eerder geconstateerd zijn er verschillende 

oplossings richtingen voor de krimpproblematiek. 

Oplos singen hebben betrekking op het betaalbaar 

houden van het onderwijs en het flexibeler maken van 

het onderwijs. Deze oplossingen staan niet los van 

elkaar. Het onderwijsaanbod moet worden geflexibi-

liseerd, en vervolgens – afhankelijk van de leervraag 

van leerlingen – slim worden gepland en geroos-

terd. Samenwerken met scholen in de regio maakt die 

mogelijk heden financieel en praktisch haalbaar, maar 

tegelijkertijd vraagt dat meer flexibiliteit en compe-

tenties van leerkrachten. Kort om, een samenhangend 

geheel dat oplossingen vraagt op verschillende niveaus: 

Kennisnet heeft met Onderwijsgroep Fier onderzocht hoe ict kan bijdragen aan het bieden van hoog-

waardig onderwijs op zeer kleine scholen. Vanuit de onderwijsvisie van Fier is een vertaling gemaakt 

naar wat ict kan betekenen bij het omgaan met krimp. Om de bevindingen van Fier bruikbaar te maken 

voor andere scholen worden die hieronder veralgemeniseerd.
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Mogelijke oplossingen op bestuurlijk niveau

binnen het bestuur;

bestuur van een andere denominatie). Inmiddels kent 

Fier één samenwerkingsschool. Die wordt hierdoor 

iets groter en zo blijft de onderwijsvoorziening be-

houden voor het dorp. 

Mogelijke oplossingen op schoolniveau

schap) werkwijzen en organisatiemodellen ontwik-

kelen die de onderwijskwaliteit versterken en waar-

borgen in een dynamische situatie;

middel van professionaliseringsbijeenkomsten (work-

shops, training, coaching) voor de leerkrachten;

-

groepen (noodzaak tot leren op maat en differen-

tiëren);

-

lijnen en groepsplannen;

teiten van leerkrachtencorps;

Mogelijke oplossingen op klasniveau

van ict. 

en thuis (indien gewenst met een vermindering van 

instructietijd);

-

coördinator) benutten; 

duidelijke programma’s (t.b.v. taakverlichting).

Ict bij flexibel onderwijs

Met name het flexibeler maken van het onderwijs vergt 

andere manieren van organiseren van het onderwijs 

zelf. Hierbij is de inzet van ict noodzakelijk. Bijvoor-

beeld: het slimmer plannen van het onderwijs is op een 

bepaalde schaal niet meer met een planbord te doen 

(de diversiteit in de klas wordt te groot, dit maakt het 

plannen te arbeidsintensief), en voor meer variëteit in 

het onderwijs zijn digitaal leermateriaal en een goed 

leerlingvolgsysteem belangrijk. Wie echt voordeel wil 

verkrijgen door ict in te zetten in het onderwijs, zal ook 

de onderwijsprocessen moeten veranderen.

Integraal, maar gefaseerd

Daarom stelt Kennisnet voor om eerst alle onderwijs-

processen in beeld te brengen door middel van een 

inte graal onderwijsprocesmodel. Dit procesmodel 

brengt die samenhang in beeld: één procesmodel voor 

flexibeler onderwijs én het slimmer en betaalbaar 

organiseren daarvan. In dit procesmodel wordt een 

droomsituatie beschreven; hoe zou het onderwijs er 

idealiter uitzien?

Op basis van het integrale procesmodel kan vervol-

gens een Programma van Eisen worden opgesteld. Dit 

Programma van Eisen laat de samenhang zien tussen 

het herinrichten van processen en de ondersteuning 

daarvan met ict. Voor een voorbeeld van een PVE zie 

kn.nu/pvekrimp.

Fier vroeg Kennisnet om te onderzoeken welke rol ict 

zou kunnen spelen. De onderwijsgroep vroeg om hulp 

bij:

klassenmanagement;

werkzaamheden beter ondersteunt (zodat er meer tijd 

en energie over blijft voor het onderwijs);
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-

krachten beter kunnen samenwerken en goed met 

elkaar kennis kunnen delen.

Deze hulpvragen van Fier vormen het uitgangspunt in 

deze publicatie; veel scholen in een krimpsituatie zullen 

vergelijkbare vragen hebben. Deze vragen kunnen niet 

als los van elkaar staande vragen behandeld worden; ze 

zijn nauw met elkaar verwant. Scholen die ze wel los 

van elkaar beantwoorden lopen het risico dat er meer-

dere ict-oplossingen worden geïmplementeerd die zich 

onderling niet goed verhouden. Dat levert veel extra 

werk op en is zonde van de separate investeringen.

Daarom is het belangrijk om breder te kijken. Wat 

betekenen de opgaven en uitdagingen waar het school-

bestuur voor staat voor het informatielandschap? Met 

andere woorden: welke informatie is van belang voor 

het onderwijsproces (zie ook figuur 3)? Een bestuur dat 

goed weet hoe het ideale informatielandschap eruit 

ziet, kan de eerste stappen die gezet moet worden 

beter uitstippelen. Dus eerst de ‘droom’ in kaart bren-

gen, en vervolgens die droom tegen de werkelijkheid 

aanhouden. Zo kan het bestuur aan de hand van deze 

analyse bepalen welke concrete stappen op korte ter-

mijn gezet moeten worden.

Natuurlijk behelst klassenmanagement meer dan een ict-

systeem. Zo spelen ook competenties van leerkrachten 

een belangrijke rol hierbij. Deze publicatie concen-

treert zich echter op de toegevoegde waarde van ict.

Het stappenplan

In vijf stappen naar een  

Programma van Eisen en planning

Het is belangrijk om het traject eerst met de deel-

nemende scholen voor te bespreken en wederzijdse 

verwachtingen af te stemmen. Er is een traject denk-

baar van een aantal werksessies waarin uw organisatie 

de onderstaande vijf stappen doorloopt. 

Stap 1: Afpellen van droom tot organiseerprincipes

Deze eerste stap begint bij de ‘droom’ van uw school/

scholen.

wijs concepten en inspirerende ‘best practices’ zijn er?

Vervolgens, inzoomend op de ‘droom’ van de school zelf:

scholen les krijgt? 

Stel, er is (zoals bij de Fier-scholen) vooral behoefte 

om het klassenmanagement te verbeteren en een ef-

ficiëntere inzet van het personeel te realiseren. Daar-

naast zoekt men naar de juiste ondersteuning voor 

samenwerkend leren (scholen en leraren onderling) en 

groepsdoorbrekend werken (leerlingen onderling).

Dan kan deze droom vervolgens worden aangescherpt 

door de volgende vragen te beantwoorden:

-

werkend te leren en groepsdoorbrekend te werken? 

-

nagen waarin veel verschillen zijn voor wat betreft 

leeftijd, leerstijl en niveau?

gaan met de leverancier om uw wensen te briefen?

te rouleren in rooster en op verschillende scholen 

en locaties?
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Dit soort vragen en wensen leveren een aantal concrete 

uitgangspunten op die centraal staan in de rest van uw 

traject. 

Stap 2: In processen denken;  

het onderwijsprocesmodel

De volgende stap is om deze wensen en uitgangspunten 

door te vertalen: wat betekent dit voor ons onderwijs? 

In deze stap maakt u naar aanleiding van uw wensen 

en uitgangspunten (‘dromen’) een gezamenlijke start 

naar ’procesdenken’ en onderzoekt u nieuwe organisa-

torische modellen.

In de casus bij Fier gebruikte Kennisnet hiervoor het 

onderwijsprocesmodel als basis. Zie hiervoor figuur 

3. Per processtap is gekeken welke handelingen plaats-

vinden om onderwijs op maat mogelijk te maken. De 

processtappen zelf zijn niet uniek, ze worden uniek 

door de invulling ervan. Het doel was om tot een be-

schrijving te komen van de functionaliteiten die een 

systeem (of combinatie van systemen) moet(en) bieden 

om deze handelingen te faciliteren.

Bij Fier deelden daarvoor de bovenschools ict’er en 

bovenschools ib’er hun verwachtingen met Kennisnet:

maat. Door de juiste tools en een digitale aanpak 

kunnen leerlingen meer op hun eigen niveau werken 

en wordt de leerkracht veel extra werk uit handen 

genomen. Een optimale leeromgeving (een goede elo) 

is hierbij noodzakelijk. 

komen2 , krijgt de leerkracht meer tijd voor kern-

taken: het begeleiden, stimuleren en instrueren (waar 

nodig) van de leerlingen. Via de elo is het makkelijker 

om prestaties te monitoren, zodat zowel leerling als 

leerkracht continu feedback krijgen over niveau, stijl, 

tempo en prestaties.

krijgt het personeel inzicht in roosters, agenda’s én 

elkaars expertise. Hierdoor is er een flexibele uit-

wisseling van personele inzet mogelijk. Bijvoorbeeld: 

meerdere leraren voor de klas met verschillende ex-

pertise kan leiden naar het optimaal delen van elkaars 

expertise, maar ook naar het rouleren van personeel 

op verschillende tijden of locatie. 

Vervolgens is op basis van de droom en wensen 

gesproken over de invulling van hun eigen onder wijs-

procesmodel.

Het procesmodel dat Fier gebruikt bestaat uit eindelijk 

uit zes hoofdprocessen. Dit model kan inzicht bieden aan 

andere besturen en scholen. Zij kunnen het ook gebruik-

en om hun eigen Programma van Eisen op te stellen.

Een korte toelichting op deze hoofdprocessen:

1. Onderwijs beheren en arrangeren

Voor het onderwijs moeten leermiddelen beschikbaar 

zijn. Dit aanbod moet beheerd kunnen worden zodat 

vraag en aanbod op elkaar aansluiten en leer middelen 

geautomatiseerd kunnen worden aangeboden aan leer-

lingen. Om deze taak uit te voeren is er een onderwijs-

catalogus en onderwijsmagazijn nodig. De onderwijs-

catalogus is de centrale, generieke voorziening waarin 

het totaal aan onder wijsproducten binnen de instel-

ling is vastgelegd. Het onderwijsmagazijn omvat het 

aanbod zelf (het leermateriaal).

2. Inschrijven

Op het moment dat een leerling voor het eerst op 

school komt, wordt hij ingeschreven in het systeem. 

In dit Programma van Eisen is ook het inschrijven 

van personen met de rol ‘leerkracht’ opgenomen, 
2  Bijvoorbeeld via integratie van Dotcomschool, Cito Lovs, 
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aangezien het primaire proces met name tussen leer-

ling en leerkracht plaatsvindt. Andere rollen krijgen 

uiteraard ook toegang tot dit systeem, dat wordt 

aangeduid met de term ‘Mijn school’.

3. Plannen komende roosterperiode

Het onderwijsproces kent meestal een langetermijn- 

en een kortetermijnplanning. De langetermijn planning 

kan een roosterperiode van bijvoorbeeld tien weken 

zijn, maar een langere of kortere periode kan ook. De 

processen in dit deel leiden tot een rooster en het 

leer traject voor die periode.

4. Plannen korte termijn

De planning op de korte termijn richt zich op het con-

creet kiezen en inplannen van leeractiviteiten. Bij het 

plannen worden de individuele leertrajecten van alle 

leerlingen omgezet naar een concreet leerplan en plan-

ning van leeractiviteiten, inclusief de daarbij in te 

zetten middelen. Voordat het daadwerkelijk plannen 

van leeractiviteiten kan plaatsvinden, moet het totaal-

rooster van de leerling bekend zijn en een leertraject 

zijn vastgesteld.

5. Leren en begeleiden

Hier vindt het daadwerkelijke leren en begeleiden van 

de leerling plaats. De leerling geniet onderwijs (voert 

leeractiviteiten uit) en de resultaten worden vast gelegd 

en krijgen een beoordeling. Deze beoordeling kan 

bestaan uit een reflectie van de leerling op het eigen 

resultaat of een reflectie van anderen. Het lijkt mis-

schien een voorwaarde om elke leeractiviteit te plan-

nen. Dat is echter niet het geval. De leerling kan ook 

op ad-hocbasis een (leer)activiteit kiezen en uitvoeren. 

Plannen korte
termijn

Onderwijs
beheren en 
arrangeren

Inschrijven

Plannen
komende

roosterperiode

Begeleiden

Leren

Communiceren

Figuur 3:  
onderwijsprocesmodel met de 6 hoofdprocessen zoals benoemd door Fier
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Afhankelijk van de leerling en de visie van de school zal 

er meer of minder nadruk op het planningsdeel liggen. 

Ook kan tijdens het leren blijken dat de planning niet 

optimaal is. Deze kan dan worden aangepast. Deze 

feedbacklus is in het onderwijsprocesmodel van figuur 

3 weergegeven door een pijl in twee richtingen tussen 

het plannen op korte termijn en leren en begeleiden.

6. Communiceren

Hoewel communiceren meestal in relatie tot ‘leren’ 

zal plaatsvinden, is communiceren niet specifiek ge-

bonden aan een proces. Het moet wel voor het proces 

relevant zijn: kort gesteld moet bij elk proces bekeken 

worden welke communicatieopties nodig zijn om dat 

proces te ondersteunen. Deze methode geeft u als 

schoolbestuur of schoolleider de mogelijkheid om een 

eigen invulling te geven aan het procesmodel. 

Stap 3: Verder detailleren van stappen 

naar Programma van Eisen

Vervolgens kan het procesmodel steeds verder ge-

detailleerd worden. Inzoomend op wat er binnen 

deze zes generieke onderwijsprocesstappen gebeurt, 

worden per processtap een aantal miniprocesstappen 

(‘use-cases’) zichtbaar (figuur 4). 

Onderwijsprocesstap Use-case

1. Beheren en arrangeren Leermiddelen (met 
onderwijscatalogus en onderwijsmagazijn)

1. Beheren beschrijving leermiddelen
2. Beheren arrangementen
3. Beheren digitale leermiddelen

2. Inschrijven 4. Inschrijven leerling
5. Inschrijven personeel
6. Vaststellen behoeftes en kenmerken leerling

3. Plannen komende roosterperiode 7. Vaststellen onderwijs- en bedrijfsregels
8. Vaststellen schoolrooster
9. Vaststellen rooster leerkracht
10. Vaststellen leertraject
11. Uitvoeren tactische planning

4. Plannen korte termijn 12. Vaststellen leeractiviteiten
13. Inplannen leeractiviteiten
14. Publiceren planning
15. Vaststellen en reserveren middelen

5. Leren en begeleiden 18. Klaarzetten leermiddelen
19. Uitvoeren leeractiviteit
20. Beoordelen resultaat
21. Vastleggen observaties
22. Vaststellen voortgang
23. Inzien notities en afspraken
24. Summatief toetsen

6. Communiceren 25. Communiceren
26.Vastleggen afspraken

Figuur 4:  
overzicht ministappen (use-cases) van Fier
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Figuur 5:  
de minicases uitgewerkt in onderwijsprocesmodel
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In het schema hiernaast (figuur 5) zijn de mini stappen 

uitgewerkt in het onderwijsprocesmodel, en in onder-

linge samenhang weergegeven. Hierbij wordt ook de 

relatie met de onderwijscatalogus en het onderwijs-

magazijn geschetst.

Deze ministappen worden in detail beschreven in het 

(functioneel) Programma van Eisen.

Onderwijsgroep Fier was op zoek naar ict-mogeli-

jkheden die bijdragen aan het omgaan met de krimp-

problematiek. Om de juiste ict-ondersteuning te krijgen, 

is het belangrijk om goed na te denken over wat u als 

schoolleider of bestuurder daadwerkelijk verwacht van 

ict. Het maken van een Programma van Eisen is een 

manier om uw behoeften en wensen rondom ict te for-

muleren en vast te leggen. Daarnaast is het bij uitstek 

een middel om het gesprek met ict-dienstverleners aan 

te gaan over mogelijke ondersteuning. 

U kunt per stap in het proces aangeven voor welke 

gebruiker de functionaliteiten van belang zijn. Denk 

aan de volgende gebruikersrollen: leerling, leer-

kracht, directeur, ouder. De kracht van het redeneren 

vanuit de gebruiker is dat het voor alle betrokkenen 

makkelijker is om zich in te leven, en zo boven tafel 

te krijgen wat er nodig is bij alle werkzaamheden 

die de betrokkenen uitvoeren. Zo ontstaat een goede 

beschrijving van dat wat zij nodig hebben om hun 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Let wel, het betreft een functioneel Programma van Ei-

sen. Er is dus niet gekeken naar wat vanuit de techniek 

belangrijk is. Een Programma van Eisen beschrijft een 

‘ideale’ situatie; een situatie die wellicht nu nog ver 

weg is en niet eens gewenst, maar die wel aangeeft wat 

de richting zou kunnen zijn. 

Stapje voor stapje maakt u de vertaling van visie naar:

-

stappen? Wat leveren de stappen op?

voorziening doen om zo te kunnen werken? Formuleer 

uw wensen per use-case (ministap).

Schematisch samengevat kunt u de volgende onderdelen 

doorlopen om tot een Programma van Eisen te komen: 

Doel

Opbrengst

Sessie 1

Van droom
naar visie

Uitgangspunten

Droom
organiseren

Procesmodel

Organisatie
detailleren

Use cases

Organisatie
detailleren

Functionele eisen

Sessie 4Sessie 2 Sessie 3 PvE

Figuur 6:  
in vier fasen van droom naar Programma van Eisen
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leermiddelen
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Inschrijven leerling
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Figuur 7:  
matrix ministappen versus huidige informatievoorziening
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In het geval van Fier kreeg dit vorm middels twee bi-

laterale bijeenkomsten. Het opstellen en verder detail-

leren van de use-case en het Programma van Eisen is 

expertmatig ingevuld, met input vanuit Fier. 

Uiteindelijk resulteert dit in een gedetailleerde be-

schrijving van het gedroomde onderwijs van de scholen, 

in de vorm van een Programma van Eisen.

Stap 4: Van Programma van Eisen  

terug naar de huidige werkelijkheid

Van de droom (zoals die beschreven wordt in het 

Programma van Eisen), terug naar de realiteit. Om te 

weten welke route u moet volgen, moet u niet alleen 

weten wat het eindpunt is (de droom), maar ook waar 

uw organisatie nu staat. U brengt daarvoor de hui-

dige informatievoorziening in beeld; welke systemen 

worden gebruikt, welke digitale methodes zijn er in 

omloop, hoe zien de administratieve systemen eruit, 

welk systeem doet wat? Zo ontstaat een gedetailleerd 

beeld van de informatievoorziening. Deze stap is be-

langrijk omdat de huidige situatie het vertrekpunt 

is van de route naar de toekomstige informatie-

voorziening. 

Voor deze stap onderzoekt u in hoeverre de mini-

stappen in uw onderwijsprocesmodel digitaal worden 

ondersteund door de verschillende applicaties in uw 

huidige applicatielandschap. Zie als voorbeeld het uit-

gewerkte model van Fier. Wanneer een vakje blauw is, 

wordt deze use-case (gedeeltelijk) ondersteund door de 

applicatie in de bijbehorende kolom. 

Het nevenstaande overzicht brengt nog niet in beeld of 

er koppelingen zijn tussen de verschillende applicaties, 

en hoe deze liggen. Er valt dus niets te zeggen over de 

samenwerking tussen de programma’s. In een ideale 

situatie werken de verschillende programma’s als één 

systeem, maar in de praktijk werken ze vaak niet of nau-

welijks samen.

Het huidige applicatielandschap wordt in deze stap natu-

urlijk afgezet tegenover een ideaalplaatje. Hierdoor lijkt 

het alsof er veel moet gebeuren. Echter, de vraag is natu-

urlijk in hoeverre u het nodig vindt om uw droomsituatie 

te bereiken. Is het niet voldoende om een gedeelte van 

deze droom te realiseren? De droom is slechts het kader 

en een referentiepunt. Het is aan de scholen om hieraan 

invulling te geven. Het belangrijkst is om – met de droom 

als referentiepunt – te bepalen wat nu de eerste stap zou 

moeten zijn, en wat de handigste route daarnaartoe is. 

Hiervoor kunt u in eerste instantie een aantal use-

cases en functionele eisen benoemen die de komende 

tijd prioriteit krijgen en vervolgens gesprekken voeren 

met softwareleveranciers op basis van het Programma 

van Eisen. 

Stap 5: Plateauplanning – de route naar de top

In de vorige stap is de huidige informatie voorziening 

in beeld gebracht en afgezet tegen een ideaal sce-

nario. Nu u weet waar u bent en waar u naartoe wilt, 

kan de route uitgestippeld worden. Hierbij zal met 

name de eerste stap het meest concreet uitgewerkt 

moeten worden. Deze benadering wordt wel eens 

vergeleken met de metafoor van het beklimmen van 

een berg. Van uit het basisstation bepaalt de berg-

beklimmer wat het eerste plateau is waar hij wil 

overnachten. Hij weet ongeveer wel hoe hij verder 

wil lopen naar de top, maar afhankelijk van de weers-

omstandigheden en zijn fysieke conditie bepaalt hij 

pas als hij op plateau 1 is hoe hij verder wandelt en 

waar plateau 2 dan ligt. 

Het is nu dus tijd voor de stap van het ideale plaatje 

naar de concrete eerste stap (plateau 1). Gegeven het 
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ideaalbeeld en de huidige situatie, welke stap kunt u de 

komende tijd zetten, en hoe komt u daar?

Belemmeringen

Om de route naar het eerste plateau te bepalen moet 

eerst in kaart gebracht worden welke obstakels er op 

het pad liggen. Er is een aantal factoren dat van invloed 

kan zijn op de keuze voor plateau 1. Er zijn bijvoor-

beeld waarschijnlijk zaken waarvan het niet realistisch 

is om te verwachten dat die op korte termijn gereali-

seerd worden. Zo is het misschien vanuit een financieel 

oogpunt niet handig om grootscheepse implementaties 

te starten. Door de krimp hebt u wellicht weinig in-

vesteringsruimte. Met de investeringsruimte die er is, 

worden ook andere uitdagingen aangegaan die bij de 

krimpproblematiek komen kijken, zoals bijvoorbeeld 

de professionalisering van het leerkrachtenbestand. 

Dit heeft uiteraard ook invloed op het ambitieniveau 

voor plateau 1. Voor plateau 1 is het vooral zoeken naar 

quick wins, die meteen een bijdrage leveren aan het 

onderwijsproces en de overige uitdagingen. 

Daarnaast is de markt van ict-ondersteuning in het 

onderwijs nog volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelin-

gen hebben invloed op de haalbaarheid van de stappen 

die per plateau gezet kunnen worden. 

De haalbaarheid van bepaalde stappen wordt niet al-

leen door de technische of financiële mogelijkheden 

bepaald, maar ook door de verandercapaciteit van de 

organisatie. Er wordt de komende periode waarschijn-

lijk al veel gevraagd van uw organisatie en het werken 

met ict zal ook een fundamentele omvorming van de 

onderwijsprocessen betekenen. Welke veranderingen 

kan de organisatie nog aan? Denk bijvoorbeeld aan de 

opgave die er voor de leerkrachten ligt. Omgaan met 

meer diversiteit in de klas en goed kunnen differen-

Huidige
Situatie

Droom

Plateau 1

Figuur 8:  
schets plateauplanning
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tiëren tussen leerlingen vraagt andere competenties 

van leerkrachten dan die waarop ze eerder een beroep 

moesten doen. Leerkrachten moeten de tijd en ruimte 

hebben om zich ook in deze nieuwe competenties te 

bekwamen. Daarnaast zullen leerkrachten zich nog ver-

der moeten bekwamen in het werken met ict. Hierbij 

komen standaard ict-vaardigheden kijken, zoals het 

omgaan met internet, agenda’s, digitale communicatie-

middelen en hardware. Maar de digitalisering is ook 

van invloed op de didactiek. Ict biedt allerlei kansen 

om nieuwe didactische werkvormen te proberen (die 

tevens bijdragen aan effectiever klassenmanagement). 

Dit is ook iets waarin leerkrachten zich moeten ontwik-

kelen. Bij het kiezen van plateau 1 zult u goed moeten 

opletten dat de technische ontwikkelingen niet te veel 

gaan voorlopen op het verandertempo dat de organisa-

tie aankan. Tegelijkertijd moeten de veranderingen wel 

ambitieus en uitdagend genoeg blijven. 

Het eerste plateau

Omdat het belangrijk is om stap voor stap te werken, is 

het verstandig om al in het Programma van Eisen aan 

te geven wat u al op het eerste plateau wilt verwerke-

lijken. Onderwijsgroep Fier heeft daartoe in haar 

Programma van Eisen een aantal functionele eisen vet 

gedrukt. Deze functionele eisen hebben betrekking op 

de onderstaande vetgedrukte use-cases. Fier wil zich 

in eerste instantie op deze functionele eisen en de bij-

behorende use-cases concentreren. Deze horen dus bij 

de eerste stap die Fier wil zetten. De andere eisen zijn 

daardoor niet minder belangrijk, deze wil Fier op 

langere termijn ook realiseren. De ict-oplossingen 

die op de korte termijn gekozen worden, moeten deze 

droom dus in ieder geval niet in de weg staan. 

Onderwijsprocesstap Use-case

1. Beheren en arrangeren Leermiddelen (met 
onderwijscatalogus en onderwijsmagazijn)

1. Beheren beschrijving leermiddelen
2. Beheren arrangementen
3. Beheren digitale leermiddelen

2. Inschrijven 4. Inschrijven leerling
5. Inschrijven personeel
6. Vaststellen behoeftes en kenmerken leerling

3. Plannen komende roosterperiode 7. Vaststellen onderwijs- en bedrijfsregels
8. Vaststellen schoolrooster
9. Vaststellen rooster leerkracht
10. Vaststellen leertraject
11. Uitvoeren tactische planning

4. Plannen korte termijn 12. Vaststellen leeractiviteiten
13. Inplannen leeractiviteiten
14. Publiceren planning
15. Vaststellen en reserveren middelen

5. Leren en begeleiden 18. Klaarzetten leermiddelen
19. Uitvoeren leeractiviteit
20. Beoordelen resultaat
21. Vastleggen observaties
22. Vaststellen voortgang
23. Inzien notities en afspraken
24. Summatief toetsen

6. Communiceren 25. Communiceren
26. Vastleggen afspraken

Figuur 9:  
ministappen behorend bij plateau 1
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De vetgedrukte stappen in uw PvE (die u als eerste wilt 

zetten) vormen plateau 1. Die kunt u stap voor stap gaan 

realiseren. Fier is bijvoorbeeld samen met Kennisnet – 

met het Programma van Eisen in de hand – in gesprek 

gegaan met Microsoft om te onderzoeken in welke mate 

Office 365 kan bijdragen aan de realisatie van plateau 

1, en besloot toen om dit gefaseerd te implementeren. 

Door stap voor stap één functionaliteit van Office 365 

te gaan gebruiken willen ze de docenten meekrijgen. 

In eerste instantie zullen met name op het gebied van 

communicatie (de hierboven genoemde ministappen 

25 en 26) flinke stappen gemaakt worden; het onder-

ling delen van agenda’s en het makkelijker delen van 

documenten zal de onderlinge samenwerking tussen 

de verschillende Fier-scholen versterken. Hierbij is de 

belangrijkste stap dat op bovenschools niveau agen-

da’s gedeeld worden, maar ook dat er meer uniform-

iteit ontstaat tussen de gebruikte formats. De betere 

samenwerking tussen scholen leidt tot het gezamenlijk 

ontwikkelen van nieuwe lessen, instructies of proto-

collen, bijvoorbeeld rondom zorgleerlingen. Hierdoor 

ontstaan in de eerste plaats kwalitatief betere mate-

rialen. Ten tweede wordt ook de tijd van docenten/

ib’ers efficiënter ingezet, doordat niet iedereen zelf 

het wiel hoeft uit te vinden. 

Toepassen in onderwijsproces

Daarnaast bekijkt Fier of de communicatiemogelijk heden 

van Office365 ingezet kunnen worden in het onderwi-

jsproces zelf. Tevens zal voor de use-cases die betrek-

king hebben op het leren en begeleiden (19 t/m 22), 

zoals het uitvoeren van leeractiviteiten, meer gebruikt 

gemaakt worden van adaptief lesmateriaal. Ook worden 

er proeven gedaan met Snappet, waarbij werkboekjes 

van methodes worden vervangen door een tablet, waar-

door een docent de voorgang van de leerlingen goed kan 

monitoren (met behulp van een dashboard). 

Infrastructurele randvoorwaarden

Het werken met clouddiensten (zoals Office 365) vergt 

een goede ict-infrastructuur; het dataverkeer zal sterk 

toenemen. Zowel de internetverbinding, als het interne 

netwerk (router/WiFi/et cetera) van alle scholen moeten 

de grote en snelle datastromen aankunnen die hiermee 

gepaard gaan. In de toekomst zal het gebruik van video 

(live of streaming) alleen nog maar toenemen, dus bij 

het inrichten van de infrastructuur dient daarmee ook 

rekening gehouden te worden. Deze randvoorwaarde is 

belangrijk; als bij een implementatie ‘iets’ niet blijkt te 

werken door slechte verbindingen, dan levert dat veel 

ongemak en ongenoegen op. Terwijl op dit punt juist 

tijdig maatregelen genomen kunnen worden om dit 

ongenoegen te voorkomen. 

Veranderstrategie: kleine stappen  

maken samen een grote sprong

Als bepaald is welke stappen in plateau 1 worden 

meegenomen, kan vervolgens weer per stap bepaald 

worden welke eisen daarin voorrang genieten. Zie 

hier naast bijvoorbeeld de uitwerking van ministap 14 

van Fier. 

Op onze website vindt u ook andere ict-mogelijkheden 

die een bijdrage kunnen leveren zoals adaptief leer-

materiaal, flipping the classroom en webinars. 
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Figuur 10:  
prioritering binnen een use-case

Use-case 14. Publiceren planning

Doel Het toegankelijk maken van de planning voor de leerling en andere 
betrokkenen.

Aanleiding De planning voor de leerling is klaar en kan ter beschikking gesteld 
worden aan de leerling en andere betrokkenen.

Omschrijving Er is een totaalrooster en een Leerplan. Dit levert uiteindelijk een 
planning op welke aangeeft wanneer de leerling aanwezig is en welke 
Leeractiviteiten hij wanneer gaat uitvoeren. De vastgestelde planning 
moet toegankelijk gemaakt worden voor verschillende betrokkenen, 
zoals de leraar de leerling en ouders, zodat zij deze kunnen inzien en 
nodige wijzigingen besproken kunnen worden. 

Functionele eisen

1.1 De leerling kan zijn planning inzien.

1.2 Betrokkenen kunnen de planning van een leerling inzien.

1.3 De planning is voor de leerling en andere betrokkenen te sorteren 
op minimaal de volgende manieren: dagweergave, weekweergave, 
maandweergave, roosterperiode weergave.

1.4 ‘Mijn school’ kan synchroniseren met andere, waaronder 
persoonlijke agenda’s, van leerkrachten.
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Betaalbaar organiseren  
met het kostenmodel2

Daarom heeft Stichting Kennisnet een kostenscan 

laten ontwikkelen; u vindt deze tool op de website 

kn.nu/kostenscan. Deze kostenscan is een eenvoudig 

rekenmodel dat u op hoofdlijnen inzicht geeft in de 

kosten van een lesuur (momenteel de belangrijkste 

kostenpost van een school) en in de kosten van ict-

middelen als laptops en tablets. Het model geeft u 

antwoord op vragen als: 

een lesuur (aan welke knoppen kunt u draaien)?

In het voorafgaande deel werd duidelijk dat ict kan helpen bij het opvangen van krimp. Met laptops en 

tablets bijvoorbeeld kan de leerkracht de leerlingen in een grotere groep makkelijker op maat bedienen 

en zelfstandig laten werken. Om ict in krimpsituaties te laten werken, hebt u uiteraard inzicht nodig in 

de kostenstructuur van uw school/scholen. 
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van ict-middelen in de klas, zonder stijging van de 

kosten van het onderwijs? 

Zes scenario’s

Het kostenmodel is opgebouwd aan de hand van 

zes scenario’s. In het model is gebruik gemaakt 

van fictieve cijfers, die u naar uw eigen situatie 

kunt vertalen. Met het doorlopen van de scenario’s 

krijgt u stap voor stap inzicht in de kosten van het 

onderwijs en in de afwegingen die gemaakt moeten 

worden bij het inzetten van ict-middelen.

Op de volgende pagina’s bekijken we enkele 

berekeningen met betrekking tot:

1. Kosten per lesuur

2. Sturingsfactoren

3. Samenvoegen van lesuren

4. Inzet ict-middelen

5. Leermiddelen

6. Leerlingdaling 

Onderwijs is mensenwerk. Gemiddeld bedragen de personele 

kosten 80 tot 85% van de totale kosten van een school en 

schoolbestuur. En de personele bezetting is, voortkomend 

uit de bepalingen in de cao, afhankelijk van het aantal 

lesuren op een school. Per 930 lesuren wordt minstens 1 fte 

onderwijspersoneel (OP) ingezet. De resterende (materiële) 

kosten zijn aanzienlijk minder invloedrijk en beïnvloedbaar, 

deze worden omwille van de eenvoud niet meegenomen in de 

berekening van het kostenmodel.

Wat kost een lesuur eigenlijk? 
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Scenario 1: wat kost een lesuur?

Voorbeeld

Een basisschool met: 

Kosten van een lesuur

De volgende formule wordt toegepast bij het 

berekenen van de kosten van een lesuur: 

Aantal fte OP x € 70.000 

Aantal fte OOP x € 40.000 

Aantal fte directie x € 90.000 +

= totale personele kosten per jaar

€ lesuur =
 Totaal jaarlijkse personele kosten

      Totaal aantal lesuren per jaar

Gemiddelde personele 
kosten per jaar

fte OP 
fte OOP 
fte directie

€ 70.000
€ 40.000
€ 90.000

Aantal lesuur per 
groep per jaar

940 Totaal per jaar =  
8 groepen x 940 uur 
= 7520 lesuren

Maximum aantal 
lesuur per fte per jaar

930 Minimum aantal fte 
= 7520 / 930 = 8.09

“Mijn School” Gemiddelde school

Totaal aantal leerlingen 220

Aantal groepen 10

Aantal fte OP 12

Aantal fte OOP 3

Aantal fte Directie 0,8

Scenario 2: Sturingsfactoren 

Er zijn variabelen die invloed hebben op de kosten 

van een lesuur: 

1. aantal leerlingen

2. aantal fte (OP/ OOP/directie)

3. aantal groepen

Deze variabelen zijn onderling afhankelijk. Op basis 

hiervan worden de volgende sturingsratio’s berekend: 

 

de verhouding leerlingen/fte: de bezetting in 

verhouding tot het aantal leerlingen 

de gemiddelde groepsgrootte: het gemiddeld 

aantal leerlingen per groep

 

Het bijstellen van deze sturingsratio’s heeft invloed 

op de personele kosten en daarmee op de kosten van 

een lesuur. 

Stel, de volgende kengetallen gelden voor een 

basisschool: 

Vragen:

groepsgrootte verandert naar 25? 

leerlingen per fte? 

Verhouding leerlingen/fte

(bij een gelijkblijvende leerlingenaantal) betekent 

het omlaag bijstellen van de bezetting. 

is  en dus ook het makkelijkst bij te stellen, kan dit niet 

onbeperkt. Het minimale aantal fte OP is afhankelijk 

van het aantal lesuren (1 fte per 930 lesuren). 
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personele kosten. Het aantal lesuren blijft gelijk, 

de kosten per lesuur dalen daarmee. 

Groepsgrootte

leidt tot een vermindering van het aantal groepen. 

een daling van het aantal lesuren per jaar. 

vermindering van de benodigde bezetting 

onderwijzend personeel. 

lesuren dalen. De kosten van een lesuur hoeven 

hiermee niet per definitie omlaag te gaan. 

3  Uiteraard gelden hierbij de kaders van het ministerie van OCW,  
zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-
en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren.html

Scenario 3: Samenvoegen lesuren

Als u ict wilt inzetten om de kosten van het onderwijs 

te verlagen, kunt u inzetten op de verlaging van 

het aantal lesuren3. Daarmee kunt u de benodigde 

bezetting en de daaraan verbonden personele kosten 

omlaag brengen. Uiteraard blijft de leerkracht 

onmisbaar, bijvoorbeeld als coach van de leerlingen. 

Hoe wilt u het personeel ontlasten (administratief of in 

de les) met behulp van de inzet van ict?

Bij het bepalen van uw beleidsrichting zoekt u 

wellicht een antwoord op de volgende vragen:

een stijging van de kosten van een lesuur, maar 

minimaal tot een gelijkblijvend kostenniveau of 

zelfs tot een daling?

genoodzaakt bent om te bezuinigen op personeel?

Om deze vragen te beantwoorden moet de relatie 

tussen de kosten van ict-middelen en de kosten 

van een lesuur zichtbaar worden gemaakt. Door te 

variëren met het aantal ict-middelen (in het voorbeeld 

laptops of tablets), het aantal lesuren en de personele 

bezetting wordt berekend wat er bespaard moet 

worden om de investering in ict mogelijk te maken. Of 

andersom, hoeveel er in ict geïnvesteerd kan worden 

wanneer er bespaard wordt op het aantal fte. 

Stel, de voorbeeldschool uit scenario 2 besluit 

om twee dagdelen in de week (woensdag en 

vrijdagochtend) groep 5 en groep 6 gezamenlijk  

les te geven, met één leerkracht voor de klas. 

Vragen:

jaarbasis? 

mogelijk te maken? 

Op de woensdag- en vrijdagochtend worden 2 groepen 

samengevoegd, hiermee bespaart men bijvoorbeeld 8 

lesuur op weekbasis. Op jaarbasis (40 weken) betekent 

dit een besparing van 320 lesuren. 

Uitgaande van 930 lesuren per jaar per leerkracht-fte, 

bespaart de school hiermee op jaarbasis (320/930=) 

0,34 fte OP. Dit is een besparing van (0,34 x € 70.000=)  

€ 24.086,- personele kosten op jaarbasis. 

De kosten voor een tablet (inclusief aanschaf 

en onderhoud) zijn grofweg € 1000, met een 

afschrijfperiode van 4 jaar. Dit betekent  

een jaarlijkse afschrijving van € 250.  
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Van de kosten bespaard op personeel kan de school 

dus € 24.086 / € 250 = 96 tablets aanschaffen.

Deze aanschaf stelt de voorbeeldschool in staat om die 

grotere groep in die gecombineerde ochtenden via 

tablet op maat opdrachten aan te bieden of samen aan 

opdrachten te laten werken. En natuurlijk beschikken 

de leerkrachten dan de rest van de week ook over de 

mogelijkheid om hun onderwijs te verrijken met ict 

omdat de leerlingen beschikken over een eigen device.

Scenario 4: Inzet ict-middelen

Stel, de school van scenario 2 wil dit jaar laptops 

en tablets aanschaffen, zonder dat de kosten van het 

onderwijs stijgen. 

De school schaft aan: 

Vragen:

van deze investering? 

De kosten bedragen (zie ook scenario 3): 

Totale jaarlijkse kosten van de inzet van deze ict-

middelen:

€ 49.500

Wanneer de school bespaart op onderwijs 

personeel, betekent dit in fte uitgedrukt de volgende 

vermindering: 

personeelskosten fte OP € 70.000= 0.78 fte. 

 Een vermindering van 0.78 fte betekent dus een 

vermindering van 0.78 x 930 = 658 lesuren per jaar, 

en (658/40=) 16 lesuren per week. 

Wanneer de school bespaart op ondersteunend 

personeel, betekent dit in fte uitgedrukt de volgende 

vermindering: 

de inzet van de ict-middelen) / € 40.000 = 1.24 fte

Wanneer de school bespaart op directie, betekent 

dit in fte uitgedrukt de volgende vermindering: 

de inzet van de ict-middelen) / € 90.000 = 0.55 fte

Ervan uitgaand dat aan fte’s voor OOP en directie 

geen lesgebonden taken gekoppeld zijn, heeft dit geen 

invloed op het aantal lesuren per jaar. Hierdoor dalen 

de kosten per lesuur. Immers, de personele kosten 

dalen en het aantal lesuren blijft gelijk. 
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Scenario 6: Leerlingendaling

Stel, de voorbeeldschool uit scenario 2 weet dat zij 

over 5 jaar 10% minder leerlingen zal hebben door 

demografische ontwikkelingen. 

 

Vragen:

om de huidige groepsgrootte en verhouding 

leerlingen/fte te behouden? Wat betekent dit voor 

de personele kosten? 

verdeeld over 5 jaar. Hoeveel tablets kunnen er 

volgend jaar aangeschaft worden van deze jaarlijkse 

besparing? 

 

Bekend is dat over 5 jaar het leerlingenaantal daalt 

met 10% en dat dit betekent dat de bezetting moet 

worden bijgesteld met 1,6 fte, en dat het aantal 

groepen moet worden aangepast met 1 groep. 

Scenario 5: Leermiddelen

Stel, per leerling zijn de jaarlijkse kosten voor 

leermiddelen verdeeld zoals in onderstaande tabel.

 

Stel, een school wil berekenen of het rendabel is om 

eigen leermiddelen te ontwikkelen voor groep 8. De 

ontwikkeling van een digitale leermethode in eigen 

beheer kost € 100.000. 

Met een eigen digitale leermethode vervallen 

echter de kosten voor het verbruikersmateriaal en 

reproductiekosten, dit wordt tenslotte digitaal. 

Vraag:

rendabel te maken? 

Op de reproductie en verbruikerskosten bespaart 

men bijvoorbeeld per leerling € 124,50. 

Om dit echt rendabel te maken moet men de 

methode voor voldoende leerlingen ontwikkelen. 

Om quitte te spelen zijn er € 100.000 / €124,50 = 

803 leerlingen nodig. 

Met een gemiddelde groepsgrootte van 22 heeft dit 

betrekking op (803 / 22=) 37 groepen 8. Uitgaande 

van 1 groep 8 per school zijn er dus maar liefst 37 

verschillende scholen nodig die deze leermethode 

willen inzetten, om de eigen ontwikkeling van deze 

methode rendabel te maken. 

Kosten per leerling Omschrijving

Leermiddelen verbruiksmateriaal € 87,50 Jaarlijkse kosten: werkboeken, papier, materialen

Leermiddelen € 5,00 Lesmethoden jaarlijks opnieuw aan te schaffen

Afschrijvingskosten leermiddelen € 25,00 Afschrijven van onderwijsmethoden meerdere jaren in te zetten

€ 37,00 Papier en printkosten

Leermiddelen ict € 40,00 Digitale lesmethoden

Totale kosten leermiddelen (incl. ict) € 154,50
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Stel, de school zet deze besparing de komende 5 

jaar al geleidelijk in. Dit betekent een jaarlijkse 

besparing op personele kosten van € 22.400.

Dit bedrag kan de school investeren in tablets. 

Hiervan kan men per jaar 90 tablets aanschaffen. 

De vraag die de school zich dan moet stellen is of 

gewenste vermindering in groepen en bezetting 

hiermee te realiseren is. 

 

Meer informatie

Met dit kostenmodel en de zes doorgerekende 

scenario’s geeft Kennisnet u globaal inzicht in 

de verhoudingen tussen lesuren, kosten en ict. 

Schoolleiders en schoolbestuurders kunnen zich 

hiermee oriënteren op de kostenstructuur van 

hun onderwijs binnen hun krimpsituatie, en op de 

haalbaarheid van ondersteuning door ict.

U kunt het kostenmodel downloaden op kn.nu/

kostenict. Daar vindt u bovendien meer informatie, 

praktijkvoorbeelden en discussies.
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