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Uitgangspunten begroting 2021-2024 

Nu de begrotingsronde voor 2021-2025 weer voor de deur staat is de vraag 
actueel hoe zich de premiepercentages gaan ontwikkelen. Uitgangspunt 
voor de begroting is immers om zo dicht mogelijk bij de werkelijke 
ontwikkeling te begroten. Onderstaand op hoofdlijnen wat op dit moment 
(voorlopig) bekend is.

Pensioenpremie 2021 gaat stijgen
Eind juli heeft het ABP bekend gemaakt dat de pensioenpremies voor 2021 
naar verwachting in totaal met 2,2% gaan stijgen. Ook in de jaren daarna 
worden opnieuw stijgingen verwacht. ..>> lees meer

Premies werknemersverzekeringen gaan dalen
Daar staat tegenover dat de premies werknemersverzekeringen naar ver-
wachting gaan dalen. Voor schoolbesturen is vooral...>> lees meer



Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 
opnieuw opengesteld

Afstudeerproject beschikbaar in samenwerking met 
een van onze klanten

Deadline actualiseren en herwaarderen OOP- en 
directiefuncties uitgesteld

Tot 18 september a.s. kunnen scholen opnieuw subsidie aanvragen voor extra ondersteuning aan 
leerlingen die vanwege de coronacrisis achterstand hebben opgelopen. Scholen bepalen zelf hoe ze 
deze extra ondersteuning willen vormgeven. De regeling is bedoeld voor scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs maar geldt daarnaast ook voor mbo en vavo leerlingen en peuters in de voor- en 
vroegschoolse educatie.

Voor een afstudeerproject zoeken wij iemand met kennis van bedrijfseconomie, affiniteit met AFAS 
Profit en prettige communicatieve vaardigheden. Ben of ken jij deze afstudeerder op zoek naar een 
mooie uitdaging? Kijk dan snel naar het hele profiel. 

Vanwege de coronacrisis en de bijkomende extra werkdruk, is de deadline voor het actualiseren en 
herwaarderen van schoolleiders en OOP-functies uitgesteld van 1 augustus naar 1 november 2020. 
Hiermee hebben schoolbesturen en (P)GMR-en in het Primair Onderwijs meer tijd gekregen om deze 
cao-afspraak goed vorm te geven. Voorwaarde is wel dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen -
met terugwerkende kracht- per 1 augustus 2020 in werking treden. Zo kunnen schoolleiders en onder-
wijsondersteuners geen negatieve consequenties ondervinden van de verschuiving van de deadline.
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Investeren in het schoolgebouw

Voor schoolbesturen in het PO is het, zonder volledige door-
decentralisatie, niet toegestaan om te investeren in uitbouw, 
verbouw of nieuwbouw. Toch zijn er wel degelijk mogeli-
jkheden om te investeren in de kwaliteit van het gebouw. 

Dit kan bij investeringen met het oog op duurzaamheid bi-
jvoorbeeld om een lager energieverbruik te realiseren. Voor-
waarde is dat de investeringen zich redelijkerwijs verhouden 
tot de eigen vermogenspositie van het bestuur en dat wordt 
onderbouwd dat de investering zichzelf (binnen normale 
termijnen) terugverdient. Verder zijn...>> lees meer


