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De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid juncto artikel 12.3.48,

tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit :

 Artikel 1.

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap-

pen;

c. project:

het project taakverlichting, dat voortvloeit uit het

rapport ’Vergrijzing in het onderwijs in Nederland en

bij de buren. Een zoektocht naar oplossingen’,

bedoeld in Uitleg, 1998, nr.1, pag.17;

d. onderzoeksbureau:

het onderzoeksbureau dat het project uitvoert;

e. instelling:

de instelling, bedoeld in artikel 1.3.1, van de wet;

f. unit:

het deel van de instelling dat is aangemeld voor deel-

name aan het project;

g. formatie:

het in bijlage 1 bij deze regeling vermelde aantal for-

matieplaatsen van de instelling of unit;

h. gpl:

de gemiddelde personeelslast voor onderwijzend per-

soneel, ƒ 97.459,20, met inachtneming van de even-

tuele verhoging op grond van artikel 2, zevende lid;

i. 52-plusinstelling:

de instelling die is aangemerkt als 52-plusinstelling

op grond van artikel 3, derde lid;

j: EOP-instelling:

de instelling die is aangemerkt als EOP-instelling op

grond van artikel 3, derde lid;

k: Awb:

de Algemene wet bestuursrecht.

 Artikel 2.

Toekenning subsidie en doel

1. De minister kent gedurende de subsidieperiode, per

kalenderjaar, aan de in artikel 3, derde lid, bedoelde

selectie van instellingen of units, een subsidie toe ten

behoeve van het project.

2. De subsidieperiode voor de subsidie, bedoeld in het

vierde lid, vangt aan op 1 augustus 1998 en eindigt op

31 juli 2000.

3. Het bedrag van de subsidie wordt jaarlijks door de

minister bij beschikking tot subsidieverlening ver-

leend.

4. De subsidie bedraagt een tiende deel van de formatie,

die bezet wordt door personeelsleden met docerende

taken die op de peildatum 1 augustus 1998 tweeën-

vijftig jaar of ouder zijn, vermenigvuldigd met de gpl,

en berekend naar evenredigheid van het aantal

maanden van het betreffende kalenderjaar dat het

project wordt uitgevoerd.

5. In verband met de wachtgelduitgaven van de instel-

ling die mogelijk het gevolgzijn van aanstelling van

personeel in het kader van het project, ontvangt de

instelling een bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend

door het in het vierde lid bedoelde totaalbedrag over

de jaren 1998, 1999 en 2000 voor alle in het kader van

deze regeling aan het project deelnemende instellin-

gen, voor de jaren 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 te

vermenigvuldigen met respectievelijk 7,68%, 15,56%,

8,98%, 4,14% en 1,03%, en te vermenigvuldigen met

het in procenten uitgedrukte aandeel van de betref-

fende instelling in het project.

6. De minister verleent de subsidie, bedoeld in het

vierde lid, uiterlijk acht weken nadat het activiteiten-
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plan van de instelling, bedoeld in artikel 4:61, van de

Awb, aan de minister is gezonden.

7. De gpl kan door de minister in de jaren 1999 en 2000

worden aangepast wegens uit de rijksbegroting voort-

vloeiende maatregelen.

8. De minister verleent de subsidie, bedoeld in het

vijfde lid, in achtereenvolgens de jaren 2000, 2001,

2002, 2003 en 2004.

 Artikel 3.

Selectie

1. Het onderzoeksbureau beoordeelt de aanvragen van

de instellingen of units die haar uiterlijk 28 februari

1998 zijn toegezonden op grond van:

a. de geografische spreiding;

b. de leeftijdsopbouw van het personeel van de

instelling of unit;

c. de aanwezigheid van onderwijsondersteunende

faciliteiten bij de instelling of unit;

d. de voor het onderzoek relevante onderschei-

dende kenmerken van de instelling of unit;

e. het minimum aantal deelnemers van de instel-

ling of unit, en

f. het aantal personeelsleden met docerende taken

dat op 1 augustus 1998 tweeënvijftig jaar of ouder

is.

2. Het onderzoeksbureau adviseert met inachtneming

van het eerste lid de minister over een voor het

onderzoek relevante selectie van instellingen of

units.

3. De minister beslist uiterlijk 30 juni 1998 over de

selectie van instellingen of units die voor toepassing

van artikel 2 in aanmerking komt en geeft daarbij

tevens aan of de instelling of unit wordt aangemerkt

als 52-plusinstelling of EOP-instelling.

 Artikel 4.

Toepasselijke voorschriften Awb

Op de subsidie is afdeling 4.2.8 van de Awb van toepas-

sing, met dien verstande dat:

a. in afwijking van artikel 4:60, de aanvraag door het

bevoegd gezag van de instelling geacht wordt te zijn

ingediend voorafgaand aan de in artikel 1, onderdeel

e, bedoelde selectie;

b. het activiteitenplan en de begroting jaarlijks uiterlijk

1 mei van het studiejaar waarin de activiteiten zullen

plaatsvinden worden ingediend;

c. de artikelen 4:64 en 4:71 niet van toepassing zijn;

d. artikel 4:65 van overeenkomstige toepassing is op

subsidies en bekostiging, die door de minister aan de

instelling worden verstrekt;

e. het bepaalde met betrekking tot het activiteiten-

verslag, bedoeld in artikel 4:80, niet van toepassing

is;

f. het in artikel 4:75 bedoelde financieel verslag wordt

opgenomen als bijlage bij de jaarrekening van de

instelling, waarvan de in artikel 4:78 bedoelde

accountantsverklaring onderdeel uitmaakt.

 Artikel 5.

Aanvullende subsidievoorwaarden voor de 52-

plusinstelling

1. Het activiteitenplan van de 52-plusinstelling voorziet

in vermindering van tien procent van de werkzaam-

heden binnen de aanstellingsomvang van personeels-

leden met docerende taken, die op 1 augustus 1998

tweeënvijftig jaar of ouder waren.

2. De subsidie heeft betrekking op vergoeding van de

aanstelling van personeel tot ten hoogste het bedrag,

bedoeld in artikel 2, vierde lid.

 Artikel 6.

Aanvullende subsidievoorwaarden voor de EOP-

instelling

1. Het bevoegd gezag van de EOP-instelling wendt de

subsidie aan voor de aanstelling van personeel in een

of meer van de in bijlage 2 genoemde functiecatego-

rieën ter ondersteuning van het personeel in de des-

betreffende instelling of unit.

2. De subsidie heeft betrekking op vergoeding van de

aanstelling van ondersteunend personeel tot ten

hoogste het bedrag, bedoeld in artikel 2, vierde lid.

 Artikel 7.

Algemene subsidievoorwaarde

Het bevoegd gezag van de instelling verleent alle mede-

werking aan het project en verstrekt aan het in artikel 1,

onderdeel d, bedoelde onderzoeksbureau alle noodzake-

lijk geachte gegevens.

 Artikel 8.

Begrotingsvoorbehoud

1. Subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde dat

bij de vaststelling of goedkeuring van de begroting

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schappen voldoende gelden ter beschikking worden

gesteld.

2. Bij het niet vervullen van de voorwaarde worden de

op grond van artikel 2 verleende subsidiebedragen

verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de

vaststelling of goedkeuring van de begroting van het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

ter beschikking staat, een en ander naar rato van het

aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is ver-

leend en van de hoogte van de verleende subsidie-

bedragen.

 Artikel 9.

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant

worden geplaatst.
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 Artikel 10.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augus-

tus 1998.

 Artikel 11.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ten

behoeve van het project professionalisering takenpakket

onderwijspersoneel.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Toelichting

Algemeen: achtergrond, doel en opzet
project

Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen voert bureau Intervu, in samenwerking

met het ITS, een project uit betreffende het effect op de

ervaren taakbelasting van leraren door inzet van extra

ondersteunend personeel dat niet wezenlijke leraars-

taken moet gaan overnemen. Dit wordt de EOP-variant

genoemd (extra ondersteunend personeel) Het effect hier-

van wordt vergeleken met een overeenkomstige uitbrei-

ding van de lerarenformatie, die moet worden aange-

wend om leraren ouder dan tweeënvijftig jaar

gedeeltelijk vrij te stellen van hun (lessen)taak. Dit wordt

de 52-plusvariant genoemd. Het project maakt deel uit

van het accoord De Jaren Tellen, met name waar het gaat

om de bevordering van de arbeidsparticipatie van oude-

ren.

De bedoeling van het project is om indicaties te krijgen

voor de effectiviteit van de inzet van ondersteunend per-

soneel als instrument voor ouderenbeleid. Het project

moet daarom gegevens leveren over het effect van het

verschuiven van niet-essentiële leraarstaken naar nieuwe

functies van ondersteunend personeel op de beleefde

taakzwaarte, arbeidssatisfactie, ziekteverzuim e.d. In de

Uitleg nr. 1 van 1998, pagina 17, is de mogelijkheid

bekend gemaakt voor ondermeer BVE-instellingen om

door middel van een definitieve aanvraag voor 28

februari 1998 voor het project geselecteerd te worden. De

selectie heeft inmiddels plaatsgevonden. Er zijn acht BVE-

instellingen (in totaal veertien units) geselecteerd. Deze

instellingen ontvangen extra middelen om of extra

ondersteunend personeel aan te nemen of om de leraren-

formatie uit te breiden. De taken- en functiebeschrijvin-

gen voor het extra onderwijsondersteunend personeel

zijn gebaseerd op een inventarisatie van de wensen in het

onderwijsveld. Toegekend wordt een bedrag dat overeen-

komt met 1/10 van de formatie in fte voorzover die wordt/

worden bezet door personeelsleden met docerende taken

die per 1 augustus 1998 tweeënvijftig jaar of ouder zijn.

Het project strekt ertoe de leraarstaken betere invulling

te geven en zo de ontwikkeling van het BVE-bestel te

bevorderen. De grondslag voor het verlenen van bedoelde

subsidie wordt geboden in artikel 2.2.3, derde lid, van de

Wet educatie en beroepsonderwijs. Omdat dit artikel pas

met ingang van 1 januari 2000, nadat het Bekostigings-

besluit in werking is getreden, toepassing kan vinden, is

de grondslag van de regeling eveneens gelegen in artikel

12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonder-

wijs.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onderdeel g

In bijlage 1 is het aantal formatieplaatsen vermeld dat

bezet wordt door personeelsleden met docerende taken

van tweeënvijftig jaar of ouder in de instelling of unit.

Artikel 1, onderdeel h

In de regeling is het bedrag opgenomen van de gemid-

delde personeelslast voor onderwijzend personeel voor

het jaar 1998. Indien de gpl in de jaren na 1998 wordt

verhoogd, dan wordt dit in de beschikkingen tot subsidie-

verlening in de betreffende jaren aan de deelnemende

instellingen bekendgemaakt (Zie ook artikel 2, zevende

lid)

Artikel 1, onderdeel i

In de informatie over het project Professionalisering

takenpakket onderwijspersoneel wordt gesproken over

52-plustaakverlichtingvariant of extra faciliteit voor de

oudere leraar als het gaat om het verstrekken van de sub-

sidie voor de personeelsleden van tweeënvijftig jaar of

ouder. Om de regeling beter leesbaar te maken is in de

begripsbepaling gekozen voor een andere omschrijving,

de 52-plusinstelling. De 52-plusinstelling is dus de geselec-

teerde instelling of unit die extra middelen krijgt waar-

mee tien procent van de werkzaamheden van de leraren

van 52 of ouder kan worden overgenomen door ander

personeel.

Artikel 1, onderdeel j

Een EOP-instelling is de instelling of unit die in het kader

van het project middelen ontvangt om extra ondersteu-

nend personeel aan te nemen waardoor de taken van

personeelsleden van tweeënvijftig jaar of ouder aange-
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past worden. Een EOP-instelling doet dus mee aan de

EOP-variant van het project.

Artikel 1, onderdeel k en artikel 4,
eerste lid, eerste volzin.

Sinds 1 januari 1998 is de subsidietitel van de Algemene

wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Deze titel

is thans nog niet van toepassing op enkele onderwijswet-

ten, waaronder de Wet educatie en beroepsonderwijs. Het

toepassen van de Awb is echter wel toegestaan, maar

daarvoor dient de Awb expliciet van toepassing te worden

verklaard. Dit is ondermeer gebeurd in artikel 4, waar de

afdeling 4.2.8 van de Awb (Per boekjaar verstrekte subsi-

dies aan rechtspersonen) op de regeling van toepassing is

verklaard. Boekjaar is in deze regeling het kalenderjaar.

Artikel 2, derde lid

Omdat er jaarlijks een wijziging kan optreden in de gpl

wordt de subsidie per jaar verleend. De beschikking tot

subsidieverlening wordt zo spoedig mogelijk na de ter-

mijn van 8 weken, bedoeld in het zesde lid, verleend.

Artikel 2, vierde en vijfde lid

In deze leden wordt een verschil gemaakt tussen de subsi-

die die wordt verstrekt gedurende het project, van 1

augustus 1998 tot en met 31 juli 2000 en de bijdrage,die

wordt verstrekt in de jaren 2000 tot en met 2004.

Het koninklijk besluit, Staatsblad 1998, 432 bepaalt de

inwerkingtreding van de wet Regeling decentralisatie

wachtgelden bve, Staatsblad 1998, 431 op 1 augustus 1998.

De daarbij behorende regeling, opgenomen in de Wijzi-

ging van de Overgangsregeling bekostiging beroepsonder-

wijs WEB tot 2000 en gepubliceerd in Uitleg OCenW-

Regelingen nr. 17e, 8 juli 1998, geeft invulling aan de

eigen verantwoordelijkheid van de BVE-instellingen voor

de wachtgelduitgaven en bepaalt ondermeer dat 60% van

de kosten voor nieuwe wachtgelders gedragen wordt

door de individuele instellingen en 40% door het collec-

tief van BVE-instellingen.

Instellingen die niet meedoen aan het project moeten

geen nadelige gevolgen ondervinden van het project via

de collectieve bijdrage aan het wachtgeldbudget. Daarom

wordt 40% van het wachtgeldbudget dat in het kader van

deze regeling is gereserveerd voor de jaren 2000 tot en

met 2004, de jaren waarin eventuele extra wachtgeld-

uitgaven zijn te verwachten, rechtstreeks toegevoegd aan

het BVE-wachtgeldbudget dat ten goede komt aan alle

instellingen door middel van een wachtgeldopslag voor

die betreffende jaren.

De overige 60% van het wachtgeldbudget wordt toege-

voegd als aanvullende vergoeding aan de rijksbijdrage

van de instellingen die meedoen aan het project vanaf

het moment dat er wachtgelduitgaven kunnen ontstaan.

Artikel 2, vierde lid

Voor 1998 wordt de gpl, genoemd in artikel 1, onder h,

vermenigvuldigd met vijftwaalfde. Voor 1999 wordt de

gehele gpl in de berekening opgenomen, terwijl voor het

jaar 2000 de gpl met zeventwaalfde wordt vermenigvul-

digd.

Artikel 2, vijfde lid

In de berekening is rekening gehouden met het aandeel

van een instelling aan het project ten opzichte van de

andere deelnemende instellingen.

Dat het eerste percentage voor het jaar 2000 lager is dan

voor het jaar 2001 komt voort uit het gegeven dat de

wachtgeldconsequenties in 2000 pas na 31 juli kunnen

ontstaan. Voor de overige jaren geldt een aflopend per-

centage omdat de wachtgeldconsequenties ook minder

worden in de tijd gezien.

Artikel 2, zesde lid

Voor aanvang van de termijn van 8 weken wordt voor het

studiejaar 1998-1999 1 augustus 1998 aangehouden als

inleverdatum van het activiteitenplan. Instellingen

hoeven in 1998 geen activiteitenplan meer in te dienen.

De activiteitenplannen voor het studiejaar 1998-1999 zijn

door het bevoegd gezag van de instellingen ingediend bij

de aanvraag voor deelname aan het project. Op basis van

dit activiteitenplan heeft de selectie plaatsgevonden.

Voor de volgende jaren is het inzenden van activiteiten-

plan en begroting wel verplicht, zie ook artikel 4, onder-

deel b.

Artikel 3

Het onderzoeksbureau heeft na 28 februari 1998, de

datum waarop de definitieve aanvragen moesten zijn

ingediend, het advies aan de minister opgesteld. Het

onderzoeksbureau is bij de selectie van instellingen of

units uitgegaan van de gedachte dat instellingen of units

vergelijkbaar moesten zijn Er is gezocht naar steeds twee

instellingen of units die vergelijkbaar zijn voor o.a. het

aantal leraren van boven de tweeënvijftig jaar, het aantal

deelnemers en de situering in de stad of op het platte-

land.

Voor de geselecteerde instellingen of units is daarna bij

loting bepaald wie in aanmerking kwam voor de faciliteit

voor extra ondersteunend personeel en wie de middelen

kreeg om de leraren van tweeënvijftig jaar of ouder

korter te laten werken.

De selectie geldt voor de totale duur van het project, dus

tot 31 juli 2000.
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Artikel 4, onderdeel a

De Awb gaat er vanuit dat na publicatie van een regeling

er aanvragen voor subsidie worden ingediend, en dat op

basis van de aanvraag de subsidie al dan niet verleend

wordt. Omdat de aanvraag voor deelname aan het gehele

project al heeft plaatsgevonden, is de afwijking op artikel

4:60 van de Awb geformuleerd.

Artikel 4, onderdeel b

De Awb schrijft voor dat er jaarlijks een activiteitenplan

en een begroting wordt ingediend. Omdat dit project dui-

delijk aangeeft welke activiteiten er mogelijk zijn, met

welke middelen, kan volstaan worden met een summiere

opgave.

Het activiteitenplan en de begroting worden opgestuurd

naar het Cf i-agentschap van het Ministerie van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschappen, postbus 606, 2700 ML te

Zoetermeer.

Artikel 4, onderdeel d

Hoewel het meestal niet de bedoeling is dat er subsidies

verleend worden voor activiteiten waar al subsidies voor

zijn verleend in het kader van andere projecten, geldt bij

dit project deze beperking niet.

Artikel 4, onderdeel e

In de Awb wordt een activiteitenverslag als vast onder-

deel van de subsidieverstrekking aangemerkt. Omdat het

onderzoeksbureau aan de instellingen een vragenlijst, als

bedoeld in artikel 7, zal voorleggen is die Awb-

verplichting niet overgenomen.

Artikel 4, onderdeel f

Het financieel verslag en de jaarrekening kunnen, mits

binnen 6 maanden naafloop van het kalenderjaar inge-

diend, tevens dienst doen als aanvraag voor vaststelling

van de subsidie, bedoeld in artikel 4:74 van de Awb. Voor-

geschreven is dat de jaarrekening vergezeld gaat van een

accountantsverklaring. Hiermee is tegelijkertijd voldaan

aan de in artikel 4:78 van de Awb voorgeschreven toezen-

ding van een accountantsverklaring.

Artikel 6

Het onderzoeksbureau heeft in overleg met het onder-

wijsveld drie onderwijsondersteunende functies geselec-

teerd die in aanmerking komen in het kader van dit pro-

ject binnen de BVE-sector, te weten:

1. leraarassistent,

2. activiteitencoördinator,

3. sociaal-psychologisch medewerker.

Deze onderwijsondersteunende functies voldoen aan

de volgende criteria:

c de functie heeft een ondersteunend karakter ten

behoeve van de leraren;

c de functie bevat geen taken van reeds aanwezig

onderwijsondersteunend personeel dat bekostigd

wordt door OCenW;

c de functie bevat geen kerntaken (instructie-, lest-

aken) van de leraar, maar alleen bijkomende

taken;

c de omvang van de functie is minimaal 1 fte met

een minimuminschaling schaal 4, met de moge-

lijkheid, bij een gelijk blijvend bedrag (loonkos-

ten), een hogere inschaling en een kleinere fte;

c de functie heeft voldoende draagvlak bij de docen-

ten.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen
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