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Aanleiding
Op verzoek van OCW is maart 2014 aan alle G37 gemeenten gevraagd informatie te verstrekken
over de kosten van toetsing en scholing van de pm-ers voor taalniveau 3F. Van de G37 hebben 27
gemeenten de vragen beantwoord. Lang niet al deze gemeenten konden antwoord geven op alle
gestelde vragen. Vooral over het onderdeel scholing was bij veel gemeenten nog niet alles bekend.
De uitkomsten van deze korte inventarisatie vormen slechts een indicatie van de kosten: veel
gemeenten hadden de informatie nog niet compleet. Bovendien is er veel variatie in inhoud en
afspraken die men maakt. Bij de toetsing zit er variatie is wat men toetst en in welke vorm (soms
het onderdeel spreken apart, soms alles digitaal enzovoort). Bij de scholing hangt de prijs af van
het aantal modules waarin iemand geschoold moet worden. Voor een pm'er die bijna meteen
slaagt, zijn de kosten misschien een paar honderd euro. Voor iemand die op alle vier de domeinen
zakt, uitgebreid bijgeschoold moet worden en in totaal wel vijf keer een toets maakt, wordt wel
duizenden euro’s betaald.
Toetsing
In 26 gemeenten heeft men ervaring met toetsing; er daar zijn uitlopend 34 tot 1055 pm'ers
getoetst. Eén gemeente had nog geen pm'ers getoetst en een andere gemeente wist niet hoeveel
er getoetst waren. Drie gemeenten merken op ook onderwijsassistenten getoetst te hebben.
Er waren 20 gemeenten die konden aangeven hoeveel het toetsen gemiddeld per persoon kostte.
Tabel 1: Kosten voor het toetsen
Aantal gemeenten

Gemiddelde

Minimum

Maximum

19

246 euro

115 euro

508 euro

De kosten van toetsing lopen behoorlijk uiteen. Dertig procent van de gemeenten gaf meer dan
250 euro per persoon uit voor het toetsen.
Vervangingskosten toetsing
Drieënzestig procent van de G37-gemeenten vergoedt vervangingskosten voor de toetsing
(verletkosten). Negen gemeenten kennen de vervangingskosten en deze variëren van 27 tot 250
euro en gemiddeld wordt een bedrag van 99 euro genoemd. Een tweetal gemeenten vergoedt wel
een aantal uur voor de vervanging maar kent daarvan (nog) geen bedragen.
Reiskosten toetsing
Slechts een kleine groep van tien procent van de G37-gemeenten vergoedt de reiskosten. Twee
gemeenten merken op dat er geen reiskosten zijn, omdat de toetsen in de gemeente waarin pm'ers
werkte werden afgenomen. Eén gemeente meldt dat de werkgever de reiskosten vergoedt. De 3
gemeenten die aangeven reiskosten te vergoeden kunnen daar geen gemiddelde prijs voor
noemen.
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Scholing
Driekwart van de gemeenten uit de G37 heeft ervaring met het scholen van pm'ers (en evt.
onderwijsassistenten). De aantallen geschoolden binnen een gemeente lopen uiteen van 460 tot
800. Veertien gemeenten noemen een bedrag bij de kosten van scholing. Hier lopen de bedragen
enorm uiteen. De verschillen worden veroorzaakt door de omvang van de benodigde scholing.
Tabel 2: Kosten voor scholing
Aantal gemeenten

Gemiddelde

Minimum

Maximum

14

1.229 euro

300 euro

4.000 euro

Vervanging
Driekwart van de gemeenten biedt vervangingskosten (verletkosten). Tien gemeenten noemen een
bedrag. Deze variëren in grote mate. De genoemde bedragen komen gemiddeld op 930 euro
vervanging (met 460 euro als minimum en 1664 als maximum bedrag).
Reiskosten
Slechts 14 procent van de gemeenten die al ervaring hebben met scholing (14%) vergoedt
daarvoor reiskosten. Bedragen zijn daarbij niet genoemd.
Schatting van totale kosten
Sommige gemeenten hebben alleen zicht op kosten voor toetsing en scholing ineen. Twee
gemeenten geven aan gemiddeld 1.300 euro per pm'er uit te trekken daarvoor. Eén gemeente
merkt op: “Met de instellingen is een convenant gesloten op basis waarvan zij naar eigen inzicht de
beschikbaar gestelde middelen kunnen inzetten voor toetsing, reiskosten, vervanging, cursussen
etc. Per pm'er is gemiddeld € 2.800,- beschikbaar gesteld voor alle kosten.”
De antwoorden van gemeenten die op de vragen over kosten voor toetsing en voor scholing
antwoord gaven, hebben we bij elkaar opgeteld (inclusief de hierboven vermelde totaalkosten, het
gaat dan om 13 gemeenten). We komen dan op bedragen gemiddeld rond de 1.937 euro
(variërend van 726 euro tot 5.210 euro).
Tabel 3: Totaalkosten voor toetsen en scholing
Aantal gemeenten

Gemiddelde

Minimum

Maximum

13

1.937 euro

726 euro

5.210 euro

De kosten voor toetsing en scholing verschillen behoorlijk tussen de G37-gemeenten.
Vervangingskosten worden doorgaans vergoed en lopen vooral op bij het scholen . Deze kosten
overstijgen soms de scholingskosten zelf. De uiteindelijke kosten van de hele exercitie zijn sterk
afhankelijk van de volgende factoren:


Het aantal pm'ers dat meteen slaagt voor (onderdelen) van de toets;



Het aantal geboden herkansingen;



Het aantal scholingsmodules dat pm'ers nodig hebben;



De vorm van scholing: digitaal, groepsgrootte, duur, locatie etc.

Financiële afspraken voor toetsen en/of scholing
Elf gemeenten melden financiële afspraken te hebben gemaakt rondom toetsing en scholing. Deze
afspraken gaan over bijvoorbeeld het vergoeden van studiemateriaal en het beschikbaar stellen
van herkansingen. Drie gemeenten vergoeden de verletkosten van de scholing alleen als de
toetsen daarna met een voldoende worden afgesloten.
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