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Reeducatief.

Interview. COBY ZANDBERGEN | CIBAP

“Het ontwikkelen van onze studenten 
in een veranderende samenleving, ook 
qua beroepsperspectief, is wel onze 
belangrĳ kste uitdaging.”

FISCALE MOGELĲ KHEDEN EN RISICO’S 
BĲ  EEN ONTSLAGSITUATIE

IN CONTROL MET RISICOMANAGEMENT

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.
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Met gepaste trots bieden wij u onze vernieuwde 

uitgave van Reeducatief aan. Naast een nieuwe 

lay-out is de uitgave ook inhoudelijk gewijzigd. 

Lag de nadruk voorheen op het informeren over 

actuele ontwikkelingen, met name op het gebied 

van wet- en regelgeving, in deze nieuwe uitgave 

ligt de nadruk meer op inhoudelijke achtergrond-

artikelen. Bovendien is de omvang van de 

redactionele artikelen toegenomen. Doordat wij 

gedurende het jaar onze relaties periodiek informe-

ren met onze digitale nieuwsbrief voor onderwijs-

instellingen is de noodzaak om u via de papieren 

uitgave Reeducatief over actuele ontwikkelingen 

te informeren afgenomen. Daarom hebben wij 

ervoor gekozen in Reeducatief meer inhoudelijke 

en verdiepende achtergrondartikelen op te nemen. 

Bent u nog niet op onze digitale nieuwsbrief voor 

onderwijsinstellingen geabonneerd? 

Meld u dan aan voor een gratis abonnement via 

www.onderwijsaccountant.nl. 

In deze uitgave treft u een breed scala aan onder-

werpen aan. Een kleine greep hieruit:

• eisen aan het jaarverslag;

• versterking van bestuurskracht in het 

onderwijs;

• fiscale kansen en risico’s rond ontslag;

• good governance.

Ook presenteren we weer een samenvatting van 

onze financiële benchmark voor onderwijs-instellin-

gen. En niet in de laatste plaats komt één van onze 

cliënten aan het woord: Coby Zandbergen van het 

CIBAP vertelt ons het nodige over een ambitieuze 

vakinstelling die tegen de stroom in een mooie 

groei doormaakt.

Wij vertrouwen erop u met deze uitgave te voorzien 

van nuttige informatie. Wilt u reageren of heeft u 

een concrete (advies-)vraag? Neemt u dan contact 

op met uw relatiebeheerder of met een van onze 

onderwijsadviseurs. �

Financiële uitdagingen 
voor onderwijsinstellingen

ONDERWIJSINSTELLINGEN VERKEREN IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING. DOOR DE STAKEHOLDERS (OUDERS, 

LEERLINGEN EN STUDENTEN, OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN) WORDT STEEDS MEER GEVRAAGD OF ZELFS GEËIST. 

GOOD GOVERNANCE IS HIERBIJ EEN CENTRAAL THEMA WAT STEEDS TERUG KOMT. OOK EXTERNE ONTWIK-

KELINGEN, ZOALS BEZUINIGINGEN VAN DE OVERHEID EN KRIMP VAN HET AANTAL LEERLINGEN SPELEN EEN 

BELANGRIJKE ROL. ALS ONDERWIJSINSTELLING MOET U OP AL DIE ONTWIKKELINGEN EEN PASKLAAR 

ANTWOORD HEBBEN, WAT DE NODIGE IMPACT OP UW ORGANISATIE HEEFT. 

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur
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De VBS ondersteunt scholen met het andere 
onderwijs bij profi lering en instandhouding van 
hun school. Als profi elvereniging van scholen 
die zich bewust onderscheiden door een eigen 
koers of vernieuwend onderwijs. 

Wij gaan uit van diversiteit tussen en binnen 
scholen, werken vanuit samenhang tussen 
beleidsterreinen en houden oog voor alle 
belanghebbenden en hun betrokkenheid bij 
de school. Behoud van menselijke maat en 
eigenheid, dat is ons vertrekpunt bij iedere 
opdracht. 

Onze adviezen werken voor uw school. Een 
korte vraag of een uitgebreid traject? Wij hou-
den altijd oog voor uw unieke visie, context en 

competenties, maar zorgen ook voor draag-
vlak en follow-up. Wij komen met oplossingen 
die passen bij uw idealen en ambities op 
meerdere terreinen: 
· bestuurskracht versterken
· HRM & professionalisering
· fi nanciën & beheer
· samenwerking & samengaan
· positionering & profi lering

Wij bekijken iedere vraag vanuit een integrale 
blik, zodat pedagogisch ondernemerschap op 
alle beleidsterreinen tot uiting komt. Met alle 
juridische aspecten die daarbij komen kijken. 
Samen met u leggen wij de verbinding tussen 
schoolvisie en inrichting, bestuur en beheer, 
en dus de toekomst van uw school.

Vraagbaak, 
critical friend 
en adviseur
voor schoolbestuur & 
      schoolleider      schoolleider      schoolleider

VBS
VERENIGT BIJZONDERE SCHOLEN

070 331 52 52
vbs@vbs.nl
www.vbs.nl
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De brief van 19 april 2013
In deze brief geeft de minister een analyse van het huidige bestuurs-

model van het onderwijs in de praktijk en op basis hiervan wordt de 

agenda van de minister voor de versterking van de bestuurskracht in 

het onderwijs vastgesteld. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed 

aan het financieel beheer. In de analyse op dit punt stelt zij dat:

• onderwijsinstellingen in de problemen kunnen komen als er, 

bewust of onbewust, onverantwoorde risico’s worden genomen;

• risico’s soms onvoldoende onderkend worden als gevolg van 

gebrekkige financiële deskundigheid of het niet inzichtelijk maken 

van risico’s;

• niet alle besturen vooruitkijken met een meerjarenbegroting op 

basis van betrouwbare leerlingenramingen;

• de Inspectie van het Onderwijs als gevolg van bovenstaande niet 

altijd effectief toezicht kan houden.

Naar aanleiding van de analyse heeft de minister een agenda voor 

versterking van de bestuurskracht in het onderwijs opgesteld die 

bestaat uit de volgende vier onderdelen:

1. Versterken governance en financieel beheer.

2. Vergroten sensiviteit voor schaalgrootte en menselijke maat.

3. Integratie van financieel toezicht en toezicht op onderwijs-

kwaliteit.

4. Interventiemogelijkheden van de minister.

In dit artikel gaan we in op één onderdeel van het eerste punt wat 

de nodige vragen oproept. De zogenaamde continuïteitsparagraaf. De 

minister acht deze paragraaf van zeer groot belang en wil zelfs een 

tijdelijke voorziening treffen in de vorm van een voorschrift om deze 

paragraaf in het jaarverslag op te nemen.

Versterking van bestuurskracht 
in het onderwijs

AMARANTIS, DE ECHO KLINKT ONS NOG IN DE OREN. HOEWEL WAT ER BIJ AMARANTIS 

GEBEURD IS, NAAR MIJN MENING NIET REPRESENTATIEF IS VOOR DE MEESTE INSTEL-

LINGEN, KLINKT DE ECHO NOG LANG NA EN KRIJGEN WE ER ALLEMAAL MEE TE MAKEN. 

DIT KOMT OOK NAAR VOREN IN DE BRIEF VAN DE MINISTER VAN OCW VAN 19 APRIL 

2013 MET ALS TITEL: VERSTERKING BESTUURSKRACHT ONDERWIJS. 

door drs. Jaap Bergman RA
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Vooruitkijken van groot belang
Dat het hebben van een vooruitziende blik belangrijk is, onderschrij-

ven wij en is niet iets nieuws. Al heel wat jaren dringen wij er bij onze 

cliënten op aan om een meerjarenbegroting op te stellen. Basis voor 

een dergelijke begroting zijn onder andere de leerlingprognoses, for-

matieplannen, historische informatie, investeringsbegrotingen en een 

gedegen risicoanalyse.

Een meerjarenbegroting is meer dan het één keer per jaar extrapole-

ren van de jaarbegroting. Wil een meerjarenbegroting effectief zijn, 

dan zal deze ingebed moeten zijn in de planning- en controlcyclus.

Ook de analyse van de minister dat risico’s vaak onvoldoende 

inzichtelijk gemaakt en onderkend worden is iets wat wij herkennen. 

Hoewel een groot aantal instellingen met risicomanagement bezig is, 

vormt het nog bij lang niet alle instellingen een integraal onderdeel 

van de planning- en controlcyclus.

Ik denk dat ieder bestuur wat zich zelf serieus neemt de analyse van 

de minister herkent. Nut en noodzaak om iets aan deze punten te 

doen staan niet ter discussie. Bij u ook toch niet? Wanneer u niet 

vooruitkijkt kunt u ook niet sturen. Dat het implementeren van een 

en ander soms haken en ogen met zich meebrengt is een ander punt. 

Daarom is het belangrijk om ook hier de menselijke maat in het oog 

te houden. Houdt het praktisch en maak het niet te ingewikkeld. Het 

gaat tenslotte niet om het instrument maar om het doel wat er mee 

bereikt wordt. Tot zover dus niets nieuws. Wat is er dan wel nieuw?

Wat is nieuw?
Wat is de verandering? Transparantie is het toverwoord. De minister 

wil dat er ook in het, voor het publiek toegankelijke, jaarverslag een 

met cijfers onderbouwde beschouwing wordt opgenomen over de 

door de instelling voor een periode van 3 jaar verwachte ontwik-

kelingen op cruciale punten van beleid en organisatie: de continuï-

teitsparagraaf. Zolang een en ander onvoldoende in de governance-

codes is verankerd wil de minister dit door een tijdelijke voorziening 

afdwingen. De minister wil dat deze continuïteitsparagraaf zich op de 

volgende drie punten richt:

• De meerjarenparagraaf: een cijfermatige en inhoudelijke toe-

komstparagraaf voor 3 jaren volgend op het verslagjaar.

• Het risicomanagement en de planning- en controlcyclus: met 

zowel een inhoudelijke als een procesmatige beschrijving.

• De governancecode: welke code wordt gevolgd en een uitleg van 

de punten waarvan wordt afgeweken.

Door het implementeren van deze continuïteitsparagraaf verwacht de 

minister de informatiepositie van de diverse stakeholders te verbe-

teren. Het nieuwe valt, tenminste wanneer u al werk maakt van een 

meerjarenbegroting en risicomanagement, mee. De belangrijkste wijzi-

ging is dat u hier publiek verslag van moet doen.

De rol van de accountant
Wat heeft de accountant hier mee te maken? Zoals u bekend is 

valt het jaarverslag onder de scope van de accountantscontrole. 

De accountant dient vast te stellen of het jaarverslag verenigbaar is 

met de jaarrekening en of het voldoet aan de eisen van de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. In haar brief heeft de minister in eerste 

instantie aangegeven dat de accountant de continuïteitsparagraaf 

moet controleren. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Dat zult u begrij-

pen. Vandaar dat op dit punt intensief overleg tussen het ministerie, 

de Inspectie van het Onderwijs en de accountants heeft plaats-

gevonden. Dit heeft er tot op dit moment in geresulteerd dat voor 

het jaar 2013 de accountant, ten aanzien van de meerjarenbegroting, 

hoogstwaarschijnlijk geen andere werkzaamheden hoeft te verrichten 

dan voor de rest van het jaarverslag; de zogenaamde marginale toet-

sing. Hoe het zich verder zal ontwikkelen en welke gegevens u moet 

vermelden is op dit moment nog niet duidelijk. Wel adviseren wij u 

om, bij toekomstgerichte informatie in het jaarverslag, duidelijk aan 

te geven wat de waarde van deze informatie is. Zo kunt u aangeven 

wat aan deze informatie ten grondslag ligt en hoe deze tot stand is 

gekomen. Ook is het goed aan geven dat hoe verder de toekomst ligt 

des te onzekerder de uitkomsten zijn. Zo kan de gebruiker van het 

jaarverslag de informatie op haar juiste waarde schatten.

Wat nu?
De exacte invulling van de maatregel is nog niet bekend. Dat er iets 

komt is onvermijdelijk. Maar wanneer u de zaken op orde hebt vallen 

de gevolgen mee. U legt verantwoording af van wat u al doet. Hebt 

u de zaken nog niet op orde, dan adviseren wij u met spoed hiermee 

aan de slag te gaan. Niet alleen voor de minister, maar vooral voor 

uzelf. Met een adequate planning- en controlcyclus waarin de meerja-

renbegroting en het risicomanagement geïntegreerd zijn, bent u beter 

in staat om uw onderwijsschip op koers te houden. En dan is drie jaar 

vooruitkijken echt niet lang. U weet zelf hoeveel tijd koerswijzigingen 

in beslag nemen. �

Transparantie 
is het toverwoord.
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De btw wet- en regelgeving is continu in beweging. Maar 
wat is er precies nieuw en relevant voor uw branche? 
Van Ree & Van Driel, specialisten op het gebied van btw, 
zetten het voor u op een rij op BTW-PLAZA.nl.

Op BTW-PLAZA krijgt u toegang tot antwoorden op de meest 
uiteenlopende btw-vragen binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld over:

- verhuur van gymzalen
- fondsenwervende activiteiten
- detachering / uitlenen van personeel
- exploitatie van een kantine
- nieuw- en verbouw en grondposities
- overdrachtsbelasting

BTW-PLAZA doet praktische handreikingen om btw-nadelen om te 
buigen in btw-voordelen. 

Meld u nu aan voor een lidmaatschap op www.btwplaza.nl 
(toegang voor AVS leden is gratis).

BTW-PLAZA
Merwedestraat 86   
3313 CS Dordrecht
088-2989898
info@btwplaza.nl
www@btwplaza.nl

Alles over btw en onderwijs  
vindt u op btwplaza.nl



<<

 Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #01 | 9 

Gastartikel | 

door mr. Machiel van Driel

E info@btwplaza.nl  

T (088) 298 98 98

Er speelt veel in onderwijsland. Managers en bestuurders hebben 

veel aan hun hoofd en het is dan ook geen wonder dat zij niet in de 

eerste plaats denken aan de risico’s en kansen van btw. Toch is het 

verstandig om er kennis van te hebben. De praktijk leert dat scholen 

er meestal wél mee te maken hebben. Zeker als bouwplannen op 

stapel staan, samenwerking wordt gezocht of personeel wordt uitge-

leend aan collega-instellingen. Maar ook het verkopen van (gezonde) 

snacks in de kantine is al reden om eens kritisch naar het btw-beleid 

te (laten) kijken. 

Btw-risico’s vermijden
Wie de btw niet goed geregeld heeft, kan te maken krijgen met een 

naheffing van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld: een onderwijsinstel-

lingen heeft vijf personeelsleden uitgeleend aan een collega-instelling. 

De kosten hiervoor zijn in rekening gebracht zonder btw, terwijl het 

hier in principe een met btw belaste prestatie betreft. De fiscus 

kan een naheffing opleggen tot vijf jaar terug en tevens een boete 

uitdelen. De kosten van dit ‘btw over het hoofd zien’ lopen dan op 

tot astronomische bedragen. Geld dat niet ten goede komt aan het 

onderwijs aan leerlingen en studenten. Het vermijden van deze en 

andere risico’s is één van de pijlers van een goed btw-beleid.

Btw-kansen benutten
De tweede pijler onder een btw-beleid is het benutten van kansen. 

Onderwijs is weliswaar vrij van btw, maar onderwijsinstellingen beta-

len deze belasting wel op ingekochte producten. Denk daarbij bijvoor-

beeld aan energie, ict-hulpmiddelen, advieskosten, abonnementen en 

kantinekosten. Met een goed btw-beleid kan een deel van deze btw 

teruggehaald worden en ten goede komen aan de kerntaak van een 

school: onderwijs geven.

Screening
Belangrijk is dat onderwijsinstellingen zich bewust zijn van de risico’s 

en kansen van btw en vervolgens stappen zetten naar een btw-beleid. 

Dit begint meestal met een screening door een btw-specialist die 

thuis is in de sector. Als er daarna afstemming plaatsvindt met de 

belastingdienst blijft een naheffing achterwege of (zeer) beperkt, of 

resulteert de afstemming in een teruggaaf. Afstemming vooraf is altijd 

beter dan discussiëren achteraf met zowel de fiscus als leveranciers 

over onverwachte en onplezierige naheffingen (en evt. boetes).

Kosteloze btw-kennis
Van Ree & Van Driel btw-specialisten heeft voor iedereen die meer wil 

weten over btw en onderwijs alle relevante informatie op BTW-PLAZA 

geplaatst. Dit is een online ‘lesboek’ met ook aandacht voor de sector 

onderwijs. Voor schoolleiders aangesloten bij de AVS is het overigens 

kosteloos te gebruiken. �

Is uw organisatie btw-proof?
ONDERWIJSINSTELLINGEN HEBBEN IN DE REGEL 

VRIJSTELLING VAN BTW. DIT WIL NIET ZEGGEN 

DAT ZE ER NIETS MEE TE MAKEN HEBBEN.

Gastartikel door 
Van Ree & Van Driel btw-specialisten

Eén van de pijlers 
onder een btw-beleid is het 
benutten van kansen.
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Noodzaak risicomanagement
Het besturen van onderwijsinstellingen heeft overeenkomsten met autorijden. Net als met uw auto wilt u 

met uw organisatie een vooraf vastgestelde bestemming bereiken. Bij het autorijden is u geleerd om goed 

te letten op uw omgeving om zo tijdig op gevaren te kunnen reageren. Kortom tijdig anticiperen! Bij uw 

organisatie evalueert u ook wat nieuwe ontwikkelingen, politieke besluitvorming, demografische ontwikke-

lingen e.d. betekenen voor de instandhouding van uw school. Dit is waar het in de kern bij risicobeheersing 

om draait. Dit hoort al jaren bij uw dagelijks werk. 

Waarom is risicomanagement dan zo van belang? Voor een goede organisatie stelt het bestuur de doelen 

vast, die zij aan elke medewerker binnen de organisatie bekend maakt, zodat alle neuzen dezelfde kant op 

staan. Door risicobeheersing te professionaliseren naar risicomanagement zorgt u, net als bij beleidsformu-

lering, dat elke medewerker bekend is met potentiële gevaren die de instelling bedreigen en welke aanpak 

u voorstaat bij de beheersing van deze risico’s. Hiermee voorkomt u dat medewerkers te gemakkelijk of 

juist te krampachtig omgaan met risico’s. Ook voorkomt u dat de verschillende medewerkers vanuit hun 

eigen ideeën tot afzonderlijke maatregelen komen die hierdoor averechts uitwerken. Risicomanagement is 

daarom een onmisbaar instrument om ‘in control’ te zijn.

Ook het ministerie van OCW gaat steeds verder in haar eisen met betrekking tot de verbetering van de 

interne beheersing, waarbij risicomanagement naast meerjarenbegrotingen als belangrijkrijk instrument 

wordt beschouwd. Dit blijkt duidelijk uit de aangekondigde maatregelen in de brief d.d. 19 april 2013 van 

de minister naar aanleiding van het debacle bij Amarantis Onderwijsgroep.

Weerstandsvermogen
Ondanks een goed risicomanagement blijven er risico’s die u niet volledig kunt beheersen. Bijvoorbeeld 

bij een sterk fluctuerend leerlingenaantal wilt het u het personeelsbestand gaan flexibiliseren. Echter het 

inzetten van docenten en medewerkers op interim basis is gewoon erg duur en daarom beperkt mogelijk. 

Het veelvuldig inzetten van tijdelijke krachten kan daarnaast ook een belangrijk risico inhouden voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Dit betekent dat u hoe dan ook met risico’s blijft zitten. U accepteert dat deze 

In control met 
risicomanagement

RISICOMANAGEMENT 

IS ÉÉN VAN DE INSTRU-

MENTEN OM UW 

INSTELLING IN CON-

TROL TE KRIJGEN EN 

TE HOUDEN. DAAROM: 

WAT GAAT HET U 

BRENGEN?

door drs. Wim van Dijk RA



<<

 Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #01 | 11 

Ondanks een 
goed risicomanagement 
blijven er risico’s.
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risico’s kosten met zich mee kunnen brengen voor de instelling. U 

wilt echter niet dat deze de continuïteit van de instelling bedreigen. 

Risicomanagement is daarom een belangrijk hulpmiddel om de hoog-

te van het weerstandsvermogen te bepalen, zodat de continuïteit blijft 

gewaarborgd ook in moeilijke omstandigheden. 

Risicostrategieën
Bij een risico-inventarisatie waarbij u de concrete risico’s benoemt, 

splitst u deze uit in twee elementen, te weten de kans op het voor-

doen van het risico en de impact ervan. Om de urgentie van het risico 

te classificeren worden beide elementen worden vaak verdeeld in 

drie categorieën: Hoog, Gemiddeld en Laag. Op basis van de risico-

inventarisatie bepaalt u de te volgen risicostrategie en de concrete 

risicomaatregelen. De literatuur kent vier soorten risicostrategieën, 

te weten: Vermijden, Beheersen, Overdragen en Accepteren. deze 

strategieën kennen een samenhang met de kans dat een risico zich 

voordoet en de impact daarvan.

Vermijden: Bij een risico met een hoge kans en een hoge impact is 

de voorgeschreven risicostrategie het vermijden van het risico. Het 

aangaan van branchevreemde activiteiten blijkt bij diverse instellingen 

grote risico’s met zich mee te brengen. Vooral bij een snelle groei van 

deze activiteiten kan de impact ervan snel toenemen. Het kan in zo’n 

situatie verstandig zijn om een dergelijke activiteit over te dragen aan 

een andere partij of deze te verzelfstandigen.

Beheersen: Een risico met een hoge kans dat het zich ook daadwer-

kelijk voordoet, terwijl de impact van het individuele incident laag is 

vraagt om een betere beheersing zodat u de kans dat het risico zich 

voordoet kunt verkleinen. Fouten in de leerlingenadministratie kunnen 

consequenties hebben voor de hoogte van de bekostiging. De impact 

van een enkele fout is te overzien. Toch wilt u niet dat hier veel fouten 

worden gemaakt, omdat anders onnodig geld wordt misgelopen.

Overdragen: Risico’s met een lage kans, maar met een hoge impact 

dient u over te dragen. In het geval van bijvoorbeeld brandrisico’s 

worden de financiële gevolgen verzekerd bij een verzekeringsmaat-

schappij, zodat de continuïteit van de instelling niet wordt bedreigd.

Accepteren: Er kunnen ook risico’s zijn die een lage kans en een 

lage impact hebben. Deze risico’s vragen geen directe aanpak. Die 

energie kunt u beter steken in meer urgente risico’s. Wel blijft u de 

risico’s monitoren, want ook urgentie van risico’s kan in de loop van 

de tijd wijzigen.

Planning- en controlcyclus
Uit het voorgaande is al gebleken dat risicomanagement geen een-

malige exercitie kan zijn. Net als bij het autorijden veranderen bij 

het besturen van de organisatie de omstandigheden voortdurend en 

daarmee de risico’s. Van groot belang is om het risicomanagement in 

te bedden in de planning en controlcyclus zodat u een waarborg hebt 

dat risicomanagement een structurele plaats krijgt in de beheersing 

van de organisatie.

Aanpak
Uit ervaring weten wij dat het voor veel instellingen moeilijk is om 

risicomanagement op te zetten. Enerzijds door de onbekendheid met 

risicomanagement, maar anderzijds ook door de diffuusheid van het 

fenomeen. Een belangrijk kenmerk is namelijk dat de inschatting van 

kans en impact van risico’s erg lastig is. Een belangrijk uitgangspunt 

is dat risico’s alleen risico’s kunnen zijn als zij een bedreiging vormen 

voor het realiseren van uw doelstellingen. Een duidelijk strategisch 

beleid en heldere kaders zijn een waardevolle input voor een goed 

risicomanagement.

Veel instellingen hebben behoefte aan expertise om hen te begelei-

den in deze complexe materie. Wij hebben deze expertise in huis; 

daarnaast beschikken wij over een praktisch instrument om risico’s in 

kaart te brengen en te beheersen. �
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Trainingen voor het onderwijs
U werkt in het onderwijs en er komt veel op u af. Bunt Groep biedt trainingen op gebied van onder meer  
Time Management en Teamontwikkeling. Wij hebben jarenlange ervaring in organisatieadvies, training en coaching. 
Samen met u zorgen wij ervoor dat u groeit en uw organisatie verder komt. Hebt u een vraag over de persoonlijke 

ontwikkeling van uzelf of uw medewerkers, bel Bunt Groep, 0318-83 02 26.

Bunt Groep   -   Galileilaan 23d   -   6716 BP Ede   -   T   0318-830226   -   I   www.buntgroep.nl    

Time Management
De regeldruk in het onderwijs is hoog. Hoe houdt 
u uw werk georganiseerd zonder teveel uren te 
maken? De training Time Management van Bunt 
Groep is ideaal als u structureel tijd tekort komt. U 
leert hoe u uw activiteiten indeelt en ruimte in uw 
agenda creëert. Zo krijgt u weer grip op uw taken. 

Teamontwikkeling
U wilt een sterk, gemotiveerd onderwijsteam. 
Daar kunt u aan werken. Teamcoaches van Bunt 
Groep beginnen met een intake. Als problemen en 
doelstellingen helder zijn, worden er teamsessies 
gehouden waarin ruimte is voor reflectie en feed-
back, observatie, een communicatietraining of een 
training kernkwadranten. Zo ontwikkelen deelne-
mers zich als team én persoonlijk.

Bekijk ook ons trainingsaanbod op www.buntgroep.nl

Bekijk ook ons trainingsaanbod op www.buntgroep.nl
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De school in Lekkerkerk is een nevenvestiging van het Driestar College 

te Gouda. Zo’n 650 leerlingen volgen hier voortgezet onderwijs. De 

school, middenin het dorp gevestigd, oogt gemoedelijk. Maar wie 

het onderwijs van binnenuit kent, weet dat het de nodige dynamiek 

met zich meebrengt. Zeker als het schooljaar ten einde loopt en het 

ene jaar afgerond en het volgende jaar voorbereid moet worden. “We 

hoorden docenten vaak praten over een hoge werkdruk. Vaak gaat het 

niet eens om de echte werkdruk, maar de beleefde werkdruk. Als je je 

werk goed organiseert, kan je tijd winnen.”

Training op maat

Twee van de vier teams kwamen, onafhankelijk van elkaar, op het 

idee om een training Time Management te volgen. Ze kozen voor het 

maatwerk van Bunt Groep. “Dat is het sterke van Bunt Groep: maat-

werk. Waar mensen bijvoorbeeld mee zaten, was de mail. Als je net 

je mail hebt bijgewerkt en je komt terug van het toilet, staan er weer 

zeven berichten”, zo illustreert De Gooijer de dagelijkse hectiek. “Hoe 

ga je daar mee om? Hoe maak je die werkdruk beheersbaar? Daar is 

Bunt Groep tijdens de training op ingegaan.”

De mail de baas

Cruciaal is het organiseren van de mail. Zo kregen de docenten tijdens 

de training praktische adviezen over het archiveren van de mail in 

mapjes. Door alle mail voor te sorteren en daarna gestructureerd af 

te werken, valt er tijd te besparen. Nee, het gaat niet alleen om de 

tijdwinst. “Je hebt ook het gevoel dat je alles 

onder controle hebt. Dat de mail niet meer over 

jou heerst, maar jij over de mail.” Uit eigen erva-

ring kan De Gooijer daar een tip aan toevoegen. 

“Ik heb altijd een aantekeningenboekje bij me. 

Als me ineens iets te binnen schiet, maak ik een 

aantekening. Zo houd ik mijn hoofd leeg. Want als je van alles moet 

onthouden en het gaat malen in je hoofd, dan verhoogt dat gevoels-

matig de werkdruk.”

Positief

Ook het sorteren van post in bakjes op het bureau, kan De Gooijer 

aanbevelen. Het zijn de kleine dingen waar ‘m de winst in zit. En juist 

dat sprak de deelnemers van de training aan. Ze kregen concrete 

tips aangereikt. “Reken maar dat we binnen het onderwijs kritisch 

zijn ten aanzien van zulke trainingen”, glimlacht De Gooijer. “Maar ik 

hoor alleen positieve signalen. Mensen ontdekken in de praktijk dat 

timemanagement echt werkt. Om werkdruk op te lossen heb je vaak 

helemaal niet meer tijd of minder werk nodig. Met dat inzicht kunnen 

deze twee teams nu hun voordeel doen!” �

Evenveel werk, minder werkdruk 

‘WAT EEN WERKDRUK!’, HOORDE DE GOOIJER DOCENTEN NOGAL 

EENS VERZUCHTEN. DAT TRIGGERDE DE LOCATIEDIRECTEUR VAN 

HET DRIESTAR COLLEGE IN LEKKERKERK. HIJ IS ER ZEKER VAN: 

“ALS JE JE WERK GOED ORGANISEERT, KAN JE TIJD WINNEN.” NA 

DE TRAINING TIME MANAGEMENT ZIJN VEEL DOCENTEN DAT MET 

HEM EENS… 

Gastartikel 
door Bunt Management

door drs. Teunis Bunt

E info@buntgroep.nl 

T (0318) 83 02 26

Als je je werk goed organiseert, 
kan je tijd winnen.
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Rentabiliteit
Het resultaat is in 2012 ten opzichte van 2011 verbeterd. De rentabiliteit bedraagt over 2012 1,1% positief 

(in 2010: 0,4% negatief). Al in 2011 was een verbetering zichtbaar ten opzichte van het boekjaar 2010, 

het jaar waarin onderwijsinstellingen voor primair onderwijs te kampen hadden met de grootste verliezen 

(rentabiliteit: 1,6% negatief). Net als bij het voortgezet onderwijs speelt ook hier het effect van de presta-

tiebox waarvan de ontvangen middelen niet of nauwelijks zijn uitgegeven, maar wel zijn verantwoord als 

baten. Het maximale effect van de prestatiebox op het resultaat wordt door ons geschat op 1,2% van de 

rijksbijdragen en 1,1% op de totale baten.

Het aantal instellingen dat een verlies realiseerde is in 2012 sterk afgenomen. 35% van de instellingen voor 

primair onderwijs realiseerde een negatief resultaat. In 2011 was dat nog 54%.

Solvabiliteit en kapitalisatiefactor
Ondanks de verbeterde rentabiliteit is de solvabiliteit 2 ongewijzigd gebleven en bedraagt voor zowel 2012 

als 2011 66%. De kapitalisatiefactor is overigens ook erg stabiel en schommelt de afgelopen vier jaar 

telkens rond de 46%.

Benchmark PO 2012: 
Financieel herstel in lastige 
omstandigheden

IN DIT ARTIKEL INFOR-
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BETREFFENDE DE 
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IN HET PRIMAIR 

ONDERWIJS OVER HET 
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door drs. Wim van Dijk RA
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Liquiditeit
De current ratio laat de afgelopen jaren licht wisselende uitkomsten 

zien. Deze bedraagt in 2012 3,0 (2011: 2,8). Overigens vragen wij ons 

in steeds sterkere mate af of dit kengetal voor onderwijsinstellingen 

het juiste kengetal is om de liquiditeit te beoordelen. Veel instellingen 

hebben namelijk wisselende schulden. Wij zien daardoor regelmatig 

het fenomeen dat de current ratio toeneemt, terwijl het werkkapitaal 

afneemt. Overigens lijkt deze vertekening zich minder sterk voor te 

doen bij instellingen voor primair onderwijs dan bij het voortgezet 

onderwijs. Omdat het werkkapitaal zich als zodanig moeilijk laat 

vergelijken met andere scholen hebben wij een werkkapitaalratio 

berekend voor onze klanten. Daarbij is het werkkapitaal gedeeld door 

de totale baten. In dat geval wordt een afname van de liquiditeit 

zichtbaar die een logischer verloop heeft met de ontwikkeling van de 

resultaten. In 2012 is een verbetering van de liquiditeit te zien van 

13,2% naar 15,5%. Nadeel van dit kengetal is dat er geen normen 

bekend zijn

Voorzieningen
In onze benchmark hebben wij dit jaar specifieke aandacht besteed 

aan de vergelijking van een tweetal voorzieningen die nagenoeg bij 

elke onderwijsinstelling voorkomen, te weten de voorziening voor 

dienstjubilea en de voorziening voor groot onderhoud. Bij de voor-

ziening voor dienstjubilea hanteren diverse instellingen standaard-

bedragen per fte. Andere instellingen gebruiken methoden waarbij 

uitgegaan wordt van de werkelijke gegevens, zoals de omvang van de 

diensttijd, inschalingen en dergelijke. Deze gegevens worden vervol-

gens gecorrigeerd met inschattingen voor blijfkansen, indexaties en 

dergelijke. Het is opvallend dat het gebruik van deze methoden leidt 

tot een forse bandbreedte van het te reserveren bedrag per fte. Voor 

een belangrijk deel hangt dit samen met de gebruikte systematiek, 

waardoor de bedragen per fte nauwelijks met elkaar zijn te vergelij-

ken. Wellicht dat een beperking van het aantal berekeningsmethoden 

een betere vergelijking mogelijk maakt.

Meer zorgen maken wij ons over de onderbouwingen van de voorzie-

ning voor groot onderhoud. Als het goed is dient deze voorziening te 

zijn gebaseerd op een beleidsmatige vertaling van het meerjarenon-

derhoudsplan. Hiermee bedoelen wij dat het bestuur met behulp van 

het onderhoudsplan besluiten neemt over de daadwerkelijke planning 

en uitvoering van het groot onderhoud. Vervolgens dient naar aan-

leiding daarvan vastgesteld te worden welke onderhoudsvoorziening 

noodzakelijk is en welke jaarlijkse dotatie noodzakelijk is om de 

meerjarige ambities te kunnen blijven dekken uit de voorziening. Nog 

te vaak zien wij dat de voorziening wordt onderbouwd met het meer-

jarenonderhoudsplan, zonder dat er rekening wordt gehouden met 

beleidsmatige keuzes. In veel gevallen is daarnaast geen onderscheid 

gemaakt tussen het dagelijks onderhoud dat ten laste van de exploi-

tatie dient te komen en het groot onderhoud dat gedekt wordt uit de 

voorziening. Verder valt op dat bij veel instellingen de omvang van 

de voorziening erg laag is en het soms nauwelijks mogelijk is om de 

kosten voor het komende jaar te kunnen dekken, terwijl andere instel-

lingen een voorziening hebben die toereikend is om het onderhoud �
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Van Ree. 
Een frisse kijk 
op cijfers.
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Benchmark VO 2012: 
Uit de rode cijfers, 
maar de krimp is in aantocht

Rentabiliteit
De rentabiliteit bedraagt voor de gezamenlijke instellingen die zijn opgenomen in de ben-

chmark van 1,9% positief. In de achterliggende jaren hadden deze instellingen gemiddeld 

genomen te kampen met een negatieve rentabiliteit van 2,8% tot 1,0%. Nadat vorig jaar een 

afnemend verlies is geconstateerd heeft deze ontwikkeling zich in 2012 versterkt doorgezet. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat vrijwel alle instellingen de baten voor de prestatiebox 

niet of nauwelijks hebben uitgegeven. Het maximale effect van de prestatiebox op het resul-

taat wordt door ons geschat op 2,1% van de rijksbijdragen en 1,9% op de totale baten.

IN DIT ARTIKEL INFOR-

MEREN WIJ U OVER 

DE UITKOMSTEN VAN 

ONZE BENCHMARK 

BETREFFENDE DE 

FINANCIËLE CIJFERS 

IN HET VOORTGEZET 

ONDERWIJS OVER HET 

JAAR 2012.

van de komende 10 jaar ineens te kunnen uitvoeren. Wij signaleren 

dat de voorziening onderhoud in een aantal gevallen functioneert 

als sluitpost van de begroting. Het gevolg is dat de omvang van de 

voorziening onderhoud en de hoogte van de dotatie in veel gevallen 

geen relatie heeft met het onderhoudsbeleid. Hierdoor worden instel-

lingen te vaak geconfronteerd met te lage of te hoge voorzieningen 

die in enig jaar weer gerepareerd worden door middel van aanvul-

lende dotaties of een vrijval van bedragen. Mede in het licht van het 

politieke besluit om de financiering van het buitenonderhoud, wat nu 

nog een taak is van de gemeenten, over te hevelen naar de instellin-

gen adviseren wij de instellingen om zich opnieuw te bezinnen op het 

beleid ten aanzien van de voorziening voor groot onderhoud.

Opbrengsten
De opbrengsten als geheel zijn 0,1% lager dan in 2011, ondanks 

de indexatie van de bedragen. De afname wordt veroorzaakt door 

de afname van het aantal leerlingen binnen het primair onderwijs. 

Binnen alle provincies, met uitzondering van de provincie Utrecht en 

Flevoland is een duidelijke afname van het aantal leerlingen zicht-

baar. Uit de analyse van de ontwikkeling van de aantallen per leeftijd 

blijkt dat bij de vierjarigen een lichte groei zichtbaar is ten opzichte 

van 2012 van 1%. Op basis van de geboortecijfers zoals deze door 

het CBS beschikbaar worden gesteld zal de instroom van het aantal 

leerlingen in de jaren 2013 en 2014 vergelijkbaar zijn met de instroom 

in 2012. Vanaf 2015 zal de instroom naar verwachting gaan afnemen 

met circa 2,7% per jaar. De financiële crisis heeft (mede) geleid tot 

een afname van het aantal geboorten en deze gevolgen zullen in de 

nabije toekomst merkbaar worden voor de instellingen voor het pri-

mair onderwijs. Kortom de krimp zal de komende jaren naar verwach-

ting iets afnemen, maar daarna weer versterkt doorzetten. 
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Solvabiliteit en kapitalisatiefactor
De verbeterde rentabiliteit heeft zich niet vertaald in een verbetering 

van de solvabiliteit 2. De solvabiliteit bedraagt per 31 december 

2012 68% (2011: 68%). De gelijkblijvende solvabiliteit kan geheel 

worden toegeschreven aan de toename van de kapitalisatiefactor 

met 2 procentpunten. De toename van het eigen vermogen is dus 

gepaard gegaan met een toename van het balanstotaal. Overigens 

bleek de solvabiliteit 2 erg stabiel. Ondanks alle verliezen is deze 

vanaf 2007 slechts afgenomen van 70% naar 68%. De kapitalisatie-

factor is in diezelfde periode afgenomen van 64% naar 41%, hetgeen 

veroorzaakt wordt door een afname van het balanstotaal. Dit is de 

belangrijkste verklaring voor de stabiele solvabiliteit. Overigens was de 

grootste afname van de kapitalisatiefactor al zichtbaar in de periode 

tot en met 2009 (64% naar 48%). Commissie-Don heeft dus nauwe-

lijks invloed gehad op de sturing van de, door haar geïntroduceerde, 

kapitalisatiefactor.

Liquiditeit
De current ratio neemt al een aantal jaren toe. Overigens vragen wij 

ons in steeds sterkere mate af of dit kengetal voor onderwijsinstellin-

gen het juiste kengetal is om de liquiditeit te beoordelen. Veel instel-

lingen hebben namelijk sterk wisselende schulden. Wij zien daardoor 

regelmatig het fenomeen dat de current ratio toeneemt, terwijl het 

werkkapitaal afneemt. Omdat het werkkapitaal zich niet laat vergelij-

ken met andere scholen, hebben wij een werkkapitaalratio berekend 

voor onze klanten. Daarbij is het werkkapitaal gedeeld door de totale 

baten. In dat geval wordt een afname van de liquiditeit zichtbaar die 

een logischer verloop heeft met de ontwikkeling van de resultaten en 

kasstromen. In 2012 is een sterke verbetering van de liquiditeit te zien 

van 9,3% naar 15,3%). Enerzijds als gevolg van het positieve resul-

taat, anderzijds doordat er minder aan de voorziening onderhoud is 

onttrokken dan dat er is gedoteerd. Nadeel van dit kengetal is dat er 

geen normen bekend zijn. 

Financiële positie
Uit de kengetallen blijkt verder dat de financiële positie van kleinere 

instellingen beter is dan bij grotere instellingen. Daarbij moet worden 

opgemerkt dat de fluctuatie van het rendement bij kleinere instel-

lingen over het algemeen groter is dan bij grotere instellingen. De 

kwetsbaarheid voor financiële tegenvallers lijkt daarmee bij kleinere 

instellingen dus groter dan bij de grotere instellingen. Kennelijk leeft 

dit besef ook bij de besturen van deze instellingen wat leidt tot rela-

tief hogere reserves om eventuele verliezen op te kunnen vangen.

De balansen van de verschillende onderwijsinstellingen kunnen indi-

vidueel verschillen, maar kennen wel een typerend patroon. De twee 

grootste posten aan de activazijde van de balans betreffen de liquide 

middelen (44%) en de materiële vaste activa (36%). De kortlopende 

vorderingen hebben met 11% een relatief beperkte omvang. Dit 

wordt uiteraard verklaard door het gegeven dat de maandelijkse � 
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voorschotten van de rijksbekostiging ter dekking zijn voor de gemaakte 

kosten in de betreffende maand en dat er daarom geen overlopende 

vordering wordt opgenomen. Immateriële vaste activa, voorraden en 

effecten komen slechts in een enkel geval voor, maar gemideld geno-

men zijn de bedragen te verwaarlozen. Wel zijn er diverse instellingen 

die onder de financiële vaste activa een bedrag hebben opgenomen. 

Een enkele instelling heeft nog een langlopende (oninbare) vordering 

op het ministerie van OCW staan, daarnaast kennen diverse instellin-

gen langlopende beleggingen die onder deze post zijn verantwoord.

Aan de passivazijde zijn het eigen vermogen (52%) en de kortlopende 

schulden (31%) de grootste posten. Het relatief grote aandeel van de 

kortlopende schulden valt op. Wat betreft omvang zijn er drie posten 

die het meest in het oog springen. Dit betreffen de schulden aan de 

belastingdienst en pensioenfonds in verband met de afdracht van de 

heffingen naar aanleiding van de salarisuitbetaling in december. Deze 

afdrachten zijn als gevolg van de eindejaarsuitkering relatief hoog in 

vergelijking met de meeste andere maanden. Daarnaast kent elke 

instelling een relatief hoge schuld in verband met de reservering van 

vakantiegeld. Deze posten zijn gewoon een gegeven. De derde belang-

rijke post onder de overige schulden betreffen de nog te besteden 

subsidies. Op de aanwending van deze middelen en daarmee op de 

hoogte van nog te besteden bedragen hebben besturen een belang-

rijke beleidsmatige invloed. 

Opbrengsten
De opbrengsten van onderwijsinstellingen bestaan voor 94% uit 

rijksbijdragen. De overige 6% wordt voor het grootste deel verkregen 

uit overige baten (veelal ouderbijdragen). De belangrijkste kostenpost 

zijn en blijven de personeelslasten met 78% ten opzichte van de 

totale baten.

Kleinere instellingen hebben als gevolg van de toepassing van de 

vaste voet een hogere rijksbijdrage per leerling dan grotere instellin-

gen. Bij de kosten vertaalt zich dat in aanmerkelijk hogere personeels-

lasten en overige lasten. De afschrijvingen en de huisvestingslasten 

per leerling zijn per groottecategorie ongeveer even groot. Aan de ene 

kant verbaast ons dit, omdat bij grotere instellingen schaalvoordelen 

verwacht zouden mogen worden. Aan de andere kant zijn de verschil-

len te klein om de oorzaken te kunnen duiden.

Toekomstige ontwikkelingen
Het aantal leerlingen binnen het voortgezet onderwijs groeit nog 

steeds, maar binnen afzienbare tijd zal deze groei gaan omslaan in 

een krimp. In de provincie Limburg is deze ontwikkeling sinds 2012 

ingezet. De ontwikkeling van het leerlingenaantal bij instellingen voor 

primair onderwijs, waar de daling van het aantal leerlingen zich nog 

steeds onverminderd doorzet (met uitzondering van de provincies 

Utrecht en Flevoland), betekent dat het Voortgezet Onderwijs er goed 

aan doet om bij de meerjarenramingen en meerjarenbegrotingen uit 

te gaan van scenario’s waarbij rekening wordt gehouden met krimp. 

Op termijn zal dit gaan leiden tot een reductie van de personeels-

formatie. Daarnaast zal er een herbezinning nodig zijn op de vraag 

of vakken met weinig leerlingen nog steeds kunnen worden aangebo-

den. Hoewel de exacte uitwerking binnen elke regio en dus voor elke 

instelling anders kan zijn, laten de ontwikkelingen duidelijk zien dat 

maatregelen nodig zijn. Om financiële schade zoveel mogelijk te voor-

komen is het belangrijk om de zaak vroegtijdig stormvast te zetten. 

Daarnaast kan een tijdige voorbereiding de hiermee gepaarde sociale 

onrust verminderen. �
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Veel instellingen hebben de achterliggende 

periode intensieve discussies gevoerd over 

de manier waarop de scheiding tussen 

bestuur en toezicht, gezien de omvang en 

de bestuursfilosofie van de instelling, het 

beste vorm gegeven kan worden. Daarna 

volgde een periode van gewenning aan de 

soms nieuwe rol die voormalige bestuurders 

hebben gekregen. De rol van toezichthouder 

is namelijk wezenlijk een andere rol dan die 

van bestuurder. Een toezichthouder staat in 

veel opzichten toch op grotere afstand en 

is voor zijn informatie ook afhankelijk van 

het bestuur. Onderling vertrouwen tussen 

bestuur en toezichthouder is daarom een 

vereiste! Maar hoe groot het vertrouwen ook 

is, dat neemt niet weg dat goede afspraken 

gemaakt dienen te worden over de informa-

tie die het toezichthoudend orgaan nodig 

acht voor de invulling van zijn taak.

De verantwoordelijkheid van het toezichthou-

dend orgaan omvat een breed spectrum. Een 

goed toezichthoudend orgaan is daarom ook 

samengesteld uit personen uit verschillende 

disciplines zodat de rol als ‘kritische vriend’ 

goed en met kennis van zaken ingevuld kan 

worden. 

Informatiebehoefte
Het formuleren van de informatiebehoefte 

begint vanuit de doelstellingen die voor de 

instelling zijn opgesteld vanuit de missie en 

visie. Op basis van deze doelstellingen wordt 

een risicoanalyse uitgevoerd. Risico’s worden 

dan gedefinieerd als oorzaken waardoor 

de doelstellingen niet gehaald worden. In 

eerste instantie zal de aandacht van het 

toezichthoudend orgaan uitgaan naar deze 

risico’s en met name naar de wijze waarop 

deze door het bestuurlijk handelen onder-

vangen en gemitigeerd worden. Nu zullen 

niet alle risico’s op elk moment een even 

hoge urgentie hebben of op elk moment in 

de vergadercyclus passen. Daarom dienen 

voorafgaand aan de informatieverstrekking 

goede afspraken gemaakt te worden over 

de aan te leveren informatie. Daarbij gelden 

geen beperkingen en dient de bestuurder 

de gevraagde informatie aan te leveren, 

ongeacht een afwijkend oordeel over de 

relevantie daarvan. Bij alle informatie blijft 

de interpretatie daarvan van het grootste 

belang. Kengetallen of andere data blijven 

zonder betekenis zonder het verhaal achter 

de cijfers. Er dient daarom goed nagedacht 

te worden over de inhoud, frequentie, vorm-

geving en doelmatigheid.

Weg te gaan
Onze indruk is dat de eigen formulering van 

de informatiebehoefte bij veel toezichthou-

dende organen nog te veel achterwege blijft. 

Toezichthouders steunen vaak op de door 

het bestuur aangeleverde informatie die al 

jaren wordt verstrekt in standaard rapporta-

ges zoals jaarrekeningen en jaarverslagen. 

Dit ‘lijdzaam volgen’ zou omgezet moeten 

worden in ‘actief vooruitdenken’. Deze 

verandering van taakopvatting vereist een 

aanpassing in het denken die ongetwijfeld 

van zowel bestuurders als toezichthouders 

inspanning en gewenning zal vergen, maar 

die op termijn zeker zal zorgen voor een 

betere invulling van het toezichthouder-

schap. Deze omslag zal ook voor bestuurders 

een beter meedenkende ‘kritische vriend’ 

opleveren. En dat lijkt ons de inspanning wel 

waard! �

Actief 
toezicht houden

GOEDE INFORMATIEVOORZIENING IS EEN MUST VOOR HET GOED UITOEFENEN VAN INTERN TOEZICHT.

door drs. Gerlof de Jong RA

Een toezichthouder 
staat in veel opzichten toch 
op grotere afstand.
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Bij payrolling wordt het juridisch werk-

geverschap van werknemers uitbesteed. 

Een payrollonderneming sluit met de 

werknemers een formele arbeidsovereen-

komst, maar het feitelijk werkgeverschap 

blijft berusten bij de opdrachtgever. Een variant op de payrollconstruc-

tie is de personeels-BV. Deze heeft net als de payrollonderneming als 

hoofdactiviteit om op langdurige basis werknemers ter beschikking te 

stellen aan een exclusieve opdrachtgever. De personeels-BV fungeert 

als het ware als een payrollonderneming in eigen beheer.

Beide constructies zijn in de onderwijssector in de afgelopen decen-

nia aan een flinke opmars begonnen. De payrollconstructie ligt op 

dit moment echter onder vuur. Niet alleen heeft de wetgever het 

voornemen om een einde te maken aan het gekunstelde onderscheid 

tussen het formele en het materiële werkgeverschap, maar ook de 

rechtspraktijk heeft inmiddels meermaals blijk gegeven van gewijzigde 

opvattingen over de payrollovereenkomst. Anders dan in het recente 

verleden kijken rechters nu door de formele constructie die partijen 

hebben gekozen heen en kennen zij niet langer een doorslaggevende 

betekenis toe aan de formele arbeidsovereenkomst. De opdrachtgever 

kan als feitelijke werkgever naast de payrollonderneming worden aan-

gesproken op alle plichten die op een werkgever rusten. De conclusie 

die uit deze uitspraken kan worden getrokken is dat een payrollonder-

neming weliswaar met de werknemer een contractuele arbeidsrelatie 

kan aangaan (de arbeidsovereenkomst), maar dat deze arbeidsover-

eenkomst verder geen zelfstandige en inhoudelijke juridische beteke-

nis geeft aan het werkgeverschap van de payrollonderneming. 

Deze jurisprudentie heeft ook betekenis voor onderwijswerkgevers, 

die gebruik maken van de diensten van een payrollonderneming of 

een personeels-BV hebben. Onderwijsinstellingen zullen gelet op de 

recente rechtspraak er rekening mee moeten houden dat zij (nooit 

opgehouden zijn) feitelijk werkgever (te) zijn van de bij payrollbureau’s 

of in de personeels-BV/-stichting geplaatste medewerkers. Niet langer 

staat vast dat payrollwerknemers kunnen worden uitgesloten van 

aanspraken op rechtspositionele regelingen uit de onderwijscao’s, 

het BBWO en het BZA en de ABP pensioenregeling. Kans bestaat dat 

onderwijsinstellingen in de toekomst zullen worden aangesproken op 

de nakoming van de rechtspositionele regelingen in de onderwijscao’s, 

BBWO, het BZA en het ABP reglement. 

Als het gaat om openbaar onderwijs dringt zich bovendien de vraag 

op of deze nieuwe beoordeling van de payrollovereenkomst ook bete-

kent dat de payrollwerknemer op basis van een ambtelijke aanstelling 

werkzaam is. Wordt deze vraag bevestigend beantwoord dan is ook 

de daaraan verbonden rechtspositie van toepassing en dienen ook de 

bezwaar-en beroepsprocedures te worden opengesteld. 

Ook zal bij de beëindiging van dienstverbanden niet langer er vanuit 

kunnen worden gegaan dat een schot mag worden geplaatst tussen 

payrollwerknemers (of personeel in de personeels-BV) en het ‘eigen’ 

personeel dat in dienst is bij de onderwijsinstelling. Dit kan (grote) 

financiële gevolgen hebben bij voorgenomen reductie in de formatie. 

Er bestaat daarom reden om lopende payrollovereenkomsten te her-

overwegen en de (financiële) risico’s in kaart te brengen. �

* deze bijdrage is een ingekorte versie van een artikel van 

mr. I.A. Hoen dat onder dezelfde titel is verschenen in het tijdschrift 

‘School en Wet’, september 2013, Kluwer. Voor de vindplaatsen van de 

jurisprudentie die in deze bijdrage wordt besproken wordt verwezen 

naar de voetnoten van dit artikel. 

De payrollovereenkomst, 
een onrustig bezit* 
PAYROLLING LIJKT EEN CONSTRUCTIE DIE TOT DOEL HEEFT DE RECHTS-

POSITIE VAN WERKNEMERS TE OMZEILEN. PAYROLLING KRIJGT OM DIE 

REDEN STEEDS MEER KRITIEK. 

Gastartikel 
door Wille Donker Advocaten
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Hieronder benoemen we op hoofdlijnen de fiscale aspecten die een 

rol spelen bij een ontslagvergoeding. Ook besteden we aandacht aan 

de wijze waarop fiscaalvriendelijk een ontslagvergoeding kan worden 

uitbetaald. Daarnaast wordt ingegaan op de toekomstige fiscale wets-

wij-zigingen die bij ontslagvergoedingen een rol spelen.

Welke mogelijkheden zijn er om een ontslagvergoeding op een 

fiscaalvriendelijke wijze uit te betalen?

Met toepassing van de stamrechtvrijstelling (zonder inhouding van 

loonheffingen door de werkgever) kan de werknemer zijn ontslag-

vergoeding laten afstorten bij een bank, een verzekeraar of in een 

eigen stamrecht-BV. 

Wat zijn de attentiepunten als de werknemer zijn ontslagver-

goeding in een stamrecht wil onderbrengen?

De wettelijke voorwaarden zijn kort samengevat:

• De schadevergoeding mag uitsluitend dienen ter vergoeding 

van gederfd of toekomstig te derven loon. In de praktijk valt de 

schadevergoeding vaak uiteen in twee stukken: inkomensschade 

en pensioenschade. Uitbetaling van bijvoorbeeld resterende 

vakantiedagen kan dus niet in een ontslagvergoeding worden 

opgenomen. 

• De schadevergoeding wordt door de werknemer aangewend 

voor de aankoop van een aan de werknemer toekomende perio-

dieke uitkering die niet later ingaat dan op de AOW-gerechtigde 

leeftijd. Deze aanspraak mag ook voorzien in een periodieke 

uitkering die bij overlijden ingaat en toekomt aan de (gewezen) 

echtgenoot of aan (pleeg)kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog 

niet hebben bereikt. 

• Het stamrecht moet rechtstreeks worden ondergebracht bij een 

bank, een verzekeraar of een stamrecht-BV.

• De aanspraak op de periodieke uitkering ziet niet op een aan 

de werknemer toegekend aandelenoptierecht of de afkoop/

vervreemding van een pensioenregeling.  

Tip:  Vraag als werkgever tijdig en vooraf aan de 
belastingdienst om een schriftelijke bevestiging dat 
de schadevergoeding met toepassing van de stam-
rechtvrijstelling zonder inhouding van loonheffingen 
kan worden uitbetaald.

Zijn er op korte termijn wetswijzigingen te verwachten op het 

gebied van de stamrechtvrijstelling?

Ja, tijdens Prinsjesdag 2013 is door onze regering bekend gemaakt 

dat met ingang van 2014 de stamrechtvrijstelling komt te vervallen. 

Dit betekent in de praktijk dat een werknemer die in 2014 of later een 

ontslagvergoeding krijgt, altijd direct belasting moet betalen over deze 

vergoeding tegen het progressieve belastingtarief (maximaal 52%). 

Is er sprake van overgangsrecht voor op 31 december 2013 

bestaande stamrechten?

Ja, voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten blijven de al 

bestaande regels van toepassing. Het blijft dus mogelijk om deze 

stamrechten te gebruiken voor een periodieke uitkering. Echter, het 

is vanaf 2014 geen verplichting meer om het stamrecht te gebruiken 

voor een periodieke uitkering. Het stamrecht mag ook in één keer 

worden uitbetaald. Daarnaast komt er in 2014 een extra afkoopmoge-

lijkheid. Wie zijn op 31 december 2013 bestaande stamrecht in 2014 

afkoopt, hoeft maar over 80% van de uitkering belasting te betalen. 

Fiscale mogelijkheden 
en risico’s bij een 
ontslagsituatie
HET UITBETALEN VAN EEN ONTSLAGVERGOEDING HEEFT NOGAL WAT VOETEN IN DE 

AARDE, ZOWEL OP ARBEIDSRECHTELIJK ALS OP FISCAALRECHTELIJK GEBIED. 

door Arjan van der Bok FB MB
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Wordt door de ontvangst van de ontslagvergoeding in een jaar een 

extra hoog inkomen ontvangen, dan kan onder voorwaarden gebruik 

worden gemaakt van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting. 

De middelingsregeling houdt in het kort gezegd in dat het inkomen 

over drie achtereenvolgende jaren wordt gemiddeld, waardoor de 

progressie kan worden verlaagd.

Let op:  Indien binnen uw organisatie op dit 
moment sprake is van een lopende ontslagsituatie 
dan verdient het aanbeveling om tijdig te beoor-
delen of het gewenst is om nog in 2013 gebruik 
te maken van de stamrechtvrijstelling zodat de 
belastingheffing over de ontslagvergoeding naar 
de toekomst kan worden uitgesteld.

Bij ontslagvergoedingen hoor ik ook regelmatig het begrip 

“RVU” vallen. Waar betekent RVU en wat zijn de gevolgen van 

een RVU-situatie?

RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding. Bij ontslagsituaties is 

het tevens van belang om vast te stellen of de ontslagvergoeding een 

RVU vormt. Kort samengevat: van een RVU is sprake als de ontslagver-

goeding feitelijk wordt toegekend met het oog op de mogelijkheid om 

eerder te stoppen met werken. De wetgever straft dit soort regelingen 

rigoureus af met een extra eindheffing van 52% voor rekening van de 

werkgever! Deze eindheffing kan niet door de werkgever op de werk-

nemer worden verhaald.

Indien sprake is van ontslag met als reden een interne reorganisatie 

waarbij sprake is van vermindering van het personeelsbestand op 

basis van objectieve criteria (niet-leeftijd gerelateerd), is in beginsel 

geen sprake van een RVU. Ook indien sprake is van een individueel 

ontslag zal in beginsel geen sprake zijn van een RVU. Te denken valt 

dan aan niet-leeftijd gerelateerde ontslaggronden zoals het disfunctio-

neren van de werknemer, onenigheid over het te voeren beleid tussen 

werkgever en werknemer of onverenigbaarheid van karakters.

Hoe kan men voorkomen dat men onverwachts met een RVU-

situatie wordt geconfronteerd?

Zorg ervoor dat u als werkgever uw zaken op orde hebt door de vor-

ming van een goed dossier waaruit blijkt wat de redenen zijn van het 

ontslag. 

Treedt voorafgaand aan een definitieve regeling met uw werknemer in 

overleg met uw adviseur en laat hem in eerste instantie beoordelen 

of er een RVU-risico is. Verzoek vervolgens de belastingdienst om een 

RVU-beschikking, dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Een door de 

belastingdienst afgegeven RVU-beschikking mag niet in uw dossier 

ontbreken. 

Houd er terdege rekening mee dat het uitreiken van een RVU-

beschikking door de belastingdienst zomaar enkele weken in beslag 

kan nemen. 

Let op:  Een RVU is een regeling die bij elke ont-
slagsituatie aan de orde kan komen, ongeacht of het 
gaat om een stamrecht of niet.

Ten slotte

De fiscale risico’s bij ontslagsituaties kunnen aanzienlijk zijn. Helaas 

blijkt in de praktijk dat de fiscale valkuilen bij ontslagsituaties lang niet 

altijd tijdig worden onderkend. Treed daarom vroegtijdig in contact 

met uw adviseur en laat de belastingdienst schriftelijk aan u bevesti-

gen dat u voldoet aan de fiscale voorwaarden omtrent de uitbetaling 

van de ontslagvergoeding. 

Kortom, regel vooraf goed uw zaken. Dat voorkomt achteraf teleur-

stellingen! �
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Cibap
COBY ZANDBERGEN IS BESTUURDER VAN HET CIBAP, 

VAKSCHOOL VOOR VERBEELDING. ZIJ VERTELT U IETS 

OVER DEZE AMBITIEUZE VAKINSTELLING EN OVER DE 

UITDAGINGEN WAAR HET CIBAP VOOR STAAT.
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Kunt u iets vertellen over het Cibap?
Het Cibap is een MBO vakschool. Onze instelling is dus 1 van de 67 MBO instellingen in Nederland 

en 1 van de 12 vakscholen. Een vakschool als wij zijn, richt zich op één enkel specifiek vakgebied. In 

ons geval is dat Creativiteit en Vakmanschap. Wij leiden studenten op die media vormgever, interieur 

adviseur, ontwerpend meubelmaker, restaurator of decorateur willen worden of in de product en 

winkel presentatie aan het werk gaan. Onze opleidingen richten zich enerzijds op doeners (niveau 2) 

en anderzijds voor het grootste gedeelte op zelfstandige beroepsbeoefenaars (niveau 4). Wij hebben 

in Zwolle 1650 studenten en 150 medewerkers rondlopen in een mooi pand aan de Zwartewaterallee.

Wij zijn uitgeroepen tot de beste school van Nederland, staan vooraan in de keuzegids en hebben net 

een goede beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs: professionaliteit met karakter is 

onze missie!

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar het 
Cibap de komende jaren voor staat?
Het ontwikkelen van onze studenten in een veranderende samenleving, ook qua beroepsperspectief, 

is wel onze belangrijkste uitdaging. Daarbij moeten we ons houden aan en richten op landelijke 

lijnen, zoals compleet vernieuwde kwalificatiedossiers, urennormen en de bekostigingsproblematiek. 

Elke dag interessant dus.

We hebben met andere vakscholen in Nederland hierover uiteraard een goed contact en werken 

samen waar we kunnen. Daarbij richten we ons specifiek op het beroepenveld, vanuit de gedachte 

dat wij hen ook iets te bieden hebben. Zo organiseren wij bijeenkomsten, symposia, kennen awards 

toe en nodigen meesters in hun vak uit op onze school. Ons onderwijs heet dan ook Cibap PRO: 

Praktijk Realistisch Onderwijs.

Hoe kijkt u tegen deze wijzigingen aan?
De wijzigingen tonen helaas aan dat er een afnemend vertrouwen is in de besturing van publieke 

instellingen. Zo blijkt maar weer dat een enkele ontwikkeling bij een instelling, uiteindelijk tot derge-

lijke reacties leidt. Voor het Cibap betekenen deze wijzigingen bovendien net zo veel extra werk als 

voor de andere instellingen, maar dan wel met een kleine staf. 

Klantinterview | 

IN APRIL 2013 HEEFT DE MINISTER IN EEN BRIEF OVER DE ‘VERSTERKING 

BESTUURSKRACHT ONDERWIJS’ DE NODIGE WIJZIGINGEN IN ONDER ANDERE 

DE WIJZE VAN BESTUREN, HET TOEZICHT HOUDEN EN DE VERANTWOORDING 

VIA HET JAARVERSLAG AANGEKONDIGD. 
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Het woord risicomanagement lijkt nu vooraan op de agenda te staan. Verantwoording en toezicht 

horen daar onlosmakelijk als termen bij. Het resultaat daarvan, dat tot een ‘goed’ van accountant en 

overheid kan leiden, is helaas niet helder en dreigt groteske vormen aan te nemen! 

Wat betekent dit voor het MBO in het algemeen 
en voor het Cibap in het bijzonder?
Een volgende wijziging op een beleid dat enkele jaren geleden is vastgesteld, en dat zijn waarde heeft 

bewezen. Een wet die bovendien in de uitwerking nog niet helder gemaakt kan worden. Als Cibap heb-

ben wij in onze strategieontwikkeling, die heeft geleid tot de Cibap Strategie 2015, al rekening gehou-

den met deze wetgeving: voor ons geldt dus dat we er klaar voor zijn!

Hoe ervaart u de relatie met Van Ree Accountants?
Wij hebben nu 1 cyclus met Van Ree meegemaakt en zijn tevreden over de deskundigheid van de 

medewerkers van Van Ree en hun wijze van werken. We hopen dat Van Ree een eigen visie blijft 

houden op wat nodig en mogelijk is in instellingen als de onze m.b.t. de genoemde thema’s als 

risicomanagement etc. �

IN DIT VOORJAAR HEEFT DE EERSTE KAMER DE WET DOELMATIGE LEERWEGEN 

EN MODERNISERING BEKOSTIGING BVE AANGENOMEN.  
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Wat vind je belangrijk bij het concreet 

invullen van de controlefunctie van de 

accountant?

Om vast te kunnen stellen of de inhoud van 

de jaarrekening een getrouw beeld van de 

werkelijkheid geeft, moet een accountant 

goed op de hoogte zijn van wat er binnen 

de onderwijssector en bij de te controleren 

onderwijsinstelling speelt. Daarnaast moet 

de accountant weten wat de normen zijn 

waarop gecontroleerd moet worden. Binnen 

de onderwijssector speelt het onderwijscon-

troleprotocol hierbij een belangrijke rol. 

Welke competenties heb je nodig om je 

rol als accountant in het onderwijs goed 

in te vullen?

Een goede accountant is niet altijd een 

goede accountant voor de onderwijssector. 

Belangrijk vind ik de interesse in de sector: 

je moet willen weten hoe de sector in elkaar 

steekt, wat er speelt, hoe men denkt. Dit 

moet verder gaan dan alleen het kennis 

nemen van een controleprotocol en plichts-

matig je werk doen. 

Hoe lever je toegevoegde waarde aan 

je klant?

In eerste instantie door het uitvoeren van 

een (soepel lopende en efficiënte) accoun-

tantscontrole met als sluitstuk de controle-

verklaringen. Daardoor krijgen de gebruikers 

de gewenste zekerheid. Dat is ongeveer de 

helft van mijn werk. 

Mijn tweede doel is de klant te helpen 

om zijn onderwijsinstelling te verbeteren. 

Met zowel de klant als binnen ons team 

brainstormen en sparren we over mogelijke 

verbeteringen. Hiervoor zetten wij graag onze 

brede sectorervaring in.

Op welke wijze vul je de (natuurlijke) 

adviesfunctie bij onderwijsinstellingen in?

Dat gaat eigenlijk automatisch: tijdens ons 

werk zijn wij er continu op gericht om zaken 

te verbeteren. Tijdens onze controle beste-

den wij bijvoorbeeld ook aandacht aan de 

wijze waarop de instelling beheerst wordt: de 

planning & controlcyclus. Vanaf het maken 

van het strategisch beleidsplan tot en met 

het tussentijds monitoren van de budgetten. 

Vervolgens bespreken wij onze bevindingen 

met bestuurders en toezichthouders. Dit gaat 

wel een stuk(je) verder dan er eigenlijk van 

een accountant verwacht wordt, maar dat 

maakt het juist zo leuk. Dat geeft tevreden 

klanten en daar doe ik het voor!

Daarnaast schakelen onderwijsinstellingen 

ons steeds vaker in voor specifieke adviesop-

drachten rondom bezuinigingen, (meerjaren)

begrotingen, kostenanalyses, etc. Ook hierbij 

komt onze ervaring in de onderwijssector 

goed van pas.

Welk advies geef je onderwijsinstellin-

gen in deze tijden van bezuinigingen en 

krimp?

Zit niet stil, maar kijk vooruit en denk ruim. 

Kijk verder dan het aankomende schooljaar. 

Waar gaat u naar toe met uw onderwijs-

instelling? En hoe? Welke ontwikkelingen 

verwacht u? En welke impact hebben deze? 

Vertaal dit vervolgens in een financieel 

plaatje. Denk ruim door dit vervolgens uit te 

werken in scenario’s: stel dat...

Denk ruim door benodigde bezuinigingen 

ook te zoeken op andere gebieden en te 

beseffen dat vele kleintjes een grote gaan 

maken. �

Accountant 
in het onderwijs: 
waar doe je het voor?

INTERVIEW MET JOHAN BERKOUWER OVER DE ROL VAN DE ACCOUNTANT BIJ ONDERWIJSINSTELLINGEN 

met Johan Berkouwer MSc RA

Zit niet stil, 
maar kijk vooruit 
en denk ruim.
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”Goed onderwijs begint met een goede bedrijfsvoering.
   Goede bedrijfsvoering begint met een goed handboek”

Vaste, concrete en duidelijke beschrijvingen geven rust en inzicht in
iedere organisatie, dus ook op scholen in het basisonderwijs.

 
Scienta is al jarenlang de so� ware voor het optimaal beschrijven en

beheren van handboeken, processen en protocollen. Invoeren,
beheren, bewerken en lezen van ISO, kwaliteit en informatie wordt

eenvoudig en toegankelijk. Zonder dure opstartkosten en projecten.

Kijk voor meer informatie op www.scienta.nl/onderwijs of bel 033 245 96 96.
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Scholen in het basisonderwijs hebben 

steeds meer te maken met vraagstuk-

ken rondom kwaliteit en prestaties. 

Kwaliteit van het onderwijs, maar ook 

van de onderliggende bedrijfsvoering, 

wordt steeds belangrijker. Basisscholen 

worden hier in de toekomst ook op beoordeeld. Termen als kwaliteit, 

procedures en processen zijn niet vreemd in het onderwijs. Door de 

groeiende beleidsruimte van scholen en besturen ligt er een steeds 

grotere verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de procedures in 

het onderwijs. Verantwoording afleggen over deze zaken wordt steeds 

nadrukkelijker gevraagd in het onderwijs, zowel intern, als naar de 

ouders of naar de onderwijsinspectie. 

Kwaliteit in het onderwijs en de bedrijfsvoering daarvan wordt dus 

steeds belangrijker: de eerste basisschool met een ISO-certificering 

is sinds deze maand een feit. Steeds meer scholen zullen zich hierin 

onderscheiden. De eerste stap hierin is het beschrijven van uw 

bedrijfsvoering: de eerste regel in een ISO-certificering is niet voor 

niets ‘Zeg wat u doet’ en vervolgens ‘Doe wat u zegt’. Een kwaliteits-

handboek waarin u uw processen en protocollen beschrijft, biedt hier 

de beste uitkomst: het is de blauwdruk van uw school. Wij zien helaas 

dat het op dit punt vaak mis gaat. Veel 

scholen zien op tegen het handboek 

en blijven steken op dikke ordners in 

een kast of een wirwar van documen-

ten op een intranet. In eerste instantie 

is dit misschien wel actueel en com-

pleet, maar is dat over een jaar nog steeds zo? En hoe zorgt u dat alle 

medewerkers op de hoogte zijn van wijzigingen in uw protocollen? 

Bovenstaande kan echter voorkomen worden. Handboeken horen 

volgens ons in eerste instantie compleet en actueel te zijn, waarna ze 

bereikbaar, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk horen te zijn. Dit werpt 

meteen zijn vruchten af: medewerkers weten wat ze moeten doen, 

u krijgt inzicht in uw processen en procedures en kunt waar nodig 

direct de zaken aanpassen. En met de juiste hulp en software, is ook 

het introduceren en beheren van uw kwaliteitshandboek in uw school 

geen moeite. 

Syslogic heeft hiervoor Scienta ontwikkeld: een online omgeving waar-

in u uw handboeken, procesbeschrijvingen en protocollen beschrijft, 

beheert en bewerkt. Eenvoudig en toegankelijk, zonder dure opstart-

kosten of tijdrovende projecten, maar mét goede begeleiding en goed 

resultaat.

Goed onderwijs ligt in het verlengde van een goede bedrijfsvoering, 

en een goede bedrijfsvoering ligt in het verlengde van een goed hand-

boek. Scienta kan u daarmee helpen. Kijk voor meer informatie over 

handboeken in het onderwijs op www.scienta.nl/onderwijs. �

Kwaliteit en ISO 
in het onderwijs 
HET BASISONDERWIJS KRIJGT STEEDS MEER 

TE MAKEN MET STRENGERE REGELS EN 

MEER TOEZICHT. WAAR MOET U OP LETTEN 

EN WAT KAN U HELPEN?  

Gastartikel 
door Syslogic over kwaliteit

door Anton Grevengoed

De eerste basisschool met een 
ISO-certificering is sinds deze 
maand een feit.

E a.w.grevengoed@syslogic.nl 

T (033) 245 96 96
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Begrippen
Jaarlijks stelt u als onderwijsinstelling een 

jaarverslag op. Dit verslag bestaat in grote 

lijnen uit twee onderdelen: Het jaarverslag 

van het bestuur en de jaarrekening. Voor 

beide onderdelen zijn spelregels. Die voor de 

jaarrekening zijn strakker dan die voor het 

jaarverslag van het bestuur. Juist omdat de 

regels voor het jaarverslag van het bestuur 

vrijer zijn, besteden we in dit artikel hier aan-

dacht aan. Ik ga in dit artikel niet expliciet 

in op wat er wel en niet in moet. Dat kunt u 

zelf ook vinden in RJ 400 en de brochure van 

het ministerie. Het is mij hier meer te doen 

om de achterliggende gedachten.

Waarom?
Omdat het op grond van de richtlijnen van 

de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) moet. 

Dat is een reden die mij niet erg bevredigt. Ik 

heb namelijk een hekel aan dingen die moe-

ten en waar ik het nut niet van inzie. En als 

het dan toch moet dan wil ik er ook graag 

iets aan hebben. Mijns inziens is dat ook op 

het jaarverslag van toepassing. Het opstellen 

van een jaarverslag dwingt u in ieder geval 

om één keer per jaar te reflecteren. Ik hoop 

uiteraard dat u dat vaker doet, maar in ieder 

geval één keer per jaar gaat u er echt voor 

zitten en laat u een aantal onderwerpen de 

revue passeren. U evalueert het beleid van 

het voorgaande jaar en trekt daar lessen uit 

voor de periode die voor u ligt.

In haar toelichtende brochure “Richtlijn 

Jaarverslag Onderwijs” legt het ministerie 

vooral de nadruk op het jaarverslag als ver-

antwoordingsinstrument in het kader van de 

horizontale verantwoording. Ook dat is een 

belangrijk aspect. U hebt veel kritische sta-

keholders aan wie u verantwoording af moet 

leggen en bij wie u draagvlak moet creëren 

voor uw beleid. Dat laatste is in het huidige 

klimaat van krimp en bezuinigingen niet 

onbelangrijk. Een goed jaarverslag kan hier, 

naast de overige communicatie, een goed 

instrument voor zijn.

Waarover?
De genoemde brochure biedt een keurig 

lijstje van onderwerpen waar het over moet 

gaan. Dit lijstje wordt dit jaar aangevuld met 

de zogenaamde continuïteitsparagraaf. Dus 

u neemt het lijstje, schrijft een paar zinnen 

over elk onderwerp, neemt desnoods nog 

een paar tabellen en grafieken op, en klaar 

is Kees! U kunt dat natuurlijk ook op deze 

wijze doen en u voldoet daarmee formeel 

aan de regels, maar de vraag is of u dit moet 

willen. Uiteraard moet u alle onderwerpen 

benoemen. Maar wil het jaarverslag werkelijk 

waarde hebben dan moeten de onderwerpen 

in ieder geval retrospectief en prospectief 

worden beschreven en is het belangrijk dat 

u specifiek bent. Wat waren vorig jaar de 

plannen, wat is er van terecht gekomen en 

waarom wel en/of waarom niet? Wat zijn de 

consequenties voor de komende perioden? 

Wat zijn de plannen voor de komende jaren? 

En waarom, en wat zijn de praktische conse-

quenties daarvan? Zo wordt een jaarverslag 

geen dorre opsomming van verplichte onder-

werpen maar een verhaal waarbij de lezer 

benieuwd is naar het vervolg.

Hoe?
Soms wordt het schrijven van het jaarverslag 

uitbesteed aan een staffunctionaris of sluit 

een lid van het College van Bestuur zich 

daar een paar dagen voor op. Het voordeel 

van deze werkwijze is dat er snel een pro-

duct ligt. Het nadeel is dat het verslag geen 

draagvlak binnen de organisatie heeft en 

dat het de vraag is of het verhaal achter het 

verhaal naar voren komt. Daarom ben ik van 

mening dat het jaarverslag het product moet 

zijn van de verschillende verantwoordelijke 

functionarissen binnen de organisatie. Die 

weten wat er op hun taakveld speelt en 

kunnen het best de achtergronden naar 

voren krijgen. Het is daarom zaak dat u 

tijdig begint met het samenstellen van het 

jaarverslag en iemand strak de regie laat 

houden. Een snel, kort voor de deadline, in 

elkaar geknutseld verslag kan wellicht aan de 

formele eisen voldoen maar heeft over het 

algemeen weinig nut.

Ten slotte
In dit artikel zijn we beknopt ingegaan op 

het jaarverslag. Niet zo zeer op de formele 

aspecten. Daar kunt u in de genoemde bro-

chure van het ministerie van OCW en op de 

website van DUO genoeg over vinden. Wij 

hopen dat het jaarverslag nuttig voor u is, 

zodat het niet alleen een last is maar ook 

iets toevoegt! �

Het jaar verslagen
IN MIJN ARTIKEL OVER DE VERSTERKING VAN DE BESTUURS-

KRACHT GA IK IN OP EEN SPECIFIEK ONDERDEEL VAN HET 

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR. IN DIT ARTIKEL GA IK WAT 

MEER IN DE BREEDTE IN OP HET JAARVERSLAG. 

door drs. Jaap Bergman RA
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Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.onderwijsaccountant.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.onderwijsaccountant.nl

De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.onderwijsaccountant.nl

Tevens gevestigd in Doorn.

| Kantoor Alphen aan den Rijn
 drs. J. (Jaap) Bergman RA

| Kantoor Barneveld
 M.A. (Marien) Rozendaal RA

| Kantoor Geldermalsen

 J. (Johan) Berkouwer MSc RA
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maatschappelijke meerwaarde 
voor schoolbesturen

Uw organisatie kent een maatschappelijke meerwaarde die zich niet in cijfers 
laat uitdrukken. Van uw bank verwacht u dat ze dat feilloos aanvoelt. Het gaat 
om duidelijke afspraken maken. En vanuit die stevige basis samen op te trekken 
om uw maatschappelijke ambities te realiseren.

Interesse in de dienstverlening van Instituten & Charitas? Maak dan een afspraak 
voor een nadere kennismaking via 020 - 6 291 200. Kijk voor meer informatie op 
abnamromeespierson.nl/instituten


