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“Op 1 augustus 2014 zĳ n de samenwerkings-
verbanden “nieuwe stĳ l” actief geworden. 
Niet alleen zĳ n de samenwerkingsverbanden 
groter geworden maar ook de geldstromen 
lopen anders dan in het verleden.”

 Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #02 | 

Reeducatief.
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Hierbij bieden wij u onze jaarlijkse uitgave van 

Reeducatief aan. Een magazine vol met interes-

sante artikelen over financiën, interne beheersing, 

good governance, fiscaliteit etc. In deze uitgave 

treft u een breed scala aan onderwerpen aan. We 

lichten er enkele uit:

• versterking bestuurskracht in het onderwijs

• planning & control bij samenwerkingsverban-

den

• controle door de Belastingdienst

• incidentele vergoedingen

• kengetallen als sturingsmiddel.

Collega Gerlof de Jong heeft in het kader van 

zijn masterscriptie nader onderzoek gedaan naar 

het intern toezicht op het financiële beleid in het 

funderend onderwijs. Hij komt tot een aantal inte-

ressante aanbevelingen waar u in de praktijk mee 

verder kunt.

Tot slot geven een tweetal klanten en een collega 

in een interview hun visie op de ontwikkelingen in 

het onderwijs.

Wij wensen u veel leesplezier toe en vertrouwen 

erop dat u uw voordeel hiermee kunt doen. Hebt 

u vragen naar aanleiding van een van de artikelen? 

Hebt u behoefte aan meer informatie of aan advies 

omtrent een concrete casus waar u in uw organi-

satie mee te maken heeft? Schroom dan niet om 

contact op te nemen met een van onze accoun-

tants/adviseurs. U vindt hun gegevens op pagina 

35. Naast deze uitgave informeren wij onze relaties 

ook middels onze website (www.onderwijsaccoun-

tant.nl) en onze digitale nieuwsbrieven. Bent u nog 

niet geabonneerd op onze digitale nieuwsbrief voor 

onderwijsinstellingen? Meld u dan aan voor een 

gratis abonnement via bovengenoemde website. �

Onderwijsinstellingen 
in control

DE ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS STAAN NIET STIL. WETGEVING OP HET GEBIED VAN DE VERSTER-

KING VAN DE BESTUURSKRACHT, TOENEMENDE DRUK VANUIT DE MAATSCHAPPIJ OM VERANTWOORDING AF 

TE LEGGEN OVER HET GEVOERDE BELEID, KRIMP VAN HET AANTAL LEERLINGEN, WIJZIGINGEN IN DE BEKOS-

TIGING, DIT ZIJN ZO MAAR ENKELE THEMA’S DIE DE AANDACHT VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS 

IN HET ONDERWIJS OPEISEN.  

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur
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Terugblik en aanleiding wetsvoorstel
De problemen bij enkele onderwijsinstellingen, waaronder Amarantis, 

heeft enkele jaren geleden tot een storm van verontwaardiging geleid 

bij de Tweede Kamer en het kabinet. De minister van OCW heeft in 

haar brief van 19 april 2013 voorstellen gedaan om dit soort proble-

men te voorkomen en de bestuurskracht van onderwijsinstellingen te 

versterken. Sinds die tijd is er het nodige gebeurd:

• Op 12 december 2013 is een wijziging van de Regeling jaarver-

slaggeving onderwijs (RJO) van kracht geworden, waarin geregeld 

is dat de zogenaamde continuïteitsparagraaf in het jaarverslag 

moet worden opgenomen (zie Reeducatief van vorig jaar).

• Op 5 februari 2014 heeft de minister in een brief de stand van 

zaken met betrekking tot de uitvoering van de agenda versterking 

bestuurskracht onderwijs gerapporteerd.

• Op 8 mei 2014 is het wetsvoorstel ‘Versterking van de bestuurs-

kracht van onderwijsinstellingen’ ter consultatie aan het maat-

schappelijk veld aangeboden.

Brief van 5 februari 2014
In de brief van 5 februari 2014 gaat de minister uitgebreid in op haar 

wens om de bevoegdheden van medezeggenschap uit te breiden. Ook 

gaat de minister in op de publieke verantwoording en informatievoor-

ziening door onderwijsinstellingen. Zij kondigt aan dat in de eerst-

komende bijstelling van de RJO geregeld gaat worden dat onderwijs-

instellingen verplicht zijn om hun volledige jaarrekening openbaar te 

maken. Tot slot vraagt zij in de brief aandacht voor de naleving van de 

governancecodes. De minister gaat ook in op de vraag of het wense-

lijk is om de medezeggenschapsorganen instemmingsrecht (i.p.v. het 

huidige adviesrecht) te geven m.b.t. de hoofdlijnen van de begroting. 

Vooralsnog is dit niet in het wetsvoorstel opgenomen.

Versterking van bestuurskracht 
in het onderwijs

IS HET WETSVOORSTEL ‘VERSTERKING VAN DE BESTUURSKRACHT VAN ONDERWIJSIN-

STELLINGEN’ HET JUISTE ANTWOORD OP DE PROBLEMEN DIE DE AFGELOPEN JAREN BIJ 

ENKELE GROTE ONDERWIJSINSTELLINGEN ZIJN GECONSTATEERD? ALLE BELOFTES VAN 

MINDER REGELDRUK TEN SPIJT, ZIT DE MINISTER MET HAAR VOORSTELLEN WEER DUI-

DELIJK OP DE LIJN VAN MEER REGELGEVING ALS ANTWOORD OP ENKELE INCIDENTEN. 

door Marien Rozendaal RA

| Inhoudelijk
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Wetsvoorstel
Op 8 mei 2014 is het wetsvoorstel via internet ter consultatie aange-

boden. Inmiddels is de consultatieperiode voorbij en is het wachten 

op het definitieve wetsvoorstel. In het wetsvoorstel worden met name 

de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen uitgebreid

Een ander punt is dat ook de mogelijkheden van de minister van OCW 

om in te grijpen bij falend beleid van het bevoegd gezag worden uit-

gebreid. Zo kan de minister de rechter vragen om falende bestuurders 

of interne toezichthouders te schorsen en/of te ontslaan.

Uit de reacties die diverse maatschappelijke organisaties via de 

internetconsultatie gegeven hebben blijkt dat de maatregelen ver-

schillend worden gewaardeerd. De sectororganisaties en de onder-

wijsinstellingen staan kritisch tegenover bepaalde maatregelen die de 

macht van de medezeggenschapsorganen en de minister uitbreiden. 

Werknemersorganisaties juichen deze maatregelen echter weer toe en 

staan overwegend positief ten opzichte van het wetsvoorstel. 

Nut en noodzaak van de voorgestelde maatregelen
De belangrijkste vraag is natuurlijk of de voorgestelde maatregelen 

het beoogde effect zullen hebben en of er sprake is van een gezond 

evenwicht tussen de zwaarte van de maatregelen en het te verwach-

ten positieve effect ervan. Ik ben van mening dat de balans is doorge-

slagen. De voorgestelde maatregelen betekenen een forse uitbreiding 

van de beheerslasten van de instellingen en hun bestuurders. De 

minister slaagt er op deze manier niet in om de regeldruk voor de 

instellingen te verminderen. Dit laat onverlet dat er wel wat moet 

gebeuren om de bestuurskracht en het interne toezicht van onder-

wijsinstellingen te verbeteren. Ik ben echter van mening dat dit niet 

moet gebeuren door een opeenstapeling van nieuwe regels en wet-

ten. Het onderwijs is een professionele sector die uitstekend in staat 

is om via zelfregulering het beoogde doel, namelijk het versterken van 

de bestuurskracht en het voorkomen van calamiteiten te bewerkstel-

ligen. De governancecodes bieden hiervoor een goed instrument. 

Belangrijke notie hierbij is het zogenaamd ‘moreel kompas’ dat de 

minister ook noemt in haar brieven. Laten we in het onderwijs afspre-

ken dat we niet de grenzen van de wet- en regelgeving en de codes 

opzoeken en niet alleen handelen naar de formele regels maar ook 

naar de geest van de wet en de codes. Voor de sectororganisaties is 

de belangrijke taak weggelegd om de governancecodes aan te passen 

aan de eisen die de huidige maatschappij stelt, zoals transparantie, 

effectief toezicht, voorkomen van excessen etc. Ook zullen zij moeten 

toezien op de naleving van de governancecodes.

Uitdaging voor de instellingen
Ook de instellingen staan voor uitdagingen en moeten actie onder-

nemen. Ik noem enkele belangrijke vragen die hierbij aan de orde 

moeten komen:

1. Is er sprake van een gezonde cultuur binnen uw organisatie, 

waarbij bestuurders en managers aanspreekbaar zijn op hun 

doen en laten?

2. Is uw bestuursmodel op orde? Met ingang van 1 augustus 2011 

is de scheiding van bestuur en toezicht verplicht en is dit zelfs 

een bekostigingsvoorwaarde! Sommige (kleinere) instellingen 

hebben dit nog niet goed geregeld. Andere instellingen hebben 

het op papier wel goed geregeld, maar het functioneert in de 

praktijk nog niet. De rolverdeling tussen besturen en toezichthou-

den werkt in de praktijk onvoldoende. Voldoet u, niet alleen naar 

de letter maar ook in de praktijk, aan de governancecodes die 

voor uw sector gelden?

3. Zijn er binnen uw instelling voldoende “checks and balances” om 

de organisatie adequaat aan te sturen en tijdig te anticiperen op 

ontwikkelingen die het uiteindelijke doel, goed onderwijs, in de 

weg staan? Op financieel terrein moet u denken aan adequate en 

betrouwbare managementrapportages, een set bruikbare kenge-

tallen, goede forecast in de vorm van meerjarenbegroting, liqui-

diteitsbegroting en investeringsbegroting en aan adequaat risico-

management dat toegesneden is op de aard en de omvang van 

uw organisatie. Kortom: bent u in voldoende mate in control? 

4. Bent u transparant richting uw stakeholders? Hierbij gaat het ook 

om een helder jaarverslag waarin u verantwoording aflegt over 

het gevoerde beleid. Dit jaarverslag wordt beschikbaar gesteld 

via uw website.

Ik concludeer dat er nog genoeg uitdagingen zijn voor de onderwijsin-

stellingen. Indien gewenst zijn wij graag bereid u hierbij te adviseren 

en ondersteunen. �

Ook de instellingen 
staan voor uitdagingen en 
moeten actie ondernemen.
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Verschillende soorten onderzoeken
Er zijn een aantal boekenonderzoeken te onderscheiden: een volledig 

onderzoek, een deelonderzoek of een derden onderzoek. Bij een vol-

ledig onderzoek worden alle aspecten van aangiften van de afgelopen 

vijf jaar gecontroleerd. Dit in tegenstelling tot een deelonderzoek 

waarbij specifieke onderwerpen worden betrokken. Ten slotte ken-

nen we ook het derden onderzoek waarbij het niet gaat om de eigen 

belastingplicht maar die van een ander. 

Welk onderzoek wordt uitgevoerd?
Als onderwijsinstelling is het belangrijk te weten op welke 

belasting(en) het onderzoek betrekking heeft, welke onderwerpen aan 

de orde komen en op welke jaren het onderzoek betrekking heeft. Dat 

is niet alleen belangrijk voor het lopende onderzoek maar ook voor 

toekomstige onderzoeken en discussies met de belastingdienst. Als 

de inspecteur eenmaal een bepaald onderwerp heeft onderzocht en 

geen correcties heeft aangebracht, mag de belastingdienst dit in de 

toekomst – in de regel – niet alsnog corrigeren. Daarom is belangrijk 

dat u de controleur verzoekt schriftelijk vast te leggen wat het doel en 

de reikwijdte zijn van het onderzoek.

Inzage-, informatie- en bewaarplicht
De fiscale inzageplicht gaat ver. U bent gehouden om alle boeken 

en bescheiden die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing 

ter inzage te verstrekken. Dat geldt ook voor diskettes, computers, 

microfilm etc. 

Echter, een belangrijke uitzondering hierop vormen belastingadviezen 

van uw accountant of fiscaal adviseur. Belangrijk is dat u deze stuk-

ken afzonderlijk archiveert en het betreffende dossier apart kenbaar 

maakt. Is dat niet het geval dan loopt u het risico dat de controleur 

komt te beschikken over gevoelige informatie die in uw nadeel kan 

werken.  

Voor belastingdoeleinden hoeft u boeken en andere gegevensdragers 

in beginsel niet langer dan zeven jaar te bewaren. Als uitzondering 

geldt voor onroerende zaken een bewaarplicht van tien jaar vanwege 

de herzieningsregeling voor de omzetbelasting.

U bent ook gehouden om de controleur gegevens en inlichtingen te 

verstrekken. Dat doet u alleen als u hierom wordt gevraagd. U bent 

dus niet verplicht om spontaan inzage te geven of inlichtingen te 

verschaffen. Helaas komt het in de praktijk nog wel eens voor dat een 

controleur zijn onderzoek uitbreidt door onnodige informatievoorzie-

ning van de cliënt. 

Twijfelt u of u aan een verzoek van de controleur moet voldoen? 

Raadpleeg dan altijd eerst uw fiscaal adviseur. 

Procedure bij het boekenonderzoek
Het openingsgesprek is vaak richtinggevend voor het verdere verloop 

van de controle en is een goede gelegenheid om precies af te stem-

men wat de controleur komt doen. Tevens is dit het moment om met 

VROEG OF LAAT KRIJGT U ER ALS ONDERWIJSINSTELLING MEE TE MAKEN: U 

ONTVANGT BERICHT VAN DE BELASTINGDIENST VOOR EEN BELASTINGCON-

TROLE. HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK, WAAR MOET U OP LETTEN EN WAT KUNT 

U VOORAF  DOEN OM EEN BELASTINGCONTROLE SOEPEL TE LATEN VERLOPEN? 

Controle door 
de belastingdienst

door Arjan van der Bok RB MB MFP
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Wijs één 
contactpersoon 
binnen de 
onderwijsinstelling aan.

de controleur de “procedurele spelregels” vast te stellen. Hierbij kunt 

u denken aan zaken zoals:

• Aan wie kan de controleur zijn vragen stellen;

• Hoe worden die vragen gesteld (mondeling of schriftelijk);

• Waar vindt het onderzoek plaats.

De praktijk leert dat het sterk is aan te bevelen dat al bij het 

openings gesprek uw fiscaal adviseur aanwezig is. In de meeste geval-

len zal dan direct duidelijk zijn wat de achtergrond is van de vragen 

die de controleur stelt. 

Het feitelijke boekenonderzoek
Bij het feitenonderzoek zal de controleur veel vragen stellen. In 

principe mag hij aangeven of hij de gewenste informatie schriftelijk 

of mondeling wenst te ontvangen. Het is verstandig om de controleur 

te vragen zijn antwoorden schriftelijk te stellen en hierop ook schrifte-

lijk te antwoorden. Een belangrijk voordeel is dat u weloverwogen – 

eventueel na overleg met uw fiscaal adviseur – de vragen kan 

beantwoorden. 

Speel actief in op onderwerpen waarvan de controleur aangeeft dat 

hij voornemens is om op te corrigeren. In de praktijk is het vaak 

mogelijk om al tijdens het onderzoek misverstanden en geschilpunten 

op te lossen. Dat wordt lastiger als standpunten en correcties door de 

controleur op papier zijn gezet. Door een tussentijdse evaluatie van 

controlebevindingen kunnen voorlopige standpunten van de contro-

leur worden besproken en kan waar nodig actie worden ondernomen.

De afronding van het boekenonderzoek
Gebruikelijk is dat voorafgaand aan het definitieve controlerapport 

eerst een concept rapport door de controleur wordt opgesteld. Het 

is raadzaam dit concept rapport te laten beoordelen door uw fiscaal 

adviseur en dit samen met hem te bespreken. Met eventuele opmer-

kingen van uw kant kan dan bij het uitbrengen van het definitieve 

rapport nog rekening worden gehouden. 

Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek. Om goed voor-

bereid dit gesprek in te gaan is het raadzaam de inspecteur te vragen 

welke onderwerpen in het eindgesprek aan de orde komen. 

Tips bij een boekenonderzoek
• Wijs één contactpersoon binnen de onderwijsinstelling aan of 

eventueel uw fiscaal adviseur.

• Stel werknemers op de hoogte van het boekenonderzoek. Geef 

ze instructies dat zij niet inhoudelijk reageren op vragen van de 

controleur. 

• Laat de controleur vooraf schriftelijk vastleggen wat het onder-

werp van onderzoek is en over welke perioden.

• Geef de controleur een afzonderlijke werkruimte waar geen 

andere zaken aanwezig zijn.

• Vermijd dat een controleur zelfstandig door de onderwijsinstel-

ling loopt en ongevraagd contacten legt met andere werknemers. 

• Vraag de controleur welke documenten nodig zijn en zorg dat 

deze stukken aanwezig zijn in de ruimte waar de controleur zijn 

onderzoek verricht.

• Vraag de controleur zijn vragen zoveel als mogelijk schriftelijk te 

stellen waarna periodiek een tussengesprek plaatsvindt.

• Bewaar eventuele uitgebrachte fiscale adviezen afzonderlijk, deze 

hoeft u niet ter inzage te geven. �
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Tevreden samenwerken
    én uw teamdoelen halen?

‘Mensen maken de organisatie’
Effectieve samenwerking, koersen op betere resultaten. Teamdoelen 
die veelvuldig gesteld worden, maar toch niet de gewenste uitwerking 
hebben. Tevredenheid maakt plaats voor onvrede wanneer niet aan 
verwachtingen wordt voldaan.

In het coachingstraject wordt de specifieke en actuele vraagstelling als 
uitgangspunt genomen. Onze gecertificeerde coaches weten met hun 
kennis en ervaring feilloos wat uw team behoeft. In het traject van 
coaching werken we volgens vier sporen: projectdefiniëring, zelfsturing, 
identiteit en het grote geheel. Daarbij hanteren we de persoonlijk-
heidskenmerken en dynamieken van het Human Dynamics principe als 
instrument.

Dialoog en vertrouwen als basis voor een duurzaam resultaat!

educatie  |  coaching |  management  |  werving & selectie |  projectrealisatie  |  onderzoek

Postbus 100
8080 AC Elburg

Smedestraat 13
8081 EG Elburg

0525-661697
info@ecmdialoog.nl
www.ecmdialoog.nl

t
e
i
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door ing. Eppie Klein

E info@ecmdialoog.nl  

T (0525) 661 697

Het onderwijs werd in het verleden onafhankelijk van teamdiscipline 

geïntroduceerd. Het vak en de beroepsrichting stond centraal. Door 

de schaalvergroting is de traditionele herkenbaarheid, als eventuele 

thuisbasis voor medewerkers en leerlingen, verdwenen. Daarvoor 

kwamen teams in de plaats met een grote diversiteit aan vak-

gebieden. Hiermee is de traditionele werkwijze en gedachtegang, de 

betrokkenheid naar leerlingen en de regionale herkenning verloren 

gegaan. Daarbij ontstaat een vervelend neveneffect: gebrek aan 

herkenbare traditie en vaste structuren. Het leidt dagelijks tot per-

soonlijke conflicten, is voeding voor wederzijds onbegrip en verstoort 

de samenwerking.

De wens om teamgericht te kunnen werken en de vorming van sec-

ties, sectoren en teams is niet als een organisatiemodel gedefinieerd. 

Ook is het traditioneel samenwerken, de drive in de vakontwikkeling, 

de didactische houding en het overdragen kennis met de bijbehorende 

toepassing, niet meer leidend.

In de schets van de organisatieverandering wordt het oude ver-

trouwde afgebroken en wordt geen aantrekkelijk perspectief geboden. 

Hierin ontstaat weerstand. Juist die weerstand is voedingsbodem voor 

de defensieve mijding van een verandering. Vaak wordt deze weer-

stand vertaald in rationeel klinkende argumenten. Dát is de reden dat 

het geforceerd loslaten van traditioneel handelen de zwakte van het 

management in de hand werkt: non-interventie. 

Als deze defensieve mijding inzet wordt, zal de schoolleiding moeten 

werken aan het aanmoedigen van de betrokkenheid van de medewer-

ker. Dit is de motiverende argumentatie en legitimatie voor leidingge-

venden; tijd en ruimte creëren om teamcoaching als instrument voor 

teamontwikkeling in te zetten. 

Tijdens de teamcoaching wordt 

na een aantal sessies een 

moment van individuele reflectie 

met de teamleden georgani-

seerd. In deze individuele gesprekken vallen teamleden terug naar 

‘toen’. Feilloos, zonder onderscheid, typeren zij in de tijdbalk het 

moment of de periode, dat de samenwerking begon te stagneren, de 

communicatie stokte, het leidinggeven faalde en de defensieve reactie 

ontstond. Het was hét moment van terugtrekken in de eigen veilige 

setting van het eigen vakgebied.

Het traditioneel handelen en de oriëntatie op het vak of de leerling/

student, is niet meegenomen naar de dagelijkse praktijk van werken. 

Daarmee ontbrak de verbinding met de identiteit van het verleden: de 

traditie! 

Heel confronterend is het voor managers wanneer de volgende 

metafoor wordt gebruikt: het huis verplaatsen en de fundering laten 

zitten. Het nieuwe huis heeft geen draagvlak en teamleden vluchten 

terug, wandelen over de oude fundering en koesteren deze als ware 

‘archeologen’ op zoek naar de conservatieve levenswijze, zonder een 

oriëntatie op de zingeving in de veranderende samenleving. 

Deze metafoor benadrukt het belang van fundamentele regels waarop 

ons menselijk bestaan rust. Het betreft dan juíst het functioneren van 

een team collega’s, die op elkaar zijn aangewezen om het hogere doel 

van de organisatie te behalen.

Tijdens de ontwikkeling van teams in het onderwijs, ontstaat de 

behoefte aan begeleidende coaching uit het escaleren van conflic-

ten. Wij ervaren dat te weinig gewerkt wordt vanuit het besef dat de 

onderwaardering van traditie, aanleiding is voor menig conflict.  En 

om die reden is in bijna elk team, een conflict aanwezig. Dát is een 

bijzondere ontdekking. �

Heeft traditie 
waarde in teamcoaching?
IN HET ONDERWIJS IS TEAMGERICHT WERKEN BELANGRIJK GEWORDEN. EN IN 

BIJNA IEDER TEAM IS EEN CONFLICT AANWEZIG. EEN BIJZONDERE ONTDEKKING. 

HOE ONTWIKKELT U (EN UW TEAM)?

Gastartikel door 
organisatieadviesbureau ECM dialoog
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| Klantinterview

Aeres Groep
BASTIAAN PELLIKAAN IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE 

VAN BESTUUR VAN DE AERES GROEP. HIJ GAAT IN OP 

DE ONTWIKKELINGEN IN HET MIDDELBAAR EN HOGER 

ONDERWIJS.
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Kunt u iets vertellen over de Aeres Groep?
De Aeres Groep is een veelzijdige kennisinstelling in het groene domein: van primaire landbouw tot 

techniek en styling & design, van intensieve veehouderij tot biologisch-dynamische landbouw, van 

stadsgroen en sierteelt in de kas tot natuurbeheer en meer. De Aeres Groep verzorgt regulier onder-

wijs (pro, vmbo, mbo, hbo en master), praktijkonderzoek & innovatie en commerciële (leer)activitei-

ten voor individuen en bedrijven. 

De Aeres Groep wil bijdragen aan een groen domein dat:

• duurzaam voedsel produceert, verwerkt en verdeelt; 

• (groene) duurzame leefruimte creëert voor mens, dier én natuur; 

• de kwaliteit van leven verbetert via een duurzame gezonde leefstijl; 

• actief werkt aan innovatie en de toekomst van het domein, nationaal en internationaal; 

• beschikt over vakbekwame, lerende professionals die de balans weten te vinden tussen econo-

mische, ecologische en maatschappelijke belangen.

De verschillende instellingen bieden onderwijs aan ruim 8.500 leerlingen en studenten. Daarnaast 

worden vele trainingen gegeven en cursussen verzorgd. Bij de Aeres Groep zijn ruim 1.000 mensen 

werkzaam. De omzet bedroeg in 2013 ca. € 107 miljoen en het balans-totaal per 31 december 2013 

bedroeg bijna € 140 miljoen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de 
Aeres Groep de komende jaren voor staat?

De Aeres Groep bestaat uit een aantal afzonderlijke instellingen. Juist de inhoudelijke verbinding leg-

gen tussen de verschillende instellingen, onderwijssoorten, onderwijsniveaus en met de buitenwereld 

behoort tot een van de grootste uitdagingen van de Aeres Groep.

Vooral in die verbinding moet de meerwaarde voor de student, het bedrijfsleven en het personeel 

liggen. We proberen dat vorm te geven in de Aeres kenniscentra. In deze centra brengen we opleidin-

gen, expertise en faciliteiten samen rondom bepaalde thema’s, in samenwerking met het betrokken 

bedrijfsleven.

• In Oostelijk Flevoland staat het thema “Agrofood en ondernemen” centraal.

• In Almere staat het thema “groene en vitale stad” centraal.

• In Wageningen staat het thema “leren en ontwikkelen” centraal.

• In Barneveld staat het thema “ondernemen met gezonde dieren” centraal.

Een ander belangrijk thema de komende jaren is de uitbouw van “internationalisering”, waarbij inter-

nationalisering voor de verschillende onderdelen in onze groep verschillend in gevuld wordt. Veel 

bedrijven in de sector hebben een internationaal profiel. Veel afgestudeerden werken nu al internatio-

naal. Dit vraagt veel van de inrichting van onze curricula, van onze docenten en faciliteiten. Maar het 
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gaat ook over internationale studenten die nu al studeren aan ons mbo-, hbo- en masteropleidingen. 

Voor onze commerciële activiteiten zien we dat in toenemende mate ook hier de klanten uit het bui-

tenland komen of dat wij voor hen in het buitenland trainen of projecten realiseren.

Een derde thema is de bekostiging. Er moet meer met minder geld gebeuren. De eisen die de samen-

leving aan het onderwijs stelt worden hoger, de kwaliteitseisen die de overheid ons oplegt nemen toe 

en de verantwoordingslasten worden groter, terwijl de budgetten slinken. Nu al zien we dat we met 

veel minder personeel veel meer studenten bedienen. De uitdaging is om ondanks dit alles toch vol-

doende kwaliteit aan maatschappij, studenten en bedrijfsleven te leveren.

Per 1 augustus 2014 zijn in het mbo de 
voorstellen betreffende de doelmatige leerwegen 
en de modernisering van de bekostiging 
ingevoerd. Wat betekenen deze wetswijzigingen 
voor uw instelling? 

Dit sluit aan bij het vorige thema. Er moet meer met minder gebeuren. Bijzonder daarbij is dat in 

2016 het groene onderwijs in vergelijking met het andere onderwijs op vmbo en mbo niveau, een 

lagere bekostiging per student ontvangt; minder geld voor dezelfde prestatie. Vanaf 2016 wordt dat 

in de begroting zichtbaar. Een wonderlijke gang van zaken. Het gelijkheidsbeginsel geldt in dit land 

voor veel, maar kennelijk niet voor alle terreinen. 

Wat is uw visie op de prestatiebekostiging in het 
hoger onderwijs?

De prestatiebekostiging gaat wel erg uit van de maakbare samenleving en de maakbare student. 

Beide zijn niet maakbaar. Een student of deelnemer moet juist in deze levensfase nog fouten kun-

nen maken, nog leerervaringen kunnen opdoen. Ook dat is, misschien juist wel, onderwijs. Dat is ook 

leren. Daarnaast gaat onderwijs niet alleen over cijfers maar leerlingen en studenten moeten zich 

juist kunnen ontwikkelen als mens. Een mooi Duits woord daarvoor is “Bildung”. In de prestatieaf-

spraken is er geen ruimte voor dit aspect. 

Overigens is er niets mis mee om een beetje op efficiency en effectiviteit te sturen en de afspraken 

kunnen daaraan wellicht een bijdrage leveren. In ieder geval aan de bewustwording rondom dit 

thema. Het moet nog duidelijk worden hoe een en ander financieel uiteindelijk uit gaat pakken en of 

de we de beoogde prestatieafspraken realiseren. 
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Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het 
agrarisch onderwijs?

Over de bekostiging is al gesproken. Belangrijk is de vorming van Centra voor Innovatief 

Vakmanschap op mbo niveau en Centers of Expertise op hbo niveau. Hierin werken bedrijfsleven en 

onderwijs, constructief en structureel samen aan ”top” onderwijs. Zowel de CIV’s als de CoE’s begin-

nen nu echt vorm te krijgen. 

Hoe ervaart u de relatie met Van Ree Accountants?
Prima accountant. Het eerste jaar dat we samenwerkten moesten we even aan elkaar wennen; 

dat geldt voor elke nieuwe samenwerking. Van Ree is praktisch en pragmatisch, maar vooral ook 

betrouwbaar en consciëntieus. De analyses en aanbevelingen snijden hout, worden herkend en 

erkend en zijn ook gewoon praktisch. Kortom ik ben positief over van Ree Accountants en onze 

samenwerking met hen.
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meerwaarde voor 
maatschappelijke organisaties
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 Mark van Keeken, 06 - 124 686 64. Kijk voor meer 
informatie op abnamromeespierson.nl/instituten
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In eigentijds onderwijs wordt het leren vooral gezien als iets dat je 

samen doet, contextrijk en waar mogelijk met de omgeving.  

Stimuleren, positief waarderen en ruimte bieden in verschillende 

leercontexten, met gebruikmaking van onderwijstechnologie en social 

media. Ook hier geldt dat professionals hun vakbekwaamheden het 

best ontwikkelen binnen de beroepsgemeenschap; voor en door de 

leraar. Veel positieve ontwikkelingen zijn op dit gebied gaande.

Talentmaximalisatie versus arbeidsmarktbehoefte
Ontdekken waar iemands talent ligt, daar kun je niet vroeg genoeg 

mee beginnen. Het helpt leerlingen erachter te komen wat ze willen 

en waar ze goed in zijn, ze worden bewust van zichzelf. Dit draagt 

enorm bij aan de intrinsieke motivatie om te leren en te groeien. Het 

ontwikkelt een nieuwsgierigheid en verwondering waar je energie van 

krijgt. Het zorgt er voor dat we iets aan ons zelf willen toevoegen en 

van waarde willen zijn voor onze omgeving. Jezelf overtreffen, niet 

omdat het moet maar omdat je het leuk vindt. Het leren excelleren is 

een belangrijke generieke competentievaardigheid. Juiste studiekeuze 

en aansluitend beroep bieden jongeren met de juiste ’attitude and 

skills’ veel betere kansen. 

Visie ABN AMRO
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid heeft ABN AMRO recent 

besloten nog in 2014 met een activatie-programma te komen op het 

gebied van ‘talentmaken’, dat wij zullen aanbieden aan scholen in 

het primair onderwijs. In onze visie is het investeren in verbetering 

van het onderwijsresultaat verstandiger dan het investeren in stenen 

en facilitaire voorzieningen, die steeds vaker in innovatieve service-

arrangementen verkrijgbaar zijn. In plaats van zelf te investeren 

in bijvoorbeeld noodzakelijke vernieuwing van data-centra of ICT-

apparatuur, wordt u gebruiker en betaalt u voor de performance.  

Op deze manier ontstaat extra investeringsruimte voor verbetering in 

het primaire proces, wat leidt tot betere prestaties. Betere prestaties 

betekent naar de toekomst toe meer bekostiging. Er is dus voordeel 

te behalen als bij de professionalisering het einddoel voorop wordt 

gesteld. Onderwijs: beter samen/samen beter! �

Beter Samen...
Samen beter  
GOED ONDERWIJS IS EIGENTIJDS ONDERWIJS, DE 

DOCENT MAAKT HET VERSCHIL. OOK BIJ EIGENTIJDS 

ONDERWIJS DRAAIT HET OM DE DOCENT EN ZIJN 

VERBINDING MET DE OMGEVING. 

Gastartikel 
door ABN-AMRO MeesPierson

door Mark van Keeken

E mark.van.keeken@nl.abnamro.com  

T 06 12 468 664

In eigentijds onderwijs wordt 
het leren vooral gezien als 
iets dat je samen doet.
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Inleiding
Met het nieuwe “passend onderwijs” wil de overheid de schoolbestu-

ren stimuleren om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, 

liefst binnen het reguliere onderwijs, passende ondersteuning te 

geven voor de zogenaamde doorgaande leerlijn. Dit gaat gepaard met 

een gewijzigde bekostiging op basis van een vast normbedrag per 

leerling. Hiermee beoogt de overheid de kosten voor deze leerlingen 

te verminderen doordat het regulier onderwijs er financieel voordeel 

bij kan hebben wanneer er minder doorverwezen wordt naar het 

duurdere speciaal onderwijs.

De praktijk
In de praktijk zien wij nu grofweg twee soorten samenwerkingsverban-

den ontstaan. In de eerste plaats “smalle” samenwerkingsverbanden 

waarbij de ondersteuning en zorgverlening bij de aangesloten scholen 

wordt neergelegd. De eigen activiteiten van het samenwerkingsver-

band blijven in hoofdzaak beperkt tot het “laten” samenwerken van 

de besturen, het verdelen van de ondersteuningsmiddelen en het 

afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen op basis waarvan extra gel-

den aan onder meer het speciaal onderwijs worden toegekend. Ook 

zijn er samenwerkingsverbanden die meer eigen activiteiten 

Planning & control 
bij samenwerkingsverbanden

OP 1 AUGUSTUS 2014 ZIJN DE SAMENWERKINGSVERBANDEN “NIEUWE STIJL” ACTIEF 

GEWORDEN. NIET ALLEEN ZIJN DE SAMENWERKINGSVERBANDEN GROTER GEWORDEN 

MAAR OOK DE GELDSTROMEN LOPEN ANDERS DAN IN HET VERLEDEN. DIT VRAAGT OM 

EEN PASSENDE PLANNING- EN CONTROLCYCLUS VAN DE SAMENWERKINGSVERBANDEN. 

IN DIT ARTIKEL GAAN WIJ IN OP DE ONTWIKKELINGEN EN CONSEQUENTIES.

door drs. Jaap Bergman RA
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ontplooien en onder andere eigen ondersteuners in dienst hebben om 

de aangesloten besturen te ondersteunen. Het zal duidelijk zijn dat de 

planning- en controlcyclus bij de eerste categorie anders is dan bij de 

tweede.

De basis
Alle samenwerkingsverbanden hebben een ondersteuningsplan opge-

steld. Een dergelijk plan moet minimaal één keer per vier jaar worden 

gemaakt. In dit plan wordt het beleid voor de middellange termijn 

gedefinieerd en het vormt de basis voor de (meerjaren)begroting. Aan 

de hand van de verwachte leerlingaantallen en de doorverwijzingsper-

centages kan de verdeling van de middelen bepaald worden. Hierbij 

dient uiteraard rekening gehouden te worden met de kosten van de 

eigen organisatie. Daarnaast dient er de komende jaren rekening 

gehouden te worden met de verevening en zijn er nog enkele compli-

cerende factoren zoals overgangsregelingen en grensverkeer. Hoewel 

de achterliggende berekeningen om tot een goede verdeling te komen 

ingewikkeld kunnen zijn is dit in beginsel een duidelijk verhaal en kan 

de planning- en controlcyclus op basis van de begroting ingericht 

worden. 

In een factsheet heeft het ministerie van OCW in januari 2014 aan-

gegeven hoe de verantwoording richting het ministerie vorm gegeven 

moet worden. Op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn 

net als bij alle onderwijsinstellingen de RJO en de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving (incl. RJ 660) van toepassing. Er komen nog enkele 

wijzigingen in de RJO die specifiek gericht zijn op de geldstromen 

tussen de samenwerkingsverbanden en de scholen. Deze geldstro-

men moeten apart in de jaarrekening inzichtelijk zijn. De financiële 

verantwoording bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. Het 

samenwerkingsverband dient zich te verantwoorden over álle mid-

delen die het heeft ontvangen, dus ook over de middelen die aan 

de deelnemende schoolbesturen zijn doorbetaald. De accountants-

controle omtrent de rechtmatige bestedingen van de middelen die 

doorbetaald zijn aan de schoolbesturen dient plaats te vinden door de 

accountant van de schoolbesturen en niet door de accountant van het 

samenwerkingsverband.

Moet er meer?
Hoewel wij, als accountant, de rechtmatige besteding van de aan de 

schoolbesturen doorbetaalde middelen bij de schoolbesturen en niet 

bij de samenwerkingsverbanden moeten controleren, betekent dit niet 

dat het samenwerkingsverband niets hoeft te weten over de beste-

ding van die middelen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk 

voor een dekkend aanbod van voorzieningen en dient zich in haar 

jaarverslag te verantwoorden over alle middelen die zij heeft ontvan-

gen. De koppeling aan de doelen die in het ondersteuningsplan zijn 

gesteld moet hierbij duidelijk zijn. Daarnaast zullen de schoolbesturen 

ook van elkaar willen weten hoe er met de middelen wordt omge-

gaan. Dit vraagt dus om een informatiestroom van de deelnemende 

besturen richting het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsver-

band dient deze informatie te controleren en samen te vatten voor 

haar verslaggeving. Dat kan een hele klus zijn, zeker wanneer er tien-

tallen besturen bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.

Om dit beheersbaar te houden is het belangrijk dat de planning- en 

controlcyclus strak wordt ingericht. Dat begint met het zelf, mede op 

basis van het ondersteuningsplan, vaststellen welke informatie u wilt 

hebben. Om te voorkomen dat u een bonte verscheidenheid van rap-

portages ontvangt is het ook belangrijk van te voren te definiëren hoe 

u de informatie wilt ontvangen. Vervolgens is het belangrijk te bepa-

len wanneer u de informatie wilt hebben.

Wij adviseren u dan ook zelf een uniform format voor de rapportages 

voor de besturen op stellen. Hierbij kunt u overwegen om “on-line” 

standaardrapportages aan de besturen ter beschikking te stellen die 

door de besturen ingevuld moeten worden. Op deze manier kunt u 

ervoor zorgen dat de rapportages geautomatiseerd samengevat wor-

den en is het voor u mogelijk een en ander op overzichtelijke wijze 

te vergelijken. Daarnaast adviseren wij u een jaarplanning op stellen 

zodat het duidelijk is wanneer de rapportages moeten zijn ontvangen.

Dit zal in het begin best wel opstartproblemen opleveren, maar wan-

neer u consequent toeziet op tijdige en juiste aanlevering van de 

informatie zult u merken dat u steeds meer “in control” komt. �

Alle samen-
werkingsverbanden 
hebben een 
ondersteuningsplan 
opgesteld.
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Betrokken en 
verantwoordelijk

www.jdb-advocaten.nl 
Telefoon: (030) 760 10 00

Janssens Den Boef Advocaten is gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsgebieden. Daar 
ligt onze kracht. Door onze kennis en jarenlange ervaring bieden wij u kwaliteit. De advocaten 
van Janssens Den Boef zijn betrokken en verantwoordelijk. Zij staan voor de belangen van 
u als cliënt en maken voor u de vertaalslag van juridische kwesties naar praktische adviezen.

Aangenaam kennis met u te maken. Wij maken graag een afspraak.
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Gastartikel 
door Janssens Den Boef Advocaten

door Mr. Bart Bouter

E bouter@jdb-advocaten.nl

T (030) 760 10 00

In de onderwijswereld blijkt gelijke behandeling veel minder vanzelf-

sprekend. Scholen zijn zich er niet altijd van bewust dat je zomaar 

met de gelijkebehandelingswetgeving te maken kan krijgen. Een 

oplossing voor een leerling kan op het eerste gezicht eerlijk zijn, 

maar dat achteraf toch niet zijn. Er wordt een klacht ingediend bij 

het College voor de Rechten van de Mens en het oordeel luidt dat je 

als school verboden onderscheid hebt gemaakt. Dus de leerling is 

ongelijk behandeld. Wat doe je dan? Hieronder wat bewustwording 

op twee terreinen binnen het onderwijs. 

Allereerst een leerling met dyslexie. In de Wet gelijke behandeling op 

grond van handicap of chronische ziekte is bepaald dat onderscheid 

wegens handicap of chronische ziekte verboden is bij het afnemen 

van toetsen. Dit betekent dat een school naar gelang de behoefte 

van de leerling ook doeltreffende aanpassingen moet verrichten. Er 

zijn meerdere oordelen van het College hierover. Zo ook een oordeel 

van 27 maart 2014. Een leerling met ernstige dyslexie wilde tijdens 

het centraal schriftelijk examen gebruik maken van digitale woorden-

boeken. De school weigerde dit. Het College oordeelde dat de school 

verboden onderscheid maakte door aan deze dyslectische leerling het 

gebruik van digitale woordenboeken te weigeren. Dit was juist een 

doeltreffende aanpassing. 

Dan de actieve verhuur van de aula van de school ’s avonds of in het 

weekend. Op het eerste gezicht een leuke extra bron van inkomsten 

voor de school. Als een bepaalde politieke partij of de plaatselijke 

ouderenvereniging een avond wil houden in de aula levert dat ook 

geen probleem op. Maar er zijn risico’s. Want wat doe je als een 

organisatie het schoolgebouw wil huren voor 

activiteiten waar je als school niet achter staat? 

Stel dat het schoolbestuur zo’n aanvraag weigert. 

Er wordt vervolgens door de organisatie een 

klacht ingediend bij het College wegens verboden onderscheid op 

grond van bijvoorbeeld politieke gezindheid. Is dat wat het school-

bestuur voor ogen had? Op het moment dat een school actief 

probeert de aula te verhuren valt de school snel onder artikel 7 

van de Algemene wet gelijke behandeling. Je bent dan bezig in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, omdat de school met verhuur 

probeert extra inkomsten te genereren. En dan mag je dus geen 

onderscheid maken. 

In oktober 2013 overkwam een kerkgenootschap uit Utrecht zo’n 

situatie met ook een klacht bij het College tot gevolg. Deze klacht is 

zeer recent gegrond verklaard. Een schoolbestuur dat actief de aula 

verhuurt aan derden moet zich dus bewust zijn van de eis om gelijk 

te behandelen. Dat betekent of alle activiteiten toelaten in de aula 

of stoppen met de verhuur. Een tussenweg is mogelijk nog om het 

aanbod van verhuur te beperken door expliciet en gemotiveerd aan te 

geven welke activiteiten je wel en welke je niet toelaatbaar vindt. Dat 

vraagt eerst om bezinning. �

Gelijk behandelen binnen het 
onderwijs niet vanzelfsprekend
ONDERWIJS EN GELIJK BEHANDELEN. HET IS BELANGRIJK OM LEER-

LINGEN HET PRINCIPE VAN GELIJKE BEHANDELING MEE TE GEVEN. 

OP HET EERSTE GEZICHT DUS EEN VANZELFSPREKENDE COMBINATIE. 

IN THEORIE WEL.  

Het is belangrijk om leerlingen 
het principe van gelijke 
behandeling mee te geven.



>>

| Reeducatief. Oktober 201420 

| Inhoudelijk

Een belangrijk aandachtsgebied van het toezichthoudend orgaan, 

naast de onderwijskwaliteit, is het financiële beleid. Scholen kunnen 

te maken hebben met dalende leerlingaantallen, personele lasten die 

voor een groot deel vast zijn en bezuinigingen. Daarnaast dienen de 

middelen die uit de rijksbijdragen ontvangen worden, uitgegeven te 

worden binnen de grenzen van het rechtmatigheidskader. 

Dit is de aanleiding geweest om in het kader van mijn masterscriptie 

een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop het interne toezicht 

op het financieel beleid is vorm gegeven. Het onderzoek is uitgevoerd 

door middel van een online enquête onder 77 onderwijsinstellingen 

waarvan 48 uit het PO en 29 uit het VO. De volgende onderdelen van 

het financiële beleid zijn betrokken in het onderzoek:

• Beleidsdocumenten zoals (meerjaren)begroting en jaarrekening;

• Commissies binnen het toezichthoudend orgaan;

• Omgang met accountant en controller;

• Informatievoorziening en risicomanagement.

Beleidsdocumenten
Uit het onderzoek is gebleken dat de jaarbegroting zowel in het PO 

als in het VO wordt besproken in het toezichthoudend orgaan en 

toegelicht door het bestuur en dat dit document ook jaarlijks wordt 

goedgekeurd. Ook een meerjarenbegroting wordt door vrijwel alle 

instellingen opgesteld en besproken met het toezichthoudend orgaan. 

Goedkeuring van de meerjarenbegroting door het toezichthoudend 

orgaan wordt in het VO ook bij vrijwel alle instellingen gedaan. In 

het PO is dit iets minder vaak het geval: bij 83% van de instellingen 

wordt de meerjarenbegroting goedgekeurd door het toezichthoudend 

Intern toezicht op 
het financiële beleid 
in het funderend onderwijs

DE WET GOED ONDERWIJS, GOED BESTUUR DIE 

PER 1 AUGUSTUS 2010 VAN KRACHT IS GEWORDEN 

EN PER 1 AUGUSTUS 2011 BIJ ALLE ONDERWIJS-

INSTELLINGEN DOORGEVOERD HAD MOETEN ZIJN, 

IS INMIDDELS ENKELE JAREN OUD. IN DE ACHTER-

LIGGENDE PERIODE HEBBEN VEEL INSTELLINGEN 

SCHEIDING TUSSEN BESTUUR EN TOEZICHT AAN-

GEBRACHT. IN DE PRAKTIJK BLIJKT REGELMATIG 

SPRAKE VAN EEN GROEIPROCES NAAR DE JUISTE 

INVULLING VAN DE ROL DIE EEN INTERNE TOE-

ZICHTHOUDER MOET VERVULLEN.

door drs. Gerlof de Jong RA
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In de praktijk blijkt 
regelmatig sprake van 
een groeiproces naar de 
juiste invulling.

orgaan. Ook de jaarrekening en het jaarverslag worden bij vrijwel alle 

instellingen besproken met en goedgekeurd door het toezichthoudend 

orgaan. 

Commissies
Met 37% van de instellingen is de auditcommissie de meest voor-

komende commissie in zowel het PO als het VO. Tot het takenpakket 

van deze commissie behoort vooral het onderhouden van de contac-

ten  met de accountant en de controller en het rapporteren aan het 

toezichthoudend orgaan van de bevindingen van de accountant en de 

controller. In het PO verloopt het contact met de accountant bij 17% 

van de instellingen alleen via de auditcommissie en heeft de accoun-

tant bij 17% van de instellingen ook contact met het gehele toezicht-

houdend orgaan. In het VO verlopen de contacten bij 20% van de 

instellingen geheel via de auditcommissie en bij 32% daarnaast ook 

met het hele toezichthoudend orgaan. 

Omgang met accountant 
en controller
Bij 82% van de instellingen is er op enige manier direct contact tus-

sen de accountant en het toezichthoudend orgaan. Op dit punt blijft 

het PO nog wel wat achter op het VO. In het PO heeft 29% van de 

toezichthoudende organen nog geen contact met de accountant.  De 

contacten met de accountant hebben in de meeste gevallen plaats 

na afloop van de accountantscontrole. Bij slechts 14% van de instel-

lingen is er ook na de interimcontrole een contactmoment. Ook hier 

loopt het VO met 24% voor op het PO waar dit bij 6% van de instel-

lingen gebruikelijk is.

Slechts 13% van de instellingen spreekt met de accountant zonder 

dat het uitvoerend bestuur daarbij aanwezig is. Hierin verschillen 

PO en VO niet van elkaar. 27% van de instellingen voert dit gesprek 

alleen indien daar aanleiding voor is. Bij 76% van de instellingen 

wordt het functioneren van de accountant periodiek geëvalueerd. 

De functie van controller komt in het VO vaker voor dan in het PO: 

respectievelijk 60% en 31% van de instellingen heeft een controller. 

Bij 23% van de instellingen is er alleen contact tussen controller en 

toezichthoudend orgaan via de schriftelijke rapportages van de con-

troller, zonder dat hij zijn rapportage toelicht of zijn mening geeft over 

de gang van zaken op het gebied van financieel beleid. Een gesprek 

met de controller zonder dat het uitvoerend bestuur aanwezig is komt 

relatief weinig voor: in het PO bij 8% van de instellingen, in het VO bij 

33% van de instellingen. 

Informatievoorziening en 
risicomanagement
Bij 63% van de instellingen geeft het toezichthoudend orgaan invul-

ling aan de eigen informatiebehoeften. De eisen die gesteld worden 

hebben betrekking op de te gebruiken kengetallen. Het blijkt dat 

hierbij vier kengetallen gezien worden als belangrijk/relevant voor 

de instelling en het toezicht daarop: solvabiliteit (83%), rentabiliteit 
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(74%), current ratio/liquiditeit (74%) en weerstandsvermogen (82%). 

Bij 80% van de instellingen heeft het toezichthoudend orgaan ook 

interne normen gesteld voor deze kengetallen.

Interne rapportages worden ook gebruikt om toezicht te houden op 

de rechtmatige besteding van de middelen. Bij 45% van de instel-

lingen worden interne rapportages in combinatie met de accountants-

controle gebruikt voor dit doel. Als daar het eigen onderzoek van het 

toezichthoudend orgaan bij betrokken wordt geldt dit voor 66% van 

de instellingen. 

Vrijwel alle instellingen hebben de doelstellingen van de organisatie 

vastgelegd. Slechts 68% van de instellingen geeft aan ook expliciet 

invulling gegeven te hebben aan risicomanagement. Op dit punt is 

er een groot verschil tussen PO en VO. In het VO geeft 100% van de 

instellingen aan dat risicomanagement expliciet is opgenomen in de 

planning- en controlcyclus. In het PO is dat bij 49% van de instellin-

gen het geval. 65% van de instellingen heeft de (financiële) gevolgen 

van het zich voordoen van de risico’s ook onderzocht en vastgelegd. 

Ook hier zijn verschillen tussen PO en VO. 51% van de PO-instellingen 

heeft de gevolgen van de risico’s vastgelegd tegen 88% van de 

VO-instellingen. 

Een soortgelijk beeld doet zich voor bij de vastlegging van de manier 

waarop met risico’s om moet worden gegaan. In totaal wordt dit 

gedaan bij 45% van de instellingen. In het PO is dit het geval bij 32% 

en in het VO bij 68% van de instellingen. Dit geldt eveneens voor het 

in kaart brengen van de benodigde beheersingsmaatregelen: 32% van 

de PO-instellingen en 76% van de VO-instellingen voert dit ook uit. 

Bij de monitoringsrapportages zijn de verschillen kleiner: 85% van de 

PO-instellingen tegen 96% van de VO-instellingen rapporteert over 

ontwikkelingen rond risico’s. De rapportage over aanwezigheid en 

werking van beheersingsmaatregelen is in het PO weer minder: 59% 

tegenover 92% in het VO. Het blijkt dus dat met name in het PO forse 

verbeteringen mogelijk zijn bij het risicomanagement.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek blijken zijn de 

volgende:

1. Verhoog de betrokkenheid van het toezichthoudend orgaan bij 

de meerjarenbegroting. Een jaarbegroting is altijd onderdeel van 

een missie en visie en staat daarmee niet op zichzelf maar is 

onderdeel van een doorlopende beleidslijn. Om goed toezicht 

te houden op de strategische keuzes die gemaakt worden is het 

van belang dat ook de uitwerking hiervan binnen de beschikbare 

financiële kaders door het interne toezichthoudende orgaan 

wordt goedgekeurd. 

2. Breid de contactmomenten met de accountant uit met een 

gesprek voorafgaand aan de controle. Door voorafgaand aan 

de controle contact te hebben kan het toezichthoudend orgaan 

specifieke speerpunten aan de accountant meegeven voor zijn 

controle. 

3. Spreek met de accountant zonder dat het uitvoerend bestuur 

daarbij aanwezig is. Om de werkrelatie tussen accountant en 

uitvoerend bestuur niet te verstoren is het mogelijk dat de 

ac countant zijn bevindingen afzwakt of zijn mening bijstelt. Door 

met de accountant te spreken zonder dat het uitvoerend bestuur 

aanwezig is, wordt de onafhankelijkheid van deze functie versterkt.

4. Spreek ook met de controller zonder aanwezigheid van het 

uitvoerend bestuur. De hiërarchische relatie tussen bestuurder 

en controller kan een open gesprek in de weg staan. Beperk de 

communicatie met de controller ook niet alleen tot zijn schrifte-

lijke rapportages.

5. Geef expliciet invulling aan risicomanagement. Dit betekent dat 

invulling gegeven moet worden aan alle onderdelen van risico-

management: van risico-inventarisatie tot periodieke monito-

ringsrapportages. Het PO heeft hierin een forse achterstand op 

het VO terwijl het belang hiervan voor het PO niet minder is.  �

Breid de 
contactmomenten 
met de accountant 
uit met een gesprek 
voorafgaand 
aan de controle.
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Financieel management
Zoals onder andere uit de ultimo 2013 geïn-

troduceerde continuïteitsparagraaf blijkt, 

wordt er van onderwijsinstellingen steeds 

meer gevraagd om vooruit te kijken. Op zich 

is dit een goede ontwikkeling. Het financieel 

bijsturen van een onderwijsinstelling kost 

veel tijd dus langetermijnplanning is essen-

tieel voor goed financieel management. 

Regeren is vooruitzien!

De golven van de overheid
Voor haar inkomsten zijn onderwijsinstel-

lingen nagenoeg geheel afhankelijk van de 

rijksoverheid. De kosten bestaan grotendeels 

uit “vaste” personeelskosten. Juist om deze 

vaste kosten goed te managen is het belang-

rijk te weten welke inkomsten verwacht 

worden en hoe structureel deze zijn. Daar zit 

nu de uitdaging. Enerzijds wordt er lange-

termijnplanning gevraagd, anderzijds wordt 

er steeds minder structureel bekostigd. De 

overheid bekostigt in toenemende mate met 

incidentele gelden zoals de prestatiebox en 

ultimo 2013 de extra gelden uit hoofde van 

het Nationaal Onderwijsakkoord. De sector 

ontving in december 2013 grote bedra-

gen waar in de begroting voor 2013 geen 

rekening mee kon worden gehouden. Het 

resultaat: over het algemeen forse financiële 

overschotten en vragen vanuit de maat-

schappij. 

Hoe varen op deze golven?
De vraag stellen is eenvoudiger dan deze 

te beantwoorden. Eén hoofdregel is: geen 

structurele verplichtingen aangaan met inci-

dentele inkomsten als dekking. Wanneer de 

inkomsten stoppen lopen de verplichtingen 

door. Daarnaast wilt u het geld wat u ont-

vangt op een verantwoorde wijze uitgeven. 

Dat kost tijd, er moet immer goed beleid 

geformuleerd worden wat omgezet wordt 

in concrete plannen. Als gevolg hiervan kan 

uw vermogen tijdelijk toenemen, wat weer 

vragen oproept bij stakeholders. Het lijkt op 

dit moment of de kritische blik is afgewend 

van de “rijke” schoolbesturen, maar dat 

kan zo weer anders zijn. Aan het feit van 

incidentele bekostiging kunnen we weinig 

doen. Waar we wel iets aan kunnen doen is 

transparante en duidelijke verantwoording. 

De plaats van deze verantwoording is naar 

mijn mening de financiële paragraaf van het 

jaarverslag die wat mij betreft geïntegreerd 

zou moeten worden in de continuïteitspara-

graaf die nu nog te veel op zich zelf staat. 

Hier is de plaats waar u kunt aangeven welke 

inkomsten structureel en welke incidenteel 

zijn. Ook kunt u hier vermelden welke ver-

plichtingen u met welke inkomsten bent 

aangegaan. Uiteraard dient een en ander 

gekoppeld te worden aan het beleid dat u 

hebt geformuleerd. Zo ontstaat er een goede 

koppeling tussen inkomsten en uitgaven en 

kunt u iedere vraag beantwoorden.

Vaak zult u gelden die u in een kalenderjaar 

hebt ontvangen niet in hetzelfde jaar beste-

den, terwijl de inkomsten wel in dat jaar in 

de exploitatie moeten worden meegenomen. 

Dit kan het financiële beeld verstoren. De 

enige manier om aan te tonen hoe u met 

deze gelden omgaat is dan het vormen van 

bestemmingsreserves die gekoppeld zijn aan 

het meerjarenbeleid. Hiermee geeft u inzicht 

in het deel van het vermogen wat gevormd is 

door incidentele baten en wat in de komen-

de jaren uitgegeven zal worden.

Bovenstaande “oplossingen” kunnen u hel-

pen om vragen als gevolg van de golven in 

de inkomsten te beantwoorden. �

Financieel 
management op 
de golven van de 
overheid

ER WORDT VAN BESTUREN IN HET ONDERWIJS STEEDS MEER GEVRAAGD 

OP HET GEBIED VAN FINANCIEEL MANAGEMENT. 

door drs. Jaap Bergman RA

Welke inkomsten zijn structureel 
en welke incidenteel.

Breid de 
contactmomenten 
met de accountant 
uit met een gesprek 
voorafgaand 
aan de controle.
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Komen de volgende gevallen u bekend voor? Afspraken zijn niet 

duidelijk vastgelegd, medewerkers werken op hun eigen manier of er 

is één medewerker aanwezig die weet hoe ‘de zaken geregeld zijn’.

Wat valt eraan te doen? Een oplossing is het beschrijven van uw 

AO/IB: de administratieve organisatie en de interne beheersing 

hiervan. Het is een onderwerp dat steeds meer speelt binnen 

onderwijsinstellingen.  

We beginnen bij het begin. Elke organisatie, dus ook uw onderwijs-

instelling, is ontstaan vanuit een idee, een bepaalde gedachte hoe het 

beter kan; de welbekende visie. Voor onderwijsinstellingen is dat hoe 

jonge mensen onderwijs zouden moeten krijgen en wat hen daarin 

vooruit helpt. Hierin bepaalt u doelen en zet u deze om in actie.  

U en uw medewerkers nemen – letterlijk – elke dag hierin actie: het 

dagelijkse werk. En waar mensen werken, ontstaan processen. Vanaf 

het moment dat een leerling de basisschool binnen stapt in groep 

1 tot aan zijn diploma op de universiteit is hij onderdeel geweest 

van ontzettend veel primaire en ondersteunende processen binnen 

onderwijsinstellingen. Denk aan de grote, primaire processen, zoals de 

leerlingadministratie en het voorbereiden van het onderwijs, maar ook 

ondersteunende procedures, zoals het verwerken van absenties of de 

inkoop van lesmateriaal.

Al deze processen hebben veel diverse aspecten in zich. Er zijn risico-

factoren binnen deze processen, maar ook verbeteringen, onduidelijk-

heden of verspillingen. Een praktisch voorbeeld is de functiescheidin-

gen. De directeur van een basisschool mag niet én de betaling doen 

van lesmaterialen én de autorisatie van die facturen, omdat dan het 

risico bestaat dat er financiële middelen verkeerd gebruikt worden. Op 

zulke processen is er in ieder geval controle nodig. Maar beter is nog 

om het te beheersen.

Want beheersing gaat veel verder dan alleen controle. U controleert 

niet alleen maar, maar u kunt het ook sturen en verbeteren. Hiervoor 

is documentatie nodig van alle relevante processen en procedures 

binnen uw organisatie. Het nut en de noodzaak hiervan kan niet 

vaak genoeg benadrukt worden, omdat er zo eenduidigheid in uw 

organisatie ontstaat en iedereen van elkaar weet wat hij of zij doet. 

Dit helpt bijvoorbeeld bij een onverwacht vertrek van een collega. 

Daarnaast geeft het u een goede basis om uw organisatie door te 

lichten en verantwoording af te leggen.  

Maar, met alleen documenteren bent u er nog niet. De tijd van grote 

papieren handboeken in de welbekende la ligt definitief achter ons. 

Moderne systemen in de cloud zorgen ervoor dat dit soort essentiële 

informatie door iedereen gevonden en gelezen kan worden. Scienta is 

zo’n systeem dat dit op een unieke, eenvoudige en krachtige manier 

doet: de kennis vanuit het hoofd naar de cloud. Meer informatie hier-

over vindt u op www.scienta.nl/onderwijs. �

Interne kennis: vanuit 
het hoofd naar de cloud  
ONDERWIJSORGANISATIES HEBBEN VEEL KENNIS IN 

ZICH. MAAR WORDT DAT WEL EFFECTIEF BENUT?   

Gastartikel 
door Scienta over AO/IB

door Harmen Koopman

Want beheersing gaat 
veel verder dan alleen controle.

E h.j.koopman@scienta.nl, 

T (033) 369 05 15
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Inleiding
Een gezonde financiële positie is geen doel op zich. De kern waar 

een goed bestuurder in het onderwijs mee bezig moet zijn is; ervoor 

zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs gegeven wordt en dat de 

leerlingen en studenten gevormd worden om hun plaats in de maat-

schappij in te kunnen nemen. Financiën zijn wel een belangrijke rand-

voorwaarde om de doelen van de organisatie te kunnen realiseren. 

Om een organisatie financieel gezond te houden is het belangrijk om 

voldoende meetpunten en sturingsmechanismen in te bouwen. Een 

adequate (meerjaren)begroting, goede periodieke managementrap-

portages en risicomanagement zijn enkele instrumenten, die het 

management de mogelijkheid geven om sturing te kunnen geven aan 

de financiën van de organisatie. Het werken met financiële kengetal-

len kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Hierbij moeten we wel in 

ogenschouw nemen dat financiële kengetallen de andere genoemde 

instrumenten niet kunnen vervangen, maar onderdeel zijn van een 

complete set aan tools om de financiële positie van de organisatie te 

bewaken en gezond te houden.

Welke kengetallen hanteert u?
Er is een veelheid aan kengetallen die gehanteerd kunnen worden. In 

het verleden was het weerstandsvermogen een belangrijk kengetal. 

Inmiddels heeft dit kengetal, wat het ministerie van OCW betreft, 

plaats gemaakt voor het kengetal ‘kapitalisatiefactor’. Omdat dit ken-

getal in de praktijk niet voldeed, is als afgeleide hiervan het bufferver-

mogen als kengetal geïntroduceerd. 

Belangrijker dan de vraag welke kengetallen de overheid belangrijk 

vindt, is de vraag welke kengetallen u zelf als sturingsmiddel wilt 

gebruiken. Wij adviseren u hierbij een set van een beperkt aantal ken-

getallen te hanteren. Deze kengetallen dienen inzicht te geven in de 

volgende aspecten:

Kengetallen 
als sturingsmiddel

HOE WEET U OF UW INSTELLING FINANCIEEL GEZOND IS? NOG BELANGRIJKER IS DE 

VRAAG HOE ZORGT U ERVOOR DAT UW ORGANISATIE OOK OVER 5 JAAR NOG EEN 

FINANCIEEL GEZONDE INSTELLING IS. EEN VAN DE MIDDELEN OM DIT TE BEWAKEN IS 

HET GEBRUIK VAN KENGETALLEN. MAAR HOE GEEFT U IN DE PRAKTIJK HIER NU CON-

CREET HANDEN EN VOETEN AAN?. 

door Marien Rozendaal RA
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• Vermogenspositie op (middel)lange termijn. De volgende kenge-

tallen zijn hiervoor bruikbaar: solvabiliteit 1 en 2, kapitalisatiefac-

tor, buffervermogen en weerstandsvermogen.

• Liquiditeitspositie. Hiervoor zijn current ratio, quick ratio en werk-

kapitaal mogelijke kengetallen.

• Kostenstructuur. Hierbij kunt u denken aan de volgende verhou-

dingsgetallen: personele lasten/rijksbijdragen, personele lasten/

totale baten, personele lasten/totale lasten en materiële lasten/

totale lasten.

• Rentabiliteit. Dit wordt in het onderwijs gedefinieerd als het saldo 

van de baten en lasten afgezet tegen de totale baten.

Voor de definitie van de belangrijkste kengetallen verwijs ik u naar 

tabel 1.

Bij de keuze van de kengetallen die u hanteert moet u twee belang-

rijke punten overwegen. In de eerste plaats moet het kengetal passen 

bij uw specifieke situatie. Er kunnen specifieke omstandigheden zijn, 

bijvoorbeeld veel investeringen in gebouwen, die een bepaald kenge-

tal in uw situatie minder bruikbaar maken. In de tweede plaats ver-

dient het de voorkeur om kengetallen te hanteren die ook door veel 

andere instellingen gehanteerd worden, om zo te kunnen benchmar-

ken met andere instellingen ofwel uw kengetallen te kunnen vergelij-

ken met het gemiddelde in uw sector. Er zijn instellingen die een heel 

specifiek kengetal ontwerpen dat perfect past bij hun situatie, maar 

waar vanwege de complexiteit van het kengetal geen vergelijking met 

andere instellingen mogelijk is.

Waaraan toetst u uw kengetallen?
Bij het hanteren van financiële kengetallen is het belangrijk dat u uw 

financiële cijfers normaliseert. Sommige VO-instellingen hebben nog 

een ‘eeuwigdurende’ vordering op het ministerie op de balans staan. 

Andere instellingen hanteren voor het onderhoud de componenten-

methode, terwijl het in het PO en VO nog steeds vrij gebruikelijk is om 

te werken met een voorziening voor groot onderhoud. U dient voordat 

u uw kengetallen toetst aan (externe) normen uw cijfers te corrigeren 

voor min of meer afwijkende waarderingsgrondslagen.

Financiële kengetallen kunnen aan verschillende normen getoetst 

worden. U kunt uw eigen kengetallen toetsen aan het gemiddelde in 

uw sector. De gegevens zoals de overheid die publiceert op de site 

van DUO en de gegevens uit ‘Vensters voor verantwoording’ kun-

nen nuttige informatie over de vraag hoe uw instelling presteert ten 

opzichte van ander scholen c.q. het gemiddelde in uw sector geven.

Een andere norm zijn de toetsingskaders die de Inspectie van het 

onderwijs hanteert (zie tabel 2). De normen die de inspectie hanteert 

zijn enerzijds gericht op een maximum positie en anderzijds op een 

minimum positie. De maximum positie is vooral ingegeven door de 

discussie van een aantal jaren geleden, toen de gedachte bij het 

ministerie leefde dat veel onderwijsinstellingen een surplus aan ver-

mogen hadden en dit geld ten onrechte niet uitgaven aan het onder-

wijs. Inmiddels is het ministerie meer beducht voor scholen die een 

tekort aan middelen hebben en dreigen om te vallen met alle desas-

treuse gevolgen daarvan voor het onderwijs. Om deze reden heeft de 

inspectie ook minimum normen gesteld. 

Hoe geeft u 
in de praktijk hier nu 
concreet handen en 
voeten aan?

Kengetal Definitie
Solvabiliteit 1 eigen vermogen/totaal passiva x 100%

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen + voorzieningen)/totaal passiva x 100%

Current ratio vlottende activa/kortlopende schulden

Weerstandsvermogen 1 eigen vermogen/totaal baten x 100%

Weerstandsvermogen 2 (eigen vermogen -/- materiële vaste activa)/rijksbijdrage x 100%

Kapitalisatiefactor (totaal activa -/- gebouwen en terreinen)/totaal baten (incl. rentebaten)

Rentabiliteit (saldo baten en lasten + financiële baten en lasten)/totaal baten x 100%

Tabel 1: definitie van de belangrijkste kengetallen
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Bovenstaande tabel geeft de signaleringsgrenzen die de Inspectie van 

het onderwijs hanteert bij haar financiële toetsing. Als een signale-

ringsgrens bereikt wordt, dan is dit voor de inspectie reden voor nader 

onderzoek. 

Hoe goed het ook is om uw eigen positie te toetsen aan anderen en 

aan de normen van de inspectie. Het belangrijkste is dat u zelf een 

toetsingskader ontwikkelt dat toegesneden is op uw eigen situatie. 

Het maakt immers nogal wat uit of u een licht groeiende instelling 

bestuurt, of dat u in een krimpgebied zit en moet gaan bezuinigen. 

Ook de huisvestingssituatie, de personeelsopbouw en de ambities 

die u als instelling heeft zijn factoren waar u bij de bepaling van de 

normen voor uw financiële positie rekening mee moet houden. Een 

belangrijke voorwaarde om te kunnen werken met kengetallen is dan 

ook dat u op basis van een gedegen risicoanalyse uw eigen normen 

voor de te hanteren kengetallen vaststelt. Hierbij gaat het niet alleen 

om minimum normen. Het is goed om zowel een minimum als een 

maximum norm te stellen, zodat u een bandbreedte creëert waarbin-

nen u wilt opereren. Vervolgens is het van belang dat u deze normen 

ook met verstand gebruikt. Als de werkelijke uitkomsten afwijken van 

de interne normen, is dit aanleiding tot verder onderzoek naar de 

oorzaken, om dan vervolgens het verdere beleid hierop af te stem-

men. Er kunnen altijd incidentele oorzaken zijn die tot een incidentele 

afwijking van de interne norm leiden en die in een volgende periode 

automatisch weer opgeheven worden. Dit betekent natuurlijk niet dat 

u altijd maar naar incidentele oorzaken moet zoeken om de afwijking 

van de norm te rechtvaardigen. Als de werkelijke uitkomsten afwijken 

van de norm, zonder dat hiervoor een plausibele reden is, dan moet 

dit leiden tot actie om de realiteit bij te sturen.

Conclusie en aanbevelingen
De conclusie kan getrokken worden dat kengetallen een waardevol 

instrument kunnen zijn om uw organisatie op financieel terrein te stu-

ren, mits deze op een goede wijze gebruikt worden. Ik vat de belang-

rijkste aanbevelingen hieronder samen:

1. Kengetallen komen niet in de plaats van andere sturingsinstru-

menten zoals (meerjaren)begroting, managementrapportages en 

risicomanagement, maar zijn een onderdeel hiervan.

2. Ontwikkel een beperkte set van kengetallen die voor uw eigen 

organisatie relevant zijn.

3. Corrigeer uw financiële cijfers voor afwijkende waarderingen 

voordat u uw kengetallen berekent.

4. Vergelijk uw kengetallen niet alleen met die van collega-instellin-

gen of de normen die de onderwijsinspectie hanteert, maar stel 

ook op basis van een gedegen risicoanalyse uw eigen normen 

vast, waaraan u de uitkomsten toetst.

5. Als de uitkomsten van de kengetallen afwijken van de norm is 

dit aanleiding tot aanvullend onderzoek en beleid. Kengetallen 

moeten enerzijds niet altijd ’rücksichtslos’ nagestreefd worden, 

maar anderzijds ook niet alleen maar als een papieren tijger 

fungeren. �

 PO  VO
Liquiditeit (current ratio) ≤ 1,00 ≤ 0,75

Solvabiliteit  ≤ 0,30 ≤ 0,30

Rentabiliteit (laatste drie jaar) ≤      0 ≤      0

Personele lasten/rijksbijdrage ≥ 0,95 ≥ 0,95

Personele lasten/totaal baten ≥ 0,90 ≥ 0,90

Financiële buffer <      0 <      0

 
Tabel 2: signaleringsgrenzen Inspectie van het onderwijs 
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Kun je iets vertellen of je functie bij Van 

Ree Accountants?

16 jaar geleden ben ik bij Van Ree 

Accountants in dienst gekomen als begin-

nend assistent accountant en heb hier het 

accountantsvak in de praktijk geleerd. Op 

dit moment ben ik relatiebeheerder bij 

een aantal grote en kleinere klanten in 

het onderwijs. Het onderwijs neemt bij mij 

een bijzondere plaats in. Het is één van de 

belangrijke sectoren die bepalend zijn voor 

de maatschappij van morgen. 

Wat vind je belangrijk bij de advisering 

en begeleiding bij onderwijsinstellingen?

Ik zou dat het liefst samenvatten tot het 

begrip critical-friend. Goed luisteren, het 

stellen van kritische vragen en het beschik-

ken over goede dossierkennis dragen bij aan 

besluitvormingsprocessen het geven van 

goed advies bij jaarrekeningen. 

Voor welke uitdagingen staan onderwijs-

instellingen op dit moment?

Het kan niemand zijn ontgaan dat diverse 

regio’s te maken hebben met krimp. Dit 

zorgt bij veel onderwijsinstellingen voor nieu-

we vragen. Moet er worden gereorganiseerd? 

Is fusie een middel om de kracht van het 

onderwijs te behouden? Wat gaan we doen 

met de ongebruikte lokalen? Ook het wispel-

turige subsidiebeleid van de Rijksoverheid 

zorgt vaak voor veel onduidelijkheden. Soms 

weet ik ook even niet meer of de overheid 

aan het bezuinigen is of dat zij juist extra 

geld uitgeeft aan het onderwijs. Dit maakt 

het voor onderwijsinstellingen erg complex 

om een evenwichtig beleid te maken. 

Hoe kunnen onderwijsinstellingen 

inspelen op de extra aandacht van de 

overheid en stakeholders op het gebied 

van good governance?

Integer handelen dient de basis te zijn 

voor governance. De invulling wordt deels 

afgedwongen door wet- en regelgeving, 

maar verantwoord handelen blijft de basis. 

Integriteit is namelijk niet te vervangen door 

welke governance-code dan ook. Daarnaast 

hecht ik waarde aan integriteit van bestuur-

ders en toezichthouders omdat zij voorbeeld-

figuren zijn voor  hun medewerkers, studen-

ten, deelnemers en leerlingen. Daarmee is 

het gedrag van de huidige bestuurders en 

toezichthouders mede bepalend voor het 

verantwoordelijkheidsbesef van morgen.

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben 

daarnaast een belangrijke wijziging gebracht 

ten aanzien van het begrip vertrouwen. 

Voorheen was er vooral vertrouwen in een 

organisatie tenzij het tegendeel bleek, tegen-

woordig dien je aan te tonen dat je het ver-

trouwen waard bent. Transparantie en een 

open en duidelijke communicatie zijn belang-

rijk  voor een effectieve governance.

De vrijheid voor onderwijsinstellingen voor 

eigen beleid is groter geworden, tegelijkertijd 

is de regelgeving voor het toezicht aanzienlijk 

aangescherpt. Dit brengt een grotere ver-

antwoordelijkheid mee voor bestuurders en 

toezichthouders. Ook is het besturen van een 

onderwijsorganisatie complexer geworden. 

Dit vraagt kennis van zaken.

Maar blijft in de eerste plaats uw studenten 

en leerlingen in het oog houden!

Ontwikkelingen 
in het onderwijs

INTERVIEW MET DRS. WIM VAN DIJK RA OVER ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS 

met Wim van Dijk RA

Transparantie 
en een open 
en duidelijke 
communicatie 
zijn belangrijk.
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| Vervolg klantinterview

Voor goed geleid onderwijs
ScoliX is acti ef in het onderwijs. Bewust. Omdat goed geleid onderwijs van groot maat-
schappelijk belang is en leiders het verschil kunnen maken. We vinden het een voorrecht 
om aan die wereld een bijdrage te mogen leveren. Dat doen wij door leidinggevenden, 
bestuurders en toezichthouders te werven en te selecteren voor ti jdelijke of vaste functi es. 
En door advies, vaak op het terrein van bestuur en management. 

Interim  • Snel maatwerk met keuze uit meerdere kandidaten
 • Materiedeskundige opdrachtf ormulering
 • Borging van duurzaam resultaat door monitorgesprekken

Search • Vertrouwelijk ScoliX Profi el op basis van interviews en documenten
 • Betrokkenheid en resultaatgerichtheid
 • Aandacht voor intern draagvlak

Consult • ‘Criti cal friend’ bij fusie(toets), organisati eadvies en strategische planvorming
 • Ruime ervaring met complexe bestuurlijke vragen
 • Onafh ankelijk, zorgvuldig en met aandacht voor waarden 

    ScoliX zorgt met aandacht voor passende oplossingen.
    We staan klaar voor alle onderwijsinstellingen: stabiel, 
    in ontwikkeling of in moeilijkheden. Landelijk voor het po, 
    vo, mbo en hbo. Bezoek onze site of neem vrijblijvend 
    contact met ons op.

Burgemeester Stramanweg 63  |  1191 CX Ouderkerk a/d Amstel  |  Telefoon (020) 737 00 61  |  info@scolix.nl  |  www.scolix.nl

INTERIM SEARCH CONSULT
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Gastartikel | 

In de onderwijswereld leven 

verschillende misvattingen 

over de inzet van een tijdelijk 

leidinggevende. Zo wordt 

vaak gedacht dat de bemid-

deling via een bureau per 

definitie duur is. Dat hoeft 

niet zo te zijn. Een gespecialiseerd bureau brengt nu juist de kennis, 

ervaring en het netwerk mee om binnen het vooraf afgesproken 

financiële kader de meest geschikte kandidaten voor te stellen. 

Opwaaiend stof

Een tweede aarzeling kan ontstaan door het beeld dat een interimmer

met veel tamtam wordt binnengehaald, de boel flink opschudt om de 

organisatie vervolgens in chaos achter te laten. Dit schrikbeeld botst 

volledig met de waarde die in het onderwijs gehecht wordt aan conti-

nuïteit. Toch kan het, afhankelijk van de situatie waarin de organisatie 

zich bevindt, juist goed en nodig zijn om flink stof te doen opwaaien. 

En dat is voor iemand die tijdelijk aan de organisatie verbonden is 

veel eenvoudiger dan voor iemand die voor lange termijn aan boord 

is. Naast de primaire taken kan aan de interimmer ook een tweede 

opdracht meegegeven worden. Bijvoorbeeld het maken van een 

analyse van de teamcultuur, het rapporteren over personeelsdossiers, 

het maken van de formatieplanning, het in beeld brengen van de 

onderwijskwaliteit of het verbeteren van vastgestelde tekortkomingen. 

Juist door de brede ervaring in het onderwijs kan een goede interim-

mer in korte tijd ontwikkelpunten in kaart brengen en aanpakken. 

Verwachtingenmanagement

Tijdelijk leiderschap in het onderwijs is een specialisme op zichzelf, en 

dat geldt ook voor de selectie van de juiste kandidaat. Als er binnen 

de organisatie behoefte is aan project- of overbruggingsmanagement, 

zijn andere kwaliteiten nodig dan bij verander- of crisismanagement. 

Hierin verschilt het primair onderwijs niet van voortgezet of beroeps-

onderwijs. Het bemiddelings-

bureau ondersteunt bij die 

keuze door het voordragen van 

meerdere kandidaten. Door een 

nauwe samenwerking tussen 

opdrachtgever, bureau en kandi-

daat, komen verwachtingen ook 

gedurende het verloop van de opdracht helder in beeld en wordt het 

gewenste resultaat geborgd. 

ScoliX Profiel

Ter voorbereiding op de selectie van de juiste kandidaat, werken wij 

met ons unieke ScoliX Profiel. Hierin leggen we in korte tijd de kern-

criteria van de ideale kandidaat (bijvoorbeeld ook op het gebied van 

identiteit) vast, evenals de opdrachtformulering. De opdrachtgever 

valideert dit profiel, waarna we het vertrouwelijk ter beschikking 

stellen aan enkele geschikte kandidaten. Vervolgens stellen we twee 

kandidaten die passen in het profiel en het zakelijk kader voor aan 

de opdrachtgever. We blijven bewust ook ná de selectie van de 

interimmer betrokken. Het regelmatig monitoren van de voortgang 

vormt een wezenlijk onderdeel van onze werkwijze. 

Draagvlak

Een leidinggevende werkt per definitie niet op een eiland. Juist in het 

onderwijs is de relatie met het team cruciaal voor het welslagen van 

de opdracht. Dit is één van de redenen dat er bij bemiddeling door 

ScoliX op aangedrongen wordt om vanaf het begin de medezeggen-

schapsraad of een vertegenwoordiging van het team te betrekken. 

Met het juiste draagvlak bereikt de interimmer niet alleen gemakkelij-

ker de gestelde doelen, maar maakt hij ook de weg vrij voor een meer 

permanente oplossing.  �

Optimaal resultaat met 
een interim schoolleider 
HET BENOEMEN VAN EEN INTERIMMER OP EEN LEIDING-

GEVENDE POSITIE, IS NIET VOOR IEDERE ONDERWIJSOR-

GANISATIE EEN VANZELFSPREKENDE KEUZE. TOCH KAN 

BIJ EEN GOEDE TOEPASSING INTERIM LEIDERSCHAP EEN 

EFFECTIEF 'INSTRUMENT' ZIJN. 

Gastartikel door ScoliX
door drs. Marcel Bos

E marcelbos@scolix.nl 

T (020) 737 00 61
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Unicoz 
Onderwijsgroep
ROEL VAN LEERDAM IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE 

VAN BESTUUR VAN DE UNICOZ ONDERWIJSGROEP TE 

ZOETERMEER. HIJ GAAT IN OP DE ONTWIKKELINGEN IN 

HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS
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Klantinterview | 

Kunt u iets vertellen over de Unicoz 
Onderwijsgroep?

De Unicoz onderwijsgroep is de grootste onderwijsorganisatie voor funderend onderwijs in 

Zoetermeer en verzorgt onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Wij staan voor uniek 

en vernieuwend kwaliteitsonderwijs in alle wijken van Zoetermeer. De onderwijsgroep is verantwoor-

delijk voor 22 basisscholen, één ;school voor speciaal basisonderwijs en het Oranje Nassau College; 

en brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Op onze scholen is ruimte voor ieders 

talent en identiteit, gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar Unicoz 
de komende jaren voor staat? 
Kwaliteit en continuïteit zijn de twee pijlers waar het nu en in de toekomst over gaat en zal gaan. De 

continuïteit van ons bestaan is niet vanzelfsprekend. Ouders en leerlingen kijken steeds kritischer 

naar scholen en besturen; doen ze het allemaal op de juiste manier?

Voor de scholen en het bestuur is het geen eenvoudige opgave om dan jezelf te blijven en niet met 

alle (maatschappelijke) winden mee te waaien. Kun je trouw blijven aan je eigen uitgangspunten, 

waarden en normen die je in het onderwijs wilt vormgeven? En dit alles in een klimaat waarbij politici 

tegenwoordig hun ‘geluk’ zoeken bij ranglijstjes en toetsen. ‘Eigen geluid’ laten horen en zien – in de 

vorming van leerlingen – zal een belangrijke uitdaging zijn voor de komende jaren. Daarmee kunnen 

we onze kwaliteit aantonen en onze continuïteit waarborgen.

Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs inge-
voerd, wat is uw mening over deze ontwikkeling? 
Niemand kan naar mijn mening tegen passend onderwijs zijn. Ieder kind verdient zijn eigen plek en 

de aandacht die het nodig heeft om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Daar hoor ik in het onder-

wijs ook geen andere geluiden over. Veelal gaat de kritiek – op de invoering van passend onderwijs 

– over de wijze waarop dit vanuit de politiek ingevoerd moet worden.

We praten dan over de snelheid en financiering waarmee dit gepaard gaat. We zijn echter de tijd 

voorbij om daarover nu nog het debat te voeren. Passend onderwijs is een gegeven en we zullen 

moeten roeien met de riemen die we hebben. Voor de kinderen moet het een verbetering zijn, dat is 

het uitgangspunt en daar gaan we als Unicoz dan ook voor. 
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Wat vindt u hiervan?
Het is jammer dat het verscherpte externe toezicht voortgekomen is uit diverse misstanden binnen 

een aantal organisaties. Daardoor is er een sfeer van wantrouwen onstaan tussen de externe toezicht-

houder en onderwijsorganisaties. In gesprekken met de inspectie wijs ik daar regelmatig op. Natuurlijk 

zullen alle scholen gaan voldoen aan de externe eisen, want zo slim zijn leraren en schoolbesturen wel. 

Niemand wil namelijk het predicaat zwak of zeer zwak op zijn naam hebben. Of daarmee de gewenste 

kwaliteit van het onderwijs die nodig is voor de ontwikkeling van ieder individu ook bereikt wordt, is 

uiterst twijfelachtig. Bovendien gaat het hierbij om een “smalle” kwaliteitsnorm. Zoals het externe 

toezicht nu vorm gaat krijgen, wordt het allemaal helaas nog erger. Voortaan is een school (zeer) zwak, 

voldoende, goed of excellent.

Voor  'goed' en 'excellent' worden meer en nieuwe normen ontwikkeld op het terrein van onder meer 

het onderwijsproces, het schoolklimaat en veiligheid. De onderwijsinspectie gaat aangeven op welke 

gebieden een school kan verbeteren en op welke termijn dit gerealiseerd kan zijn.

Zo’n beoordelingssystematiek kan volgens mij niet, het is wat mij betreft dan ook buitengewoon onge-

wenst. Het is aan scholen zelf om vanuit hun visie te bepalen wat goed of excellent onderwijs is en 

zich daarover te verantwoorden. Dat heet vrijheid van onderwijs. Nu wordt er helaas verder gewerkt 

aan een systeem dat nog meer achterdocht ademt. De overheid dient zich in haar toezicht te beperken 

tot de deugdelijkheidseisen. 

Over het interne toezicht valt denk ik zeker zoveel te zeggen. Met de wettelijke verplichting van het 

scheiden van bestuur en toezicht, is niets gezegd over de aanscherping van het interne toezicht. Het 

aanbrengen van de genoemde scheiding is slechts de vorm. Uit ervaring weet ik dat veel toezichthou-

ders en bestuurders worstelen met de vraag hoe het interne toezicht ingericht moet worden. Zeker nu 

de roep in het politieke veld om ook toezichthouders aan te kunnen spreken bij het falen van een orga-

nisatie, steeds heftiger wordt. Binnen Unicoz heeft de Raad van Toezicht samen met het College van 

Bestuur veel tijd gestoken in het op orde krijgen van het interne toezichtkader. Ik vind dat een goede 

zaak want schoolbestuurders hebben een kritische partner nodig die zo onafhankelijk mogelijk toeziet 

op al datgene wat zich binnen een organisatie afspeelt. Dat komt zowel de continuïteit als de kwaliteit 

van het onderwijs ten goede en daarmee de belangen van de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. 

Daar waar het uiteindelijk allemaal over gaat!

Hoe ervaart u de relatie met Van Ree Accountants?
Na vele jaren gebruikt te hebben gemaakt van een andere accountant heeft de Raad van Toezicht 

enkele jaren geleden besloten regelmatig van accountant te wisselen. De laatste wisseling had tot 

gevolg dat we met Van Ree in zee zijn gegaan. Dat bevalt ons tot op heden prima. Zij kwamen met een 

nieuwe frisse kijk op onze organisatie waarmee wij ons voordeel doen. Zo heeft Van Ree bijvoorbeeld 

als sparringpartner gediend voor de Raad van Toezicht bij het opstellen van de financiële paragraaf in 

het toezichtkader. Welke (toezicht) uitgangspunten geeft de Raad van Toezicht het College van Bestuur 

mee? Zijn deze relevant voor een gezonde bedrijfsvoering, passen ze in het externe toezicht en geven 

ze het College van Bestuur toch voldoende handelingsvrijheid? Van de uitkomsten hiervan plukken we 

nog dagelijks de vruchten.  Ook in de relatie die wij hebben met ons externe administratiekantoor heb-

ben wij voordeel van de goede contacten die wij hebben met Van Ree. Kortom, tot op heden is onze 

keuze een goede geweest. �

HET ONDERWIJS HEEFT DE AFGELOPEN JAREN TE MAKEN GEKREGEN MET VERSCHERPTE 

MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN INTERN EN EXTERN TOEZICHT. 
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Colofon | 

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

Colofon.
Reeducatief is een uitgave van Van Ree Accountants. Ondanks de zorgvuldige wijze waarop 

onze bericht geving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. Van Ree Accountants 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. 

Voor nadere informatie over de onderwerpen in deze uitgave kunt u contact opnemen met 

uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en
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Van Ree Accountants & KRB ] reclame
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KRB ] reclame
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4.000 exemplaren

Advertentieverkoop:
Wilt u adverteren in Reeducatief? 
Neem contact op met KRB ] reclame voor 
de tarieven en technische specificaties 
via info@krbreclame.nl.



| Voorwoord>>

| Reeducatief. Oktober 201436 

De VBS staat voor diversiteit in het onderwijs. Wij willen dat scholen hun eigen 
koers kunnen varen, en helpen hen daarbij. Met concrete antwoorden, scherpe 
adviezen en frisse ideeën die scholen verder brengen, zodat zij zich kunnen 
blijven onderscheiden met vernieuwend onderwijs. 

Wij zijn er voor de professional én de vrijwilliger binnen de school. Zij kunnen bij 
ons terecht voor hulp bij vraagstukken als:

· een school met nieuw pedagogisch concept starten 
· dilemma’s binnen het bestuur en toezicht oplossen
· positionering versterken (binnen én buiten de school)
· omgaan met regeldruk: wat moet, en wat kan?
· grote of kleine krimp: samenwerken of samengaan?

Diversiteit tussen en binnen scholen is ons vertrekpunt, 
unieke en slimme oplossingen die werken voor de school zijn het resultaat.  

Vraagbaak,  
critical friend  
en adviseur  
voor professionals &
     vrijwilligers binnen
               de school               de school               de school

VBS
070 331 52 52 | vbs@vbs.nl | www.vbs.nl


