
1 

Inhoudelĳ k. 
DOOR DRS. JAAP BERGMAN RA EN MR. DRS. GERLOF DE JONG RA

“Om goed verantwoording af te leggen 
over toezicht houden is het essentieel 
eerst inzicht te hebben in de inhoud van 
het toezicht houden.”
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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 

staat het thema ‘verantwoorden’ centraal. Het 

betreft de volgende onderwerpen:

• Afleggen van horizontale verantwoording 

in het licht van de governancecodes

• Continuïteitsparagraaf

• Verantwoording door samenwerkings-

verbanden

• Intern afleggen van verantwoording en 

de relatie met planning en control

• Het verslag van de raad van toezicht

Daarnaast zijn enkele interessante artikelen van 

gastschrijvers opgenomen. Ook is er een artikel 

van collega Arjan van der Bok opgenomen over 

vennootschapsbelastingplicht voor onderwijs-

instellingen. 

Tot slot geven een tweetal klanten in een interview 

hun visie op de ontwikkelingen in het onderwijs.

Wij wensen u veel leesplezier toe en vertrouwen 

erop dat u uw voordeel met deze uitgave 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 organisatie mee te maken heeft? Schroom 

dan niet om contact op te nemen met een van 

onze accountants/adviseurs. U vindt hun gegevens 

op pagina 35. Naast deze uitgave informeren wij 

onze relaties ook middels onze website (www.

onderwijsaccountant.nl) en onze digitale nieuws-

brieven. Bent u nog niet geabonneerd op onze 

digitale nieuwsbrief voor onderwijsinstellingen? 

Meld u dan aan voor een gratis abonnement via 

bovengenoemde website. �

Onderwijsinstellingen 
en verantwoorden

DE AFGELOPEN JAREN IS ER HET NODIGE VERANDERD OP HET GEBIED VAN EXTERNE VERANTWOORDING 

DOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. DE CONTINUÏTEITSPARAGRAAF IS INGEVOERD, DE MINISTER VAN OCW 

EIST DAT INSTELLINGEN DIE DAT NOG NIET DEDEN HUN JAARVERSLAGEN OPENBAAR MAKEN OP DE INSTEL-

LINGSWEBSITE EN DE REGELING JAARVERSLAGGEVING ONDERWIJS IS HET AFGELOPEN JAAR AANGEPAST.  

DAARNAAST VRAAGT OOK DE INTERNE VERANTWOORDING STEEDS MEER AANDACHT.  

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur-partner
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Inleiding
Na twee jaar met de continuïteitsparagraaf gewerkt te hebben is het 

goed om terug te kijken en na te gaan of de continuïteitsparagraaf 

aan de verwachtingen voldoet en of het doel bereikt is. Tevens zullen 

we in dit artikel ingaan op de vraag hoe de onderwijsinstellingen met 

de continuïteitsparagraaf om moeten gaan en hoe ze er ook voor 

henzelf profijt uit kunnen trekken.

De eisen die gesteld worden aan de continuïteitsparagraaf zijn opge-

nomen in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en in de 

gegevensset die door het ministerie van OCW is vastgesteld. De vol-

gende zaken moeten in de continuïteitsparagraaf worden opgenomen:

• kengetallen (leerlingenaantallen en personele bezetting)

• meerjarenbalans met toelichting

• meerjarenraming van baten en lasten met toelichting

• rapportage over het risicobeheer

• overzicht van risico’s en onzekerheden

• rapportage van de interne toezichthouder

Meerjarenprognose
Bij het aansturen van een organisatie is vooruitkijken belangrijker 

dan terugkijken. Door vooruit te kijken kun je eerder bijsturen als 

dat nodig is. Dit geldt zowel voor bestuurders als voor interne en 

externe toezichthouders. Uit dat oogpunt is de continuïteitsparagraaf 

een belangrijk onderdeel van het jaarverslag. Het nut van een continu-

iteitsparagraaf staat of valt uiteraard met de kwaliteit ervan. Als de in 

de continuïteitsparagraaf opgenomen gegevens onbetrouwbaar zijn, 

dan verliest deze haar waarde en kan de continuïteitsparagraaf zelfs 

contraproductief werken. Het is dan ook noodzakelijk dat de 

De continuïteitsparagraaf: 
een lust of een last?

IN 2013 HEEFT HET MINISTERIE VAN OCW DE CONTINUÏTEITSPARAGRAAF ALS ONDERDEEL VAN HET JAAR-

VERSLAG GEÏNTRODUCEERD. DIT WAS DE REACTIE VAN DE MINISTER OP DE FINANCIËLE PROBLEMEN 

BIJ ENKELE VOORAL GROTE ONDERWIJSINSTELLINGEN, DIE NIET TIJDIG DOOR DE INSPECTIE VAN HET 

ONDERWIJS WAREN ONDERKEND. MET DE CONTINUÏTEITSPARAGRAAF ZOU DE INSPECTIE EERDER EN BETER 

INZICHT IN HET FINANCIËLE REILEN EN ZEILEN VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN MOETEN KRIJGEN

door Marien Rozendaal RA

| Inhoudelijk
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continuïteitsparagraaf ontleend is aan de planning- en controlcyclus. 

Dit houdt in dat het geen losstaand document is dat ter gelegenheid 

van het jaarverslag wordt opgesteld omdat het moet, maar het dient 

een samenvatting te zijn van datgene wat intern bij een goed functio-

nerende planning- en controlcyclus al aanwezig is.

U dient uw planning- en controlcyclus op orde te hebben; de con-

tinuïteitsparagraaf is in feite de samenvatting daarvan. Een goede 

planning- en controlcyclus omvat onder andere betrouwbare meer-

jarenbegrotingen (niet alleen van baten en lasten, maar ook balansen, 

investeringen, onderhoud, liquiditeitsontwikkeling en dergelijke), 

adequaat risicobeheer en betrouwbare managementrapportages die 

vergezeld gaan van goede analyses en toelichtingen.

Een vraag die naar boven komt is of het een probleem is als de 

realisatie in enig jaar significant afwijkt van de prognose zoals die in 

de continuïteitsparagraaf was opgenomen, of als door de jaren heen 

sterke afwijkingen optreden in de gegevens zoals die in de achtereen-

volgende continuïteitsparagrafen waren opgenomen. Terecht schrijft 

het ministerie in haar brief van 6 maart 2015, waarin zij nader ingaat 

op de eerste ervaringen met de continuïteitsparagraaf, dat dit inherent 

is aan het inschatten van toekomstige ontwikkelingen. Zij verlangt 

dan ook geen analyse van de verschillen tussen de opeenvolgende 

continuïteitsparagrafen. Wij zijn van mening dat de continuïteitspara-

graaf geen wiskundig hoogstandje behoeft te zijn. Belangrijk is dat u 

uw eigen planning- en controlcyclus en de interne beheersing op orde 

hebt. Dit maakt het verschil tussen een financieel gezonde organisatie 

en een financieel zorgenkindje. Als u uw planning en control op orde 

hebt, is de continuïteitsparagraaf in feite niet anders dan overschrij-

ven van wat u intern al voorhanden hebt. Als u veel inspanning moet 

leveren om een goede continuïteitsparagraaf op te leveren, is dit een 

sterke indicatie dat u uw planning en control niet op orde hebt en 

adviseren wij u hier de nodige aandacht aan te schenken.

Voorts is het belangrijk dat er bij de continuïteitsparagraaf een goede 

toelichting aanwezig is. De minister merkt op dat hieruit de profes-

sionaliteit van het bestuur blijkt. Als een goede toelichting ontbreekt, 

is de waarde van de continuïteitsparagraaf beperkt. Er kan zelfs een 

verkeerd beeld ontstaan bij de stakeholders als de cijfers meer vragen 

oproepen dan beantwoorden. Een goede toelichting bestaat onder 

andere uit:

• onderbouwing/weergave van de gehanteerde uitgangspunten

• toelichting op de verwachte leerlingen- of studentenaantallen

• toelichting op de verwachte ontwikkeling van de personeels-

omvang en met name als deze ontwikkeling niet synchroon 

loopt met de ontwikkeling van het aantal leerlingen

• toelichting op investeringsplannen, onderhoud en de financiering 

daarvan

• toelichting op (ontwikkeling van) het eigen vermogen en de 

voorzieningen

• toelichting op de effecten van de ontwikkeling van het aantal 

leerlingen of studenten op de exploitatie, waaronder de 

consequenties hiervan voor de baten en de (personeels-)kosten 

en de huisvesting

• toelichting op de derde geldstroom (met name van belang voor 

mbo, hbo en wo)

Van belang is ook dat de gegevens consistent zijn. Zo zal er bijvoor-

beeld een logisch verband moeten zijn tussen de ontwikkeling in de 

balans en de resultaatontwikkeling en de investeringsplannen.

De inspectie constateerde bij haar themaonderzoek ook dat veel 

instellingen nog niet beleidsrijk begroten. Als in de toekomstparagraaf 

van het jaarverslag belangrijke toekomstige beleidsvoornemens staan, 

zullen deze haar weerslag moeten vinden in de meerjarenbegroting. 

De meerjarenbegroting is niet alleen een doortrekken van het 

verleden, waarbij wat aanpassingen gedaan worden uit hoofde van 

leerlingenontwikkeling, cao-ontwikkelingen, inflatie en andere externe 

ontwikkelingen. De meerjarenbegroting zal ook inzicht moeten geven 

in de gevolgen van het voorgenomen beleid. Hiermee kan een instel-

ling vooral ook laten zien dat zij een professionele organisatie is die 

weet waar zij mee bezig is en ‘in control’ is.

De meerjarenbegroting 
zal ook inzicht moeten 
geven in de gevolgen van 
het voorgenomen beleid.
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Risicobeheer
Ten aanzien van het risicobeheer en de weergave van de risico’s zijn 

de volgende aandachtspunten van belang:

• Vermeld de belangrijkste specifieke risico’s voor uw organisatie 

en maak deze concreet in plaats van alleen een opsomming te 

geven van de terreinen waar zich mogelijk risico’s kunnen voor-

doen.

• Geef aan wat de kans en impact is van mogelijke risico’s. 

Vermeld ook wat de impact van belangrijke risico’s is op de 

continuïteit van de organisatie en het onderwijs.

• Geef aan wat het bestuur doet aan risicobeheersing. Anders 

gezegd: welke maatregelen treft het bestuur om de risico’s en 

de gevolgen daarvan te verminderen c.q. te voorkomen.

Themaonderzoek – evaluatie
De Inspectie van het Onderwijs heeft begin dit jaar een onderzoek 

ingesteld naar de continuïteitsparagrafen die waren opgenomen in de 

jaarrekeningen 2013 van de onderwijsinstellingen. De jaar verslagen 

van alle onderwijsinstellingen zijn onderzocht, waarbij bij 64 jaar-

verslagen een verdiepend onderzoek heeft plaatsgevonden. Uit het 

onderzoek bleek dat nog niet alle instellingen in het jaarverslag over 

2013 een continuïteitsparagraaf hadden opgenomen. Zo had 5 pro-

cent van de so-besturen, 6 procent van de po-besturen en 7 procent 

van de vo-besturen nog geen continuïteitsparagraaf in het jaarverslag 

opgenomen. Van de instellingen die wel een continuïteitsparagraaf 

hadden opgenomen was een relatief groot deel niet volledig. Uit 

onderstaande grafiek blijkt in hoeveel procent van de jaarverslagen 

een bepaald onderdeel wel was opgenomen.

Bij de interpretatie van hiervoor genoemde uitkomsten moet in ogen-

schouw genomen worden dat het jaar 2013 het eerste jaar was dat de 

continuïteitparagraaf opgenomen moest worden. Het ministerie had 

aangegeven dit eerste jaar als een soort overgangsjaar te beschouwen 

waarbij zij er begrip voor had als nog niet alle gegevens opgenomen 

waren. Ook zijn er behoorlijke verschillen tussen de diverse sectoren, 

waarbij de sectoren so, po en vo het minst goed scoren en de secto-

ren mbo, hbo en wo beduidend beter scoren. De inspectie heeft van 

64 jaarverslagen de continuïteitsparagraaf op inhoud beoordeeld en 

komt tot de conclusie dat twee derde van de continuïteitsparagrafen 

niet voldoende is qua inhoud. Het gaat dan vooral om het niet toerei-

kend zijn of soms zelfs het ontbreken van de vereiste toelichtingen op 

bijvoorbeeld de meerjarenbalans en de meerjaren staat van baten en 

lasten.

Tijdens onze controles over 2014 constateerden wij bij onze cliënten 

een belangrijke verbetering, zowel qua volledigheid als qua inhoud 

van de continuïteitsparagrafen. Kennelijk hebben veel instellingen 

het eerste jaar duidelijk als een overgangsjaar gezien. Ook het feit 

dat wij onze cliënten in het kader van onze natuurlijke adviesfunctie 

aanwijzingen hebben gegeven hoe zij met de continuïteitsparagrafen 

behoren om te gaan zal hierbij een rol hebben gespeeld.

Een van de belangrijke vragen is natuurlijk of de continuïteitsparagraaf 

aan de verwachtingen voldoet. In het najaar 2014 en het voorjaar 

2015 heeft er tweemaal een evaluatieoverleg plaatsgevonden tussen 

betrokken partijen, zoals onderwijsinstellingen, sectororganisaties, 

accountants en inspectie, om vast te stellen of de continuïteitspa-

ragraaf voldoet aan de verwachtingen en werkbaar is. De algehele 

Bron: themaonderzoek continuïteitsparagrafen in jaarverslagen 2013, van Inspectie van het Onderwijs

KG = kengetallen 

MB = meerjarenbalans 

MBenL = meerjaren baten en lasten 

RR = rapportage risicobeheer 

RenO = risico's en onzekerheden 

RVT = rapportage interne toezichthouder
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conclusie was dat de continuïteitsparagraaf op hoofdlijnen voldoet en 

meer inzicht geeft in de financiële positie van de instellingen. In het 

najaar van 2015 zal het ministerie nog een brief naar de instellingen 

sturen met enkele kleinere aanpassingen in de continuïteitsparagraaf, 

waaronder een samenvoeging van de gegevenssets van de diverse 

sectoren.

Aanbevelingen instrumentarium
Het ministerie heeft naar aanleiding van de evaluatie en het thema-

onderzoek ook enkele verbeteringen van het huidige instrumentarium 

voorgesteld c.q. verduidelijkingen gegeven:

• De onderdelen worden niet altijd in de continuïteitsparagraaf 

zelf opgenomen, maar elders in het jaarverslag. In dat geval 

verdient het de voorkeur dat in de continuïteitsparagraaf naar 

het betreffende onderdeel in het jaarverslag wordt verwezen.

• Niet bij elk onderdeel van de continuïteitsparagraaf wordt in 

de regelgeving aangegeven of een cijfermatige dan wel een 

tekstuele toelichting wordt verlangd. De voorkeur gaat uit naar 

een tekstuele toelichting in plaats van alleen een cijfermatige 

toelichting.

• Bij instellingen met een geconsolideerde jaarrekening gaat de 

voorkeur ernaar uit dat de meerjarenbegroting op het hoogste 

consolidatieniveau wordt weergegeven met aanvullend een 

enkelvoudige meerjarenbegroting.

Conclusie
Samenvattend kunnen we stellen dat de continuïteitsparagraaf een 

nuttig instrument is om stakeholders meer inzicht te geven in de toe-

komstige financiële positie van de instelling. Belangrijk is dat de plan-

ning- en controlcyclus zo is ingericht dat u ‘in control’ bent en dat het 

opstellen van de continuïteitsparagraaf daardoor weinig tijd en moeite 

kost. Tot slot attenderen wij u erop dat u de continuïteitsparagraaf 

dient te voorzien van goede tekstuele toelichtingen. Onze adviseurs 

zijn u graag van dienst bij het inrichten van een goede planning- en 

controlcyclus en het opstellen van de continuïteitsparagraaf.  �
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HOE GAAT UW SCHOOL OM 
MET VEILIGHEID EN INTEGRITEIT?

V&I-LOKET, 24/7 telefonisch en online bereikbaar, 100% VERTROUWELIJK bij calamiteiten, 
veiligheidsproblemen of schending van integriteit

WEERBAARHEIDSTRAINING en training GEDRAGSPROFILERING voor PERSONEELSLEDEN

ICT OPLOSSINGEN kennistools pedagogiek en incidenten registratie

Audit VEILIGHEIDSPLAN, inclusief verbeterrapportage

Adviestraject en training voor een VEILIG ONDERWIJSKLIMAAT en een POSITIEVE 
SCHOOLCULTUUR

PREVENTIE EN AANPAK van GEDRAGSPROBLEMEN, pesten en huiselijk geweld

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE om veiligheid en integriteit bespreekbaar te maken 
onder leerlingen

SOCIAL MEDIA MONITORING, met aandacht voor technische en sociale aspecten

»

»

»

»

»

»

»

»

V&I Educatie neemt u de zorg over veiligheid en integriteit uit handen. 
Wij bieden:

WWW.VI-EDUCATIE.NL  |  INFO@VI-EDUCATIE.NL
V&I Educatie is een samenwerking tussen Driestar educatief (www.driestar-educatief.nl) en Restment (www.restment.com).  
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door Martin Knook

E info@VI-Educatie.nl  

T (088) 0118 826

Op scholen komen elke dag veel 

verschillende mensen samen om 

te werken en te leren. Als iedereen 

op een opbouwende manier met 

elkaar omgaat, komen veiligheid en 

integriteit niet in gedrang. Helaas 

is de praktijk weerbarstiger...

Pesten 

Bij sociale veiligheid denken veel mensen al snel aan pesten. Dit is 

niet verwonderlijk, aangezien de laatste jaren de aandacht voor pes-

ten op school is toegenomen. Ook in de nieuwe wet speelt dit onder-

werp een grote rol. Zo zijn scholen verplicht een coördinator aan te 

stellen die het antipestbeleid uitvoert en aanspreekpunt is voor zowel 

leerlingen als ouders.

 

Radicalisering 

De aard en uitingsvormen van radicalisering kunnen heel divers zijn. 

Dat maakt het voor docenten en andere personeelsleden lastig om de 

signalen van afwijkend gedrag vroegtijdig te signaleren. Op dit gebied 

is dan ook deskundigheid vereist om de juiste maatregelen te treffen. 

Het signaleren en classificeren van afwijkend gedrag is onder meer bij 

bovenstaande uitdagingen van groot belang. Dit afwijkende gedrag 

is namelijk een uiting van iemands persoonlijke toestand en daarbij 

mogelijk een voorspelling van wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Schoolklimaat 

De leerlingen van uw school moeten straks op een goede manier in 

de samenleving staan. Daarvoor moeten zij een juiste houding en 

praktische vaardigheden ontwikkelen. De school is een oefenplaats: 

leerlingen oefenen zich in actief burgerschap en sociale integratie. 

Docenten hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. De normen 

en waarden, houdingen en vaardigheden die leerlingen meekrijgen, 

zijn niet alleen bepalend voor hun eigen vorming en ontwikkeling. 

Samen vormen zij ook de basis voor een veilige omgeving om te leren 

en te werken. 

ICT Ondersteuning 

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet sociale veiligheid is de 

registratie van incidenten en ondernomen maatregelen. V&I biedt een 

mogelijkheid voor scholen om incidenten en opvallend gedrag te regi-

streren in een webbased omgeving. Met behulp van het programma 

wordt er een database aan gegevens opgebouwd wat laat zien in 

welke mate (niet) succesvol wordt gewerkt aan sociale ontwikkeling 

en sociale veiligheid. 

Social Media 

De interactie op social media heeft de afgelopen jaren een grote 

vlucht genomen. Zowel leerlingen als het personeel zijn veelvuldig 

actief op de diverse kanalen. Het monitoren van deze vorm van com-

municatie is in deze moderne tijd van groot belang. Het beoordelen 

en inschatten van eventuele alarmerende communicatie is een exper-

tise waar de specialisten van V&I afgelopen jaren veel ervaring in heb-

ben opgedaan.

V&I Educatie

V&I Educatie is een samenwerking tussen Driestar educa-

tief en Restment BV. De consultants van Restment hebben veel nati-

onale en internationale ervaring op het gebied van risicobeperking, 

security management, educatie, investigation en als gecertificeerd 

extern vertrouwenspersoon. Driestar educatief zet zich als praktijk-

gericht kenniscentrum in voor kwalitatief goed christelijk onderwijs 

in binnen- en buitenland. De twee organisaties hebben binnen V&I 

Educatie hun krachten gebundeld om scholen een totaalpakket te 

bieden waarmee zij werken aan het waarborgen van veiligheid en 

integriteit. �

Nieuwe wet Sociale Veiligheid 
per augustus 2015
DE NIEUWE WET SOCIALE VEILIGHEID SCHRIJFT VOOR DAT SCHOLEN ACTIEF 

MOETEN WERKEN AAN WAARBORGING VAN EEN SOCIAAL VEILIGE OMGEVING. 

HOEWEL DIT BINNEN VRIJWEL IEDERE SCHOOLMISSIE PAST, IS DE UITVOERING 

IN DE PRAKTIJK VAAK GEEN VANZELFSPREKENDHEID. 

Gastartikel door 
V&I Educatie
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Er wordt op verschillende gebieden verantwoording afgelegd aan de 

deelnemende besturen, aan ouders, aan subsidieverstrekkers en aan 

andere stakeholders. In dit artikel gaan we niet in op het dagelijks 

intern afleggen van verantwoording, maar in het bijzonder op het 

afleggen van externe verantwoording in de vorm van het jaarlijkse 

bestuursverslag en de jaarrekening. Dit onderwerp vraagt, zeker na 

de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014, bijzondere 

aandacht. In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en samenwerkings-

verbanden in het voortgezet onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 ontvangen de samenwerkingsverbanden de 

financiële middelen voor passend onderwijs. Net als iedere andere 

onderwijsinstelling zijn de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) 

en de Richtlijnen jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 660 op 

samenwerkingsverbanden van toepassing. Dat houdt in dat de in de 

regelgeving voorgeschreven onderwerpen inclusief de continuïteits-

paragraaf in het jaarverslag behandeld moeten worden. 

Omdat de activiteiten van een samenwerkingsverband verschillen van 

die van “reguliere” onderwijsinstellingen en 2014 het eerste jaar is dat 

de samenwerkingsverbanden “nieuwe stijl” zich moesten verantwoor-

den vraagt dit de nodige creativiteit. In de factsheet financiële verant-

woording voor samenwerkingsverbanden van het ministerie van OCW 

van juli 2014, worden er een aantal nuttige handreikingen gedaan.

In de eerste plaats dient in het jaarverslag een goede koppe-

ling gemaakt te worden met het ondersteuningsplan. In dit 

ondersteunings plan zijn de plannen en de doelstellingen van het 

samenwerkingsverband geformuleerd. In het jaarverslag kan aan-

gegeven worden in hoeverre de plannen en doelstellingen gerealiseerd 

zijn. Het verdient aanbeveling om dit zo concreet mogelijk te doen en 

liefst onderbouwd met kwantitatieve gegevens.

Daarnaast dient het samenwerkingsverband verantwoording af te leg-

gen over het hele beleid en alle resultaten. Samenwerkingsverbanden 

zijn complexe organisaties met veel participanten en belanghebben-

den. In dit krachtenveld is het samenwerkingsverband zelf verant-

woordelijk voor een dekkend aanbod van voorzieningen in de regio. 

En wie verantwoordelijk is moet ook verantwoording afleggen. Het 

samenwerkingsverband moet dus weten welk resultaat is behaald met 

de middelen die, in overeenstemming met het ondersteuningsplan, 

zijn verdeeld. Ook moet het samenwerkingsverband zich, ondanks dat 

zij de gelden niet op haar eigen rekening ontvangt, verantwoorden 

over de middelen voor de plaatsing van leerlingen op het (voortgezet) 

speciaal onderwijs.

Het zal duidelijk zijn dat, omdat de informatie uit vele bronnen moet 

komen, deze verantwoording niet eenvoudig is en om strakke 

afspraken met de deelnemende besturen vraagt. Het gaat daarbij niet 

alleen om harde maar ook om zachte informatie. De planning- en 

control cyclus dient daarom niet alleen financieel maar ook kwalitatief 

ingericht te zijn. Hierbij kunnen onder andere de volgende 

DAT SAMENWERKINGSVERBANDEN VERANTWOORDING MOETEN AFLEGGEN IS IETS VANZELFSPREKENDS. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN GAAN OM MET PUBLIEK GELD, DAAROM IS HET OOK LOGISCH DAT ZIJ 

PUBLIEK VERANTWOORDING AFLEGGEN OVER DE BESTEDING VAN DEZE GELDEN EN HET DOOR HEN 

GEVOERDE BELEID. 

door drs. Jaap Bergman RA

| Inhoudelijk

Verantwoording 
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onderwerpen aan de orde komen:

• realisatie van het overeengekomen niveau van basisonder-

steuning (bijvoorbeeld door het meten van de IB-formatie)

• worden de arrangementen doeltreffend en effectief toegekend? 

(meten van doorlooptijden en tevredenheidsonderzoeken)

• worden de arrangementen kwalitatief goed uitgevoerd zodat de 

leerlingen de gestelde leerdoelen bereiken? (dit kan bijvoorbeeld 

gemonitord worden door het monitoren van de aard en omvang 

van de arrangementen en het meten van de realisatie van de 

beoogde resultaten)

• monitoren van het proces van toekennen 

toelaatbaarheidsverklaringen

• beschikken alle (vo-)scholen over een trajectgroep?

• hoe verloopt de terugplaatsing van leerlingen van het (v)so na 

afloop van de procedure rond de toelaatbaarheidsverklaring

• het aantal “thuiszitters”

• het aantal, de inhoud en de uitkomsten van beroeps- en 

bezwaarprocedures

• spreiding en doorstroom in het onderwijs

Dit zijn uiteraard slechts een aantal voorbeelden van zaken waarover 

(periodiek) gerapporteerd moet worden. Zoals reeds eerder aangege-

ven, is het vooral belangrijk dat er een koppeling is tussen de verant-

woording en de doelstellingen in het ondersteuningsplan en er inzicht 

wordt verschaft in de zogenaamde Plan – Do – Check – Act-cyclus. 

Zo ontstaat er een samenhangend geheel van het systematisch 

opstellen, meten en evalueren van doelstellingen, activiteiten en 

resultaten en bijbehorende bestedingen. In dit kader is het wel bij-

zonder dat het samenwerkingsverband wel verantwoordelijk is voor 

het dekkend zorgaanbod maar dat de participerende schoolbesturen 

verantwoordelijk zijn voor de rechtmatigheid van de besteding van 

de toegekende middelen. Uiteraard is het samenwerkingsverband 

wel zelf verantwoordelijk voor de middelen die zij niet aan de school-

besturen overdraagt. De praktijk zal leren hoe er in de toekomst met 

deze verschillende verantwoordelijkheden zal worden omgegaan.

Naast deze specifieke aspecten dienen ook de meer algemene 

onderwerpen, uiteraard specifiek toegesneden op het samenwerkings-

verband, behandeld te worden. De begin dit jaar verschenen toe-

lichtende brochure bij de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs (RJO) biedt 

hiervoor een nuttige handreiking. In hoofdstuk 4a van deze brochure 

worden de onderwerpen die in het jaarverslag opgenomen moeten 

worden, opgesomd en toegelicht. Zoals reeds eerder opgemerkt is de 

RJO ook voor samenwerkingsverbanden onverkort van toepassing.

In dit kader wordt nog bijzondere aandacht gevraagd voor de 

continuïteitsparagraaf die sinds 2013 verplicht onderdeel uitmaakt 

van het jaarverslag van onderwijsinstellingen. Voor de invulling van 

de continuïteitsparagraaf is door het ministerie van OCW in december 

2013 een handreiking gedaan. In deze handreiking worden de onder-

werpen die in deze paragraaf opgenomen moeten worden, opgesomd. 

De kwantitatieve gegevens dienen opgenomen te worden voor het 

verslagjaar en de drie volgende jaren. Dit betreft:

• personele bezetting en leerlingenaantallen met een toelichting 

daarop

• balans met toelichting

• staat van baten en lasten met toelichting

• rapportage over aanwezigheid en werking van het interne 

risicobeheersings- en controlesysteem

• beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

• rapportage over de wijze waarop het toezichthoudend orgaan 

het bestuur adviseert en begeleidt m.b.t. beleidsvraagstukken en 

financiële problematiek

De ervaring leert dat de eerste drie punten, zeker voor wat betreft 

de staat van baten en lasten, aan het ondersteuningsplan ontleend 

kunnen worden. De laatste drie punten vragen nog de nodige aan-

dacht. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden waar een en ander 

is opgezet. Omdat er eerst andere prioriteiten waren is dat nog niet 

overal voldoende het geval. Dit is voor de komende tijd dus een punt 

van aandacht.

We gaan afronden. Zoals hierboven beschreven, is verantwoording 

afleggen door middel van een jaarverslag niet iets waar je één keer 

per jaar goed voor moet gaan zitten. Zeker voor een samenwer-

kingsverband niet! Is het bij een reguliere onderwijsinstelling soms al 

lastig om tijdig alle informatie van één bestuur te verzamelen. Bij een 

samenwerkingsverband met verschillende deelnemende besturen, 

ieder met een eigen planning- en controlcyclus, is dit vele malen com-

plexer. Het komt er dus op aan het hele jaar door de kwantitatieve en 

kwalitatieve informatie te verzamelen. Dit moet ingebed worden in de 

planning- en controlcyclus van het samenwerkingsverband zelf en ook 

van de deelnemende besturen. Omdat het samenwerkingsverband 

verantwoordelijk is voor het dekkend zorgaanbod en een groot deel 

van haar taken door de deelnemende besturen laat uitvoeren, die 

daar ook de middelen voor ontvangen, heeft zij ook recht op tijdige 

en adequate informatie in het door haar voorgeschreven format. 

Mijns inziens dienen de samenwerkingsverbanden hier een strakke 

planning- en controlcyclus voor op te zetten. Het samenwerkings-

verband is immers verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de taak 

die zij wettelijk heeft.

Wanneer dit eenmaal goed is ingeregeld, is de jaarlijkse verantwoor-

ding niet meer een titanenklus die eenmaal per jaar moet worden 

geklaard, maar het uitvloeisel van de planning- en controlcyclus 

gedurende het hele jaar. �

Inhoudelijk | 
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De samenleving verandert, het onderwijs verandert. VBS staat als vraagbaak, 

adviseur en kritisch klankbord naast scholen in deze uitdagende tijden. 

Wij zorgen voor de verbinding tussen alle betrokkenen in het onderwijs.  

VBS-adviseurs kennen actuele wet- en regelgeving, goede praktijken in binnen- 

en buitenland en zijn specialisten op het gebied van bedrijfsvoering, leven lang 

leren, diversiteit en samenwerking. Denkt u aan vrije schoolkeuze, Wet werk en 

zekerheid, goed bestuur, visitatie en brede vorming. Integraal kijken is onze 

kracht. Wij zijn er voor u!

VBS verbindt 
voor uw onderwijs

VBS

Bezuidenhoutseweg 251-253

2594 AM Den Haag

 070-331 52 52

 vbs@vbs.nl

 @VBSonderwijs

 www.vbs.nl
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Met 95 jaar ervaring in de 

bestuurlijke wereld van het 

onderwijs heeft VBS veel 

samenwerkingsrelaties zien 

ontstaan. Dit heeft geregeld 

geleid tot schaalvergroting. 

VBS staat kritisch ten opzichte van bestuurlijke schaalvergroting als 

doel op zich. Wij vinden het belangrijk dat er wat te kiezen blijft voor 

ouders en leerlingen. VBS gelooft wel dat je van elkaar kunt leren en 

dat je samen meer kunt bereiken. 

Behoud eigenheid
Samenwerken kent vele vormen. Incidenteel of structureel, op indi-

vidueel of organisatieniveau en vrijwillig of verplicht. Bij iedere vorm 

is het belangrijk dat betrokkenen oog hebben voor de goede dingen 

van elkaar. Een stuk bestaande autonomie verdwijnt immers deels 

of volledig, maar een organisatie krijgt er, als het goed is, iets voor 

terug dat beter past bij waar de school of het schoolbestuur nu staat. 

Je gaat uiteindelijk niet voor niets samenwerken. De uitdaging is je 

eigenheid binnen de samenwerking te behouden.

Samenwerken betekent dat je delen van jezelf verandert zonder dat je 

jezelf verloochent. De kunst is het goede te behouden en het mindere 

te vervangen. Het is dan ook belangrijk dat je helder hebt welke zaken 

onderhandelbaar zijn, en welke niet. Samenwerken, en zeker in de 

extreme variant van een bestuurlijke fusie, doe je niet over een nacht 

ijs. VBS pleit voor een helder en gestructureerd proces.

Inventariseer doelen
Samenwerking start met een intentie. Het eerste doel is dan ook 

helder te krijgen waarom de wens tot samenwerken eigenlijk bestaat. 

Waar is behoefte aan en wat willen betrokkenen bereiken? Welke 

potentiële partners passen in de lokale situatie en binnen de specifie-

ke regelgeving? Zijn er partners, dan is de volgende stap alle belang-

hebbenden en betrokkenen 

bij de samenwerking op één 

lijn te krijgen èn te houden 

met een constructief proces 

leidend tot een vruchtbare 

samenwerking.

Duidelijke en liefst meetbare doelen zijn belangrijk. Vele zogenaamde 

zakelijke aspecten spelen een rol maar VBS zet de mens altijd cen-

traal. Vanaf het begin benadrukken wij dat de weg tot een goede 

samenwerking bestaat uit inhoud en proces. Inhoud betreft uiteraard 

het onderwijs zelf, het gedachtegoed, de besturen, de medewerkers, 

de leerlingen maar ook bedrijfsmatige aspecten. Het proces, de weg 

ernaartoe, is echter net zo belangrijk. 

Blijf communiceren
VBS inventariseert, ondersteunt en begeleidt het gehele proces van 

samenwerking. Hierdoor ervaren partijen al tijdens het proces om 

samen te werken, te overleggen en, waar nodig, tot een compromis 

te komen. Wij bewaken daarbij de mogelijkheid van pedagogisch 

ondernemerschap en het behoud van eigenheid. Uiteindelijk gaan 

we voor duurzame kwaliteit. Tijdens het proces leggen we de nadruk 

op voortdurende heldere communicatie naar de belanghebbenden. 

Communicatie kan een samenwerking maken of breken. �

Samenwerken biedt extra 
kansen voor goed onderwijs  
SAMENWERKING IS EEN BELANGRIJK THEMA VOOR ONDER-

WIJSORGANISATIES. UIT NOODZAAK EN VANUIT VISIE OP 

ONDERWIJS. SAMENWERKING BIEDT MOGELIJKHEDEN.

Gastartikel door VBS, verbindend 
voor diversiteit in onderwijs

door Edward Moolenburgh

E emoolenburgh@vbs.nl 

T (070) 331 52 52

VBS inventariseert, 
ondersteunt en begeleidt het 
samenwerkingsproces.

Gastartikel | 
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Doelstelling horizontale verantwoording
Onder governance wordt vaak verstaan: het waarborgen van de 

onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht 

houden op een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve 

realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een 

open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve 

van belanghebbenden.1 

Verantwoording afleggen kan twee richtingen hebben: verticale 

verantwoording omvat het afleggen van verantwoording aan het 

ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlands-

Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De overheid financiert 

tenslotte (vrijwel) geheel het onderwijs en de inspectie en de NVAO 

houden toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Horizontale 

verantwoording is vooral bedoeld om bijvoorbeeld ouders, leerlingen, 

studenten, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven in staat te stellen 

de kwaliteit van de onderwijsinstelling op een juiste manier te beoor-

delen.2 Het belangrijkste doel van horizontale verantwoording is om 

derden in staat te stellen kennis te nemen van de kwaliteit van het 

onderwijs van een school. Een belangrijke aanname die hieraan ten 

grondslag ligt is dat deze informatie ouders en leerlingen of studenten 

in staat stelt meer gefundeerd een (andere) school te kiezen of met 

de school in gesprek te gaan over de geleverde of gewenste kwaliteit.3 

Vanuit het ministerie van OCW wordt horizontale verantwoording 

gezien als een belangrijk beleidspunt.4 Horizontale verantwoording 

richt zich vooral op de communicatie met de direct belanghebbenden 

in de omgeving van de onderwijsinstelling.

Het doel van horizontale verantwoording is drieledig:5

1. legitimatie van het beleid en het verkrijgen van draagvlak

2. afleggen van rekenschap

3. verkrijgen van inzicht in verbetermogelijkheden door in discussie 

de mogelijkheid te benutten voor het inwinnen van advies

Horizontale verantwoording is dus geen eenrichtingsverkeer vanuit de 

instelling, maar omvat een dialoog met de belanghebbenden van de 

instelling. Het gebruik van de term ‘verantwoording’ kan tot het mis-

verstand leiden dat het alleen zou gaan om het eenzijdig afleggen van 

verantwoording (informeren) door scholen. Omdat het ook gaat om 

het vragen van reacties (toetsen) en input (raadplegen) gaat, wordt in 

de verschillende branchecodes in dit kader gebruik gemaakt van de 

term ‘horizontale dialoog’.6

Om tot een goed werkend proces van horizontale verantwoording te 

komen is het beslist noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan:7

• een positieve en constructieve benadering door de 

onderwijsinstelling

• het beschikbaar zijn van adequate en tijdige gegevens

• voldoende tijd en aandacht; discipline dus

Om de dialoog goed te kunnen voeren hebben belanghebbenden 

onbeperkte toegang nodig tot alle informatie en de volledige jaarreke-

ning met bestuursverslag. Onderzoek heeft uitgewezen dat ondanks 

de uitgangspunten van transparantie en het voeren van een open 

dialoog, veel schoolbesturen niet bereid waren om de jaarrekening 

openbaar te maken.8 Om deze reden zijn met de verschillende bran-

cheorganisaties afspraken gemaakt over het opnemen van horizontale 

verantwoording in de branchecodes. In het vervolg van dit artikel zul-

len de bepalingen uit de branchecodes per onderwijssector besproken 

worden. Eerst zal echter nog de term belanghebbenden behandeld 

worden. 

Belanghebbenden
Een horizontale dialoog wordt gehouden met ‘belanghebbenden’. 

Om een goede dialoog op te kunnen zetten is het van belang om te 

bepalen wie deze belanghebbenden zijn. De Code Goed Bestuur in het 

primair onderwijs9 stelt dat zorg gedragen moet worden voor een dia-

loog met belanghebbenden op alle relevante niveaus van de organisa-

tie. Deze dialoog omvat tenminste de partijen die door de organisatie 

als belanghebbenden worden beschouwd. Het is dus aan het bestuur 

zelf om te bepalen wie de belanghebbenden zijn. Afhankelijk van de 

aard van de onderwijsinstelling kunnen er verschillen bestaan over de 

vraag welke partijen als belanghebbenden aangemerkt worden. Zo zal 

een bestuur met een sterke levensbeschouwelijke kleuring een kerk 

of andere levensbeschouwelijke instelling aanmerken als belangheb-

bende. Een openbaar bestuur zal zich daarentegen mogelijk meer 

richten op de wijk of gemeente(raad).

In een toelichting op de horizontale dialoog10 wordt gesteld dat in het 

kader van de horizontale dialoog een gebruikelijke begrenzing aange-

bracht kan worden bij externe belanghebbenden. Interne belangheb-

benden vallen daarmee buiten de scope waarop de horizontale ver-

antwoording zich als regel richt. Dit blijkt ook uit de bepalingen over 

het jaarverslag in de code: in het jaarverslag leggen het schoolbestuur 

en het intern toezichthoudend orgaan verantwoording af over de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en de 

horizontale dialoog.

De branchecodes in andere sectoren maken geen onderscheid tussen 

interne en externe belanghebbenden. In de code voor het vo wordt 

de horizontale dialoog gedefinieerd als de dialoog van de onderwijs-

organisatie met de stakeholders. Stakeholders zijn interne en externe 

belanghebbenden van de onderwijsorganisatie. Stakeholders kunnen 

Inhoudelijk | 
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volgens deze code worden onderscheiden in drie categorieën:

• prioritaire stakeholders: leerlingen en hun ouders

• interne stakeholders: docenten en overig personeel

• externe stakeholders: alle overige groepen of personen in de 

omgeving die belang hebben bij de onderwijsorganisatie

Ook hierbij is het van belang dat het bestuur een duidelijk en juist 

beeld heeft van wie de stakeholders zijn. Het bestuur dient dit daarom 

ook vooraf te bepalen.

De Branchecode goed bestuur in het MBO hanteert de horizontale 

dialoog ook voor interne en externe belanghebbenden. De definitie 

voor externe belanghebbenden bevat daarbij een breed scala aan 

partijen en organisaties, waarbij een open eind wordt gelaten voor 

eigen invulling.

De code voor het hbo stelt dat de instelling beleid dient te maken 

waarin in ieder geval criteria zijn opgenomen voor de identificatie van 

relevante belanghebbenden. In de verantwoording wordt dan een 

overzicht opgenomen welke partijen dit betreft bij welke activiteit of 

besluit. Een handreiking voor de opzet van de horizontale dialoog11 

stelt dat het evident is dat er drie groepen stakeholders zijn die van 

groter gewicht zijn dan andere partijen: studenten, personeel en 

werkgevers. De stakeholders zijn echter nadrukkelijk niet alleen tot 

deze groepen beperkt. 

In de code voor universiteiten ten slotte, wordt gekozen voor een 

open benadering die door de instellingen zelf nader ingevuld dient 

te worden: maatschappij, overheid en overige belanghebbenden. De 

verantwoording wordt echter wel geplaatst binnen het thema maat-

schappelijke verantwoording en lijkt zich dus voornamelijk te richten 

op externe belanghebbenden. 

Horizontale dialoog in de branchecodes voor goed 
bestuur
Om invulling te geven aan de horizontale dialoog zijn er diverse 

middelen en mogelijkheden voorhanden. De dialoog kan verlopen via 

jaarverslagen, websites, enquêtes en samenwerkingsovereenkomsten 

of via overlegorganen met interne en externe belanghebbenden. De 

verschillende branchecodes voor goed bestuur geven hier ook 

richtlijnen voor. Voor deze richtlijnen en principes geldt het ‘comply or 

explain’ principe. Het is daarom noodzakelijk om goed op de hoogte 

te zijn van deze principes. De voorschriften zullen per sector worden 

behandeld.

Primair onderwijs

Artikel 11 van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs bevat 

de regeling inzake de horizontale dialoog. Hierin is opgenomen dat 

het bestuur en het interne toezichthoudende orgaan zorg draagt voor 

beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden. In dit beleid 

dient in ieder geval aandacht te zijn voor:

• wie belanghebbenden zijn

• de manier waarop belanghebbenden betrokken worden in de 

beleidscyclus

• de wijze waarop informatie wordt verstrekt en de resultaten 

worden teruggekoppeld

In het jaarverslag dient verantwoording afgelegd te worden over de 

manier waarop in het afgelopen jaar invulling aan dit beleid is gege-

ven. Op de algemene ledenvergadering van de PO-Raad van november 

2014 is een wijziging in de code vastgesteld waarmee de verplichting 

is ontstaan om het jaarverslag ook actief openbaar te maken. Deze 

openbaarmaking kan bijvoorbeeld plaatsvinden door publicatie op de 

website. 

Voortgezet onderwijs

Van alle sectoren krijgt de horizontale dialoog de meeste aandacht in 

de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Gesteld wordt dat de horizontale 

dialoog een ‘conditio sine qua non’ is, een noodzakelijke voorwaarde 

om een knooppunt te zijn tussen goed bestuur en de maatschappij. 

Een onderwijsinstelling is tenslotte een organisatie met een belang-

rijke maatschappelijke doelstelling. Om dit te bereiken is het vormen 

van het beleid inzake de horizontale dialoog met externe stakehol-

ders, en het onderhouden en vermelden hiervan in het jaarverslag, 

één van de zes lidmaatschapseisen die de VO-Raad heeft opgesteld. 

Het interne toezichthoudende orgaan wordt daarom ook verantwoor-

delijk gemaakt voor het toezicht op (de effectiviteit van) de horizon-

tale dialoog. In het kader van transparantie dienen de statuten, de 

bestuursreglementen, de reglementen inzake bestuur en toezicht, 

de integriteitscode, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling 

| Inhoudelijk
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gepubliceerd te worden. Daarnaast dienen de hoofd- en nevenfuncties 

van bestuurders en toezichthouders, de gegevens van het bestuur en 

de interne toezichthouder en het jaarverslag gepubliceerd te worden 

op de website van de organisatie. 

Middelbaar beroepsonderwijs

Tot de verantwoordelijkheden van het college van bestuur van een 

mbo-instelling behoort het betrekken van de omgeving bij de missie, 

visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de instelling. De 

doelstellingen en aanpak van de dialoog met externe belanghebben-

den dienen geformaliseerd te worden en verankerd en onderhouden 

worden. De raad van toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur 

zijn verantwoordelijkheid voor de horizontale dialoog vervult. 

Net als in het vo dienen de aldaar genoemde documenten en 

gegevens op de website gepubliceerd te worden. 

Hogescholen

Het college van bestuur van een hogeschool is vanuit zijn visie op de 

maatschappelijke positie van de hogeschool verantwoordelijk voor de 

relatie met externe belanghebbenden. Hiervoor dient een samenhan-

gend beleid opgesteld te worden dat minimaal de volgende elemen-

ten bevat:

• criteria voor de identificatie van belanghebbenden

• overzicht van de activiteiten en/of besluiten waarbij belangheb-

benden worden betrokken

• de wijze waarop vorm en inhoud aan de betrokkenheid van 

belanghebbenden wordt gegeven

• de wijze waarop rapportage over de betrokkenheid van de 

belanghebbenden en de uitkomsten daarvan plaatsvindt

Het is niet expliciet voorgeschreven dat deze verantwoording via het 

jaarverslag dient plaats te vinden. De raad van toezicht ziet toe op de 

ontwikkeling en de uitvoering van het beleid. De bevindingen van dit 

toezicht dienen wel expliciet verantwoord te worden door de raad van 

toezicht in het jaarverslag. 

Universiteiten

Ook universiteiten dienen een visie te hanteren op hun maatschap-

pelijke positie als uitgangspunt voor het beleid op het gebied van de 

horizontale dialoog. Over de verwezenlijking van de doelstellingen van 

dit beleid dient gecommuniceerd te worden. Het college van bestuur 

dient hierover, in overeenstemming met de raad van toezicht, ook te 

rapporteren in het jaarverslag van de instelling.

Conclusie
Onze ervaring bij het toetsen van jaarverslagen is dat horizontale 

verantwoording of dialoog regelmatig wordt aangemerkt als een lastig 

in te vullen onderwerp. Met dit overzichtsbeeld is geprobeerd u meer 

inzicht te verschaffen in de achtergronden en bedoelingen van de 

horizontale dialoog en de verantwoording daarvan. Samenvattend is 

het eerst van belang om vast te stellen welke partijen belanghebben-

den zijn van uw instelling. Op grond van deze informatie kunnen vorm 

en inhoud van de horizontale dialoog ingevuld worden. Dit proces, 

in combinatie met relevante informatie, kunt u dan opnemen in het 

bestuursverslag. �

1 H. Klifman, Goed onderwijsbestuur en informatievoorziening, 

in: Goed onderwijsbestuur, F.J.G. Janssens en C.W. Noorlander (red.), 

 Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2010, pag. 175-208. 
2 F.J.G. Janssens, Effecten en neveneffecten van horizontale verantwoording, 

in: Goed onderwijsbestuur, F.J.G. Janssens en C.W. Noorlander (red.), 

Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2010, pag. 319-334. 
3 Ibid. 
4 Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, toelichtende brochure, H. Pirovano (red.), 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2014, pag. 27. 
5 Ibid., pag. 28. 
6 PO-Raad, Horizontale dialoog voor het PO. Zie: www.poraad.nl/themas/

goed-bestuur/horizontale-dialoog, geraadpleegd in juli 2015. 
7 Richtlijn Jaarverslag Onderwijs, toelichtende brochure, H. Pirovano (red.), 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2014, pag. 28. 
8 Ibid., pag. 28. 
9 PO-Raad, Code Goed Bestuur in het primair Onderwijs, november 2014. 
10 PO-Raad, Horizontale dialoog voor het PO. Zie: www.poraad.nl/themas/

goed-bestuur/horizontale-dialoog, geraadpleegd in juli 2015.
11 www.vereniginghogescholen.nl/bedrijfsvoering/goed-bestuur, geraadpleegd 

in juli 2015. De handreiking dateert uit 2008 en is dus wel gebaseerd op de 

oude ‘Branchecode Governance’ uit 2006. De in 2013 vernieuwde code bevat 

echter geen uitbreiding op de genoemde punten.

Inhoudelijk | 
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Kun u kort iets vertellen over 
Berséba?

Berséba is de naam waaronder onze landelijk opererende Vereniging 

Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onder-

wijs haar activiteiten uitvoert. Deze vloeien voort uit de Wet passend 

onderwijs, die als belangrijke doelstelling heeft dat alle kinderen een 

passende plek in het onderwijs moeten krijgen. In principe op een 

reguliere school en als dat niet kan in het speciaal onderwijs. Daarbij 

is ons motto: Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs. Onze refor-

matorische scholen hebben ter uitvoering van de Wet passend onder-

wijs een landelijk samenwerkingsverband (Berséba) mogen vormen, 

waaraan de van het ministerie van OCW ter beschikking komende 

ondersteuningsmiddelen worden toebedeeld. Het beleid tot toeken-

ning en besteding daarvan is in ons ondersteuningsplan (wettelijk 

verplicht beleidsplan op hoofdlijnen) uitgewerkt. 

Berséba heeft een tweehoofdige raad van bestuur en vier regio’s: 

Noordoost, Midden, Randstad en Zeeland. De leden van de raad van 

bestuur en de regiomanagers vormen samen het managementteam 

van Berséba, dat een beleidsvoorbereidende rol heeft. De algemene 

ledenvergadering, gevormd door de reformatorische scholen die lid 

zijn van onze vereniging, heeft haar toezichthoudende taak belegd bij 

de raad van toezicht. In tweemaandelijkse vergaderingen legt de raad 

van bestuur verantwoording af aan de raad van toezicht.

Wilt u een korte terugblik geven op 
het eerste jaar passend onderwijs?

Na een voorbereidingsperiode, waarin de organisatie werd ingericht 

en geformaliseerd, startte Berséba haar feitelijke ondersteunings-

activiteiten per 1 augustus 2014. Al in 2013 is het in het ondersteu-

ningsplan geformuleerde beleid door de raad van bestuur vertaald 

naar financieel beleid, leidend tot het opstellen van een taakstellende 

begroting voor het schooljaar 2014/2015 en meerjarenbegrotingen 

voor de jaren daarna tot 2020/2021. De taakstellende begroting is de 

basis voor de overdrachten aan de scholen, na aftrek van de landelijke 

projecten en kosten en de regionale projecten en kosten. 

In dit eerste jaar werd al veel bereikt, zowel inhoudelijk als financieel. 

De scholen werkten met het door hen opgestelde ondersteunings-

profiel, met gemeenten werd regelmatig overleg gevoerd en het 

kwam ook tot een formele samenwerking tussen de ketenpartners 

op het terrein van (jeugd-)zorg en onderwijs uit onze achterban, de 

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. De regio’s deden via de regio-

loketten eerste ervaringen op met het afgeven van toelaatbaarheids-

verklaringen voor het speciaal onderwijs en het ter beschikking stellen 

van arrangementen ten behoeve van ondersteuning op maat aan 

zorgkinderen op de basisscholen. 

Het eerste (statutair verlengde) boekjaar 2013/2014 verliep financieel 

voorspoedig. Het fraaie positieve resultaat (als gevolg van meeval-

Berséba
Samenwerkingsverband

HANS (J.) DE VIN AA IS LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET 

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDER WIJS BERSÉBA. WIJ HEBBEN 

HANS GEVRAAGD IN TE GAAN OP HET EERSTE JAAR PASSEND ONDERWIJS.
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"EEN BELANGRIJKE UITDAGING IS HET IN KAART BRENGEN EN 

INVULLEN VAN DE ‘WITTE VLEKKEN’, HET DEKKEND ZIJN IN HET 

AANBOD VAN LEERLINGENONDERSTEUNING."

lende OCW bijdragen, een niet besteed deel van de stimuleringssub-

sidie 2012/2013 en lager dan begrote lasten) kon worden toegevoegd 

aan de algemene reserve en zorgde voor een versnelde opbouw van 

de intern overeengekomen risicobuffer.

Is de invoering van passend 
onderwijs in voldoende mate door 
alle betrokken partijen voorbereid? 

Al in een vroeg stadium werd binnen de (oude) WSNS verbanden 

nagedacht over de gevolgen van de Wet passend onderwijs. Er werd 

een veldinitiatief ontwikkeld en een projectleider (één van de leden 

van de huidige raad van bestuur) aangesteld. Met de aanwezige ken-

nis en expertise werd inkleuring gegeven aan het geleidelijk helder 

wordende overheidsbeleid inzake passend onderwijs. Ook werd duide-

lijk dat aan de reformatorische scholen de mogelijkheid zou worden 

geboden om een landelijk samenwerkingsverband te vormen. Scholen 

werden ondersteund bij het opstellen van hun ondersteuningsprofiel 

(ambitie). Met gemeenten werd op overeenstemming gericht overleg 

gevoerd, zodat helder werd wat men van elkaar mocht/kon verwach-

ten. De gedegen voorbereiding en het direct betrekken van de scholen 

daarbij, alsmede de open en doeltreffende communicatie hebben er 

mede voor gezorgd dat de start per 1 augustus 2014 vrij soepel ver-

lopen is. 

Voldoet het passend onderwijs 
aan de verwachtingen die de 
betrokken partijen en in het 
bijzonder het ministerie van OCW 
bij de invoering had?

Het is nog wat vroeg om daar, nog maar bijna een jaar na de start, 

al een stellige uitspraak over te doen. In algemene zin durf ik wel te 

stellen dat aan die verwachtingen wordt voldaan. Uit bezoeken van 

de onderwijsinspectie in het voorjaar van 2014 en 2015 is gebleken 

dat ons samenwerkingsverband qua opzet en inrichting positief wordt 

beoordeeld en dat men goede voortgang waarneemt in het gestalte 

geven aan het (kwaliteits-)beleid. Men ziet ons (in alle bescheidenheid 

gesproken) als koploper.

Voor welke uitdagingen staan 
de samenwerkingsverbanden de 
komende tijd?

Een belangrijke uitdaging is het in kaart brengen en invullen van de 

‘witte vlekken’, het dekkend zijn in het aanbod van leerlingenonder-

steuning. Voor ons samenwerkingsverband is dit inmiddels in kaart 

gebracht en uitgewerkt in regioplannen. Dit heeft geleid tot het ont-

wikkelen van een initiatief om ‘hoogbegaafde’ leerlingen passender 

ondersteuning te bieden. Een andere belangrijke uitdaging voor de 

scholen is om de daadwerkelijke ondersteuning aan zorgleerlingen 

gestalte te geven. Dat vraagt (soms) veel van de betrokkenheid, exper-

tise en motivatie van de leerkrachten. Ons samenwerkingsverband ziet 

het als haar taak hier stimulerend en ondersteunend in op te treden. 

Kunt u iets zeggen over de samen-
werking met Van Ree Accountants?

De keuze voor van Ree Accountants was het resultaat van een selec-

tieprocedure. Op basis van het door ons opgestelde programma van 

eisen en selectiecriteria werd uit een drietal uitgenodigde accoun-

tantskantoren van Ree als controlerend accountant gekozen en aange-

steld. Een belangrijke overweging daarbij was hun gedegen kennis en 

expertise op onderwijsgebied. Wij ervaren de samenwerking in deze 

beginperiode als plezierig en professioneel. �
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Uw administratie: onze zorg!

• Betrokken 
• Betrouwbaar

• Proactief

• Oplossingsgericht

• Korte lijnen

• Snelle responstijd

• Goede prijs - kwaliteit
 verhouding

Personeels- en salarisadministratie 
Financiële administratie

Consultancy / juridisch advies

Flex Service

Bel vrijblijvend naar: 
0184 412507

Of mail naar:
info@groenendijk.nl

Wij komen graag bij u 
langs voor een presentatie 
of een offerte op maat 

Trapezium 210
Postbus 80
3360 AB Sliedrecht
   

www.groenendijk.nl
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Gastartikel door 
Groenendijk onderwijsadministratie

door de heer A. van Dommele

E info@groenendijk.nl

T (0184) 41 25 07

Regeldrukagenda
Naar aanleiding van het Nationaal Onderwijsakkoord is eind 2014 de 

Regeldrukagenda Onderwijs 2014–2017 opgesteld. Doel is om per 

onderwijssector knelpunten te inventariseren en te komen tot concre-

te oplossingsrichtingen. Het is volgens het Ministerie een hardnekkig 

probleem dat niet met enkele maatregelen is op te lossen.

Wist een leerkracht vroeger op basis van ervaring precies wat de 

sterke en zwakke kanten van een leerling waren, tegenwoordig moet 

alles minutieus worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Ook de 

schoolleiding ziet regeldruk en administratie in snel tempo toenemen. 

Tot 2006 bestond in het primair onderwijs geen verplichte jaarreke-

ning. Nu bestaat de toelichting op de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs 

uit 123 pagina’s! Al dat (digitale) papierwerk kost tijd en energie, maar 

wat levert het op?

Verantwoording van 35 miljard
Niet onbelangrijk is dat het onderwijs, op basis van deze informatie, 

verantwoordt welke prestaties worden geleverd voor de 35 miljard 

die de overheid jaarlijks uittrekt voor de sector. De bijbehorende 

administratieve werkzaamheden zijn voor een school 

geen corebusiness en daarvoor kan een administratie-

kantoor worden ingeschakeld.

Het is ook prettig dat administratie en cijfers een hou-

vast bieden voor directies, bestuurders en toezichthou-

ders die verantwoordelijk zijn voor risicobeheer en continuïteit van de 

organisatie. Het Themaonderzoek Continuïteitsparagrafen van OC&W 

(juni 2015) constateert dat zo’n 40% van de besturen in het jaarver-

slag (te) weinig vermeldt over risicobeheer, risico’s en het interne toe-

zicht. Hier valt dus winst te behalen en administratiekantoren kunnen 

hierbij hun expertise inzetten.

Sturen op de relatie onderwijskwaliteit en investeringen
Een nog vrijwel onontgonnen werkterrein richt zich op de relatie 

tussen het inzetten van specifieke middelen en het realiseren van 

specifieke opbrengsten. Een recent voorbeeld op macroniveau is de 

Onderwijsmonitor die is ontwikkeld om de Tweede Kamer te infor-

meren over de effectiviteit van de maatregel Lerarenintensiveringen. 

“Zorgt extra geld dat is bedoeld voor de verbetering van de kwaliteit 

van leraren ook voor meetbaar betere opbrengsten?”, is de vraag die 

de Rekenkamer langs deze weg wil beantwoorden.

De vraagstelling “welke investering in onderwijs levert het meeste ren-

dement” is op instellingsniveau alleen te beantwoorden als informatie 

uit bestaande systemen en effectmetingen in onderlinge samenhang 

worden geanalyseerd. In dit creatieve en inspirerende zoekproces kan 

een administratiekantoor een waardevolle partner zijn: er is kennis 

van de belangrijkste hulpbronnen Mensen en Geld, er is technische 

knowhow van applicaties en hoe informatie met elkaar kan worden 

verbonden. Tenslotte is er analytisch vermogen om in de informatie-

stroom hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. 

Het onderwijs is volop in beweging en uw administratiekantoor 

beweegt mee. Op weg naar een inspirerende samenwerking. �

Onderwijsadministratie noodzakelijk 
kwaad of inspiratiebron?
HET ONDERWIJS WIL ADMINISTRATIEVE LASTENVERLICHTING 

EN MINDER REGELDRUK. IS EEN UITGEBREIDE ADMINISTRATIE 

NODIG EN WAT LEVERT HET OP?

Al dat (digitale) papierwerk 
kost tijd en energie, maar 
wat levert het op?
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mr. drs. Gerlof de Jong RA

| Inhoudelijk

Uiteindelijk gaat het er niet om hoe de structuur is ingericht maar hoe het werkt! En of het nu one tier of 

two tier heet, toezichthoudend bestuur of raad van toezicht, het belangrijkste is: hoe wordt er invulling 

aan gegeven. En van de wijze waarop deze invulling wordt gegeven moet weer verantwoording worden 

afgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op de verantwoording die het toezichthoudend orgaan aflegt in het 

jaarverslag. Het verslag van het toezichthoudend orgaan maakt onderdeel uit van het jaarverslag en dient 

openbaar gemaakt te worden op de website.

Om goed verantwoording af te leggen over toezicht houden is het essentieel eerst inzicht te hebben in de 

inhoud van het toezicht houden. Kortom wat zijn de taken van het toezichthoudend orgaan, waarvan dient 

verantwoording afgelegd te worden? Het verdient sterke aanbeveling om deze taken en de interne verde-

ling van de bevoegdheden vast te leggen in een toezichtkader dat in ieder geval de wettelijke taken van het 

toezichthoudend orgaan dient te bevatten.

Deze wettelijke taken betreffen:

1. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en, indien van toepassing, het 

strategisch meerjarenplan van de instelling

2. het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de code voor goed 

bestuur en de afwijkingen van die code

3. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aan-

wending van de middelen van de instelling

4. het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan

5. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het (uitvoerend) 

bestuur en de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur

6. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 

bevoegdheden, bedoeld onder 1 tot en met 5, in het jaarverslag van de instelling

Daarnaast kan ook het ondersteunen en adviseren van het bestuur over beleidsvraagstukken en financiële 

problematiek tot de taken van de toezichthouder gerekend worden.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is er dus sprake van integraal toezicht. Van een toezichthouder wordt 

verwacht dat hij alle aspecten van de instelling en alle relevante belangen in overweging neemt.

Verslag van het 
toezichthoudend orgaan

SINDS DE INVOERING 

IN 2010 VAN DE WET 

GOED ONDERWIJS, 

GOED BESTUUR IN HET 

PRIMAIR EN VOORT-

GEZET ONDERWIJS 

IS DE SCHEIDING 

TUSSEN TOEZICHT EN 

BESTUUR VOOR ALLE 

ONDERWIJSINSTEL-

LINGEN VERPLICHT. ER 

ZIJN VERSCHILLENDE 

MANIEREN OM HIER 

INVULLING AAN TE 

GEVEN. 
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Goed toezicht begint naar onze mening met een 
toezichtplan oftewel een toezichtkader.

Een zeer veel omvattende taak die dus ook een goed verslag vereist! 

In het vervolg van dit artikel gaan we vooral in op de invulling en 

het verslag afleggen van de algemene toezichtstaak. Zoals eerder 

opgemerkt, is deze taak breed en veelomvattend. Hoe is het voor het 

toezichthoudend orgaan mogelijk om op alle genoemde onderwerpen 

adequaat toezicht te houden en hoe kan hier op een goede wijze 

verslag van worden gedaan.

Goed toezicht begint naar onze mening met een toezichtplan oftewel 

een toezichtkader. Hierin kunt u per onderwerp aangeven hoe en op 

welke wijze u toezicht uitoefent en welke informatie u daarvoor nodig 

hebt. Omdat het aantal onderwerpen varieert is het goed om na te 

denken over het eventueel aanwijzen van portefeuillehouders en/

of commissies binnen het toezichthoudend orgaan. Hierbij kan bij-

voorbeeld gedacht worden aan: remuneratie personeel, maar andere 

mogelijkheden zijn bijvoorbeeld huisvesting of onderwijskwaliteit. 

Binnen het toezichtkader speelt de externe accountant een belangrijke 

rol. Wij zeggen weleens dat hij “oog en oor” van de toezichthouders 

is. Vooral wanneer het gaat om de rechtmatige bestemming en aan-

wending van de middelen van de instelling speelt hij een belangrijke 

rol. Daarnaast kan hij door zijn contact met het bestuur wellicht 

zaken signaleren die nog niet op de tafel van de toezichthouders zijn 

gekomen. De financiële commissie kan het primaire contact met de 

externe accountant onderhouden.

Bij de vergaderingen van het toezichthoudend orgaan kunnen de 

onderwerpen uit het toezichtkader systematisch behandeld worden. 

Op deze wijze ontstaat er binnen het toezichthoudend orgaan een 

planning- en controlcyclus die goed inzicht geeft in het functioneren 

daarvan.

Wanneer een en ander op deze wijze is ingericht kan er op betrek-

kelijk eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de activiteiten van 

het toezichthoudend orgaan en kan hier verslag van worden gedaan. 

Hierbij kan bijvoorbeeld per onderwerp in beeld worden gebracht wat 

de plannen waren, wat gerealiseerd is en wat dit voor consequenties 

voor de toekomst heeft.

Alvorens daadwerkelijk op de inhoud in te gaan dient het verslag 

te beginnen met de algemene gegevens zoals de gegevens van de 

toezichthouders, hun functie in het dagelijks leven en hun overige 

nevenfuncties. Hierbij kan tevens de zittingstermijn worden aangege-

ven. Hier wordt dan gelijk inzicht verschaft in eventuele belangenver-

strengeling. Vervolgens kan op de verschillende onderwerpen worden 

ingegaan.

Een vraag die hierbij gesteld kan worden is wat de omvang van het 

verslag dient te zijn en hoe ver er in detail moet worden getreden. 

Hoewel zowel in de wetgeving als de codes voor goed bestuur ver-

schillende onderwerpen zijn opgenomen waarover minimaal gerap-

porteerd dient te worden zijn er geen vaste regels voor. De praktijk 

leert dat een dergelijk verslag een verslag op hoofdlijnen dient te zijn. 

Besluiten worden vermeld maar meestal niet uitgebreid gemotiveerd. 

Om u te ondersteunen bij het opstellen van een verslag van het toe-

zichthoudend orgaan hebben wij in de wet- en regelgeving per sector 

geïnventariseerd over welke onderwerpen minimaal verslag gedaan 

dient te worden. Niet alle onderdelen zijn opgenomen in de wet- en 

regelgeving voor alle onderwijssectoren. Indien sprake is van afwij-

kingen, is specifiek opgenomen voor welke sectoren de bepalingen 

gelden.

Deze checklist bevat de onderwerpen waarvoor in de wet- en regelge-

ving expliciet is opgenomen dat het toezichthoudend orgaan deze in 

het jaarverslag dient op te nemen. Het komt voor dat onderwerpen bij 

de ene sector opgenomen moeten worden in het jaarverslag door het 

uitvoerend bestuur en bij de andere sector door het toezichthoudend 

orgaan. Ook kan het zijn dat met betrekking tot hetzelfde onderwerp 

bij een andere sector is voorgeschreven dat informatie op de website 

opgenomen moet worden. In het laatste geval is dit niet in deze 

checklist opgenomen. 

>>



>>

| Reeducatief. Oktober 201524 

| Inhoudelijk

Checklist onderwerpen verslag toezichthoudend orgaan

 PO VO MBO HBO     UNI
Verantwoording wettelijke taken

- Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

 strategisch meerjarenplan

- Naleving wettelijke voorschriften  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

- Omgang code goed bestuur en afwijkingen daarvan  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

- Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 van middelen

- Benoeming externe accountant ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

- Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming,  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 ontslag, schorsing, vaststellen beloning)

- Evaluatie functioneren van het uitvoerend bestuur  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Verantwoording op grond van de code voor goed bestuur

- Inrichting toezichthoudende orgaan:

 welk orgaan is het toezichthoudend orgaan  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 wie maakt deel uit van het toezichthoudend orgaan  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 wie heeft welke taken  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 wat is de werkwijze  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

 vergoedingsregeling  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

- Situaties met een (potentieel) tegenstrijdig belang en de manier   ✔   ✔ 

 waarop hiermee is omgegaan

- Betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en   ✔  ✔ 

 Toezichthouders

- Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren, los van het   ✔  ✔   ✔

 functioneren in samenwerking met het bestuur. Eens in de drie jaar

 vindt zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe voorzitter

- Samenstelling commissies, aantal vergaderingen en de     ✔ 

 belangrijkste onderwerpen die aan de orde geweest zijn

- (On)afhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht     ✔  ✔

- Bevindingen inzake het toezicht op de horizontale dialoog     ✔ 

- Bevindingen inzake het toezicht op de bevordering en bewaking     ✔ 

 van de bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie en van

 de strategische samenwerking met andere kennisinstellingen,

 bedrijven en overige instellingen

- Goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement      ✔ 

- Goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling      ✔ 

- Het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg      ✔ 

- Hoofdlijnen van het remuneratierapport betreffende de bezoldiging      ✔ 

 van de bestuurders
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In dit artikel neem ik u in vogelvlucht mee 

langs enkele aandachtspunten vanuit de 

planning- en controlcyclus. Aandachtspunten 

die van belang zijn om de verantwoordelij-

ken ook hun verantwoordelijkheid te kun-

nen laten nemen en uiteindelijk daarover 

intern verantwoording te laten afleggen. 

Verantwoording die gericht is op het bereiken 

van uw doelstellingen en u de mogelijkheid 

geeft om tijdig bij te sturen. Hierbij richt ik 

mij voornamelijk op aandachtspunten die wij 

vanuit onze controle- en adviespraktijk in de 

onderwijssector signaleren. 

Planning
Aan uw plannen ligt het vaak niet: strategi-

sche beleidsplannen met de beste voorne-

mens in lijvige, mooi vormgegeven rapporten 

worden opgesteld. Het bereiken van de doel-

stellingen gaat echter niet vanzelf. U heeft 

dan ook informatie nodig over de vorderin-

gen om tijdig bij te kunnen sturen. Daarom 

is het juist van belang om bij het opstellen 

van deze plannen al na te denken over de 

wijze waarop u de realisatie van de doelstel-

lingen wilt gaan monitoren. Om dit concreet 

in te vullen wordt vaak het begrip “SMART” 

gebruikt. Het verantwoorden over de vorde-

ringen van het strategische beleid moet een 

centrale plaats in uw interne verantwoor-

ding innemen. Heeft u de realisatie van de 

doelstellingen meetbaar gemaakt zodat er 

verantwoording kan worden afgelegd door 

de verantwoordelijke? 

Naast de strategische vorderingen is het van 

belang om helder te hebben welke informa-

tiebehoefte er verder aanwezig is bij de 

interne en externe belanghebbenden, zoals: 

de interne toezichthouder, de bestuurder, de 

(G)MR, de schooldirecteuren, het ministerie, 

het samenwerkingsverband, gemeenten, 

subsidieverstrekkers, etc. Het in kaart bren-

gen van de informatiebehoefte is de basis 

voor een verdere inrichting van de verant-

woordingscyclus. Hierbij wordt namelijk de 

vraag gesteld: welke informatie is nodig 

zodat betrokkenen hun verantwoording 

kunnen nemen? Onze ervaring is dat de 

informatiebehoefte per onderwijsinstelling 

sterk verschilt doordat dit afhankelijk is van 

de besturingsfilosofie en de omvang van de 

organisatie. 

Een specifiek aandachtspunt is de infor-

matiebehoefte van het toezichthoudend 

orgaan. In de praktijk komen wij zeer regel-

matig tegen dat de interne toezichthouder 

nauwelijks heeft nagedacht over de vraag 

U heeft informatie nodig over de 
vorderingen om tijdig bij te kunnen sturen.

Inhoudelijk | 

door Johan Berkouwer Msc RA

VERANTWOORDING AFLEGGEN AAN EXTERNE BELANGHEBBENDEN WORDT VEEL MAKKELIJKER ALS U INTERN 

UW VERANTWOORDINGSCYCLUS OP ORDE HEEFT. DOOR DE INFORMATIEBEHOEFTEN VAN DE INTERNE EN 

EXTERNE BELANGHEBBENDEN ALS UITGANGSPUNT TE NEMEN WAARBORGT U DAT U ALLEEN VERANTWOOR-

DING AFLEGT OVER NUTTIGE ZAKEN. 

Intern verantwoorden: 
in vogelvlucht van 
informatiebehoefte 
naar verantwoording
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welke informatie hij vanuit de organisatie 

nodig heeft om zijn taak naar behoren uit 

te kunnen voeren. Vaak wordt dan, passief, 

verwerkt wat vanuit de onderwijsinstelling 

wordt aangereikt. Heeft u de informatie-

behoefte van de verschillende belang-

hebbenden in kaart gebracht? 

Hoe passief is uw interne toezichthouder? 

Onduidelijkheid en gebrek aan transparantie 

bemoeilijken het dragen van verantwoor-

delijkheid en daarmee het afleggen van 

verantwoording. Vanuit financieel perspectief 

komen wij regelmatig tegen dat er onvol-

doende is nagedacht over het financieel 

beleid en er onvoldoende aandacht is voor 

de financiële impact van bepaalde beleids-

keuzes. Vaak is er dan bij de verantwoor-

delijken onduidelijkheid over het interne 

allocatiebeleid of sluit dit beleid niet aan bij 

de besturingsfilosofie van de organisatie. 

Daarnaast kunnen er vanuit uw financiële 

beleidskeuzes specifieke informatiebehoeften 

zijn, zoals: de ontwikkeling van de gemid-

delde personeelslast, de financiële effecten 

van een keuze voor de T-0 systematiek voor 

de interne allocatie, de ontwikkeling van 

bestemmingsreserves, etc. Is er bij de 

verantwoordelijken in uw organisatie duide-

lijkheid over het financieel beleid, zodat zij 

verantwoorde keuzes kunnen maken? 

Zijn vanuit het financieel beleid uw specifieke 

informatiebehoeften in kaart gebracht? 

Verantwoorden 

Als in de fase van planning voldoende is 

nagedacht over de informatiebehoeften is 

het vervolgens van belang om de processen 

zo in te richten dat de benodigde informatie 

ook tijdig en betrouwbaar tot stand komt. 

Het inrichten van deze processen laten we in 

dit artikel buiten beschouwing. Zijn uw pro-

cessen zodanig ingericht dat de informatie 

tijdig en betrouwbaar opgeleverd kan wor-

den? Welke informatie(stromen) zijn er die 

niet aansluiten bij de informatiebehoefte? 

De verantwoordelijke zal zich intern en 

extern moeten verantwoorden. Hij/zij zal 

dan ook zijn/haar verantwoording moeten 

nemen. Hiervoor kan hulp ingeschakeld 

worden van bijvoorbeeld een stafbureau of 

een administratiekantoor. 

Vanuit onze praktijk geven wij een aantal 

aandachtspunten mee:

• Het rapporteren over de vorderingen 

van het strategisch beleidsplan is 

eenvoudiger als er vooraf is nagedacht 

over het meetbaar maken van de 

doelstellingen.

• Risico’s zijn die factoren die het beha-

len van deze doelstellingen in de weg 

staan. Te veel onderwijsinstellingen 

laten de maatregelen, die zijn en 

worden getroffen om deze risico’s te 

beheersen, in hun verantwoordings-

rapportages onderbelicht.

• Veelal ligt de rapportage over risico-

management op het bordje van één 

enkele functionaris. Koppel dit aan de 

rapportages over de vorderingen van 

het strategisch beleidsplan. Maak de 

organisatieverantwoordelijken ook hier 

verantwoordelijk voor.

En specifiek voor de financiële verantwoor-

dingsrapportages:

• Het ontbreekt aan schriftelijke onder-

bouwingen of deze zijn meer een ver-

klaring van boekhoudkundige keuzes 

dan een analyse van de werkelijke 

ontwikkelingen.

• Er is geen goede vergelijking te maken 

tussen de begroting en de realisatie 

doordat de begroting gelijkmatig over 

Onduidelijkheid en gebrek aan transparantie 
bemoeilijken het dragen van verantwoordelijkheid 
en daarmee het afleggen van verantwoording.
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de maanden/kwartalen wordt verdeeld 

terwijl de realisatie van de kosten 

fluctueert. Omdat veel organisaties 

hiermee worstelen en hierdoor zelfs 

‘out-of-control’ raken ga ik hierna nog 

verder op dit onderwerp in.

• Het ontbreken van een betrouwbare 

inschatting van de realisatie van de rest 

van het kalenderjaar (forecast).

• Onvoldoende inzicht in de financiële 

gevolgen van bepaalde financiële 

beleidskeuzes.  

De financiële verantwoordingsrapportages 

van veel onderwijsinstellingen laten sterke 

fluctuaties zien: zowel qua afwijking ten 

opzichte van de begroting als qua resultaat-

ontwikkeling. Hierdoor is het voor de verant-

woordelijken lastig om goed inzicht te krijgen 

in de werkelijke ontwikkelingen en om waar 

nodig bij te sturen. 

Voor een gedeelte worden deze fluctuaties 

veroorzaakt door positieve of negatieve ver-

rassingen zoals extra subsidies, uitkeringen 

van het samenwerkingsverband of inciden-

tele kosten. Veelal wordt dit echter ook ver-

oorzaakt door het feit dat de begrote kosten 

niet worden toegedeeld aan de periode 

waarin ook daadwerkelijk de kosten worden 

verwacht. Voor de bedrijfskosten is dit op te 

lossen door de grootste kostenposten in de 

boekhouding over de maanden te verdelen 

of in de begroting specifiek toe te delen 

aan de periode waarin de kosten worden 

verwacht. Dit speelt voornamelijk bij de jaar-

bestelling van de leermiddelen en jaarlijkse 

kosten zoals contributies en onderhoudscon-

tracten. 

Zeker bij de personeelskosten is het niet 

realistisch om uit te gaan van een gelijk-

matige verdeling van de begrote kosten over 

de maanden/kwartalen. Denk hierbij aan 

reserveringen voor vakantiegeld, eindejaars-

uitkeringen en bindingstoelagen, maar ook 

aan de gevolgen van de tredeverhogingen, 

de functiemix, eventuele groeigroepen, 

pensionering en de krimp of daling per 

nieuw schooljaar. Als u dit inzicht niet heeft 

wordt het lastig om verantwoording af te 

leggen over de vraag of uw personeelskosten 

binnen de begroting zijn gebleven. Dit effect 

wordt nog verder versterkt als u bij uw allo-

catiebeleid m.b.t. de inzet van het personeel 

werkt met een gemiddelde personeelslast. 

Van belang is dat u de werkelijke ontwikke-

ling van de gemiddelde personeelslast 

frequent monitort; voor de decentrale 

kosten, maar zeker ook voor de kosten die 

centraal worden gedragen. 

In de afgelopen jaren hebben wij meerdere 

onderwijsinstellingen in de problemen zien 

komen doordat vooral de ontwikkeling van 

de personeelskosten niet op een juiste wijze 

werd gemonitord. De verantwoordelijken 

hadden, door verschillende oorzaken, niet 

voldoende zicht op de financiële ontwikke-

lingen om tijdig bij te sturen. Hoe is dit in 

uw organisatie vormgegeven? Heeft u daad-

werkelijk inzicht in én grip op de ontwikke-

ling van de personeelskosten?

Bijsturen
Indien de processen op een juiste wijze zijn 

ingericht waardoor uw verantwoordelijken 

tijdig en betrouwbare verantwoordingsrap-

portages ontvangen, heeft u de mogelijk-

heden om tijdig bij te sturen. Juist omdat 

bijsturen vaak maar één keer per jaar kan (bij 

het nieuwe schooljaar), is de kwaliteit van de 

interne verantwoordingscyclus uw aandacht 

meer dan waard!  �



>>

| Reeducatief. Oktober 201528 

SF
SCHOOLFACILITY.NL

SCHOOL FACILITY BIEDT MET HAAR NO-NONSENSE MENTALITEIT FACILITAIRE 

DIENSTVERLENING OP HET MEEST INTEGRALE VLAK VOOR SCHOLEN EN IS DAARNAAST 

DE IDEALE GESPREKSPARTNER VOOR SCHOOLBESTUURDERS 

VOOR HET OPTIMALISEREN EN ONDERSTEUNEN VAN 
DE BEDRIJFSVOERING IN HET ONDERWIJS. 

PO - VO - MBO - HBO - WO 

AMSTERDAM : JACOB VAN LENNEPKADE 392-H  1053NM  AMSTERDAM

ALPHEN A/D RIJN : ONDERNEMINGSWEG 66S  2404HN ALPHEN AAN DEN RIJN

0172-745 085  INFO@SCHOOLFACILITY.NL 



<<

 Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #03 | 29 

Gastartikel | 

Voor het derde jaar op rij kun-

nen scholen uit het VO onder-

wijs kosteloos deelnemen aan 

de benchmark. Het aantal deel-

nemers groeit ieder jaar enorm. 

“Je ziet dat er behoefte is naar transparante cijfers bij schoolbestuur-

ders, controllers en facilitair managers”,

 aldus Bart de Jong van School Facility B.V. 

Tot op heden was er nauwelijks tot geen inzicht in de cijfers op het 

gebied van facility en huisvesting in de VO sector. School Facility 

maakt deze cijfers graag transparant. In de benchmark worden kosten 

voor zaken als schoonmaak, energie, onderhoud, veiligheid, huur 

en vele andere zaken vergeleken met de gemiddelde marktcijfers. 

Deelnemers ontvangen een rapportage van het individuele resultaat 

ten opzichte van kengetallen. Deelnemers kunnen met deze resulta-

ten inzicht verschaffen over de geleverde prestaties en bijsturen op 

afdelingen die bovengemiddeld score. 

De resultaten uit het benchmark onderzoek worden in de praktijk door 

veel deelnemers gebruikt in de verantwoording van de jaarcijfers en/

of aan de RvT. Maar ligt ook ten grondslag aan het opstellen van een 

nieuw jaarplan. Het geeft deelnemers gewoonweg een eenvoudig en 

helder beeld over de prestaties, vanwaar deze cijfers veelvuldig wor-

den gebruikt voor diverse doeleinden.

De mogelijkheid voor deelname aan de benchmark voor het jaar 2015 

loopt van januari tot en met april 2016, de rapportage verschijnt ver-

volgens in mei 2016. Op deze wijze kan de meest recente data wor-

den verwerkt in de rapportages.

Over School Facility BV
Als een van de weinige van Nederland richt School Facility zich enkel 

op de onderwijssector 

met haar integraal faci-

litaire dienstenpakket. 

Met onze jarenlange 

ervaringen en kennis 

zijn wij specialisten binnen de sector. School Facility kan uw organisa-

tie geheel ontzorgen zodat u zich kan blijven focussen op de kernacti-

viteiten van het onderwijs & onderzoek. School Facility inventariseert, 

optimaliseert en coördineert de facilitaire afdeling.  

School Facility is acht jaar geleden opgericht door de heer Bart de 

Jong en is een specialistische tak van Young Group. Young Group, 

bestaande uit drie divisies; School Facility, Young Facility en Young 

Event. Young Group kenmerkt zich door haar ambitieuze no-nonse 

aanpak, oplossingsgerichtheid en gastvrijheid. Young Group richt zich 

dan ook op het full service faciliteren van haar opdrachtgevers. 

Wij bieden onder meer conciërge diensten, onderhoudsdiensten, plug 

and play FMIS, facility management, catering, receptiediensten, bevei-

liging, MJOP’s, inkoopbegeleiding, contractmanagement, verhuisma-

nagement, huisvestingsadvies en integrale facility concepten. 

Deelname en contact
Deelname aan het benchmark is kosteloos voor scholen in het VO en 

vraagt circa 30 minuten van uw tijd voor het invullen van een online 

vragenformulier. Aanmelden kan via info@schoolfacility.nl of bel een 

van onze consultants voor een vrijblijvende kennismaken op 0172 

745085. �

Benchmark facilitaire 
en huisvestingslasten 
in het VO ’15/16  
SCHOOL FACILITY PRESENTEERT DE BENCHMARK FACILITAIR- 

EN HUISVESTINGSLASTEN VOOR HET VOORTGEZET ONDER-

WIJS 2015/2016.

Gastartikel 
door School Facility

door Bart de Jong

E  info@schoolfacility.nl 

T (0172) 74 50 85
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Hoewel de titel van het wetsvoorstel de indruk wekt dat het hier 

uitsluitend gaat over de vennootschapsbelastingplicht (hierna: VPB-

plicht) bij overheidsbedrijven is het tegenovergestelde waar. Door 

deze nieuwe wetgeving worden namelijk ook private (bekostigde) 

onderwijsinstellingen getroffen. In dit artikel wordt aandacht geschon-

ken aan de mogelijke gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving 

voor de onderwijsinstelling.

Huidige wet- en regelgeving
Voor boekjaren tot en met 2015 geldt - onder de huidige wet- en 

regelgeving - dat publiekrechtelijke onderwijsinstellingen alsmede 

100%-deelnemingen, volledig vrijgesteld zijn van VPB-plicht. 

Privaatrechtelijke (bekostigde) onderwijsinstellingen (veelal in de vorm 

van een stichting of vereniging) zijn op basis van de huidige wet- en 

regelgeving in beginsel VPB-plichtig indien - en voor zover - zij een 

onderneming drijven. Primaire onderwijsactiviteiten worden nu in de 

huidige systematiek veelal echter niet betrokken in de belastinghef-

fing. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van het drijven een onder-

neming, of er door de onderwijsinstelling een beroep kan worden 

gedaan op het subsidiebesluit of omdat er individuele afspraken zijn 

gemaakt met de belastingdienst.

Nieuwe wet- en regelgeving 
Onder de nieuwe wet- en regelgeving verdwijnt het fiscale onder-

scheid tussen onderwijsinstellingen die in de vorm van een publiek-

OP 26 MEI 2015 IS DOOR DE EERSTE KAMER HET 

WETSVOORSTEL “MODERNISERING VENNOOT-

SCHAPSBELASTINGPLICHT OVERHEIDSBEDRIJVEN” 

AANGENOMEN. DEZE NIEUWE WETGEVING TREEDT 

IN WERKING PER 1 JANUARI 2015 VOOR BOEK-

JAREN DIE AANVANGEN OP OF NA 1 JANUARI 2016.

door Arjan van der Bok RB MB MFP

Vennootschapsbelastingplicht 
voor de onderwijsinstelling?
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rechtelijke rechtspersoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon (in 

de vorm van een stichting of vereniging) worden gedreven.

Onderwijsinstellingen in de vorm van een publiekrechtelijke rechtsper-

soon (zoals een aantal universiteiten) worden in beginsel VPB-plichtig 

als de instelling zelf een onderneming in fiscale zin drijft. Met deze 

wijziging wordt beoogd om de belastingpositie van publiekrechtelijke 

onderwijsinstellingen gelijk te stellen aan die van privaatrechtelijke 

onderwijsinstellingen. 

Ons kabinet heeft het wenselijk geacht om voor bekostigde onder-

wijsinstellingen een specifieke vrijstelling te genereren. Dit heeft als 

reden dat bekostigd onderwijs op zichzelf geen winstgevende activiteit 

is, maar desondanks wel (tijdelijke) overschotten kunnen ontstaan. 

Op grond hiervan kan een winststreven aanwezig worden geacht en 

dus een onderneming worden geconstateerd. In de toelichting bij 

het wetsvoorstel valt te lezen dat dit in de huidige uitvoeringspraktijk 

soms ook al tot knelpunten leidt. 

Subject- en objectvrijstelling
Bij de beantwoording van de vraag of dat voor de onderwijsinstelling 

sprake is van VPB-plicht spelen twee vrijstellingen een belangrijke rol:

• Subjectvrijstelling
• Objectvrijstelling

Subjectvrijstelling

De subjectvrijstelling zorgt ervoor dat de gehele winst van een onder-

wijsinstelling wordt vrijgesteld mits:

• Ten minste 90% van de activiteiten bestaat uit onderwijs-

activiteiten (activiteiteneis); en

• De onderwijsactiviteiten voor ten minste 70% worden bekostigd 

uit publieke middelen, wettelijke collegegelden, lesgelden (of 

overeenkomstige buitenlandse bijdragen) of bijdragen van ANBI’s 

waarvoor geen of een marginale contractuele tegenprestatie 

geldt (bekostigingseis).

Wordt voldaan aan de subjectvrijstelling, dan zal de onderwijsinstel-

ling geen aangifte VPB hoeven in te dienen. Eventuele inkomsten uit 

overige activiteiten, bijvoorbeeld commerciële activiteiten, worden dan 

niet belast met VPB. 

Objectvrijstelling

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de subjectvrijstel-

ling dan dient de onderwijsinstelling in beginsel een aangifte VPB in 

te dienen. Het gevolg hiervan is dat een fiscale openingsbalans moet 

worden opgesteld en van jaar tot jaar fiscale winstcijfers moeten wor-

den opgesteld. De voordelen uit de onderwijsactiviteiten, mits deze 

voldoen aan de bekostigingseis, worden dan alsnog buiten de VPB-

heffing gehouden. Op verzoek is het mogelijk deze activiteiten wel in 

de winst te betrekken waardoor de onderwijsinstelling integraal in de 

VPB-heffing wordt betrokken.

Let op: 
Per soort activiteit dient binnen de onderwijsinstelling beoordeeld te 

worden of er sprake is van een VPB-belaste activiteit, (dit is niet per 

definitie het geval). Ons lijkt verdedigbaar dat bijvoorbeeld rentebaten 

uit structureel overtollige gelden niet betrokken worden in de VPB-

heffing. Hetzelfde kan gelden voor de opbrengsten uit de verhuur van 

een onroerende zaak, als verdedigbaar is dat bij deze verhuur geen 

sprake is van een ondernemingsactiviteit.

Aandachtspunten voor de praktijk
Door de nieuwe wetgeving worden onderwijsinstellingen in beginsel 

VPB-plichtig. Door de ruim geformuleerde voorwaarden bij de subject-

vrijstelling, is de verwachting dat het grootste deel van de bekostigde 

onderwijsinstellingen alsnog buiten de VPB-heffing zal blijven. 

Desalniettemin is het raadzaam om als onderwijsinstelling de VPB-

positie in kaart te (laten) brengen en dit niet langer uit te stellen. Dit 

is zonder meer aan de orde als sprake is van nevenactiviteiten binnen 

de onderwijsinstelling, die er mogelijk toe leiden dat geen beroep kan 

worden gedaan op de subjectvrijstelling. De vraag is bijvoorbeeld hoe 

deze activiteiten zich verhouden ten opzichte van het verzorgen van 

bekostigd onderwijs. Een andere vraag kan zijn hoe de (vrijwillige) 

bijdragen van scholieren/studenten zich verhouden ten opzichte van 

de ontvangen bijdragen voor het verzorgen van bekostigd onderwijs. 

Indien hieruit moet worden geconcludeerd dat sprake is van VPB-

heffing, is er een reden om na te denken over een verdere optimalisa-

tie van de structuur ter besparing van VPB-heffing.

Indien onverhoopt sprake is van VPB-plicht dient tevens aandacht te 

bestaan voor de wijze waarop de fiscale winst wordt vastgesteld. De 

fiscale winstregels wijken immers sterk af van de jaarverslaggevings-

regels op grond waarvan het exploitatieresultaat in de jaarrekening  

wordt gepresenteerd. 

VPB-belaste activiteiten hebben binnen de onderwijsinstelling forse 

administratieve lasten tot gevolg. In de praktijk blijkt dat het opstellen 

van een fiscale balans geen sinecure is en tot veel praktische vragen 

leidt. Het is raadzaam hier de expertise van uw accountant/adviseur in 

te schakelen. �
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RSG 
Lingecollege 
DRS. P.J. (PETER) RONNER IS BESTUURDER VAN HET 

LINGECOLLEGE TE TIEL. HET LINGECOLLEGE IS EEN BREDE 

SCHOLENGEMEENSCHAP MET MEERDERE LOCATIES IN 

TIEL. PETER GEEFT IN DIT INTERVIEW ZIJN VISIE, ONDER 

ANDERE OP DE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN 

GOVERNANCE EN HORIZONTALE VERANTWOORDING.
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Kun u kort iets vertellen over het Lingecollege en de uitdagin-
gen waar de school voor staat?

Het Lingecollege telt ruim 3100 leerlingen en is de enige school voor voortgezet onderwijs in Tiel. Het opleidings-

aanbod loopt van pro, isk, vmbo (vakcollege) tot havo, vwo met o.a. technasium, gymnasium en Cambridge English. 

Uitdagingen zijn er voldoende. Het voortdurend zoeken naar de balans tussen waardengestuurd onderwijs vanuit de 

visie van de school en meetgestuurd onderwijs “in opdracht” van de overheid ter voorbereiding op de arbeidsmarkt 

is er een van. Als schoolteam, beter gezegd als professionals up to date blijven in een steeds sneller veranderende 

maatschappij is een goede tweede. Op de derde plaats komt de naderende leerlingenkrimp in de regio met een kleine 

20% over de komende vijf jaren, met als vervolgvraag hoe houden we in de regio gezamenlijk met de andere vo-scho-

len een dekkend onderwijsaanbod voor de leerlingen overeind. En de dit kalenderjaar startende (ver)nieuwbouw van 

de beide grote locaties van ruim € 19 miljoen in totaal, is iets waar we enerzijds reikhalzend naar uitkijken, anderzijds 

zal het veel van de leerlingen en collega’s vragen. De winkel blijft immers open tijdens de verbouwing.

Voor de zomer zijn in de nieuwe code goed bestuur van de 
VO-Raad zes lidmaatschapseisen neergelegd. Wat vindt u hiervan?
De zes lidmaatschapseisen lijken me alle zes zonder meer vanzelfsprekend. Ik mag hopen dat de meeste hiervan door 

de vo-scholen ook al in praktijk gebracht worden. Alles heeft zijn tijd nodig en de VO-Raad is een nog relatief jonge 

club, dan moet je blijkbaar eerst samen een ontwikkeling doormaken om tot deze lidmaatschapseisen te komen. 

Maar ik ben blij dat ze er zijn; van mij had dat jaren geleden al gerealiseerd mogen worden. De vrijblijvendheid mag er 

zo langzamerhand wel wat van af. 

Je kunt de lidmaatschapseisen onderscheiden in enerzijds interne hygiënemaatregelen, zoals het op orde hebben res-

pectievelijk publiceren van diverse regelingen, hoe om te gaan met nevenfuncties, voorkomen van belangenverstren-

geling etc. Daar hoeven we verder geen woorden aan vuil te maken. Voor de maatschappelijke rol die je als school 

in je eigen omgeving wilt c.q. moet spelen is de tweede eis i.c. het formaliseren, verankeren en onderhouden van de 

horizontale dialoog met externe stakeholders natuurlijk van wezenlijk belang. Input van buiten krijgen, je verantwoor-

delijkheid nemen en tegelijkertijd verantwoording afleggen, het hoort bij een volwassen sector c.q. schoolorganisatie. 

De pedagogische provincie ligt al ver achter ons, maar de formele vastlegging hiervan in het jaarverslag als verplich-

ting is een mooie papieren afsluiting. 

Enkele excessen in het onderwijs zijn mede de aanleiding geweest 
tot het formuleren van deze eisen. Is het stellen van deze eisen 
een goed antwoord op deze excessen?

Het stellen van deze eisen zorgt er in ieder geval voor dat de brancheorganisatie, beter gezegd de sector, individuele 

schoolbesturen erop aanspreken kan, maar het is natuurlijk maar een klein radertje in het geheel. Handhaven is van 

een heel andere orde en papieren tijgers bijten niet hard om het zo te zeggen. Maar het is een begin, en je kunt nu 

tenminste bijten, wat ik van harte ondersteun. Je hebt als sector en als school heel veel last van dit soort excessen 

en zo omgaan met publiek geld lijkt natuurlijk nergens naar.
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Moreel leiderschap, bestuurlijke intervisietrajecten, schoolleidersregisters, kortom de andere maar m.i. veel waarde(n)

vollere kant van de medaille verdient nog meer aandacht en krijgt dat zo langzamerhand ook. De VO-academie, de 

ontwikkeling van registers, het draagt ertoe bij dat schoolbesturen zich van hun maatschappelijke verantwoordelijk-

heid bewust blijven. Het zweren van een eed als in de bankenwereld is me wat teveel van het goede en is ook niet 

het passende referentiekader, lijkt mij zo. Maar Maserati’s, haute finance en vastgoeddebacles zijn nu eenmaal niet de 

corebusiness van een (middelbare) school; dat is goed onderwijs geven.

Een van de eisen is het openbaar maken van het jaarverslag op de 
website van de instelling. Wat vindt u hiervan?
Bestuurlijke transparantie is een goede zaak. Wij werken met publiek geld, daar hoort een publieke verantwoording 

bij. Of het plaatsen van het financieel jaarverslag op de website daar echt bij helpt is de vraag. Wij hebben eerst 

overwogen om een publieksversie te publiceren, maar wat laat je weg en wat plaats je. De omvang is dan overigens 

nog wel te overzien. Nu gaan we toch maar het hele jaarverslag publiceren; qua omvang niet echt publieksvriendelijk, 

maar in ieder geval transparant, alhoewel dat ook maar weer de vraag is. Enfin, de start is volledige plaatsing. Ik ben 

trouwens wel benieuwd of we er nog een reactie op krijgen via onze website. 

Kunt u iets zeggen over de samenwerking met Van Ree 
Accountants?
Twee jaar geleden zijn wij overgestapt naar Van Ree Accountants. De aanleiding was onze eigen governancecode die 

voorschrijft dat er na maximaal 7 jaar van accountant gewisseld wordt. Opvallend bij het offertetraject was dat van 

de drie uitgenodigde accountants Van Ree de enige was die meteen tijdens ons eerste gesprek de diepte in ging op 

basis van onze jaarrekening. Tot nu toe zijn onze verwachtingen niet beschaamd. Een nieuwe accountant moet zich 

natuurlijk waarmaken, kortom het lijstje met volstrekt onverwachte aanbevelingen zie je als het ware al tegemoet. 

Maar Van Ree heeft zich waargemaakt door indringende gesprekken, heldere adviezen, te laten zien dat ze de sector 

goed kennen en dat alles in alle redelijkheid. Een simpel en ogenschijnlijk beperkt advies betekent soms voor enkele 

collega’s een jaar werk en dat moet je je wel realiseren. In het huidige tijdsgewricht waarbij de financiën onder druk 

staan, ben je genoodzaakt scherp aan de wind te zeilen en tegelijk een solide financiële basis te hebben. We zochten 

een scherpe en tegelijkertijd degelijke accountant, die vanuit dat principe meedenkt en een accountant die niet alleen 

naar de vastlegging op papier en de aanwezigheid van documentjes kijkt, maar ook de feitelijke praktijk doorziet en 

op waarde weet te schatten. Die hebben we voor de komende zeven jaar gevonden. �

"VAN REE HEEFT ZICH WAARGEMAAKT DOOR 

INDRINGENDE GESPREKKEN EN HELDERE ADVIEZEN, 

TE LATEN ZIEN DAT ZE DE SECTOR GOED KENNEN 

EN DAT ALLES IN ALLE REDELIJKHEID."
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Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren door het 

samen ontwikkelen van goed onderwijsmanagement. 

Op reis met Edukans combineer je verbetering van je 

leiderschapsvaardigheid met bijdragen aan goed 

onderwijs in een ontwikkelingsland.

Reis mee!

Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor 

alle informatie en � lmpjes van de  werelddocenten 

in actie. 

“Samenwerkend met mijn Afrikaanse collega’s 

besef ik wat een wereldbaan ik heb. Kinderen 

inspireren waar ook ter wereld en zij inspi-

reren ons! De kern van mijn vak als leraar en 

schoolleider, vond ik daar weer helemaal 

terug!”

Arie de Bruin, reisde naar Oeganda
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