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In het primair onderwĳ s is er vaak 
onduidelĳ kheid over de vraag of er nu wel 
of geen uitgaven voor huisvesting mogen 
worden gedaan vanuit de rĳ ksmiddelen.
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In het primair onderwijs is veel onduidelijkheid over 

de rechtmatigheid van de besteding van rijkssubsi-

die aan huisvestingsvoorzieningen. Mag dit wel of 

niet? En zo ja, wat zijn de kaders waarbinnen dit is 

toegestaan? In het artikel ‘Uitgaven voor huisves-

ting in het primair onderwijs’ gaan we hier nader 

op in. Een onderwerp dat een relatie heeft met 

het hiervoor genoemde onderwerp is: de volledige 

doordecentralisatie van de huisvesting in het pri-

mair en voortgezet onderwijs. Door veel instellin-

gen wordt dit als een kans gezien die optimale vrij-

heid van handelen ten aanzien van de huisvesting 

creëert. Tegenover kansen staan echter ook risico’s. 

Zijn die risico’s wellicht niet groter dan de kansen? 

In een artikel hierover zetten wij de voor- en nade-

len van volledige doordecentralisatie op een rijtje.

De Onderwijsraad heeft een rapport uitgebracht 

over de verantwoording van onderwijsgelden door 

de instellingen. Wij geven in dit magazine onze 

visie op dit rapport. Veel onderwijsinstellingen 

zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die 

zij lopen op fiscaal gebied. Als de Belastingdienst 

een boekenonderzoek instelt kan dit voor grote 

verrassingen zorgen. Voorbeelden hiervan zijn: 

verschuldigde omzetbelasting over bepaalde 

vormen van detachering, vennootschapsbelasting-

plicht als nevenactiviteiten een bepaalde omvang 

hebben, loonheffingen over beloningen in natura 

etc. Onze fiscale scan geeft u meer inzicht in de 

fiscale risico’s die u loopt. Onze fiscalist Arjan van 

der Bok gaat hier nader op in.

Wat vereisen de governancecodes van de raad 

van toezicht en het bestuur op het gebied van 

verantwoording in het bestuursverslag? Veel raden 

van toezicht en colleges van bestuur worstelen 

met deze vraag. In het artikel ‘Governance in het 

bestuursverslag’ gaat Gerlof de Jong nader op dit 

onderwerp in. Een onderwerp specifiek voor het 

hoger onderwijs, waar veel onduidelijkheid over 

is, is de verantwoording van de regelingen voor 

duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering 

senioren. Wij schetsen de kaders waar de verant-

woording in de jaarrekening op dit gebied aan 

moet voldoen.

Al met al een breed scala aan onderwerpen met 

veel nuttige informatie voor uw bedrijfsvoering. �

Verantwoording 
afleggen 

UIT DE BREEDTE VAN DE SAMENLEVING EN OOK UIT DE POLITIEK KLINKT STEEDS VAKER DE ROEP OM MEER 

VERANTWOORDING DOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. DE CENTRALE VRAAG HIERBIJ IS: WORDT HET GELD 

DAT HET MINISTERIE TER BESCHIKKING STELT WEL BESTEED AAN DE DOELEN WAARVOOR HET BESTEMD IS 

EN WORDT HET WEL RECHTMATIG EN BESTEED? IN DIT NUMMER VAN REEDUCATIEF SCHENKEN WIJ ONDER 

ANDERE AANDACHT AAN DIVERSE ASPECTEN VAN DIT ONDERWERP.

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur-partner
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Situatie vóór 1 januari 2015
Sinds de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onder-

wijs bestaat er discussie over de vraag of het aan schoolbesturen al 

dan niet is toestaan om ten laste van de rijksmiddelen uitgaven te 

doen voor huisvesting. De verdeling van de verantwoordelijkheid tus-

sen de gemeente en het schoolbestuur was vóór 1 januari 2015 als 

volgt:

Gemeente Schoolbestuur
Onderhoud buitenkant  Onderhoud binnenkant
schoolgebouw schoolgebouw

Aanpassingen aan het gebouw Onderhoud terreinen

Uitbreiding Schoonmaakonderhoud

Nieuwbouw Energie-/nutskosten

Herstel van constructiefouten Publiekrechtelijke heffingen

Medegebruik 

Vóór de invoering van de lumpsumbekostiging was er voor de school-

besturen een ruimere bestedingsmogelijkheid. In 2009 en 2010 zijn 

er door de staatssecretaris enkele brieven naar de schoolbesturen in 

het primair onderwijs gestuurd over dit onderwerp, waarin hij aangaf 

dat het niet toegestaan was om middelen vanuit de lumpsum aan 

te wenden voor uitgaven voor huisvestingsvoorzieningen anders dan 

voor in bovenstaande tabel in de kolom ‘schoolbestuur’ genoemde 

posten. Wel mochten de nog aanwezige reserves van vóór de invoe-

ring van de lumpsum op 1 augustus 2006 worden aangewend voor 

‘aanvullende huisvestingsvoorzieningen’. Er ontstond toen discussie 

over het begrip ‘aanvullende huisvestingsvoorzieningen’. Wat is ‘aan-

vullend’ en wat niet? Naar onze mening zijn aanvullende huisvestings-

voorzieningen, huisvestingsvoorzieningen waarvoor de gemeente op 

grond van de wet niet verantwoordelijk is. U kunt daarbij denken aan 

kleine interne verbouwingen, voorzieningen voor energiebesparing en 

dergelijke. Uitbreiding van het schoolgebouw of een eigen bijdrage in 

nieuwbouwkosten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, vallen 

nadrukkelijk niet onder de aanvullende huisvestingsvoorzieningen. Het 

onderscheid is echter niet altijd even makkelijk te maken.

Situatie ná 1 januari 2015
Met de doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari 

2015 is er in bovenstaand beleid wel het een en ander veranderd. De 

verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en voor aanpassingen 

aan het gebouw is verschoven van de gemeente naar de schoolbestu-

Uitgaven voor huisvesting in 
het primair onderwijs

IN HET PRIMAIR ONDERWIJS IS ER VAAK ONDUIDELIJKHEID OVER DE VRAAG OF ER NU WEL OF GEEN 

UITGAVEN VOOR HUISVESTING MOGEN WORDEN GEDAAN VANUIT DE RIJKSMIDDELEN. IN DIT ARTIKEL 

GEVEN WIJ EEN SAMENVATTING VAN DE WET- EN REGELGEVING OP HET GEBIED VAN DE HUISVESTING-

SUITGAVEN EN GEVEN WE ENKELE KADERS ROND DIT ONDERWERP AAN.

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

| Inhoudelijk
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ren. De verdeling van de verantwoordelijkheid is nu als volgt:

Gemeente Schoolbestuur
Uitbreiding Onderhoud buitenkant schoolgebouw

Nieuwbouw Aanpassingen aan het gebouw

Herstel van  Onderhoud binnenkant schoolgebouw

constructiefouten 

Medegebruik Onderhoud terreinen

 Schoonmaakonderhoud

 Energie-/nutskosten

 Publiekrechtelijke heffingen

Met name het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor ‘aanpas-

singen aan het gebouw’ van de gemeente naar de schoolbesturen 

biedt mogelijkheden tot het doen van huisvestingsuitgaven ten laste 

van de rijksmiddelen. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om uitbreiding 

en nieuwbouw waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Het betreft 

vooral kleinere aanpassingen en investeringen ter verbetering van de 

kwaliteit zoals bijvoorbeeld voor energiebesparing en verbetering van 

het binnenklimaat. Hier zijn wel enkele randvoorwaarden aan ver-

bonden, namelijk dat de investering zich binnen een redelijke termijn 

moet terugverdienen en beperkt is tot een redelijk bedrag. Een defi-

nitie van deze twee begrippen is er echter niet. In feite geldt hier het 

algemene beginsel van doelmatige besteding van de rijksmiddelen.

Nieuwbouw
Hoe zit dit nu bij nieuwbouw? Bij nieuwbouw is het niet toegestaan 

dat een bestuur een financiële bijdrage levert aan de nieuwbouw van 

een school, voor zover dit het deel betreft waarvoor de gemeente ver-

antwoordelijk is. Het kan derhalve niet zo zijn dat de gemeente maar 

een deel van de vergoeding betaalt en het schoolbestuur de rest laat 

betalen. De gemeente moet minimaal de normvergoeding zoals die in 

de eigen huisvestingsverordening is vastgelegd vergoeden. Het bedrag 

moet ook zodanig zijn dat kan worden voldaan aan de eisen van het 

bouwbesluit. Het schoolbestuur mag wel boven deze normen investeren 

in het gebouw om bijvoorbeeld een lager energieverbruik of een beter 

binnenklimaat te realiseren. Ook hierbij gelden de voorwaarden dat het 

gaat om een redelijk bedrag en een redelijke terugverdientermijn. 

Renovatie
Bij renovatie is de situatie lastiger. Er is dan vaak sprake van een com-

binatie van onderhoud (waar het schoolbestuur voor verantwoordelijk 

is), levensduurverlenging van het gebouw (waar de gemeente voor 

verantwoordelijk is) en kwaliteitsverbetering. Het begrip renovatie is 

nog niet in de wet vastgelegd. Gezien het feit dat zowel de gemeente 

(langere levensduur, dus lagere kosten) als het schoolbestuur (bespa-

ring onderhoudskosten, energie etc.) baat hebben bij een renovatie is 

het redelijk dat ook de kosten van een renovatie door beide partijen 

gedragen worden. Hierbij dient een redelijke verdeling plaats te vin-

den. Een belangrijk element hierbij is de terugverdientijd, welke voor 

het schoolbestuur binnen redelijke grenzen moet blijven.

Door de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten is in 2018 een plan opgesteld om het hiervoor omschre-

ven probleem van de renovatie op te lossen. Kern van dit voorstel is 

dat de primaire verantwoordelijkheid voor renovatie bij de gemeente 

ligt. Het moet in de ogen van de opstellers van dit plan echter ook 

mogelijk zijn dat schoolbesturen vanuit de rijksmiddelen zelf investe-

ren in het gebouw en profiteren van de financiële voordelen van deze 

investeringen. Dit voorstel is echter nog niet bij het ministerie inge-

diend en derhalve nog niet in wetsvoorstellen omgezet. 

Nieuwbouw in plaats van renovatie
Het komt steeds meer voor dat een gemeente in overleg met het 

schoolbestuur kiest voor het voegtijdig vervangen van een school-

gebouw door nieuwbouw. Omdat het schoolgebouw dan nog niet 

geheel is afgeschreven eist de gemeente dan vaak een bijdrage van 

het schoolbestuur. Dit is een lastige situatie. Wij achten het logisch 

dat het schoolbestuur ook hier kijkt naar wat voor haar economisch 

het beste is. Als aangetoond kan worden dat vervangende nieuwbouw 

leidt tot substantieel lagere kosten van onderhoud, energie e.d. en 

dat de terugverdientijd van de betreffende investeringen binnen rede-

lijke grenzen blijft, dan verwachten wij dat het ministerie van OCW  

hier niet zoveel problemen mee heeft. Het is voor het schoolbestuur 

immers doelmatiger om over te gaan tot volledige nieuwbouw met 

een beperkte eigen bijdrage dan in het oude gebouw te blijven zitten 

met hoge onderhouds- en energiekosten. Dit standpunt is echter geen 

officieel door het ministerie vastgesteld beleid. Niet uitgesloten kan 

worden dat de Inspectie van het Onderwijs hier niet mee akkoord gaat 

en een dergelijke eigen bijdrage voor vervangende nieuwbouw vanuit 

rijksmiddelen toch onrechtmatig acht. 

Conclusies
Uitgaven voor huisvestingsvoorzieningen in het primair onderwijs 

blijft een lastig onderwerp. Er is sprake van een grijs gebied. Dit 

geldt met name als we spreken over renovatie of voortijdige vervan-

gende nieuwbouw in plaats van renovatie. Ingevolge het onderwijs-

accountantsprotocol moet de instellingsaccountant controleren of 

de rijksmiddelen rechtmatig zijn besteed. Huisvestingsuitgaven in 

het primair onderwijs vormen een specifiek aandachtspunt in het 

onderwijsaccountantsprotocol. Wij adviseren u als u uitgaven voor 

huisvesting wilt plegen vanuit de rijksmiddelen en u twijfelt of dit 

toegestaan is, om vooraf contact op te nemen met uw accountant 

om af te stemmen of dit toegestaan is. �
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Contact
Jofferenlaan 2
8017 HH Zwolle

T 038 423 10 40
E info@concent.nl
I  www.concent.nl

Ons doel is onderwijsinstellingen te 
ontzorgen met hun financiële en personeels- 
en salarisadministratie. Dat doen we van 
begroting tot jaarrekening met kwalitatief 
hoogstaande en brede dienstverlening 
(inclusief P&O-diensten en juridisch advies). 
Door persoonlijk en pro-actief advies, altijd 
via uw vaste contactpersoon en binnen een 
scherp all-in-tarief, dragen wij actief bij aan 
stabiliteit en groei van uw instelling.

Naast een goede afhandeling van de HR- en 
financiële administratie kunnen wij ook voor goed 
advies altijd bij Concent terecht. Zowel met juridische 
vraagstukken als ontwikkelingsvraagstukken gericht 
op de bedrijfsvoering. Dat werkt erg prettig!

Arnoud Messelink, 
College van Bestuur CorDeo

Concent:
Adviesbureau voor úw 
onderwijsadministratie

Wilt u gebruikmaken van onze dienstverlening, neem dan gerust contact op met 
directeur Eddie Bleijenburg via 038 423 10 40.
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Scholen hebben steeds meer mogelijkheden om zelf systemen aan te 

kopen waarmee zij hun financiële en HR-administratie in eigen beheer 

kunnen doen. Dat is erg aantrekkelijk voor scholen die alles in eigen 

hand willen hebben. Tot op zekere hoogte kunnen scholen zelf bepa-

len hoe een systeem wordt ingericht en beschikbaar moet zijn voor de 

eigen medewerkers. Dit voorziet in een behoefte.

In eigen beheer of uitbesteden
De administratie in eigen beheer voeren lijkt daarmee veel voordelen 

te kennen. De werkelijkheid laat echter ook een ander beeld zien. 

De aanschaf van een eigen systeem is duur en bovendien hebben 

scholen kennis nodig om het systeem te kunnen beheren. Een eigen 

applicatiebeheerder is daarmee geen overbodige luxe. Verder heeft 

een school die de administratie in eigen beheer voert ook vakinhou-

delijke kennis nodig van financiën, salarisadministraties en de wet- 

en regelgeving die daarbij hoort. Verder moet het systeem up-to-date 

blijven. Er komen voortdurend nieuwe functionaliteiten beschikbaar 

die geïmplementeerd moeten worden. Hiervoor is kennis onont-

beerlijk. Ook moeten systemen steeds worden aangepast op nieuwe 

wetgeving (een actueel voorbeeld is de AVG), maar bijvoorbeeld 

ook op een nieuwe cao. Ook  moeten er volledig juiste gegevens-

leveringen gebeuren naar externe partijen (zoals Vervangingsfonds, 

Belastingdienst of ARBO-dienst). Het kost tijd, kennis en ervaring om 

op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, het systeem zelf 

te onderhouden en te veranderen of updaten waar nodig.

Het is belangrijk dat een schoolorganisatie blijvend de beschikking 

heeft over de juiste vakmensen. Schoolorganisaties die hierover 

beschikken zijn al gauw van grotere omvang. Beschikt een school-

organisatie over de juiste vakmensen op het gebied van 

financiën, HR en applicatiebeheer, dan zijn er prima 

mogelijkheden om de administratie in eigen beheer te 

nemen. Bij het ontbreken van (voldoende) vakmensen 

staan zij voor een keuze: uitbesteden of toch zelf doen?

Faciliteren en adviseren
Voor deze schoolorganisaties is er nog een derde optie. 

Een optie waarbij de schoolorganisatie zich zowel her-

kent in de dienstverlening en daar haar eigen invulling 

aan kan geven. Bij Concent concentreren we ons op ‘faci-

literen’ en ‘adviseren’. Faciliteren door een efficiënt en actueel blijvend 

ERP-systeem, afgestemd op het organigram van de onderwijsorganisa-

tie en inclusief een op maat werkend ESS- en MSS-systeem (Employee 

en Manager Self Service). De kennis en ervaring met het systeem wor-

den blijvend overgebracht op de gebruiker, zodat die zelf aan de slag 

kan. Tegelijkertijd is Concent een sparringpartner. Onze deskundige 

vakmensen bundelen hun expertises en kunnen advies geven op het 

gebied van financiën, salarissen en juridische zaken als dat gewenst 

is. Zowel reactief als proactief, want zo zit het in ons DNA.

Concent is de ontzorger voor scholen die behoefte hebben aan een 

herkenbaar systeem, maar ook aan een partner die meedenkt waar 

nodig. ‘Afhankelijk zijn van’ wordt ‘samenwerken met’.

Meer weten over hoe Concent ook uw instelling kan ontzorgen? 

Kijk op www.concent.nl of vraag een vrijblijvend gesprek aan via 

(038) 423 10 40 (Eddie Bleijenburg). �

Administratie: In eigen 
beheer of uitbesteden?  
VOOR VEEL SCHOLEN IS HET EEN LASTIGE KEUZE: VOEREN 

WE DE FINANCIËLE EN HR-ADMINISTRATIE IN EIGEN BEHEER, 

OF BESTEDEN WE HET UIT? 

Gastartikel 
door Concent

door Eddie Bleijenburg

E info@concent.nl 

T (038) 423 10 40 

Gastartikel | 

Het is belangrijk dat een school-
organisatie blijvend de beschikking 
heeft over de juiste vakmensen. 
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Inleiding
In het funderend onderwijs (po en vo) is de gemeente verantwoorde-

lijk voor de nieuwbouw en de uitbreiding van schoolgebouwen. In het 

op overeenstemming gericht overleg (OOGO) maken de gemeenten en 

de schoolbesturen afspraken over het jaarlijks huisvestingsprogramma 

en een meerjarig integraal huisvestingsplan. De Wet op het primair 

onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs kennen de mogelijk-

heid dat de gemeente besluit tot volledige doordecentralisatie van de 

onderwijshuisvesting. Over dit besluit moet altijd overeenstemming 

bestaan met het bevoegd gezag van de scholen. Doordecentralisatie 

is noch een recht, noch een plicht. Scholen kunnen enerzijds niet 

gedwongen worden tot doordecentralisatie, anderzijds kunnen zij ook 

geen doordecentralisatie bij de gemeente afdwingen. 

Bij volledige doordecentralisatie van de huisvesting stelt de gemeente 

jaarlijks een bedrag beschikbaar - veelal een bedrag per leerling - 

waaruit het bevoegd gezag alle huisvestingskosten, inclusief de 

afschrijving van de schoolgebouwen en de rentelasten van de 

financiering van de schoolgebouwen moet dekken. Er zijn verschil-

lende vormen van doordecentralisatie. In sommige gevallen krijgen 

de schoolbesturen zelf het economisch eigendom van de school-

gebouwen, in andere situaties worden de schoolgebouwen overge-

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

| Inhoudelijk

Doordecentralisatie in het primair 
en voortgezet onderwijs

IN STEEDS MEER GEMEENTEN VINDT VOLLEDIGE DOORDECENTRALISATIE VAN DE ONDERWIJSHUISVESTING 

NAAR DE SCHOOLBESTUREN PLAATS. WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN VAN DOORDECENTRALISATIE VOOR 

DE SCHOOLBESTUREN? WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE JAARREKENING? IN DIT ARTIKEL GAAN WE OP 

DEZE VRAGEN IN.
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dragen aan een aparte rechtspersoon (stichting of coöperatie) die de 

gebouwen vervolgens aan de schoolbesturen ter beschikking stelt.

Voor- en nadelen van doordecentralisatie
De schoolbesturen ervaren vaak belemmeringen bij het realiseren van 

hun huisvestings-plannen, omdat zij daar de gemeente in mee moe-

ten krijgen. Daarom overwegen schoolbesturen in een aantal gevallen 

om doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting bij de gemeente 

aan te vragen. Aan doordecentralisatie zijn voor de schoolbesturen 

naast voor echter ook nadelen verbonden. Wij zetten de belangrijkste 

voor- en nadelen voor u op een rijtje.

De belangrijkste voordelen c.q. redenen om te kiezen voor doordecen-

tralisatie zijn:

• Meer autonomie voor de schoolbesturen m.b.t. de huisvesting 

van hun scholen, waardoor zij hun specifieke wensen beter kun-

nen realiseren.

• Schoolbesturen met scholen in meerdere gemeente moeten met 

al die gemeenten afspraken over de huisvesting maken, hetgeen 

een tijdrovende bezigheid kan zijn, waardoor het lang duurt voor-

dat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien lopen de 

gesprekken met de gemeenten niet altijd even soepel.

• Een zekere mate van willekeur en afhankelijkheid van de poli-

tieke samenstelling van de gemeenteraad bij het goedkeuren 

van huisvestingsplannen. Bovendien kan bij een wisseling van 

het college bij een gemeente ineens een andere visie op de 

huisvesting naar voren komen, waardoor de onderhandelingen 

opnieuw moeten plaatsvinden.

• Door doordecentralisatie wordt de bestaande onduidelijkheid 

rond de verantwoordelijkheid voor de renovatie van schoolge-

bouwen opgeheven. 

• Bij integrale kindcentra kan discussie ontstaan over de schei-

ding van private en publieke huisvestingsvoorzieningen. 

Doordecentralisatie kan deze discussie gedeeltelijk oplossen, 

hoewel bij de toerekening van de lasten ook een scheiding van 

private en publieke activiteiten zal moeten worden gemaakt.

Er zijn voor de schoolbesturen echter ook nadelen en risico’s aan 

doordecentralisatie verbonden. De belangrijkste zijn:

• Het risico van leegstand. De vergoeding voor de huisvesting 

is veelal een bedrag per leerling. Als het aantal leerlingen daalt, 

daalt ook de vergoeding, terwijl de lasten (afschrijving, rentelas-

ten e.d.) doorlopen. Hierdoor kunnen grote tekorten ontstaan.

• Renterisico. Op het moment van doordecentralisatie (afhan-

kelijk van de wijze van overdracht) of nieuwbouw/uitbreiding 

moeten de gebouwen gefinancierd worden. Op dit moment is de 

rentstand erg laag en kan tegen gunstige voorwaarden gefinan-

cierd worden. Hierdoor kan veelal een gunstige exploitatie van 

de gebouwen gerealiseerd worden. Leningen kennen meestal 

een beperkte rentevaste periode (bijvoorbeeld 10 jaar). Hierna 

moet het rentepercentage opnieuw met de kredietverstrekker 

overeengekomen worden. De rente kan dan, afhankelijk van de 

marktrente op dat moment, fors stijgen, waardoor de exploitatie 

van de gebouwen een stuk ongunstiger wordt.

• Financieringsrisico. Het is de vraag of kredietverstrekkers 

investeringen in schoolgebouwen altijd volledig willen financieren. 

Dit is vaak ook mede afhankelijk van de vraag of gemeenten 

garant willen staan voor de leningen. Afhankelijk van de finan-

ciële positie van de betreffende school kan dit een aanzienlijk 

probleem zijn.

• Economische veroudering. Een schoolgebouw wordt gebouwd 

om voor een lange tijd in de huisvesting te voorzien. Het kan zijn 

dat het schoolgebouw na bijvoorbeeld 30 jaar technisch nog in 

perfecte staat is, maar niet meer voldoet aan de eisen die op dat 

moment aan de huisvesting worden gesteld. 

• Verkooprisico. Als een schoolbestuur, bijvoorbeeld vanwege 

krimp, een schoolgebouw wil afstoten loopt zij het risico dat het 

schoolgebouw minder opbrengt dan de boekwaarde, zodat zij 

een verlies lijdt. 

Schoolbesturen dienen zich goed bewust te zijn van de hiervoor 

genoemde risico’s en dienen zich af te vragen hoe hoog deze 

risico’s zijn, welke maatregelen zij kunnen treffen om deze risico’s te 

Er zijn voor de schoolbesturen echter ook nadelen 
en risico’s aan doordecentralisatie verbonden.
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beheersen en of zij überhaupt een dergelijk risico willen dragen. De 

vraag kan worden gesteld: Is huisvesting wel primair een taak van een 

schoolbestuur, of moet je dit aan deskundigen overlaten? Of anders 

gezegd: is hierbij het gezegde ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ wellicht 

van toepassing?

Verwerking doordecentralisatie in de jaarrekening
Doordecentralisatie heeft grote gevolgen voor de jaarrekening. 

Omdat het schoolbestuur het economisch claimrecht heeft, moet 

het schoolgebouw op de balans geactiveerd worden. In sommige 

gevallen worden bij doordecentralisatie schoolgebouwen om niet 

overgedragen aan de schoolbesturen en zal er bij waardering op 

historische kostprijs in eerste instantie geen activapost op de balans 

ontstaan. Als overdracht niet om niet plaatsvindt, of bij nieuwbouw 

of uitbreiding, zal het schoolgebouw c.q. de uitbreiding geactiveerd 

moeten  worden en zal het balanstotaal fors stijgen. Dit heeft aan-

zienlijke gevolgen voor de kengetallen, zoals de solvabiliteit, die in 

veel gevallen sterk zal dalen. 

Het is de vraag of het niet activeren van een schoolgebouw dat 

bij doordecentralisatie om niet van de gemeente wordt verkregen, 

bedrijfseconomisch gezien een goed beeld geeft van het vermogen en 

het resultaat van de school(stichting/vereniging). De lasten zullen in 

die situatie lager uitkomen door het ontbreken van afschrijvings- en 

rentelasten. Echter, op het moment dat de school vervangen wordt 

door nieuwbouw stijgen de huisvestingslasten fors als gevolg van 

rente en afschrijving. 

Fiscale aandachtspunten
Afhankelijk van de gekozen vorm van doordecentralisatie zijn er ook in 

meer of mindere mate fiscale aandachtspunten. Worden deze fiscale 

aandachtspunten niet vroegtijdig onderkend dan kunnen de fiscale 

gevolgen groot zijn. Zeker in de situatie dat schoolgebouwen in een 

afzonderlijke rechtspersoon worden ondergebracht, kan dit het geval 

zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke heffing van overdrachts-

belasting of omzetbelasting bij overdracht van onroerende zaken, 

schenkbelasting indien gebouwen tegen een lagere waarde dan de 

marktwaarde worden overgedragen, omzetbelasting bij het onder-

ling doorbelasten van kosten of detachering van personeel tussen de 

scholen en de rechtspersoon waarin de scholen zijn ondergebracht.

Wij komen ook steeds vaker de coöperatieve vereniging als rechts-

vorm tegen. Specifiek aandachtspunt hierbij is de vennootschapsbe-

lasting, aangezien coöperatieve verenigingen reeds op grond van hun 

rechtsvorm belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. 

Het is derhalve de vraag of bij doordecentralisatie de coöperatieve 

vereniging de juiste rechtsvorm is.

De fiscale risico’s moeten vooraf goed in kaart gebracht worden. 

Deskundige begeleiding door een fiscalist met ervaring op het gebied 

van fiscale vraagstukken in het onderwijs is hierbij aan te raden.

Ten slotte
Aan volledige doordecentralisatie van de huisvesting zitten de nodige 

haken en ogen. Wij adviseren u vooraf zorgvuldig de risico’s in kaart 

te brengen en een goede afweging van de voor- en nadelen te maken. 

Op korte termijn lijkt doordecentralisatie vaak mooi, maar de risico’s 

op langere termijn kunnen groot zijn en zijn veelal niet goed in te 

schatten. Dit geldt in hogere mate voor kleine schoolbesturen. Het is 

gewenst goede afspraken met de gemeente te maken over de wijze 

van doordecentralisatie en de verantwoordelijkheid van de gemeente 

na de doordecentralisatie, aangezien de gemeente wettelijk toch de 

zorg voor adequate huisvesting blijft houden.

Deskundige begeleiding op het gebied van huisvesting, maar ook op 

financieel en fiscaal gebied, zijn een must om een goede besluitvor-

ming op dit terrein mogelijk te maken. �

Aan volledige 
doordecentralisatie van 
de huisvesting zitten de 
nodige haken en ogen. 
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Aan volledige 
doordecentralisatie van 
de huisvesting zitten de 
nodige haken en ogen. 

Kunt u kort iets vertellen over Hotelschool 
The Hague? 

Hotelschool The Hague is opgericht in 1929 en is daarmee een van 

de oudste onafhankelijke hotelscholen ter wereld. In bijna 90 jaar 

heeft de school zicht ontwikkeld tot een ‘top league’ internationale 

Hospitality Business School met studenten van meer dan 60 nati-

onaliteiten. Hotelschool The Hague biedt een vierjarige Bachelor in 

Hospitality Management (ook beschikbaar als verkort programma) en 

een MBA in International Hospitality Management van 13 maanden 

aan. De school heeft twee campussen, een in Den Haag en een in 

Amsterdam, met meer dan 2500 studenten en 200 medewerkers.

Studenten krijgen een uitdagend programma aangeboden. Het 

curriculum is zorgvuldig samengesteld om onze studenten voor te 

bereiden op een succesvolle carrière in de gastvrijheidsbranche of in 

branches waar gastvrijheid het verschil maakt. Gedurende het eerste

Hotelschool 
Regine von Stieglitz   

REGINE VON STIEGLITZ IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE HOTELSCHOOL THE HAGUE. 

HOTELSCHOOL THE HAGUE IS EEN HOGESCHOOL DIE STUDENTEN OPLEIDT VOOR DE HOSPITALITY BRANCHE. 

REGINE GEEFT IN DIT INTERVIEW HAAR VISIE OP ONTWIKKELINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS.  

The Hague
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jaar wonen onze bachelor studenten in ons Skotel op de campus en 

delen ze samen met een andere student een kamer. De variëteit van 

nationaliteiten, talen en culturen maakt dit een unieke en waardevolle 

ervaring en is ook vaak het begin van waardevolle vriendschappen. 

Tijdens hun studie lopen de studenten in totaal één jaar stage. De 

eerste is een praktijkstage van vijf maanden in een 4- of 5-sterren-

hotel. Ter afsluiting van de opleiding volgen studenten een manage-

mentstage, waarin zij werken in een managementpositie voor een 

organisatie naar keuze. Vaak leidt deze stage tot een eerste baan. 

Hotelschool The Hague levert veelgevraagde studenten af aan de 

gastvrijheidsbranche. Onze afgestudeerden onderscheiden zich door 

de wijze waarop zij theorie, praktijk en onderzoek integreren met een 

combinatie van kennis, ‘emotional intelligence’ en doorzettingsvermo-

gen (Intelligence Quotient-Emotional Quotient-Adversity Quotient). 

Voor welke belangrijke uitdagingen staat 
het hoger onderwijs de komende jaren?

De arbeidsmarkt en de beroepen waarvoor wij opleiden veranderen 

in hoog tempo. Daarom is het belangrijk dat wij studenten dusdanig 

opleiden, dat zij kunnen voldoen aan de steeds veranderende eisen 

van de gastvrijheidsbranche. Daarnaast vinden wij het ook erg belang-

rijk dat studenten de kennis, ervaring en persoonlijkheid hebben, om 

in positieve zin aan het doorlopende veranderproces te kunnen bij-

dragen. In onze visie hebben wij dat geformuleerd als “We shape the 

global hospitality industry on societal relevant topics.”

Hbo-scholen moeten meer inzetten 
op innovatie en onderzoek. Wat bete-
kent dit voor uw instelling en hoe geeft 
Hotelschool The Hague innovatie en 
onderzoek gestalte?
Dat heeft direct te maken met de voorgaande vraag. Hogescholen 

kunnen zich niet meer opstellen als vakscholen waar alleen de vaar-

digheden van een beroep worden aangeleerd. De toekomstige afge-

studeerden hebben onderzoekend en probleemoplossend vermogen 

nodig om voorbereid te zijn op innovaties. Wij bereiden studenten 

voor om deze innovaties te kunnen leiden vanuit een strategisch en 

pragmatisch oogpunt. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, waaronder 

de opkomst van Online Travel Agents in het eerste decennium van 

deze eeuw, de zogenaamde “sharing” platforms in het tweede en de 

explosieve groei van het toerisme en de daarmee gepaard gaande 

duurzaamheidsvraagstukken. Onze docenten en afgestudeerden moe-

ten hierover nadenken, maar dat betekent ook dat wij onze onder-

wijsprogramma’s doorlopend moeten vernieuwen. Ons ‘Hospitality 

Research Centre’ is onze antenne voor deze ontwikkelingen. Recent is 

aan ons een Comenius Leadership Grant toegekend, die vernieuwing 

in onderwijs en onderzoek toonaangevend gaat realiseren.

Is de financiering van het hoger onderwijs 
van voldoende niveau om deze onder-
zoekstaak goed vorm te kunnen geven?
Hotelschool The Hague heeft grote ambities. Dit betekent dat wij reke-

ning moeten houden met de beschikbare middelen, maar daarnaast 

ook moeten kijken naar nieuwe mogelijkheden. In andere sectoren 

krijgen hogescholen support vanuit het bedrijfsleven door middel van 

door hen gefinancierde R&D-budgetten. Dit zien we in onze sector nog 

erg weinig. Wel komt er vanuit de overheid steeds meer waardering 

voor onderzoek in hospitality. De maatschappelijke impact van de ont-

wikkelingen, en daarmee de maatschappelijke doorwerking van ons 

onderzoek, wordt steeds beter zichtbaar. 

Hoe ziet u de samenwerking tussen 
het hoger beroepsonderwijs en het 
bedrijfsleven? 
Die samenwerking is traditioneel leidend op onze school, maar de 

rollen zijn aan het verschuiven. Een vakschool doet zo goed mogelijk 

na wat er in het bedrijfsleven wordt gedaan. Een kennisinstelling 

- denk daarbij aan hogescholen en universiteiten die werken met 

bijvoorbeeld de IT-sector, de automobiel- of de farmaceutische indu-

strie - kent niet alleen de praktijk van de sector goed, maar draagt 

ook innovaties aan. Wij leren onze studenten om theorie, praktijk en 

onderzoek te integreren met een combinatie van kennis, ‘emotional 

intelligence’ en doorzettingsvermogen (IQ-EQ-AQ). Hiermee willen wij 

onze relatie met de gastvrijheidsbranche nog verder versterken.

Kunt u iets zeggen over de samenwerking 
met Van Ree Accountants?

Onze jarenlange samenwerking is prettig omdat Van Ree Accountants 

aantoonbaar kennis en kunde van onderwijs heeft. De controle en 

dialoog scherpt continu onze uitvoering van onderwijs en onderzoek 

aan. �
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door Tim Brons (Teammanager flex onderwijs)

E tim.brons@driessen.nl 

T (0492) 50 66 66

Dit zorgt ervoor dat bijna een kwart van de scholen voor het school-

jaar 2018-2019 de formatie niet op orde heeft. Huidige prognoses 

geven weer dat het tekort zal oplopen naar meer dan 10.000 leer-

krachten in 2025. De oplopende schaarste zorgt voor een ‘war for 

talent’ waarbinnen schoolbesturen inmiddels onderling concurreren 

om het beste talent aan zich te kunnen binden. Daarbij staat het zo 

goed mogelijk binden en boeien van talent centraal. Concreet bete-

kent dit dat je je als werkgever in sterke mate dient te onderscheiden 

om ervoor te zorgen dat je aantrekkelijk genoeg bent en blijft voor 

zowel nieuwe als bestaande medewerkers.

De sleutel tot het vinden, binden en boeien van talent zit vooral in het 

bieden van professionele werkzekerheid. Kortgezegd betekent dit het 

realiseren van goed werkgeverschap door het bieden van financiële 

zekerheid (in de vorm van vaste uren), een gewenste mate van bege-

leiding, coaching en opleidingsmogelijkheden vanuit de werkgever 

en het bieden van een ‘community’ met een geloofwaardige missie 

(onderdeel uitmaken van iets waar je je thuis voelt).

Klasse!
Met Klasse! helpt Driessen schoolbesturen bij het zo goed mogelijk 

vinden, binden en boeien van talent. Dit doen wij door krachten te 

bundelen met onze opdrachtgevers in het primair onderwijs. Kern 

daarbij is dat schoolbesturen als expert van kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en Driessen als expert in het domein van mens en werk, 

samen optrekken om de ‘war for talent’ het hoofd te kunnen bieden.

Met het begin van het nieuwe schooljaar zijn de eerste Klasse! leer-

krachten gestart. Joost van Oort, programmamanager bij Driessen, 

begeleidt inhoudelijk het Klasse! traineeship en deelt zijn ervaring.

Joost: “Tijdens de lerarenop-

leiding werd me verteld dat 

het zeker drie tot vijf jaar zou 

duren, voordat ik écht op mijn 

gemak voor de klas zou staan. 

Destijds kon ik niet geloven dat dat zo was. Mijn stage liep immers 

prima en ik had veel plezier in de omgang met leerlingen en collega’s. 

Het was hard werken en dat had ik er graag voor over. Achteraf 

begreep ik pas wat mijn begeleider bedoelde.

Mijn eerste jaren gingen met vallen en opstaan. Mijn gereedschapskist 

was nog nauwelijks gevuld. Lessen ontwerpen, een klas aan het werk 

krijgen en houden, gesprekken voeren met leerlingen en ouders, ver-

gaderingen en administratie. Ik moest me overal verder in bekwamen. 

In de avonden en weekenden werd er veel gewerkt. ’s Nachts lag ik te 

piekeren over een opmerking van een leerling of een les van de dag 

erna. Als een les goed liep voelde ik me de koning te rijk, wanneer het 

mis ging voelde ik me klein en alleen. Ik sta inmiddels ruim dertien 

jaar zelfstandig voor de klas en uiteindelijk ben ik uitgegroeid tot een 

goede en volwassen leraar met invloed door het hele land. Het kostte 

me tijd om mijn eigen stem en stijl te vinden. Dat zie ik ieder jaar ook 

bij nieuwe collega’s. 

Goede begeleiding voor startende leraren is enorm belangrijk. Ik 

vind het enorm gaaf dat ik via mijn werk bij Driessen, als program-

mamanager en inhoudelijk begeleider van het Klasse! traineeship, bij 

kan dragen aan de ontwikkeling van jonge en talentvolle leraren. Het 

Klasse!-traineeship zorgt ervoor dat ook zij een goed gevulde gereed-

schapskist krijgen, waardoor ze het onderwijs van vandaag en morgen 

mooier gaan maken.”

Meer informatie over de oplossingen van Driessen voor het primair 

onderwijs? Kijk op www.driessen.nl/lerarentekort. �

Klasse leerkrachten 
voor de klas
HET OPLOPENDE LERARENTEKORT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ZORGT ERVOOR 

DAT NAGENOEG ALLE SCHOOLBESTUREN IN NEDERLAND STEEDS MEER MOEITE 

HEBBEN OM AAN VOLDOENDE GEKWALIFICEERDE LEERKRACHTEN TE KOMEN. 

Gastartikel door 
Driessen
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De Tweede Kamer heeft de minister van OCW vervolgens gevraagd zich te verantwoorden over het reali-

seren van de doelstellingen uit dit Nationaal Onderwijsakkoord. De minister kon dit antwoord niet geven. 

Onbekend was of het geld daadwerkelijk was ingezet en hoeveel jonge leraren extra waren benoemd. Dit 

voorbeeld staat niet op zichzelf: politieke besluitvorming om extra geld beschikbaar te stellen mondt niet 

uit in verantwoording over de inzet van deze gelden. Maar hoe erg is dat? 

Veel onderwijsinstellingen verkeren de laatste jaren steeds meer in de onzekerheid ten aanzien van 

de vraag in hoeverre er gerekend kan worden op aanvullende subsidies en compensatie van stijgende l

oonkosten. Maar hoe erg is dat? 

In dit artikel een verkenning van de antwoorden op beide vragen aan de hand van een advies wat de 

Onderwijsraad in juli 2018 heeft uitgebracht aan de Tweede Kamer. 

De behoefte van onderwijsinstellingen
In alle onderwijssectoren is de onzekerheid over de omvang van de rijksbijdragen toegenomen. 

Compensatie van stijgende loonkosten is niet vanzelfsprekend en de hoogte daarvan wordt steeds later in 

het kalenderjaar bekendgemaakt. Aanvullende bekostiging als gevolg van politieke besluitvorming laat een 

grillig verloop zien. En als de aanvullende bekostiging wordt verstrekt is voor onderwijsinstellingen lang 

niet altijd duidelijk in hoeverre deze gelden moeten worden besteed aan de genoemde doelstelling van de 

bekostiging; met als gevolg dat onderwijsinstellingen in hun beleid en daarmee in hun begroting terughou-

dend zijn in het rekening houden met compensatie en aanvullende bekostiging. Dit is een van de redenen 

waardoor onderwijsinstellingen in de afgelopen jaren hun vermogenspositie alleen maar zagen toenemen. 

Zoals hiervoor is opgemerkt, is onzekerheid hierbij een belangrijke factor. Dit wordt verder versterkt door 

de ingewikkelde bekostigingssystematiek. 

Daarnaast komt, voornamelijk vanuit het primair onderwijs, de vraag naar een hogere bijdrage voor de 

sector. Dit geld zou nodig zijn om de steeds maar toenemende taken te kunnen financieren en om de 

salarissen structureel te kunnen verhogen. 

De behoefte van de politiek
In de politiek en in de media worden veel discussies gevoerd over de bekostiging van het onderwijs. Het is 

onduidelijk in hoeverre de publieke middelen worden uitgegeven overeenkomstig de politieke doelstellingen 

en wat het effect is van deze uitgaven. De politiek kan daardoor ook geen antwoord geven op de vraag 

of de bekostiging toereikend is. Hierbij speelt mee dat er de afgelopen jaren sprake is van toenemende 

Inzicht in en verantwoording 
van onderwijsgeld
HET NATIONAAL 

ONDERWIJSAKKOORD 

IN 2013: VOOR HET 

PRIMAIR EN VOORT-

GEZET ONDERWIJS HET 

SCHIP MET GELD DAT 

ONVERWACHT AAN HET 

EINDE VAN HET JAAR 

DE HAVEN IN KWAM 

VAREN. DE BEDOELING 

VAN DE POLITIEK WAS 

ONDER ANDERE OM 

MET 150 MILJOEN EURO 

3.000 EXTRA ARBEIDS-

PLAATSEN VOOR JONGE 

LERAREN TE CREËREN.
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reserves in de onderwijssector. Vragen die hierbij in de discussies naar 

voren komen zijn onder andere: Is het geld wel nodig in de sector? 

Wordt het geld wel effectief en efficiënt aan het onderwijs besteed? 

Hoe kunnen wij als politiek dat controleren? 

Reden om aan de Onderwijsraad advies te vragen. De Onderwijsraad 

is een onafhankelijk adviescollege en adviseert de regering en de 

Kamer over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het 

gebied van het onderwijs. Vanuit de adviesaanvraag blijkt dat er 

behoefte is aan handreikingen voor de wijze waarop de overheid 

via financiële middelen de kwaliteit van het onderwijs kan sturen en 

welke rol de overheid en de onderwijsinstellingen daarbij hebben. 

De bevindingen van de Onderwijsraad 
De Onderwijsraad heeft in haar advies de volgende vraag centraal 

gesteld: “Welke bekostigingsmethodiek sluit aan bij de bestuurlijke 

verhoudingen en verschaft de overheid de juiste mogelijkheden om 

invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijs?”

Vanuit de maatschappelijke discussies heeft de Onderwijsraad de vol-

gende vier vraagstukken benoemd: de hoogte van de bekostiging, de 

systematiek van de bekostiging, de doelmatigheid van de bestedingen 

en de verantwoording over de bestedingen. 

Op 4 juli 2018 heeft de Onderwijsraad haar advies uitgebracht aan 

de Tweede Kamer, met als thema: “inzicht in en verantwoording van 

overheidsgelden - naar een meer eenvoudige bekostiging en betere 

verantwoording van publieke middelen”. 

Als belangrijk uitgangspunt voor de bekostiging van het onderwijs 

wordt de autonomie van onderwijsinstellingen genoemd. Daarbij geldt 

dat de overheid de ijkpunten bewaakt, op hoofdlijnen kaders stelt 

en voorwaardenscheppend is: zij is stelselverantwoordelijk. Hierbij 

concludeert de Onderwijsraad dat de overheid zich terughoudend 

dient op te stellen ten aanzien van het stellen van eisen. Wel heeft de 

overheid inzicht nodig of met de inzet van de publieke middelen de 

doelen worden bereikt die worden beoogd, of dat met minder mid-

delen ook had kunnen volstaan. Hiervoor is verantwoording door de 

onderwijsinstellingen noodzakelijk. 

De overheid kan binnen haar stelselverantwoordelijkheid handelend 

optreden via de bekostiging in combinatie met regelgeving, toezicht 

en bekostigingssancties. Te veel ruimte voor onderwijsinstellingen kan 

leiden tot veronachtzaming van publieke belangen en verspilling van 

publieke middelen. Autonomie verplicht: onderwijsinstellingen die-

nen verantwoording af te leggen over de doelmatigheid van de inzet 

van de middelen. Openheid is een voorwaarde voor democratische 

controle. Verantwoording moet zowel verticaal (aan de overheid) als 

horizontaal (aan de overige stakeholders) plaats te vinden. 

De Onderwijsraad stelt dat de bekostiging adequaat moet zijn en voor 

onbepaalde tijd. Voor het voeren van solide beleid door onderwijsin-

stellingen is stabiliteit en transparantie van de bekostiging van groot 

belang. Dat wordt nu niet bereikt doordat aanvullende bekostiging 

afhankelijk is van wisselende politieke beleidsprioriteiten. 

Er wordt gesteld dat de vraag of de publieke middelen toereikend 

zijn nog niet definitief kan worden beantwoord. Er is te weinig inzicht 

door een instabiele bekostigingssystematiek en een zwakke koppeling 

tussen bestedingen en doelen op het niveau van de onderwijsinstel-

lingen. Onderwijsinstellingen zouden te weinig inzicht hebben in de 

doelmatigheid van hun bestedingen. Er is te weinig koppeling tussen 

de bestedingen en de inhoudelijke doelen. Ook wordt de relatie 

tussen financieel beleid en onderwijsbeleid onvoldoende doordacht 

en expliciet gemaakt. 

Adviezen aan de overheid
De Onderwijsraad adviseert de overheid om vast te houden aan 

de lumpsumbekostiging en de volgende zaken te verbeteren: de 
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systematiek moet eenvoudiger en het inzetten van doelfinanciering 

moet worden verminderd. Hierdoor ontstaat er een stabielere 

basis, waardoor de onderwijsinstellingen hun beleid beter kunnen 

formuleren. 

De overheid wordt geadviseerd om vervolgens via wetgeving, toezicht 

en verantwoording te sturen op kwaliteit. Het sturen op kwaliteit 

middels doelfinanciering moet zeer terughoudend worden toegepast. 

Via de wet kunnen deugdelijkheidseisen worden gesteld. Het toezicht 

wordt voornamelijk uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, 

die op het gebied van doelmatigheid nu stimulerend toezicht uitoe-

fent. De verantwoording van onderwijsinstellingen zou kwalitatief 

verbeterd moeten worden door meer in te gaan op de doelmatigheid 

van de ingezette middelen. 

De Onderwijsraad adviseert de overheid om de verantwoording over 

de doelmatige bestedingen van de onderwijsgelden in te bedden in 

de horizontale verantwoording. Dit sluit aan bij de autonomie van 

onderwijsinstellingen en de governancestructuur in de sector. Het is 

volgens de Onderwijsraad dan wel noodzakelijk dat de Inspectie van 

het Onderwijs gaat toezien op het proces van horizontale verantwoor-

ding en intern toezicht. 

Adviezen aan onderwijsinstellingen 
Alhoewel het adviesrapport gericht is aan de Tweede Kamer kunt u 

als onderwijsinstelling de gevolgen al merken. Zo heeft de Inspectie 

van het Onderwijs de doelmatige besteding van middelen reeds als 

één van haar speerpunten benoemd. Onder andere in het kader van 

het vierjaarlijkse toezicht zal de inspectie vragen stellen over de wijze 

waarop het interne toezichthoudend orgaan toezicht houdt op de 

doelmatigheid van de bestedingen. Maar wat is doelmatigheid? 

De Onderwijsraad erkent dat er nog teveel onduidelijkheid is over 

het begrip doelmatigheid. Zij geeft de volgende handreikingen om 

de doelmatigheid te kunnen evalueren: 

1. Beleidsrijk begroten: doelen stellen en die doelen koppelen 

aan het financieel beleid

2. Effectiviteit van beleid vaststellen: evalueren of de doelen 

gehaald zijn

3. Doelmatigheid van beleid evalueren: beoordelen van de 

kostenefficiëntie van beleid

Daarnaast onderstreept de Onderwijsraad het belang van het 

opstellen van interne normen voor bestedingen en het uitvoeren van 

benchmarks. Hiermee worden indicatoren opgesteld op basis waarvan 

mogelijke ondoelmatigheid kan worden gedetecteerd. 

Conclusie 
De Onderwijsraad erkent dat de bekostigingssystematiek te complex 

is en dat er te weinig stabiliteit in de bekostiging is door de onvoor-

spelbaarheid van de doelfinanciering. De overheid wordt geadviseerd 

om meer in te zetten op toezicht op de doelmatigheid van de 

bestedingen door het intern toezichthoudend orgaan. Voor de over-

heid en de onderwijssector zal het een groeiproces zijn in de toekomst 

om de doelmatigheid van de bestedingen aan te kunnen tonen en 

daar toezicht op uit te oefenen. Tot dat moment kan de discussie over 

de toereikendheid van de bekostiging niet op een goede wijze worden 

beslist. 

Voor onderwijsinstellingen is het nu de uitdaging om intern de discus-

sie op gang te brengen over de doelmatige besteding van de gelden, 

de verantwoording daarover en het toezicht daarop. Ik ben benieuwd 

bij hoeveel onderwijsinstellingen wij dat gaan terugzien in het begro-

tingsproces voor het jaar 2019. � 

De overheid wordt geadviseerd om 
vervolgens via wetgeving, toezicht en 
verantwoording te sturen op kwaliteit.
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door mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

Naar aanleiding van boekenonderzoeken heeft de Belastingdienst de 

mogelijkheid om over een periode van vijf jaren achteraf naheffingen 

op te leggen, verhoogd met belastingrente en eventueel ook nog een 

boete. Hoewel deze naheffingen in veruit de meeste gevallen vanuit 

het gezichtspunt van de jaarrekeningcontrole niet materieel zijn, kan 

de omvang van een dergelijke naheffingsaanslag toch in de papieren 

lopen. Uit ervaring weten wij: deze naheffingsaanslagen worden door 

u terecht als zeer onprettig ervaren. Het geld besteedt u toch veel 

liever aan het onderwijs?

Het intern toezichthoudend orgaan van de onderwijsinstelling is wet-

telijk verplicht om toe te zien op de naleving van o.a. de fiscale wet- 

en regelgeving. Het bestuur van de onderwijsinstelling legt derhalve 

ook met betrekking tot de toepassing van de fiscale wet- en regelge-

ving verantwoording af aan het intern toezichthoudend orgaan. Het 

is daarom noodzakelijk dat binnen de onderwijsinstelling regelmatig 

de volgende vraag wordt gesteld: voldoen wij als onderwijsinstelling 

(nog) aan de fiscale wet- en regelgeving? Of met andere woorden: 

zijn wij fiscaal wel voldoende ‘in control’? 

Fiscaal in control als onderwijsinstelling? 
De fiscale scan als hulpmiddel 

FISCALITEIT IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE BEDRIJFSVOERING VAN UW ONDERWIJSINSTELLING. 

PERSONEEL IN LOONDIENST DOET BIJVOORBEELD DE VRAAG OPKOMEN OF DE WERKKOSTENREGELING JUIST 

EN OPTIMAAL WORDT TOEGEPAST. HET UIT- EN INLENEN VAN PERSONEEL LEIDT TOT DE VRAAG WAT DE 

GEVOLGEN HIERVAN ZIJN VOOR DE BTW-HEFFING. BIJ DE INZET VAN VRIJWILLIGERS DOET DE VRAAG ZICH 

VOOR OF DE VERGOEDING ONBELAST KAN WORDEN UITBETAALD. BIJ DE INHUUR VAN EEN ZZP’ER MOET DE 

VRAAG WORDEN GESTELD WELK RISICO DE ONDERWIJSINSTELLING LOOPT OP HET GEBIED VAN DE LOONHEF-

FINGEN. DE VERHUUR VAN KLUISJES EN HET AANBOD VAN CATERING ROEPT DE VRAAG OP HOE VOOR DE 

BTW HIERMEE OM TE GAAN. KORTOM, HET VERZORGEN VAN ONDERWIJS BRENGT OOK DE NODIGE FISCALE 

RISICO’S MET ZICH MEE. DAARBIJ MOET WORDEN OPGEMERKT: DE VOORTDUREND WIJZIGENDE FISCALE WET- 

EN REGELGEVING MAAKT HET ER VOOR U ZEKER NIET GEMAKKELIJKER OP!
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In de achterliggende maanden hebben wij weer voor diverse onder-

wijsinstellingen naar hun tevredenheid een fiscale quickscan uitge-

voerd. Daarbij luidde de opdracht: zijn er fiscale risico’s te onderken-

nen bij het uitvoeren van onze onderwijsactiviteiten? Indien dit het 

geval is, hoe kunnen deze risico’s worden beperkt?

Een fiscale quickscan kent het volgende stappenplan:

1. Inventarisatie van de verschillende activiteiten

2. Het steekproefsgewijs selecteren van te controleren posten

3. Het afnemen van interviews

4. Het opstellen en uitbrengen van een concept rapport van bevin-

dingen

5. Bespreking van het concept rapport van bevindingen

6. Het in definitieve vorm uitbrengen van de rapportage fiscale 

quickscan

Hiern a licht ik bovenstaande stappen in hoofdlijnen verder toe:

 1. Belangrijk is dat voldoende inzichtelijk wordt gemaakt welke 

activiteiten de onderwijsinstelling precies verricht. Naast de 

primaire onderwijsactiviteit kan dit bijvoorbeeld gaan om het uit-

lenen van personeel, het verzorgen van tussenschoolse opvang, 

kantineactiviteiten, het verzorgen van cursussen, de verhuur van 

een sporthal, het doorbelasten van kosten aan andere instellin-

gen, kinderopvangactiviteiten, de verhuur van kluisjes etc. 

  

Voor deze inventarisatie wordt gebruikgemaakt van een door 

ons opgestelde inventarisatielijst die wordt ingevuld door de 

onderwijsinstelling en wordt voorzien van relevante onderlig-

gende stukken.

2. Naar aanleiding van de via de inventarisatielijst aangeleverde 

informatie worden op basis van het grootboek steekproefsgewijs 

posten geselecteerd. Voor de betreffende posten worden de 

relevante onderliggende stukken aangeleverd. Hierbij kan worden 

gedacht aan een vrijwilligersovereenkomst, het contract dat werd 

afgesloten met een zzp’er, een huurovereenkomst, een factuur, 

een detacheringsovereenkomst, een subsidiebeschikking etc.

3. Onze ervaring is dat het afnemen van interviews met die mede-

werkers die betrokken zijn bij fiscaal gerelateerde werkprocessen 

een belangrijk onderdeel van de fiscale quickscan vormt. Deze 

gesprekken geven een indruk van de mate van fiscale bewust-

wording binnen de organisatie. Hebben medewerkers voldoende 

parate fiscale kennis of dient de onderwijsinstelling hieraan meer 

aandacht te geven, bijvoorbeeld door middel van voorlichting of 

scholing?

 4. De bevindingen van een fiscale quickscan worden uitgewerkt in 

een concept rapport van bevindingen. Bij de fiscale quickscan 

komen de volgende belastingsoorten het meeste voor:

  - Loonbelasting

  - Omzetbelasting

  - Vennootschapsbelasting

  - Schenk- en erfbelasting (specifiek ANBI)

  Per belastingsoort wordt inzichtelijk gemaakt:

  - Welke fiscale risico’s aanwezig zijn en, indien mogelijk, wat  

 hiervan de geschatte omvang  is.

  - Welke interne beheersingsmaatregelen kunnen/moeten worden  

 genomen om fiscale risico’s te beperken.

  - Welke fiscale risico’s gelet op de impact hiervan als eerste 

 aandacht vragen.

  De leesbaarheid van het rapport is voor ons een belangrijk 

aandachtspunt. Uit ervaring weten we dat klanten niet zitten 

te wachten op uitgebreide theoretische beschouwingen maar 

op een leesbaar stuk waarin snel duidelijk wordt waar het aan 

schort. Dat is ook de reden waarom wij in onze rapportages 

mede gebruikmaken van gevisualiseerde overzichten. Tevens 

starten wij om deze reden onze rapportages met een overzicht 

van de belangrijkste bevindingen zonder dat het hele rapport 

hiervoor moet worden doorgenomen.

 5. Na het toesturen van het concept rapport wordt contact gezocht 

met de controller/hoofd financiën om de uitkomsten van de 

fiscale quickscan te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek 

worden waar nodig nog aanpassingen doorgevoerd in het rap-

port. Hierna wordt een afspraak gepland met het eindverant-

woordelijk schoolbestuur.

6. Na het eindgesprek met het schoolbestuur wordt het rapport in 

definitieve vorm uitgebracht.

Wij adviseren onderwijsinstellingen om hun medewerkers te laten 

delen in de uitkomsten van de fiscale quickscan. Dit bevordert de 

betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie en ook hun 

fiscale bewustwording. Er is immers al veel mee gewonnen als 

medewerkers zich vooraf de vraag stellen of er sprake kan zijn van 

enig fiscaal risico. Als voorbeeld noemen wij de fiscale scan die wij 

onlangs hebben uitgevoerd voor een schoolbestuur met in totaal 39 

aangesloten scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Er was 

ons gevraagd de uitkomsten van deze fiscale scan in een ochtendses-

sie te presenteren aan de betrokken medewerkers. De medewerkers 

van deze onderwijsinstelling raakten zienderogen enthousiast toen zij 
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merkten dat zij op deze wijze bij het proces werden betrokken. Tevens 

werd ons gevraagd om voorlichting te geven op de scholen, gericht op 

de rol/positie van schoolleiders. Door deze voorlichting wordt gereali-

seerd dat al vroegtijdig in het proces door schoolleiders fiscale risico’s 

worden onderkend. Dit geldt bijvoorbeeld als zij besluiten personeel 

in te huren en hiervoor overeenkomsten afsluiten dan wel dat zij zich 

bezig houden met tussenschoolse opvang. Bij dit soort zaken speelt 

fiscaliteit een belangrijke rol. 

Indien de uitkomst van een fiscale quickscan is dat op bepaalde 

deelgebieden fiscale risico’s worden gelopen, is de vraag hoe deze 

fiscale risico’s kunnen worden ingeperkt. Zoals eerder al aangegeven, 

besteden wij hier ook aandacht aan in onze rapportage. Wij geven in 

dit kader een voorbeeld voor de praktijk:

Onderwijsinstelling x verricht enkele diensten aan het samenwerkings-

verband passend onderwijs. Relevante vragen zijn dan:

• Welke afspraken worden gemaakt en worden deze afspraken ook 

schriftelijk vastgelegd?

• Kwalificeert het verrichten van enkele diensten als detachering 

van het betreffende personeelslid, of is sprake van het verrichten 

van enkele diensten, niet zijnde detachering?

• Moet de onderwijsinstelling btw in rekening brengen aan het 

samenwerkingsverband of juist niet? Bij twijfel hieromtrent, wie 

beslist binnen de onderwijsinstelling of extern fiscaal advies 

wordt ingewonnen?

In bovenstaande casus is het raadzaam dat de onderwijsinstelling 

intern gaat werken met een standaard overeenkomst die juridisch 

en fiscaal de toets der kritiek kan doorstaan. Binnen de onderwijsin-

stelling moet bekend zijn dat uitsluitend wordt gewerkt met één en 

dezelfde modelovereenkomst. Indien onduidelijkheid bestaat over de 

vraag of er wel of geen sprake is van btw-plicht, dient helder te zijn 

wie bevoegd is hierover een besluit te nemen. Overeenkomsten wor-

den pas ondertekend als de eindverantwoordelijke binnen de organi-

satie hiervoor akkoord heeft gegeven. 

Bovenstaande maatregel is een voorbeeld van een interne beheer-

singsmaatregel die ertoe zal leiden dat het btw-risico bij uitleen van 

personeel fors wordt verminderd. Onderwijsinstellingen kunnen der-

halve fiscaal steeds meer ‘in control’ raken door het tijdig nemen van 

voldoende interne beheersingsmaatregelen. Een stap verder is het 

gaan werken met een fiscaal handboek waarin alle relevante fiscale 

werkprocessen zijn beschreven en waarin ook is beschreven hoe met 

enige regelmaat intern wordt getoetst of daadwerkelijk conform de 

voorgeschreven werkwijze wordt gehandeld.

Kort samengevat: een fiscale quickscan is voor het bestuur 

van de onderwijsinstelling een uitstekend hulpmiddel om te 

komen tot het antwoord op de vraag of de onderwijsinstelling 

fiscaal voldoende ‘in control’ is. Een dergelijke scan helpt het 

bestuur ook om verantwoording af te leggen aan het intern 

toezichthoudend orgaan omtrent het gevoerde beleid op fis-

caal gebied. �
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Martijn van Embden 

is voorzitter van het 

College van Bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) 

IJmond. Zijn taak is complex. Martijn glimlacht: “Ik moet mijn draai 

geven aan het, eigenlijk te ideale en te brede, Meerjaren Strategisch 

Beleidsplan (MSB) en zorgen dat het binnen de organisatie beklijft.” 

Dit plan moet zorgen voor een schil om de school, die breder is dan 

de school zelf, om invulling te geven aan toekomstgericht onderwijs. 

Hoe pakt van Embden dit aan?

“Ik heb het MSB vereenvoudigd naar twee hoofddoelen: de scholen 

van OPO IJmond excelleren in toekomstgericht onderwijs en de scho-

len hebben een passend profiel en vormen de kern van een learning 

community in de wijk en/of regio.” 

Investeren in de organisatie
Allereerst moet het fundament goed op orde zijn. “Wij hebben een 

werkgroep in het leven geroepen die een eigen norm opgestelde: de 

OPO IJmond basiskwaliteit.” Daarnaast investeert OPO IJmond in de 

organisatie zelf door middel van de drie P’s: professionele cultuur, 

partnerschap en profilerend. Dit model is in balans omdat het reke-

ning houdt met zowel de prestatiekant als de gedrags/cultuurkant van 

een organisatie. 

Bottom-up benadering
Hoe krijg je iedereen mee? “Elke school mag haar eigen profiel kiezen 

en heeft binnen dit profiel een bepaalde vrijheid. Deze vrijheid brengt 

naast vertrouwen ook de nodige verantwoordelijkheid met zich mee. 

Je excelleert pas echt als het vanuit de onderwijsprofessional zelf 

komt. Deze ‘bottom-up’ benadering zorgt ervoor dat het profiel breed 

gedragen wordt.”

Mammoettankers en speedboten
Een belangrijk onderdeel binnen van Embden’s visie op het toekomst-

gerichte lesgeven is het onderdeel ‘experimenteren’ binnen het OPO 

DNA. “Zie OPO IJmond als een grote mammoettanker met verschillen-

de ‘kleine’ speedbootjes die hun eigen koers kunnen varen rondom de 

mammoettanker. Al die speedbootjes proberen op hun eigen manier 

vooruit te komen. Na elk experiment brengt de speedboot verslag uit 

aan de mammoettanker.”

Learning communities
De learning communities hoeven vervolgens alle experimenten niet 

zelf te bedenken. De omgeving van de school kan hier een belangrijke 

rol in spelen. “Denk aan een lokaal software ontwikkelbedrijf die 

programmeerles komt geven. Op deze manier creëert de school een 

bepaalde schil om zich heen, die breder is dan de school zelf en geeft 

invulling aan toekomstgericht onderwijs. De community versterkt 

elkaar en is tevens een signalering van toekomstige trends en ontwik-

kelingen. De school zou dus, idealiter, veel meer moeten fungeren als 

onderdeel van de gehele community.”

Veel onderwijsorganisaties hebben behoefte aan begeleiding naar toe-

komstgericht onderwijs. Dyade heeft deze expertise in huis; advisering 

op locatie en flexibele oplossingen voor uw bedrijfsvoering. 

Heeft u specifieke vragen over de strategische koers 

van OPO IJmond, neem dan contact op met Martijn 

van Embden (martijn.vanembden@opoijmond.nl). �

Toekomstgericht onderwijs 
als strategische koers  
“TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS KOMT NEER OP HET VOLGENDE: DE 

BASIS OP ORDE HEBBEN, INVESTEREN IN DE DRIE P’S OM ZO MET ELKAAR 

DE HOOFDDOELEN PROBEREN TE BEREIKEN”, ALDUS VAN EMBDEN.

Gastartikel 
door Dyade
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Mail vrijblijvend uw vragen, opmerkingen of ondersteuningsverzoeken 
naar secretariaat@sterk-onderwijs.nl, waarna Micha Janischka of 
één van de andere collega’s contact met u opneemt. U kunt ook het 
contactformulier invullen op onze website.

www.sterk-onderwijs.nl Wij helpen u graag!

Sterk-onderwijs is 
uw partner waar het
gaat om de planning 

en control in het 
onderwijs

“

“

Onze adviseurs zijn zeer ervaren en 

versterken uw organisatie vanaf het eerste 

contactmoment. Om uw doel te bereiken 

is inzicht in uw organisatiecultuur nodig, 

om die reden werken wij in beginsel vanuit 

uw locatie(s). Graag komen wij kennis 

maken, om ook uw verbeterkansen door  

te nemen.

Sterk-onderwijs benadert planning en 

control vanuit de consistentie van strategie 

en beleid naar (meerjaren) planningen 

en control op alle beleidsterreinen. Dit 

doen wij omdat de integrale planning en 

controlcyclus uw organisatie versterkt.

bezoek onze site ook voor een uitgebreid
bezoek onze site ook voor een uitgebreid

overzicht van (concrete) thema’s.bezoek onze site ook voor een uitgebreid

overzicht van (concrete) thema’s.bezoek onze site ook voor een uitgebreid
Immers: samen realiseren wij Sterk-onderwijs!

Financien
 Personeel
Organisatie 
 Onderwijs
Huisvesting
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Te veel bestuurders en toezichthouders krijgen 

tussentijds te weinig inzicht in de ontwikkeling 

van de stand van het onderwijs. Leidt de extra 

impuls in taal- of rekenonderwijs tot betere 

resultaten, geeft onze keuze tot kleinere klassen 

de beoogde verhoging van de onderwijsprestatie of verlaging van 

werkdruk?

Integraal handelen maakt dat going concern wordt geïntegreerd met 

verbeteren en vernieuwen. Beleidsrijk begroten en rapporteren, waar-

door consistentie ontstaat tussen de strategische agenda, de doelstel-

lingen en acties in de schoolplannen en die van het bestuursbureau. 

Integraal sturen betekent niet alleen goede plannen maken en uitvoe-

ren, maar ook snel en tijdig rapporteren, bijsturen en verbeteringen 

borgen. Dit inzicht maakt continue verbeteren sneller en eenvoudiger 

mogelijk.

Integraal sturen betekent voortgangsinformatie analyseren en middels 

een onderbouwde prognose early warning informatie opleveren op 

doelen en middelen. Een prognose geeft aanleiding tot complimenten 

en/of bijsturingsacties. Integraliteit vergt ook dat intern sturen in lijn 

ligt met extern verantwoorden. Het ministerie van OCW, de Inspectie, 

de accountant, de samenwerkingsverbanden, gemeente en toezicht-

houders, allemaal vragen ze om verantwoordingsinformatie. Zorg voor 

synergie en voorkom dubbelingen. De PDCA cyclus wordt hierdoor 

rond gemaakt!

Streef naar begrijpelijke informatie gericht op de realisatie van inhou-

delijke doelen naast de daartoe beschikbaar gestelde middelen. Te 

vaak zijn planningen (en daarmee de mogelijkheid tot control) beperkt 

tot formatie en euro’s, waardoor zij randvoorwaarden bewaken i.p.v. 

doelen. Het komt in managementinformatie voor dat de organisatie 

‘netjes in de pas loopt’ t.a.v. de budgetten, waar de doelen niet gerea-

liseerd (zullen gaan) worden. Zonder planning bestaat er geen control!

Zorg daarbij dat de planning leidend is en managementinformatie 

volgend. Met de in het onderwijs aanwezige systemen is dat zeker 

mogelijk. Sterk-onderwijs adviseert uw organisatie graag hoe verbe-

terpunten kunnen worden opgepakt. Zij hebben dan ook als slogan: 

“samen realiseren wij Sterk-onderwijs”. 

Sterk-onderwijs is een bedrijf dat aanvullende competenties biedt 

op uw locatie bij het ondersteunen van bestuur, de directeur en haar 

leerkrachten op organisatorische, beleidsmatige en beheersmatige 

thema’s, zodat zij zich meer bezig kunnen houden met de onderwijs-

inhoudelijke ontwikkeling van de kinderen op school. 

Veelal wordt de rol van HR-beleidsmedewerker en (business) control-

ler op interim basis uitgevoerd of ondersteund vanuit Sterk-Onderwijs. 

Daarnaast zijn organisatie advies, FUWA, verzuim, risico-analyses, de 

opzet van planning en control, financieel/HR-beleid, de afstemming 

PSA/FA of insourcing van de administratie thema’s waarop onderwijs-

organisaties worden versterkt. Zie ook: www.sterk-onderwijs.nl. �

Sterk-onderwijs 
door integraliteit in 
planning en control  
INTEGRALITEIT IN P&C BETEKENT SAMENHANG TUSSEN 

STRATEGISCH, TACTISCH EN OPERATIONEEL HANDELEN 

OP ALLE BELEIDS- EN ORGANISATORISCHE TERREINEN.

Gastartikel 
door Sterk-onderwijs

E  m.janischka@sterk-onderwijs.nl 

T 06 4990 2080

door Micha Janischka

Zonder planning bestaat 
er geen control!
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Regeling duurzame inzetbaarheid
De regeling duurzame inzetbaarheid (DI) is op 1 augustus 2015 van kracht geworden. Zoals opgenomen in 

de cao, is de regeling bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om afspraken te maken die hen 

helpen om ook op lange termijn hun werk goed, gezond en met plezier te blijven doen en om werk en privé 

goed te kunnen blijven combineren. De regeling geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van 

minimaal 0,4 fte die in de afgelopen vijf jaar drie jaar werkzaam zijn geweest in het hbo. 

Een werknemer met een fulltime arbeidsovereenkomst heeft jaarlijks recht op een DI-budget van 40 uur 

(vanaf 2020 zal dit 45 uur worden). Bij een deeltijdbetrekking is dit aantal uren naar rato van de betrek-

kingsomvang. De uren uit het DI-budget kunnen gespaard worden tot maximaal 200 uur. Voor de werkne-

mer die in deeltijd werkt, is ook dit spaarmaximum naar betrekkingsomvang.

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd binnen tien jaar bereikt, een arbeidsovereenkomst heeft 

van minimaal 0,4 fte en vijf aaneengesloten dienstjaren heeft in het hbo, heeft jaarlijks recht op een extra 

DI-budget van 50 uur (vanaf 2020 zal dit 45 uur worden). Ook hiervoor geldt dat bij een deeltijdbetrekking 

deze uren naar rato van de betrekkingsomvang zijn. 

Het sparen van deze uren is alleen mogelijk indien vooraf duidelijk is voor welk doel wordt gespaard. 

Dit dienen de werkgever en de werknemer in de jaarlijkse gesprekscycli te bespreken.

VANUIT DE CAO VOOR 

HET HOGER ONDERWIJS 

HEBBEN WERKNEMERS 

RECHT OP DE REGELIN-

GEN VOOR DUURZAME 

INZETBAARHEID EN 

WERKTIJDVERMINDE-

RING SENIOREN. IN DIT 

ARTIKEL GAAN WE IN 

OP DE INHOUD VAN 

DEZE REGELINGEN EN 

HOE DEZE VERWERKT 

MOETEN WORDEN IN 

DE JAARREKENING.

Duurzame inzetbaarheid en 
werktijdvermindering senioren 
in het hoger onderwijs
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De DI-uren kunnen aangewend worden voor de volgende doelen:

• Het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool

• Het verrichten van bovenformatief werk binnen de hogeschool 

• Ontwikkeling en/of aanvullend studieverlof

• Herstel van de balans tussen werk en privé voor een beperkte 

periode

• Sabbatsverlof

• Recuperatieverlof voor een beperkte aaneengesloten periode

• Zorgverplichtingen voor een beperkte periode

• Activiteiten gericht op het verbreden van de inzetbaarheid.

De werkgever kan na instemming van de OR de bovengenoemde 

bestedingsdoelen aanvullen. 

Verwerking in de jaarrekening

De wijze waarop de opgebouwde rechten in de jaarrekening verwerkt 

moeten worden is afhankelijk van het bestedingsdoel waarvoor wordt 

gespaard. Indien sprake is van het sparen voor zakelijke doeleinden 

ontstaat geen verplichting die dient te worden verwerkt in de jaar-

rekening. Bij het sparen voor verlof ligt dit anders. Voor de verplich-

ting die hierdoor ontstaat dient wel een voorziening opgenomen te 

worden in de jaarrekening. 

Bij het beëindigen van het dienstverband worden de gespaarde uren 

niet uitbetaald. Er dient geschat te worden in hoeverre de gespaarde 

uren opgenomen worden, rekening houdend met het beëindigen van 

het dienstverband of het met pensioen gaan). Door dit schattings-

element dient in plaats van een schuld een voorziening opgenomen te 

worden. De omvang van de voorziening dient bepaald te worden door 

het aantal uren per werknemer te vermenigvuldigen met het uurtarief 

(inclusief sociale lasten en andere aan het salaris gerelateerde pre-

mies voor aanspraken en belastingen) van de werknemer. Hierbij dient 

dan rekening gehouden te worden met het schattingselement, zoals 

hiervoor toegelicht.

Regeling werktijdvermindering senioren
De regeling werktijdvermindering senioren is op 1 januari 2015 

van kracht geworden. De regeling is in plaats gekomen van de SOP-

regeling, alhoewel de SOP-regeling voor een aantal werknemers 
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nog wel van toepassing kan zijn. De regeling heeft betrekking op 

werknemers die binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. 

Werknemers die aan onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen 

op een door henzelf te bepalen moment eenmalig kiezen voor de 

mogelijkheid om hun werktijd te verminderen met een vast percenta-

ge van maximaal 20% gedurende een periode van maximaal vijf jaar.

De voorwaarden waar de werknemers aan moeten voldoen zijn:

• de werknemer moet de AOW-gerechtigde leeftijd binnen tien jaar 

bereiken

• de werknemer moet minimaal een aanstelling van 0,4 fte hebben

• de werknemer moet minimaal vijf aaneengesloten dienstjaren in 

het hbo hebben.

De werknemer betaalt een eigen bijdrage gebaseerd op het maand-

salaris behorend bij de werktijdvermindering. Hiervoor gelden de 

volgende percentages:

• Salarisschalen 1 t/m 7:
� 35% in de periode tussen 10 en 5 jaar voorafgaand aan de  

 AOW gerechtigde leeftijd 
� 20% in de periode tussen 5 en 0 jaar voorafgaand aan de  

 AOW gerechtigde leeftijd

• Vanaf salarisschaal 8:
• � 45% in de periode tussen 10 en 5 jaar voorafgaand aan de  

 AOW gerechtigde leeftijd
• � 25% in de periode tussen 5 en 0 jaar voorafgaand aan de  

 AOW gerechtigde leeftijd

De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op het salaris en wordt 

als volgt berekend:

De eigen bijdrage is: Maandsalaris x Werktijdvermindering (in %) x 

bijdragepercentage (in %)

Naast het betalen van een eigen bijdrage vervalt voor de werknemer, 

die kiest voor werktijdvermindering, de 50 extra uren voor duurzame 

inzetbaarheid. De 40 uren waar iedere werknemer recht op heeft 

blijven wel behouden. Indien een werknemer ziek wordt terwijl hij 

gebruik maakt van de regeling werktijdvermindering senioren, moet 

hij gedurende het eerste ziektejaar de eigen bijdrage volledig moeten 

betalen. In het tweede ziektejaar is de eigen bijdrage nihil. 

Verwerking in de jaarrekening

Indien er een betrouwbare schatting gemaakt kan worden voor de 

toekomstige kosten dient er een voorziening opgenomen te worden. 

Voor het bepalen van de voorziening voor de werktijdvermindering 

senioren is het aan te bevelen om de totale personeelsformatie per 31 

december van het boekjaar te verdelen over vijf groepen:

 a Werknemers die gebruik maken van een andere regeling, 

waardoor ze geen recht meer hebben op de regeling werktijd-

vermindering senioren. Met deze werknemers behoeft geen 

rekening gehouden te worden bij het bepalen van de voorziening. 

 b Werknemers die aan de drie criteria (leeftijd, omvang van de 

aanstelling en aantal dienstjaren) voldoen en hebben aange-

geven gebruik te willen maken van de regeling. 

 c Werknemers die aan de drie criteria (leeftijd, omvang van de 

aanstelling en aantal dienstjaren) voldoen, maar (nog) niet heb-

ben aangegeven dat ze gebruik willen maken van de regeling. 

 d Werknemers die binnen 5 jaar aan alle criteria zullen voldoen 

om gebruik te kunnen maken van de regeling werktijdvermin-

dering senioren. 

 e Werknemers die nog niet aan alle criteria voldoen om gebruik te 

kunnen maken van de regeling en binnen 5 jaar hieraan nog niet 

zullen voldoen. 

De toekomstige kosten voor werknemers in categorie b dienen 

volledig te worden voorzien. Voor de categorieën c t/m e zal een 

betrouwbare schatting gemaakt moeten worden. Dit geldt met name 

voor de werknemers in de categorieën c en d, omdat voor categorie e 

het verdedigbaar is dat hiervoor pas een voorziening wordt getroffen 

als ze categorie d hebben bereikt.

Om een betrouwbare schatting te maken kan voor iedere werknemer 

individueel bepaald worden wat de kans is dat de werknemer gebruik 

gaat maken van de regeling. Daarnaast is het ook mogelijk op basis 

van ervaringscijfers te bepalen welk percentage van de werknemers 

per categorie gebruik zal maken van de regeling. � 

Indien er een betrouwbare 
schatting gemaakt kan 
worden voor de toekomstige 
kosten dient er een voorziening 
opgenomen te worden. 
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Kunt u kort iets vertellen over CVO 
Zuid-West Fryslân en de uitdagingen 
waar uw organisatie voor staat?
Natuurlijk springt de krimp in het oog. Tussen nu en 2030 zal het 

aantal leerlingen dalen van 4000 naar ongeveer 3000. Voor de organi-

satie is dat een enorme opgave. Niet alleen moeten we gedwongen 

ontslagen zien te voorkomen en de onderwijskwaliteit op peil zien te 

houden, maar de opgave is ook meer fundamenteel. Elk jaar minder 

leerlingen kan de moraal aantasten: wat we ook doen, het aantal leer-

lingen neemt af. Objectief weten we dat wel, maar het zal niet zonder 

meer als een objectief gegeven worden ervaren. We willen niet elk 

jaar een plakje van ons zelfgevoel afsnijden en elk jaar een stuk van 

onze trots verliezen.

CVO Zuid-West Fryslân
Berend Kamphuis   

BEREND KAMPHUIS IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN CVO ZUID-WEST FRYSLÂN. CVO 

ZUID-WEST FRYSLÂN IS EEN ONDERWIJSORGANISATIE MET DRIE SCHOLEN VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS 

EN RUIM 4.000 LEERLINGEN IN ZUIDWEST FRIESLAND. BEREND GEEFT IN DIT INTERVIEW ZIJN VISIE OP EEN 

AANTAL ONTWIKKELINGEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS.  
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Het is dus zaak om een perspectief te ontwikkelen dat positief is. 

Dat doen we door te investeren, letterlijk en figuurlijk, in onderwijs-

vernieuwing: meer differentiatie en meer maatwerk voor leerlingen, 

meer samenwerking en meer ontwikkeling in hun vak en professie 

voor docenten. We willen het onderwijs zo organiseren, dat allerlei 

zaken die er nu steeds bij komen of er bovenop komen, maar wel heel 

belangrijk zijn, meer deel worden van de dagelijkse routine. Denk aan 

het samen ontwikkelen van onderwijsaanbod, een korte stage in een 

andere organisatie, frequentere leerlingbesprekingen. Ook hopen we 

door een andere organisatie en inrichting van ons onderwijs het brede 

aanbod in de regio beter in stand te kunnen houden.

Friesland heeft een eigen taal: het Fries. 
Welke plaats heeft de Friese taal binnen 
uw scholen?
Het Fries heeft een heel belangrijke plaats in ons onderwijs. Wij willen 

bijdragen aan de zogenaamde mienskip, de gemeenschap in/van de 

regio. De eigen memmetaal  is daarin heel belangrijk. Mensen voelen 

zich thuis als ze het Fries horen, ze voelen zich vertrouwd en erkend 

in hun eigenheid. Daarom geven we het Fries een prominente plaats 

in ons onderwijs.

De plannen voor de vereenvoudiging van 
de bekostiging in het voortgezet onderwijs 
lijken in een stroomversnelling te komen. 
Wilt u uw visie op deze vereenvoudiging 
geven?
Op zichzelf is de ambitie van vereenvoudiging van de bekostiging 

een goed streven. De overgang van tientallen criteria naar een paar 

robuuste criteria is goed. Dat maakt de machinekamer van de bekos-

tiging inzichtelijk en komt de bestuurbaarheid ten goede. Er zit in de 

concrete voorstellen die er nu liggen echter wel een groot probleem: 

juist voor de krimpgebieden, die het nu en de komende jaren boven-

gemiddeld zwaar hebben, pakken de plannen zeer negatief uit. Dat 

kan niet de bedoeling zijn, lijkt me. We hebben vanuit het Noorden 

gepleit voor een zogenaamde krimp-check. Ik zag dat de VO-raad al 

de mogelijkheid opperde voor een toeslag of iets dergelijks buiten de 

nieuwe systematiek om. Dat is prima, mits dat geen tijdelijke goedma-

ker zal blijken te zijn.

CVO Zuid-West Fryslân bevindt zich in een 
krimpgebied. Hoe anticiperen uw scholen 
op deze ontwikkeling?
We hebben al een heel aantal maatregelen genomen in de afgelopen 

jaren. De grootste operatie was het pakket zogenaamde mobiliteit 

bevorderende maatregelen, MBM in het dagelijks spraakgebruik. We 

hebben in maart 2017 € 1,5 miljoen vrijgemaakt uit het eigen vermo-

gen om personeel te stimuleren minder te gaan werken, al of niet 

in combinatie met studie en opleiding; om de organisatie vervroegd 

te verlaten, met een gunstige pensioenregeling (in het kader van 

het zogenaamde generatiepact); om een extra bevoegdheid te gaan 

halen, etc. Deze maatregelen hebben heel goed uitgepakt. Onze flexi-

bele schil was in 2017 tot vrijwel nul gedaald, nu is hij weer op een 

niveau dat wenselijk is, tussen de 10% en 15%. Er is een behoorlijke 

instroom van jonge(re) collega´s op gang gekomen. Dat vraagt heel 

veel van het accommodatievermogen van de scholen, maar draagt 

ook bij aan vernieuwing. 

Naast deze grote maatregel hebben we ook al vele jaren een sterke 

financiële discipline, die vooral mogelijk is omdat onze rectoren zich 

er echt aan gecommitteerd hebben en omdat de informatie op een 

gedetailleerd niveau inzichtelijk is. ´Duiken´ of strategisch gedrag is 

mede daardoor niet aan de orde. Maar nogmaals, dat is vooral te 

danken aan de positieve grondhouding van de betrokkenen. Dat 

merken we bijvoorbeeld in de zogenaamde formatiecommissie. Deze 

commissie komt zeker tweemaal per maand gedurende het hele jaar 

bij elkaar om over de grenzen van de school heen de formatie toe te 

delen. Dat heeft als groot voordeel dat suboptimale allocatie verme-

den kan worden en dat er meer uitwisseling tussen scholen op gang 

is gekomen, met als mooi neveneffect dat men elkaar beter leert ken-

nen en elkaar meer gaat waarderen. Ook is onze leerlingprognose het 

vermelden waard. We hebben een zeer goed inzicht in onze marktpo-

sitie en blijken elk jaar behoorlijk nauwkeurig te kunnen voorspellen 

hoe de instroom zal zijn. Het is mooi om te merken dat verbeteringen 

in de kwaliteit van ons onderwijs en een goede relatie met ouders en 

basisscholen zich vertaalt in een goede instroom. De kwaliteit van de 

prognose verschaft bestuurlijk houvast.
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Doet de overheid voldoende om scholen 
in krimpgebieden te faciliteren en wat zou 
er beter kunnen?
De Rijksoverheid doet tot nu toe, voor zover ik het kan zien, niet veel 

aan het faciliteren van scholen in krimpgebieden. Ik zei er al iets over 

naar aanleiding van de nieuwe bekostiging. Er is meer aandacht voor 

het PO dan voor het VO. De nieuwe regeling om te investeren in het 

techniekonderwijs kan misschien mede worden gezien als een maat-

regel om de gevolgen van de krimp op te vangen, hoewel dat zeker 

niet de enige overweging is. Bovendien staat deze maatregel, net als 

steeds mee andere maatregelen, sterk in het teken van bestuurlijke 

regionalisering. Sluipenderwijs erodeert zo de vrijheid van onder-

wijs. Het zou goed zijn als de rijksoverheid een integraal perspectief 

ontwikkelt op scholen in krimpgebieden. Heel veel bezuinigings-

maatregelen komen in de scholen samen: de nieuwe bekostiging, de 

verevening in het kader van passend onderwijs, de bezuinigingen op 

de jeugdzorg. Dat zet scholen onder zware druk. Het is goed dat de 

zogenaamde fusietoets van tafel is. Ik denk dat de krimp, in combi-

natie met het beperkte accommodatievermogen van een gemiddelde 

school/instelling en de steeds hogere eisen m.b.t. kwaliteit en andere 

zaken vragen om een zekere mate van consolidatie in het veld van 

scholen. Vergelijk wat er in het MBO en HBO de afgelopen decennia is 

gebeurd en hoe dat uiteindelijk (toch) bijgedragen heeft aan kwaliteit 

en slagkracht.

Kunt u iets zeggen over de samenwerking 
met Van Ree Accountants?
De samenwerking is voortreffelijk. Van Ree werkt precies, met begrip 

voor de werkelijkheid van de school en is fair. � 

HET ZOU GOED ZIJN ALS DE RIJKSOVERHEID 

EEN INTEGRAAL PERSPECTIEF ONTWIKKELT OP 

SCHOLEN IN KRIMPGEBIEDEN. 



<<

 Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #06 | 33 

Inhoudelijk | 

door mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

Eén van de (wettelijke) taken van een toe-

zichthouder is het toezien op de omgang 

met de code voor goed bestuur en op even-

tuele afwijkingen van de principes en best 

practices in deze code en hierover ook ver-

antwoording afleggen in het bestuursverslag.

Pas toe of leg uit
Elke code voor goed bestuur in het onder-

wijs, ongeacht de sector of welke sectorcode 

van toepassing is, is gebaseerd op het prin-

cipe: ‘pas toe of leg uit’. Dit betekent dat 

voldaan wordt aan alle punten uit de code 

tenzij in het bestuursverslag expliciet een 

uitzondering wordt gemaakt voor de onder-

delen waaraan niet wordt voldaan omdat 

het vanuit het perspectief van de doelstel-

lingen van de onderwijsorganisatie en een 

goede besturing daarvan, beter is om af te 

wijken van de code. Deze uitzonderingen 

dienen ook voorzien te zijn van een goede 

toelichting waarin beargumenteerd wordt 

waarom het beter is om af te wijken van de 

code. Met het verantwoorden van afwijkin-

gen van de code wordt alsnog aan de code 

voldaan. Hiervan zijn uitgezonderd wettelijke 

voorschriften of onderdelen die verplicht 

zijn voorgeschreven in de branchecodes. 

Een voorbeeld van verplichte onderdelen in 

de branchecodes zijn de zes lidmaatschaps-

vereisten in de Code Goed Onderwijsbestuur 

VO van de VO-raad. 

Weet waar het over gaat
Het kunnen uitoefenen van toezicht op 

de naleving van de van toepassing zijnde 

code vereist kennis bij het toezichthoudend 

orgaan over de inhoud van deze code, de 

ontwikkelingen rond de code en de ontwik-

kelingen binnen de organisatie. Dit betekent 

dat niet alleen bij het inrichten van de 

governance-structuur en het opstellen van 

de reglementen voor bestuur en toezicht 

hier voldoende kennis over moet zijn (intern 

dan wel door het inschakelen van externe 

deskundigen), maar ook dat deze kennis per-

manent aanwezig moet zijn bij de leden van 

het toezichthoudend orgaan. Het onderwerp 

‘goed bestuur’ en daarmee de naleving van 

de code zou daarom minimaal jaarlijks op 

de agenda van het toezichthoudend orgaan 

moeten staan en deel uit moeten maken van 

de zelfevaluatie. Er dient tenslotte jaarlijks 

verantwoording over afgelegd te worden. 

De informatie in het bestuursverslag over 

de naleving van de code valt op dit moment 

nog niet onder de accountantscontrole. De 

controle van het bestuursverslag omvat een 

marginale toetsing waarin wordt vastgesteld 

of de informatie aanwezig is en of de infor-

matie in het bestuursverslag verenigbaar is 

met de jaarrekening ‘voor zover de accoun-

tant dat kan beoordelen’. Eind 2015 is een 

wetswijziging doorgevoerd in Titel 9 BW2 

waarna hierin is opgenomen dat de accoun-

tant moet nagaan of het bestuursverslag, in 

het licht van de tijdens het onderzoek van 

de jaarrekening verkregen kennis en begrip 

omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, 

materiële onjuistheden bevat. De controle 

van het bestuursverslag wordt hiermee naast 

volledigheid en verenigbaarheid, uitgebreid 

met de controledoelstelling juistheid. Het 

niet juist weergeven van de informatie kan 

hierdoor leiden tot een aangepast oordeel in 

Governance in 
het bestuursverslag

SINDS DE INVOERING VAN DE WET GOED ONDERWIJS, GOED BESTUUR IN 2010 IS DE SCHEIDING TUSSEN 

BESTUUR EN TOEZICHT IN ALLE SECTOREN EN BIJ ALLE ONDERWIJSINSTELLINGEN INMIDDELS GEMEENGOED 

GEWORDEN. ELKE INSTELLING HEEFT EEN INTERN TOEZICHTHOUDEND ORGAAN DAT IN MEERDERE OF MINDE-

RE MATE FUNCTIONEERT. INSTELLINGEN DIE NOG TE WEINIG HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN DE SCHEIDING 

TUSSEN BESTUUR EN TOEZICHT WORDEN HIER OP AANGESPROKEN DOOR DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. 



>>

| Reeducatief. Oktober 201834 

| Inhoudelijk

de controleverklaring met betrekking tot het 

bestuursverslag. 

De Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

(RJO) kent met betrekking tot governance 

twee onderwerpen die opgenomen moeten 

worden in het bestuursverslag:

1. Governance ontwikkelingen;

2. Naleving van de geldende branchecode. 

Onze ervaring bij het uitvoeren van onze 

werkzaamheden met betrekking tot het 

bestuursverslag is dat het eerste punt (over 

de governance ontwikkelingen) over het 

algemeen wel wordt ingevuld. In de praktijk 

wordt dan verslag gedaan over ontwikke-

lingen in de structuur waarin de scheiding 

tussen bestuur en toezicht is vorm gegeven, 

over de reglementen die zijn opgesteld of 

aangepast en over de bezetting van het 

bestuur en het interne toezichthoudend 

orgaan. 

Met betrekking tot het tweede punt wordt in 

veel gevallen melding gemaakt van de code 

voor goed bestuur die wordt toegepast door 

de organisatie en enkele in het oog sprin-

gende onderwerpen zoals de vermelding van 

de hoofd- en nevenfuncties van de leden van 

het toezichthoudend orgaan. In veel geval-

len wordt echter geen melding gemaakt van 

de voorschriften en de principes die deel 

uitmaken van de gehanteerde code en wordt 

ook geen melding gemaakt van de keuzes 

ten aanzien van het niet toepassen van één 

of meer van de principes. Een motivatie 

waarom bepaalde principes niet worden 

nageleefd ontbreekt dan uiteraard ook. Zoals 

hierboven al vermeld, betekent het niet 

opnemen van uitzonderingen, op grond van 

het pas-toe-of-leg-uit-principe dat de gehan-

teerde code volledig en integraal wordt nage-

leefd. Wij vermoeden echter dat de codes 

door veel besturen op onderdelen, al dan 

niet bewust, niet geheel worden nageleefd. 

De conclusie is dan dat bestuursverslagen 

op deze punten niet voldoen aan de wet- en 

regelgeving.

Monitoring
Niet alleen vanuit de wetgeving, maar ook 

vanuit de sectororganisaties wordt veel 

belang gehecht aan de naleving van de 

bepalingen uit de codes voor goed bestuur. 

Zo heeft de PO-Raad in een monitorcommis-

sie ingesteld die zich een beeld vormt van 

de naleving van de Code Goed Bestuur. Het 

meest recente rapport van deze commissie 

dateert uit november 2016. De uitkomsten 

van het onderzoek van de commissie zijn 

gebaseerd op door scholen ingevulde vra-

genlijsten en gesprekken met bestuurders. 

Ook is opdracht gegeven om een onderzoek 

te doen naar 35 bestuursverslagen. Hoewel 

op basis van dit onderzoek adviezen worden 

gegeven op het gebied van het samenspel 

tussen bestuur en intern toezicht, blijkt uit 

het rapport niet of ook vastgesteld is dat 

afwijkingen van de code zoals die uit de 

vragenlijsten blijken, juist verantwoord en 

gemotiveerd zijn in de bestuursverslagen.

In het voortgezet onderwijs zijn twee com-

missies actief: de monitoringscommissie 

die zich pro-actief richt op de naleving van 

de Code Goed Onderwijsbestuur. De gover-

nancecommissie richt zich specifiek op de 

naleving van de zes lidmaatschapseisen. 

Deze commissie komt echter pas in actie 

nadat een melding is ontvangen van een lid 

van de VO-raad over deze eisen. In opdracht 

van de VO-raad is in 2014 een onderzoek uit-

gevoerd naar de naleving van de code goed 

bestuur van de VO-raad zoals die op dat 

moment van kracht was. In het onderzoek 

werd op dat moment geconcludeerd dat 

afwijkingen van de code slechts in een klein 

deel van de gevallen ook als zodanig in het 

bestuursverslag werden gepresenteerd. Door 

de instellingen die wel melding maakten 

van afwijkingen van de code werd door een 

gering deel een motivatie voor deze afwijkin-

gen opgenomen. 

Uit een onderzoek uit december 2016 van 

de Monitoringscommissie Branchecode 

goed bestuur van de MBO-Raad blijkt dat de 

naleving van de code en de verantwoording 

over afwijkingen van de code in de sector 

MBO beter is. Hoewel op de websites van de 

brancheverenigingen in de sectoren HBO en 

universiteiten melding wordt gemaakt van 

monitoring van de naleving van de respec-

tievelijke codes voor goed bestuur, is voor 

zover wij kunnen nagaan geen onderzoek 

beschikbaar naar de naleving van de verant-

woordingsverplichtingen.

Conclusie
Door verschillende commissies die onder-

zoek doen naar de naleving van de branche-

codes is in het verleden onderzoek gedaan 

naar de naleving van de verantwoordings-

verplichting van afwijkingen van de van 

toepassing zijnde codes voor goed bestuur. 

Diverse malen is daarbij geconstateerd dat 

de naleving op dit punt beperkt was en 

tekort schoot. Onze indruk van de bestuurs-

verslagen is dat over het algemeen nog altijd 

vrij beperkt wordt gerapporteerd over de 

naleving van de bepalingen uit de sectorco-

des voor goed bestuur en dat dus weinig ver-

betering zichtbaar is op dit punt. Gelet op de 

toenemende aandacht en belangstelling voor 

de toetsing op de juistheid van de informatie 

zoals opgenomen in het bestuursverslag zal 

er meer aandacht aan dit onderwerp gege-

ven zal moeten worden. Iets wat overigens 

begint met het vergroten van de kennis van 

de inhoud van de codes waarvan vaak wel 

gezegd wordt dat deze in gebruik zijn en die, 

zoals het nu lijkt uit de beperkte vermelding 

van afwijkingen, integraal nageleefd wor-

den. Niet alleen bij het opstellen van het 

bestuursverslag door het (dagelijks) bestuur 

van instellingen, maar ook bij interne toe-

zichthouders. Zij hebben de verantwoorde-

lijkheid om toe te zien op de juiste naleving 

van de code en voor de rapportage hierover 

en zij dienen het bestuursverslag ook goed 

te keuren. �
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