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Steeds meer basisscholen en kinderdagverblĳ ven 
kiezen ervoor om op verdergaande wĳ ze samen 
te werken. Bĳ na een kwart van de scholen 
met kinderopvang profi leren zich inmiddels als 
integrale kindcentra (IKC’s).
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In het eerste artikel gaan we in op een vorm van 

verticale samenwerking: namelijk tussen het pri-

mair onderwijs en kinderdagverblijf. Welke vormen 

van samenwerking zijn mogelijk? Welke aandachts-

punten zijn er op organisatorisch gebied en welke 

fiscale risico’s zijn er? Allemaal aspecten waar we 

in dit artikel op ingaan.

Doorlopende leerlijnen tussen het voortgezet 

onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 

leiden ook tot mooie vormen van samenwerking. In 

een interview met Bert Brand van de Meerwaarde 

nemen wij u mee in een concrete praktijksituatie 

waarin dit gestalte krijgt.

In het hoger onderwijs speelt internationalisering 

een steeds belangrijkere rol. Allerlei vormen van 

publiek-private samenwerking worden in het leven 

geroepen om hieraan invulling te kunnen geven. In 

een artikel gaan we nader in op de specifieke aan-

dachtspunten die dit met zich meebrengt, bijvoor-

beeld op het gebied van rechtmatigheid.

Twee cliënten geven u in een interview een inkijkje 

in hun organisatie en geven hun visie op de ontwik-

kelingen in hun sector.

Vanuit de politiek komt steeds harder de roep dat 

er bij onderwijs teveel reserves aanwezig zijn. Hoe 

reëel is dit en wat betekent dit voor uw instelling? 

Een vraag die daaruit voorkomt is of het niet zin-

vol is het private vermogen af te splitsen van de 

scholenstichting en onder te brengen in een aparte 

steunstichting. Aan beide ontwerpen is een artikel 

gewijd en gaan we in op de diverse aspecten die 

hierop betrekking hebben.

En last but not least: de voorziening groot onder-

houd. Dit onderwerp heeft de gemoederen in 

vooral het primair en voortgezet onderwijs de 

laatste tijd goed bezig gehouden. In een artikel 

over dit onderwerp gaan we in op de huidige stand 

van zaken, de voor- en nadelen van de diverse 

methoden van verwerking van groot onderhoud in 

de jaarrekening en geven wij enkele praktische tips 

voor de komende periode.

Al met al een breed scala aan onderwerpen met 

veel nuttige informatie voor uw bedrijfsvoering. �

Samenwerken  

SAMENWERKEN IS BINNEN HET ONDERWIJS EEN ACTUEEL ONDERWERP. DIT BEGRIP KOMT IN DIVERSE 

ARTIKELEN IN DEZE UITGAVE VAN REEDUCATIEF TERUG. SAMENWERKEN KOMT IN ALLERLEI VORMEN VOOR, 

ZOWEL VERTICAAL ALS HORIZONTAAL.

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur-partner
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Samenwerkingsvormen
Om een IKC te realiseren is bestuurlijke samenwerking een must. Er 

bestaan verschillende samenwerkingsvormen. De meest voorkomende 

zijn: de privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst, de personele 

unie, de holdingstructuur en de bestuurlijke of juridische fusie. De 

mate van samenwerking bepaalt over het algemeen ook de gekozen 

samenwerkingsvorm. Het voert te ver alle vormen diepgaand te 

behandelen in dit artikel. 

De samenwerkingsovereenkomst is vaak een voorportaal voor ver-

dergaande samenwerking. Een IKC met uitsluitend een samenwer-

kingsovereenkomst als basis voor de samenwerking, ligt niet voor de 

hand. De personele unie gaat een stap verder waarbij een juridische 

verbinding ontstaat tussen de rechtspersonen voor onderwijs en kin-

derdagverblijf. In dit geval maken één of meerdere bestuurders tevens 

deel uit van het bestuur of toezichthoudend orgaan van de andere 

rechtspersoon. Zo kan het beleid onderling afgestemd of zelfs gehar-

moniseerd worden. Bij een holdingstructuur wordt het bestuur en toe-

zichthoudend orgaan nog verder geïntegreerd. In dit geval wordt een 

afzonderlijke rechtspersoon opgericht, die als holdingmaatschappij 

het beleid bepaalt van de rechtspersonen, voor onderwijs en kinder-

dagverblijf. Er is daarbij sprake van één bestuur en één toezichthou-

dend orgaan die toeziet op het reilen en zeilen van de holdingmaat-

schappij en daardoor van beide organisaties. De bestuurlijke fusie lijkt 

op de (volledige) personele unie. Hierbij blijven beide rechtspersonen 

bestaan, maar bestaat het bestuur en toezichthoudend orgaan van 

beide rechtspersonen uit dezelfde personen. Tenslotte kan er ook 

gekozen worden voor een juridische fusie waardoor er uiteindelijk één 

rechtspersoon ontstaat met één bestuur en één raad van toezicht. Dit 

is de meest verregaande vorm van samenwerking.

Organisatorische aandachtspunten
Bij het kiezen van de juiste samenwerkingsvorm ligt het voor de hand 

eerst consensus te bereiken over de mate van onderlinge samenwer-

king die beoogd wordt. Bij het realiseren van een IKC zal een vorm van 

bestuurlijke samenwerking onontkoombaar zijn. Dit bevordert immers 

een centraal beleid wat cruciaal is bij het creëren van een doorgaande 

leerlijn. Op bestuurlijk niveau is deze samenwerking eenvoudig te 

STEEDS MEER BASISSCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN KIEZEN ERVOOR OM OP VERDERGAANDE WIJZE 

SAMEN TE WERKEN. BIJNA EEN KWART VAN DE SCHOLEN MET KINDEROPVANG PROFILEREN ZICH 

INMIDDELS ALS INTEGRALE KINDCENTRA (IKC’S). DIT IS EEN STIJGING VAN TIEN PROCENT TEN OPZICHTE 

VAN 20161. OOK DE PO-RAAD HERKENT DEZE TREND. UIT EEN EERDERE PEILING2 BLEEK CIRCA TACHTIG 

PROCENT VAN DE SCHOOLBESTUREN VOORNEMENS TE HEBBEN OM OP TERMIJN EEN IKC TE STARTEN. 

HET DOEL VAN DEZE SAMENWERKING IS ENERZIJDS HET REALISEREN VAN EEN DOORGAANDE LEERLIJN. 

ANDERZIJDS BEVORDERT EEN BETERE SAMENWERKING HET VERMINDEREN VAN PERSONEELSTEKORTEN EN 

DE WERKDRUK. DE MEESTE SCHOOLBESTUREN GEVEN AAN DAT DE WET- EN REGELGEVING NIET STIMULE-

REND WERKT OM EEN IKC TOT STAND TE BRENGEN. DIT HOUDT HEN VOORALSNOG TEGEN. IN DIT ARTIKEL 

GAAN WIJ NADER IN OP DE AANDACHTSPUNTEN DIE DEZE SAMENWERKING MET ZICH MEEBRENGT VANUIT 

ORGANISATORISCH EN FISCAAL OOGPUNT. 

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

| Inhoudelijk

1 Oberon Onderzoek | advies, Samenwerking in beeld 2 “Basisscholen, kinderopvang en kindcentra: de stand van het land, maart 2019
2 PO-Raad, Behoeftepeiling IKC ontwikkeling onder leden PO-Raad, 1 mei 2017

Samenwerking 
primair onderwijs 
en kinderopvang



<<

Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #07 | 5

Inhoudelijk |

verwezenlijken. Een gang naar de notaris waarbij statuten aangepast 

worden of een nieuwe rechtspersoon opgericht wordt, is eigenlijk de 

enige juridische vereiste. Een aandachtspunt daarbij is de aanspra-

kelijkheid van bestuur en toezichthoudend orgaan. Door bestuurlijke 

samenwerking in de vorm van een personele unie blijft sprake van 

autonome rechtspersonen die zelfstandig deelnemen aan het rechts-

verkeer. Zij zijn in beginsel aansprakelijk voor hun eigen rechtshande-

lingen. Bij verdergaande vormen, zoals een holdingstructuur of een 

fusie, ligt deze aansprakelijkheid bij het voltallige bestuur en toezicht-

houdend orgaan. 

Daarnaast is een veelgehoorde drempel voor het vormen van een 

IKC, de verschillende wet- en regelgeving tussen onderwijs en kinder-

dagverblijf. De fundering voor het (basis)onderwijs is verankerd in de 

Wet op het Primair Onderwijs en die voor de kinderopvang in de Wet 

Kinderopvang. Personeel in het onderwijs valt onder de cao Primair 

Onderwijs, personeel werkzaam in de kinderopvang valt onder de 

cao kinderopvang. Onderwijsinstellingen worden bekostigd door de 

Rijksoverheid, terwijl de kinderopvang wordt gesubsidieerd door de 

Gemeentelijke overheid en de inkomensafhankelijke ouderbijdragen. 

Om deze redenen en ten behoeve van het afleggen van verantwoor-

ding aan de verschillende subsidieverstrekkers, ligt het voor de hand 

aparte rechtsvormen aan te houden. Dit hoeft echter een fusie niet in 

de weg te staan. Een belangrijke voorwaarde is dat de administratie 

en de jaarrekening gesegmenteerd ingericht wordt. Dit is onder meer 

van belang voor het scheiden van de publieke en private geldstromen. 

Voor de toepassing van de cao zal bij een fusie zo duidelijk mogelijk 

omschreven en vastgelegd moeten worden, welke werknemers, onder 

welke cao vallen. Dit geldt voornamelijk bij personeel wat voor zowel 

onderwijs, als kinderopvang werkzaam is.  

Fiscale aandachtspunten
In de praktijk komen de ‘fiscale haken en ogen’ vooral naar voren 

wanneer onderling personeel uitgewisseld wordt en/of gezamenlijke 

kosten worden doorbelast. 

Omzetbelasting

In de situatie van een samenwerkingsvorm waarbij de afzonderlijke 

rechtspersonen blijven bestaan, is dit op voorhand een aandachts-

punt voor de omzetbelasting. Immers, het ter beschikking stellen van 

personeel is in beginsel een belaste activiteit. Dat geldt ook voor het 

doorbelasten van kosten. Btw-heffing kan aan de voorkant voorkomen 

worden door de vorming van een fiscale eenheid voor de omzetbe-

lasting of het opstellen van een ‘overeenkomst kosten voor gemene 

rekening’. Voor het aangaan van een fiscale eenheid zullen beide 

rechtspersonen financieel, economisch en organisatorisch zodanig 

verweven moeten zijn, dat zij een eenheid vormen. In organisatorisch 

opzicht betekent dit bijvoorbeeld dat beide rechtspersonen onder een 

gezamenlijke, als een eenheid functionerende leiding staan. Bij een 

partiële personele unie is daar waarschijnlijk op voorhand al geen 

sprake van. Bij een fusie is per definitie van onderlinge uitruil van 

personeel en doorbelasting van kosten geen sprake meer. Daarnaast 

moet ook aandacht worden geschonken aan de vereisten die gesteld 

worden aan de financiële verwevenheid van de organisaties. Gelet op 

de stringente voorwaarden voor de vorming van een fiscale eenheid 

vraagt dit een zorgvuldige voorbereiding. Hierbij speelt de inhoud van 

de statuten van de betrokken instellingen een belangrijke rol. 

Niet alleen voor de fiscale eenheid, maar ook voor het toepassen van 

een overeenkomst van kosten voor gemene rekening gelden strin-

gente voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde, maar niet de enige, 

is een goede verdeelsleutel op te stellen. Hier moet aan de voorzijde 

goed over nagedacht worden omdat deze verdeelsleutel, zodra deze 

in de overeenkomst is vastgelegd, in beginsel niet meer gewijzigd kan 

worden. De verdeelsleutel moet dus gedurende een lange periode 

toepasbaar zijn. 

Vennootschapsbelasting

Het verzorgen van onderwijs is onder voorwaarden vrijgesteld van 

vennootschapsbelasting. Voor kinderopvang is een dergelijke vrij-

stelling niet geregeld. Onder voorwaarden kan wel een subjectieve 

vrijstelling voor stichtingen en verenigingen toegepast worden. Dit is 

het geval wanneer de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan 

€ 15.000, dan wel tezamen met de voorafgaande vier jaar niet meer 

bedraagt dan € 75.000. Als daar niet aan voldaan wordt, kan afhanke-

lijk van de omvang van de kinderopvang activiteiten ter besparing van 

VPB een fusie fiscaal zelfs aantrekkelijk zijn. Dit is het geval wanneer 

de onderwijsactiviteiten van de organisatie meer dan 90% blijven uit-

maken van de totale activiteiten en de onderwijsactiviteiten voor 70% 

of meer gefinancierd worden met publieke middelen. Er kan dan voor 

het geheel van de activiteiten (dus inclusief de kinderopvang) gebruik 

gemaakt worden van de onderwijsvrijstelling in de vennootschapsbe-

lasting. Alsdan kan een positief resultaat op de kinderopvangactivitei-

ten buiten de heffing van VPB blijven. 

Conclusie
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo ook op het gebied 

van de samenwerking tussen primair onderwijs- en kinderopvangin-

stellingen. Vermijding van btw-druk is in veel gevallen mogelijk, mits 

aan de voorzijde dit goed wordt ingericht. In beperktere mate geldt 

dit ook voor de vennootschapsbelasting waar dit vooral afhankelijk is 

van de samenwerkingsvorm. Doordat wij door de jaren heen ruime 

ervaring hebben opgedaan in beide sectoren, kunnen wij u op maat 

begeleiding en advisering aanbieden. �

Samenwerking 
primair onderwijs 
en kinderopvang
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Wij helpen u graag. Immers: samen realiseren wij Sterk-onderwijs!

www.sterk-onderwijs.nl 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.

Sterk-onderwijs benadert planning 

en control vanuit de consistentie van 

strategie en beleid naar (meerjaren) 

planningen en control op alle 

beleidsterreinen. 

Onze adviseurs en consultants 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 langs om ook uw 

verbeterkansen door te nemen.

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

“ “
F inancien
 Personeel
Organisatie 
 Onderwijs
Huisvesting
 Onderwijs
Huisvesting
 Onderwijs

F inancienF inancienF inancien

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 
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Een goed samenhangende P&C maakt dat uw stip op de horizon 

wordt opgedeeld in haalbare doelen en subdoelen, met de daarbij 

behorende activiteiten, budgetten en tijdpad. Op deze wijze realiseert 

u een doelenboom, die goed te monitoren is.

Een doel voor de stichting betekent over het algemeen een rol of 

subdoel voor uw scholen en budgethouders. Op school- of budget-

houdersniveau wordt uw hoofddoel dus vertaald in subdoelen. U zet 

als het ware ‘de klokken gelijk’ in een doelenboom.

Voor de bedrijfsvoering van uw organisatie leidt een doelenboom 

tot gestructureerd en beleidsrijk begroten en rapporteren, waardoor 

consistentie wordt versterkt tussen uw strategische agenda, de stich-

tingsdoelstellingen en monitoring van de prestaties van uw diverse 

organisatie onderdelen. Hiermee bereikt u dat de planning leidend is 

voor de activiteiten en uw systeem van monitoring. Dit betekent ook 

dat uw managementinformatie volgend dient te zijn, in beginsel met 

dezelfde opbouw. Met de in het onderwijs aanwezige systemen is dat 

zeker mogelijk.

Het ministerie van OCW, de Inspectie, de accountant, GMR en toe-

zichthouders, allemaal vragen ze om verantwoordingsinformatie. 

Door consequente toepassing van de doelenboom (/bomen), zorgt u 

voor synergie en vereenvoudiging. Het is immers úw beleidscyclus. De 

PDCA cyclus wordt hiermee rond gemaakt.

De mate van concreetheid van uw doelen, bepaalt hoe goed voort-

gang gemonitord kan worden. Zonder planning bestaat er geen con-

trol! Samenhang tussen doelen, subdoelen en tijdpad zijn van belang. 

Zonder samenhang zijn 

zij ieder van invloed op 

het te realiseren totaal-

tijdpad en kunnen daar-

mee ook vertragend 

voor elkaar werken.

Om het werkbaar te 

houden is het van 

belang de doelenboom 

simpel en pragmatisch 

te houden. De doelenboom kan uit uw huidige beleidsstukken worden 

gedestilleerd. Hierin ondersteunt Sterk-onderwijs diverse schoolbestu-

ren in het PO/VO/MBO en HBO. Door de verschillende perspectieven 

te koppelen wordt uw planning en control versterkt. Uw kracht is uw 

core-business: onderwijs. De toegevoegde waarde voor uw organisatie 

zit in organisatorische en bedrijfsvoeringsgerichte thema's, hierdoor 

wordt u ondersteund bij het realiseren van "sterk-onderwijs". 

Sterk-onderwijs versterkt uw organisatie op uw locatie. Zij richten zich 

met name op de bedrijfsvoering, waarbij oog is op de samenhang 

met het primaire proces. Zij werken pragmatisch, hebben werkende 

voorbeelden en vervullen een rol als bijv. HR-beleidsmedewerker of 

(business) controller. �

Inzet op bijv. organisatie advies, FUWA, verzuim, risicoanalyses, de 

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

PSA/FA of insourcing van de administratie behoort ook tot de moge-

lijkheden.

Sterk-onderwijs door integraliteit 
in planning en control 
INTEGRALITEIT IN PLANNING EN CONTROL (HIERNA: P&C) BETEKENT SAMENHANG 

TUSSEN STRATEGISCH, TACTISCH EN OPERATIONEEL HANDELEN OP ALLE BELEIDS- 

EN ORGANISATORISCHE TERREINEN.

Gastartikel 
door Sterk-onderwijs

Gastartikel |

Samenhang tussen doelen, 
subdoelen en tijdpad zijn 
van belang. 

E  m.janischka@sterk-onderwijs.nl 

T 06 4990 2080

door Micha Janischka
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Kunt u kort iets vertellen over De 
Meerwaarde?

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school voor praktijk-

onderwijs en vmbo. Op De Meerwaarde willen we dat leerlingen het 

beste uit zichzelf halen. Eigen talenten worden naar boven gehaald, 

waardoor de jongeren zich gemotiveerd voelen deze verder te ontwik-

kelen. Dit alles gebeurt in een prachtig gebouw in een ‘kleinscholige’ 

omgeving. Elkaar kennen en wederzijds begrip en respect hebben wij 

hoog in het vaandel. Leerlingen krijgen onderwijs binnen de leerroute 

en sector die het beste bij ze past. Onze missie is dan ook ‘Geloof in 

elk talent’. Onze visie: Samen talent ontwikkelen: verbindend, levens-

echt en toekomstgericht!

Verbindend

Wij willen dat in de leeromgeving elke leerling tot zijn recht komt met 

zijn unieke talenten en context. Daarom willen wij dat de leerlingen 

elkaar stimuleren talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij willen 

samen ook onze omgeving ontdekken, onze leeromgeving verruimen 

en daarbij op een respectvolle manier in verbinding komen met de 

mensen en de wereld om ons heen.

Levensecht

Wij geloven dat onze impact op het leren van leerlingen het grootst 

is wanneer hun leeromgeving zo ‘echt’ mogelijk is. Daarom willen we, 

naast de ‘werelden’ van henzelf, elkaar en school, ook de werelden 

van bedrijven en instellingen gaandeweg steeds meer ontsluiten. Dat 

| Klantinterview

BERT BRAND IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE MEERWAARDE IN BARNEVELD. DE 

MEERWAARDE IS EEN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS. BERT BRAND GEEFT IN DIT INTERVIEW ZIJN 

VISIE OP DE DOORLOPENDE LEERLIJN.

Bert Brand  

De Meerwaarde 
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doen we door actieve samenwerking met bedrijven en instellingen. 

Leerlingen kunnen op deze manier gaandeweg steeds meer van de 

werkelijkheid ontdekken en verschillen die er zijn leren waarderen. Zo 

ontdekken de leerlingen in een steeds bredere leeromgeving wie ze 

zelf zijn en kunnen worden. Ze ontdekken dat fouten maken mag en 

wat veerkracht en samenwerken betekent. Zo kunnen de leerlingen 

bouwen aan zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

Toekomstgericht

In een tijd vol veranderingen in beroep en samenleving, spelen we 

in op toekomstige ontwikkelingen en bieden ook zelf ruimte voor 

experimenten. Dat doen we samen met bedrijven en instellingen. 

Duurzaam, creatief en ondernemend. Gericht om van en met elkaar 

te leren.

Verbindend – levensecht – toekomstge-
richt en de doorlopende leerlijn, kunt u 
daarover wat meer vertellen?
Vanuit onze visie zoeken we naar verbinding tussen mensen, instel-

lingen en bedrijven. We doen dit om onze leerlingen op te leiden voor 

hun toekomst. Bedrijven en instellingen hebben daarbij ambities, 

doelstellingen en een strategie voor de toekomst. We zien verbinding 

als een krachtig middel om blijvend talentontwikkeling te realiseren. 

Onze doorlopende leerlijnen zijn vanuit onderwijsperspectief daarop 

gericht en voor wat betreft ondersteuning, proberen we in toenemen-

de mate contextueel te sturen. Dit geldt zowel richting leerlingen en 

ouders, als op het gebied van passend onderwijs en jeugdzorg. Vanuit 

deze visie proberen we een omgeving te creëren, waar de omstandig-

heden niet alleen inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van onze 

leerlingen, maar ook een bijdrage leveren aan het positieve doel zodat 

leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Hoe meer dat lukt, hoe 

groter de kans is dat leerlingen ook zelf zicht krijgen op hoe ze aan 

hun eigen en aan onze gezamenlijke toekomst kunnen bijdragen.

Waarom de doorlopende leerlijn?
Ons leerplan (of curriculum) omschrijft op alle aspecten hoe gewerkt 

wordt aan leren. Dat gaat verder dan alleen de kerndoelen en eind-

termen die de leerlingen voor een vak- of leergebied moeten behalen. 

Door vanuit dat bredere perspectief het leren en ontwikkelen doorlo-

pend aan te kunnen bieden binnen een duidelijke leerroute, vanaf het 

eerste jaar tot aan de diplomering, ontstaat een doorlopende leerlijn. 

Die doorlopende leerlijn is niet alleen inhoudelijk onder te verdelen 

in een praktische en theoretische lijn, maar ook in het opbouwen van 

bredere vaardigheden en persoonlijke vorming. Er zijn verschillende 

overgangsmomenten in het leerproces van leerlingen waarin door de 

realisatie van een doorlopende leerlijn, voor alle betrokkenen, winst 

kan worden behaald. Niet alleen door de onderliggende onderwijscon-

cepten van de betreffende onderwijsinstellingen beter op elkaar af te 

stemmen, maar ook op de manier waarop ouders worden betrokken 

en ondersteuning wordt vormgegeven, kunnen we nog winst boeken 

in afstemmen en aansluiten. 

Ondersteuning en de doorlopende leerlijn?
Samenwerking over de ondersteuningstaken tussen primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs heeft als doel om de leerling 

en (mbo-)student zo te ondersteunen dat ze in hun ontwikkeling van 

talenten worden geholpen, maar tegelijkertijd zelfstandig worden voor 

de toekomst. Hierom geldt ook dat de verbinding met andere instel-

lingen centraal staat. Dat betekent dat we ook periodiek afstemming 

hebben met onze 90 ‘toeleverende’ basisscholen. Daarnaast dragen 

we actief bij aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

Vanuit De Meerwaarde en vanuit het samenwerkingsverband proberen 

we verder met een aantal gemeenten in de Foodvalley, door middel 

van onderzoek, meer zicht te krijgen op de aansluiting tussen Passend 

Onderwijs en Jeugdzorg. Onze ambitie is om hiermee meer zicht te 

krijgen op de bredere keten van passend onderwijs en jeugdzorg en 

daar nieuwe verbindingen te leggen, zodat we, zo mogelijk, in onder-

linge afstemming tijdiger en gerichter een bijdrage kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van leerlingen. Het doel is om in gezamenlijkheid 

dit soort vragen op te sporen en in gezamenlijkheid te beantwoorden. 

Samenwerking tussen vo en mbo en het 
bedrijfsleven

Hoe werkt dat in de praktijk? De Meerwaarde draagt bij aan de 

Barneveldse Techniek Opleiding (hierna BTO). Binnen de coöperatieve 

vereniging BTO werken zo’n 70 bedrijven uit metaal, mechatronica,  

installatie- en elektrotechniek samen. mbo-locatie De Meerwaarde 

Barneveld (onder verantwoordelijkheid van MBO-Amersfoort) en het 

Hoornbeeck College werken met BTO samen aan de ontwikkeling van 

vakkundige, technische talenten. Dit levert met een nieuw beroeps-

taakgericht en hybride onderwijsconcept een optimale mix op van 

praktijk en theorie. BTO is dé plek waar technisch talent leert werken 

en werkend leert aan een volwaardige technische mbo-opleiding 

op niveau 2 of 3. Hierdoor kan een BTO-talent als geslaagde 
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monteur direct als volwaardige collega aan de slag bij één van de 

BTO-lidbedrijven. Deze opleiding kost de student niets, want BTO 

betaalt alle studiekosten. BTO vraagt geen lesgeld en de student mag 

gratis gebruik maken van lesmateriaal, werkkleding, gereedschappen, 

veiligheidsmiddelen etc. De student treedt voor de duur van de 

opleiding in loondienst bij BTO. De kans is groot dat een student na 

de opleiding bij een BTO-lidbedrijf aan de slag kan blijven. Wij zien 

in dit concept grote kansen voor Barneveldse jongeren. 

Organisatorisch gezien willen we zo min mogelijk geldstromen zien 

tussen BTO en de onderwijsinstellingen in verband met de fiscale 

consequenties, waaronder omzetbelasting. Studenten staan op de 

loonlijst van BTO en worden gedetacheerd bij de aangesloten bedrij-

ven, waardoor er ook geen eigen bijdragen van de student nodig zijn. 

De samenwerking tussen De Meerwaarde, de beide mbo-instellingen 

en BTO is vormgegeven in een samenwerkingsovereenkomst, waar-

bij het principe ‘bekostiging volgt student’ wordt gehanteerd. De 

Meerwaarde is daarmee de uitvoerende partij voor MBO-Amersfoort 

en ontvangt daarvoor een vergoeding. De eindverantwoordelijkheid 

voor kwaliteit en examinering blijft bij MBO-Amersfoort.

Waarom is dit concept succesvol?
Omdat we sturen op verbinding. Het concept is vanuit stakeholders-

beleid vormgegeven. Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst ‘Samen 

Broeden’. Bij deze bijeenkomst ontvangen we op De Meerwaarde 

vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, gemeente(n), bedrijven 

en maatschappelijke instellingen. Niet alleen voor ontmoeting, maar 

ook om samen visie te ontwikkelen. Daarnaast hebben we per sec-

tor ‘binnenringen’ opgezet. Deze komen een aantal keer per jaar bij 

elkaar om informatie te delen, maar ook om behoeftes te signaleren 

en oplossingen te ontwikkelen. Afgelopen jaar hebben we daarbij in 

diezelfde samenwerking per sector een omgevingsonderzoek laten 

doen. Om met elkaar succes vast te houden, is het blijven ontwikke-

len van toekomstvisie noodzakelijk. Immers, zonder visie kunnen we 

leerlingen niet voorbereiden op de toekomst en kunnen onderwijs en 

de sector niet innoveren. We ontdekken dat we elkaar daarin kunnen 

helpen. Door het actief creëren van zulke platforms, ontstaan nieuwe 

verbindingen, nieuwe inzichten, nieuwe kansen. Als je daar samen aan 

werkt, ontstaat er vertrouwen. En het is enorm motiverend. Je leert 

enorm veel vanuit de professionele betrokkenheid van anderen.

Het succes zit in het samenwerken. De essentie van samenwerken is, 

dat je elk vanuit je eigen rol, probeert om een nieuwe gezamenlijk-

heid tot stand te brengen, die meer is dan de optelsom van de eigen 

bijdragen en rollen. De integratie, of de doorlopende leerlijn is daarin 

breder dan inhoud, ondersteuning en herdefiniëren van rollen: je 

herontdekt wat je samen kunt betekenen voor de ontwikkelingen van 

jongeren. �

De essentie van samenwerken is, 
dat je elk vanuit je eigen rol, 
probeert om een nieuwe gezamen -
lijkheid tot stand te brengen.
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Kunt u iets vertellen over kunsthogeschool 
Codarts Rotterdam? 

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde 

internationale hogeschool die hoogwaardig kunstvakonderwijs 

aanbiedt op het gebied van muziek, dans, muziektheater, educatie 

en circus. De school telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 natio-

naliteiten en ongeveer 370 medewerkers. Ieder jaar opnieuw vullen 

talenten van overal ter wereld de grote variëteit aan opleidingen bij 

Codarts. Nieuwe generaties met andere wensen, mogelijkheden en 

achtergronden. Maar altijd is er dat ene gemeenschappelijke begin: 

dat geweldige artistieke talent. Het is de breed gedeelde visie 

binnen Codarts dat we al onze studenten een dynamische, gezonde, 

op samenwerking gerichte en innovatieve leeromgeving willen bieden. 

Daarbij is het talent altijd de kiem waar we ons op richten. En dat 

talent willen we optimaal faciliteren.

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

De wereld is in complexiteit aan grote veranderingen onderhevig en 

Codarts, 
where talents become artists    

WILMA FRANCHIMON IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE 

VAN BESTUUR VAN KUNSTHOGESCHOOL CODARTS 

ROTTERDAM. WILMA GEEFT IN DIT INTERVIEW HAAR 

VISIE OP ONTWIKKELINGEN IN HET KUNSTONDERWIJS.  
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vraagt een omslag in discours en een andere manier van kijken én 

handelen, ook in het kunstvakonderwijs. Open, kwetsbaar en met lef 

zijn noodzakelijke grondhoudingen in de wereld van nu en morgen. 

We zijn in veel groter en complexer verband deel gaan uitmaken van 

netwerken. We zijn ervan afhankelijk en beïnvloeden ze tegelijkertijd. 

Een mooi voorbeeld van hoe Codarts zich verhoudt tot de actualiteit 

is het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL). Binnen RASL werken 

Codarts, Willem de Kooning Academie, Erasmus University College 

en Erasmus Arts and Culture Studies samen aan vraagstukken op het 

snijvlak van kunstpraktijk en wetenschap. Een uniek RASL programma 

is de double degree, een vijfjarig programma met een geïntegreerd 

hbo-wo curriculum, waarbinnen een student zowel een bachelor aan 

een van de twee Rotterdamse kunsthogescholen als een bachelor aan 

de Erasmus Universiteit behaalt.

Wat is in uw visie de positie van het 
kunstonderwijs in de breedte van het 
onderwijsveld? En welke mogelijkheden 
biedt het kunstonderwijs nog meer?

Kunst is essentieel, of zoals actrice Phylicia Rashad het prachtig ver-

woordt: ”Before a child talks they sing. Before they write they draw. 

As soon as they stand they dance. Art is fundamental to human 

expression.” Daar zou ik graag aan toe willen voegen: Art is funda-

mental for human expression, development and well being. Dat is 

de unieke positie van kunstonderwijs. Het gaat niet alleen om het 

beheersen van kennis en techniek, maar ook om het overbrengen van 

een emotie, creatief denken, jezelf continu uitdagen en dat alles in 

een topsportklimaat. Het is daarom van cruciaal belang om kunste-

naars en docenten op te leiden, opdat zij op hun beurt nieuw talent 

kunnen stimuleren. 

Is de financiering van het hoger onderwijs 
in het algemeen en het kunstonderwijs in 
het bijzonder van voldoende niveau om 
de onderzoekstaak die het hbo steeds 
meer krijgt goed vorm te kunnen geven?
Codarts hecht groot belang aan onderzoek binnen het kunstonderwijs. 

Het stimuleert niet alleen de kenniscirculatie tussen de (internatio-

nale) beroepspraktijk en het onderwijs. Het is ook een noodzakelijke 

voorwaarde voor het up-to-date houden van de onderwijsprogram-

ma’s en het professionele niveau van de docenten. Anders dan in het 

wetenschappelijk onderwijs ontvangen hbo (kunstvak)instellingen op 

dit moment geen bekostiging voor promotieonderzoek. Het hbo zou 

het zeer toejuichen als er voor promotieonderzoek in het hbo ook 

financiële middelen beschikbaar zouden worden gesteld, niet alleen 

voor het kunstvakonderwijs, maar op termijn ook voor de paramedi-

sche en technische opleidingen. Met de mogelijkheid om te promove-

ren aan een hogeschool (in samenwerking met een universiteit) bied 

je ontwikkelperspectief aan ambitieuze studenten, kun je de inhoud 

van het onderwijs verder versterken en vergroot je de impact van 

onderzoek op de beroepspraktijk verder. 

Hoe ziet u de samenwerking tussen 
het hoger beroepsonderwijs en het 
bedrijfsleven? 
In het kunstonderwijs gaat speciale aandacht uit naar verbinden. Het 

gaat om de relaties: met het culturele veld, het onderwijs, de crea-

tieve industrie en verder. Die relaties variëren in doel, vorm en schaal: 

praktisch en bestuurlijk, met personen en instanties, in stad of regio, 

landelijk of internationaal. Ze verbinden disciplines en hogescholen 

met elkaar en met diverse sectoren en partijen in het veld. De ver-

houding van het kunstonderwijs tot de samenleving is de basis van de 

profilering en positionering van de kunsthogescholen gezamenlijk en 

ieder afzonderlijk. In zijn relaties toont het kunstonderwijs zijn maat-

schappelijke relevantie. De City Deals zijn hier een mooi voorbeeld 

van. Binnen de City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken 

tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties verankerd. Deze deals leiden tot innovatieve oplossingen 

voor maatschappelijke vraagstukken en/of bevatten maatregelen om 

het economisch ecosysteem van stedelijke regio(’s) te versterken. 

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

Van Ree Accountants is kundig, transparant, betrouwbaar en per-

soonlijk. Deze werkwijze sluit aan bij de kernwaarden van Codarts. 

In de prettige en persoonlijke samenwerking zijn we samen altijd 

op zoek naar verbeteringen die het onderwijs ten goede komen. 

Van Ree Accountants is voor ons een echte gesprekspartner. Ik zou 

niet anders willen. �
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door Driessen Groep

E info@driessengroep.nl 

T 0492  50 66 66

Elon Musk wil ons brein met een computer verbinden, Facebook is 

van plan ons monetaire stelsel met een ‘cryptomunt’ op zijn kop te 

zetten, Amazon voorziet huishoudens van een virtuele assistent en 

het Helmondse Lightyear bouwt een consumentenauto die rijdt op 

zonne-energie. Maar welke technologische revoluties vinden er plaats 

binnen het vakgebied van HRM? En wat gebeurt er in het onderwijs?  

Technologie kan HRM in het onderwijs verder brengen in het duur-

zaam inzetbaar houden van medewerkers, voorspellen van perso-

neelstekorten, effectiever maken van recruitment of vereenvoudigen 

en automatiseren van processen. Zodat HRM in de toekomst een 

sparringpartner van bestuur en directie is en zich tegelijkertijd inzet 

voor de leraren, docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

Het lijkt erop dat HRM zich op een kruispunt bevindt en een richting 

moet kiezen. Durft HRM sturend te zijn door technologie op de juiste 

manier in te zetten? Of wachten ze af?

In de HRM Barometer onderzoeken we de staat van HRM in het 

onderwijs, de overheid, zorg & welzijn en cultuur aan de hand van de, 

volgens HRM’ers, belangrijkste thema’s. In het onderwijs zijn dit:

1. Duurzame inzetbaarheid & werkgeluk

2. Opleiding en ontwikkeling

3. Strategische personeelsplanning

4. Procesoptimalisatie

5. CAO en arbeidsvoorwaarden

6. Recruitment & employer branding

7. E-HRM en HR Analytics 

Wist u dat?
Wist u bijvoorbeeld dat 59% van HRM’ers in het onderwijs zoeken 

naar alternatieven zoals zij-instromers, herintreders of traineeships 

voor moeilijk vervulbare vacatures, 42% het geluk van medewerkers 

een centrale positie geeft, 45% zich actief met de gezondheid van het 

personeel bemoeit, 50% inzicht heeft in de kwaliteiten en competen-

ties van medewerkers, 62% te maken krijgt met personeelstekorten 

en 47% managementinformatie gebruikt om beleid te onderbouwen?

Dit is slechts een tipje van de sluier van de onderzoeksresultaten. In 

de HRM Barometer staan deze uitgebreid beschreven (vergelijkingen 

per sector, organisatiegrootte, medewerkers en HRM of resultaten uit 

het verleden). 

Benieuwd naar de volledige uitgave?
De HRM Barometer is kosteloos aan te vragen via 

www.driessengroep.nl/hrmbarometer. �

Het kruispunt van 
HRM in het onderwijs
IN DE NIEUWSTE EDITIE VAN DE HRM BAROMETER LEES JE ALLES OVER STAAT 

VAN HRM IN HET ONDERWIJS. MET ONDERZOEK, INTERVIEWS EN ARTIKELEN.  

Gastartikel door 
Driessen groep

Technologie kan HRM in het onderwijs 
verder brengen in het duurzaam 
inzetbaar houden van medewerkers. 
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Wijziging in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
per 1 januari 2019
Tot en met 2018 waren er drie methoden voor de verwerking van 

groot onderhoud in de jaarrekening toegestaan:

 a. In de boekwaarde van het actief (‘componentenbenadering’: 

  activering van het groot onderhoud);

 b. Via een onderhoudsvoorziening;

 c. Rechtstreeks in de exploitatie in het jaar van de uitgave.

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 is de laatste 

methode niet meer toegestaan1. Stichtingen2 die in het verleden voor 

de derde methode gekozen hebben, zullen in 2019 een stelselwijzi-

ging moeten doorvoeren en moeten kiezen voor methode 1 of 2.

Een andere wijziging is dat voor boekjaren aanvangend op of na 1 

januari 2019 de mogelijkheid is vervallen om de ‘componentenbena-

dering’ pas vanaf het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd te 

hanteren. Het is vanaf 1 januari 2019 verplicht om vanaf het moment 

van aankoop van het actief de componentenbenadering te hanteren 

(RJ 212.448). Deze bepaling mag, in afwijking van hoofdstuk 140 

Stelselwijzigingen, prospectief verwerkt worden (er is derhalve sprake 

van een overgangsbepaling). Dit betekent dat de componentenbena-

dering niet met terugwerkende kracht toegepast hoeft te worden voor 

reeds vóór 1 januari 2019 verwerkte activa, maar dat vanaf 1 januari 

2019 gestart mag worden met activeren van de uitgaven voor groot 

onderhoud.

Inmiddels is er ook voor de instellingen die nu een voorziening voor 

groot onderhoud vormen en voor nemens zijn om over te gaan op de 

componentenbenadering, een overgangsregeling ontwikkeld. Deze 

richtlijn3 is nog een concept richtlijn en moet nog definitief vastgesteld 

worden. Dit betekent dat ook in deze overgangsregeling de stelsel-

wijziging prospectief verwerkt mag worden en er geen correctie op 

activering van het in het verleden gepleegde groot onderhoud behoeft 

plaats te vinden.

Welke methode is gewenst?
In de situatie dat een stichting zowel het juridisch eigendom als het 

economisch eigendom van de gebouwen heeft, is de componentenbe-

nadering een goed alternatief voor de voorziening groot onderhoud. 

Dit is het geval in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger 

onderwijs en in de situatie dat er sprake is van volledige doordecen-

tralisatie van de onderwijshuisvesting. In het primair en voortgezet 

onderwijs zitten er wel wat bezwaren aan de componentenbenade-

ring (tenzij er sprake is van volledige doordecentralisatie). Het eerste 

bezwaar is dat men onderhoudskosten activeert in een pand dat niet 

op de balans staat. De school pleegt onderhoud en activeert dat, ter-

wijl het pand zelf, waarin men onderhoud pleegt, economisch gezien 

niet van de school is en niet op de balans staat. Eenvoudig gezegd: 

men activeert de schilderbeurt op de balans, terwijl de kozijnen 

waarop de verf aangebracht wordt, niet in bezit zijn van de school en 

ook niet op de balans staan.

HET AFGELOPEN JAAR IS ER VEEL DISCUSSIE ONTSTAAN OVER DE VERWERKING VAN HET GROOT 

ONDERHOUD IN DE JAARREKENING EN DAN IN HET BIJZONDER OVER DE WIJZE WAAROP DE VOORZIE-

NING VOOR GROOT ONDERHOUD GEVORMD MOET WORDEN. IN DIT ARTIKEL GAAN WE NADER IN OP 

DEZE PROBLEMATIEK.

1 Uiting 2018-5: ‘Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’; de verwerking van kosten van groot onderhoud’
2 Waar we in dit artikel over ‘stichtingen’ spreken, kan ook vereniging(en) gelezen worden.
3 RJ-Uiting 2019-13: Ontwerp-richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (additionele overgangsbepaling ‘kosten van groot onderhoud’)

Kosten van groot 
onderhoud in de 
jaarrekening
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Een ander bezwaar is dat de toepassing van RJ 212.448 niet eenvoudig is. Dit artikel schrijft voor dat deze 

‘componentenbenadering’ vanaf de eerste verwerking van het actief moet worden toegepast en niet vanaf het 

moment van het plegen van groot onderhoud (afgezien van de overgangsregeling die in 2019 van toepassing is, 

zoals hiervoor vermeld). Complicatie is dat in het primair en voorgezet onderwijs de gebouwen bij eerste aan-

schaf niet geactiveerd worden, omdat het economisch claimrecht bij de gemeente ligt en er bij nieuwbouw geen 

sprake is van een uitstroom van eigen middelen van de school (afgezien van eventuele ‘eigen investeringen’ in 

het gebouw). Aan de bepaling van RJ 212.448 kan derhalve moeilijk voldaan worden en zal activering naar onze 

mening  praktisch gezien toch pas plaats kunnen vinden na het plegen van groot onderhoud, terwijl deze moge-

lijkheid in 2019 feitelijk juist vervallen is.

Tot slot noemen we nog het bezwaar dat de kengetallen door activering van het groot onderhoud fors beïnvloed 

worden. Doordat de voorziening vrijvalt en het onderhoud geactiveerd wordt, zal het eigen vermogen fors toene-

men en kengetallen als solvabiliteit en weerstandsvermogen ook fors toenemen. Gezien de discussie over vermo-

gensvorming in het onderwijs is het de vraag of dit wenselijk is.

Wijze van bepaling van de voorziening 
De afgelopen jaren is er nogal wat discussie geweest over de wijze waarop de voorziening moet worden 

gevormd. De richtlijnen voor de jaarverslaggeving schrijven voor dat ook bij de methode waarbij het groot onder-

houd via een voorziening loopt, de voorziening per component moet worden bepaald en tijdsevenredig moet 

worden opgebouwd. Ter verduidelijking de volgende (vereenvoudigde) casus van een gebouw waarbij sprake is 

van vier onderhoudscomponenten. De volgende gegevens zijn van toepassing:

Component Onderhoudskosten  Looptijd van de Verstreken looptijd
  onderhoudscyclus op balansdatum

Dak € 300.000 30 jaar 10 jaar

Vervanging kozijnen € 100.000 20 jaar 15 jaar

Vloeren € 60.000 15 jaar  5 jaar

Schilderwerk € 50.000  5 jaar  3 jaar

Als de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving correct worden toegepast, dan dient per balansdatum de voorziening 

als volgt te worden vastgesteld:

Component Onderhouds- Looptijd Jaarlijkse Verstreken looptijd Voorziening
     kosten    dotatie   op balansdatum per balansdatum

Dak € 300.000 30 jaar € 10.000 10 jaar € 100.000

Vervanging kozijnen € 100.000 20 jaar €   5.000 15 jaar €   75.000

Vloeren €   60.000 15 jaar €   4.000 5 jaar €   20.000

Schilderwerk €   50.000 5  jaar € 10.000 3 jaar €   30.000

Totaal   € 29.000  € 225.000

Veel scholen hanteren echter niet de benadering per component, zoals hierboven beschreven, maar hanteren 

meer het principe van een ‘kostenegalisatiereserve’, waarbij de voorziening niet tijdsevenredig bepaald wordt, 

maar waarbij er vooral op gelet wordt dat de voorziening niet op enig moment negatief wordt. Dit betekent dat 

de voorziening voor groot onderhoud vaak op een veel lager niveau ligt, dan volgens bovenstaande benadering 

noodzakelijk is. Dit geeft in de praktijk weinig problemen, omdat de verschillende onderhoudsuitgaven zich nooit 

tegelijkertijd voordoen. Als in bovenstaande situatie de voorziening per balansdatum geen € 225.000, maar 

Kosten van groot 
onderhoud in de 
jaarrekening
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bijvoorbeeld € 100.000 bedraagt, ontstaat er bij een jaarlijkse dotatie 

van € 29.000 geen negatieve voorziening. Het verloop in de eerstko-

mende jaren is dan als volgt:

Jaar Voorziening Dotatie Uitgaven Voorziening 
 per 1-1   per 31-12

1 € 100.000 € 29.000 € 0 € 129.000

2 € 129.000 € 29.000 € 0 € 158.000

3 € 158.000 € 29.000 € 50.000 € 137.000

4 € 137.000 € 29.000 € 0 € 166.000

5 € 166.000 € 29.000 € 100.000 €   95.000

6 €   95.000 € 29.000 € 0 € 124.000

7 € 124.000 € 29.000 € 0 € 153.000

8 € 153.000 € 29.000 € 0 € 182.000

9 € 182.000 € 29.000 € 0 € 211.000

10 € 211.000 € 29.000 € 60.000 € 180.000

De conclusie is dat bij een correcte toepassing van de richtlijnen voor 

de jaarverslaggeving per balansdatum een extra dotatie van € 125.000 

(nl. € 225.000 - € 100.000) nodig is, terwijl uit het oogpunt van koste-

negalisatie deze extra dotatie niet noodzakelijk is.

In de praktijk hanteren veel stichtingen de wat meer pragmatische 

methode van kostenegalisatie en niet de methode die de RJ strikt 

genomen voorschrijft. Doordat gewenst is dat instellingen de RJ 

correct toepassen, is er maatschappelijk gezien nogal wat onrust 

ontstaan, omdat door de extra dotaties ‘geld aan het onderwijspro-

ces onttrokken’ zou worden. Het is natuurlijk de vraag of dit zo is. 

Feitelijk vindt er alleen een verschuiving in de balans plaats van eigen 

vermogen naar de voorzieningen en wordt de stichting er in werkelijk-

heid niet armer of rijker door, aangezien er geen sprake is van een 

uitstroom van middelen. De balans geeft alleen een ander beeld. In 

het licht van de discussie over ongewenste vermogensvorming geeft 

de strikte toepassing van de RJ naar onze mening een beter beeld 

van de feitelijke vermogens van de onderwijsstichtingen, dan de meer 

pragmatische methode van kostenegalisatie.

Hoe nu verder?
Door het ministerie en de Raad voor de Jaarverslaggeving is een 

werkgroep in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe groot 

het effect van de strikte toepassing van de RJ is en deze werkgroep 

moet voorstellen doen welke methode in de toekomst gehanteerd 

moet worden en op welke wijze dit moet gebeuren. De werkgroep is 

pas recent (najaar 2019) van start gegaan. Het is de verwachting dat 

deze haar werk op z’n vroegst eind 2019 zal kunnen afronden. Daarna 

moet het ministerie, de Raad voor de Jaarverslaggeving en andere 

partijen er nog hun visie op geven en moet regelgeving aangepast 

worden. Wij houden er daarom rekening mee dat de huidige over-

gangsregeling  nog met een jaar verlengd zal moeten worden en dus 

tot en met boekjaar 2020 zal gelden.

Wij adviseren scholen nu al maatregelen te nemen om tot een goede 

voorziening te komen. We denken dan concreet aan:

1. Het laten opstellen van goede onderhoudsplannen die

a. Een voldoende lange termijn hebben, zodat alle onderhouds-

componenten er in zitten.

b. Een realistisch onderhoudsniveau hebben. Veel plannen ken-

nen een ‘goudgerand’ onderhoudsniveau dat niet nodig is en in 

de praktijk niet uitgevoerd wordt, waardoor de voorzieningen te 

hoog worden weergegeven.

c. Alleen het groot onderhoud omvatten en niet allerlei klein 

jaarlijks terugkerend onderhoud c.q. onderhoudscontracten 

omvatten.

2. Laat grote levensduur verlengde renovaties apart zichtbaar 

maken in het onderhoudsplan en stem met de gemeente af hoe 

zijn hier meer omgaan. Er is wetgeving in voorbereiding waarbij 

levensduur verlengende renovaties onder bepaalde voorwaarden 

voor rekening van de gemeente komen. Deze behoeven niet in 

de voorziening meegenomen te worden.

3. Verwerk in uw administratie het onderhoud op een correcte 

wijze. Alleen groot onderhoud, waarvoor een voorziening is 

gevormd, dient ten laste van de voorziening te komen. Allerlei 

kleine onderhoud en kleine verbouwingen, waarvoor niet is 

voorzien, dienen niet ten laste van de voorziening groot onder-

houd te komen.

4. Bepaal de gevolgen van een overschakeling op een correcte 

berekening van de voorziening conform RJ 212.

5. Overleg met uw accountant of het wenselijk is nu al tot correctie 

van de voorziening over te gaan of niet en hoe e.e.a. in uw jaar-

rekening verwerkt dient te worden.

Wat het laatste aspect betreft, merken we nog op dat er verschil 

van inzicht bestaat over de wijze van verwerking van de correcties. 

Sommigen zijn van mening dat er sprake is van foutherstel, anderen 

gaan uit van een schattingswijziging. Een en ander maakt nogal wat 

uit voor de verwerking. In het geval van foutherstel is er sprake van 

een correctie ineens op het eigen vermogen. Foutherstel kan daar-

naast ook leiden tot het intrekken van de controleverklaring van het 

voorgaande boekjaar etc. In het geval dat gesteld wordt dat sprake is 

van een schattingswijziging, is sprake van een hogere jaardotatie.

Al met al is het een complexe materie waar nog veel onduidelijkheid 

over bestaat. Wij zijn graag bereid om u nader op dit terrein te advi-

seren. �
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door mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP en 
M.A. (Marien) Rozendaal RA

Overbodige reservevorming bij onderwijsinstellingen is een onder-

werp dat in de maatschappij en de politiek steeds weer terugkomt. 

Enerzijds is er de roep vanuit het onderwijsveld om meer rijkssubsidie 

ten behoeve van werkdrukverlaging, kleinere klassen, kwaliteitsver-

betering en verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Anderzijds con-

stateert het ministerie van OCW dat er ieder jaar weer meer geld ‘op 

de plank blijft liggen’ bij onderwijsinstellingen1. Wel zijn er verschillen 

tussen de sectoren. Het zijn vooral de sectoren primair en voortgezet 

onderwijs die substantiële overschotten op hun exploitatie realiseren. 

Deze overschotten roepen vragen op bij de maatschappij; vandaar 

dat het ministerie hiernaar een onderzoek heeft uit laten voeren. Dit 

heeft geresulteerd in het rapport ‘Doelmatige omvang van de reser-

ves’2. Vooralsnog legt de minister de verantwoordelijkheid voor een 

doelmatige omvang van de reserves bij de instellingen, maar de roep 

vanuit de politiek om harder in te grijpen neemt steeds meer toe. Om 

deze reden vragen scholen zich af of het misschien wenselijk is om 

een deel van de reserves (en dan vooral de private reserves) buiten 

de schoolstichting te houden en deze in een steunstichting onder te 

brengen.

Nut en noodzaak van een steunstichting
Allereerst merken we op dat het niet toegestaan is om reserves die 

met publieke middelen verkregen zijn uit de schoolstichting te halen 

en in een andere (steun-)stichting onder te brengen. Het oprichten 

van een steunstichting met als doel om vermogen buiten het directe 

zicht van de overheid te houden, heeft dus alleen zin als er sprake is 

van (substantiële) private reserves. Op de vraag in hoeverre het buiten 

het zicht van de overheid houden van private reserves zich verhoudt 

tot de transparantie ten aanzien van de financiële huishouding van 

onderwijsinstellingen gaan we hier niet nader op in.

NU DE WEERSTAND VANUIT DE OVERHEID TEGEN RESERVEVORMING WEER TOENEEMT, BEREIKEN ONS OOK 

MEER VRAGEN OVER HET OPRICHTEN VAN EEN STEUNSTICHTING. HET GAAT DAN OVER VRAGEN OMTRENT 

HET NUT EN DE NOODZAAK VAN EEN STEUNSTICHTING EN OM DE JAARVERSLAGGEVING TECHNISCHE, FISCALE 

EN JURIDISCHE ASPECTEN ROND DE OPRICHTING EN INSTANDHOUDING VAN EEN STEUNSTICHTING. IN DIT 

ARTIKEL GAAN WE NADER OP DEZE ASPECTEN IN.

1 ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2017’, uitgave van 3 december 2018
2 ‘Doelmatige omvang van de reserves’, uitgave van 20 juni 2019

Oprichten van een steunstichting: 
verslaggevings- fiscale en 
juridische aspecten 
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Een volgend relevant gegeven is dat de inspectie momenteel bij het 

beoordelen van de financiële positie van een onderwijsinstelling, de 

private reserves buiten beschouwing laat. We weten niet of dit in de 

toekomst zo zal blijven, maar concrete aanwijzingen voor een beleids-

wijziging van de overheid op dit punt zijn er vooralsnog niet. Een 

ander punt is dat bij onderhandelingen met bijvoorbeeld de gemeente 

over huisvesting, een grote private reserve - hoewel dit formeel niet 

mee mag spelen - de onderhandelingspositie van de instelling over 

het algemeen niet sterker maakt. 

Het onderbrengen van vermogen in een steunstichting met als doel 

dit buiten het zicht van de overheid te houden werkt alleen als er 

niet geconsolideerd (steunstichting met schoolstichting) behoeft te 

worden. Consolidatie is verplicht als er sprake is van overheersende 

beleidsbepalende zeggenschap over één of meer rechtspersonen (de 

groepsmaatschappijen) die gezamenlijk door organisatorische verbon-

denheid een economische eenheid vormen. Dit betekent dat, indien 

men aan consolidatie wil ontkomen, men de steunstichting volledig 

moet loskoppelen van de schoolstichting en ervoor moet zorgen dat 

er geen sprake is van overheersende zeggenschap van de school-

stichting in de steunstichting of andersom3. Daarnaast zijn er ook 

nog andere maatregelen nodig om te voorkomen dat er sprake is van 

een organisatorische en economische eenheid. Denk hierbij aan de 

doelstelling van de steunstichting, die ruimer moet zijn dan alleen het 

financieel ondersteunen van de schoolstichting; van belang is ook de 

bestemming van het liquidatiesaldo. Dit betekent dat de schoolstich-

ting, indien men consolidatie wil voorkomen, geen echte greep meer 

heeft op (het vermogen van) de steunstichting. De vraag komt dan 

op of ‘het middel niet erger is dan de kwaal’. Er kunnen, behalve het 

uit het zicht van de overheid brengen van het private vermogen, ook 

andere redenen zijn om een steunstichting of nevenstichting op te 

richten. Als voorbeelden noemen we fondsenwerving of het juridisch 

afzonderen van private activiteiten om de risico’s voor de schoolstich-

ting te beperken.

Jaarverslaggeving
Een steunstichting valt in principe niet onder de Regeling jaarverslag-

geving onderwijs en daarmee ook niet onder RJ 660. Veelal zal een 

steunstichting onder RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ of RJ 

650 ‘Fondsenwervende organisaties’ vallen. Voor de jaarverslaggeving 

van kleine organisaties zonder winststreven of kleine fondsenwer-

vende organisaties zijn er aparte richtlijnen (RJKC1 resp. RJKC2) die 

een vereenvoudigde jaarverslaggeving mogelijk maken. Het gaat in het 

kader van dit artikel te ver om deze richtlijnen verder te behandelen. 

Een ander belangrijk aspect is de eventuele consolidatieplicht, waar 

we hiervoor al op zijn ingegaan. 

Fiscale aspecten
Een belangrijke vraag is of het door de onderwijsinstelling onderbren-

gen van vermogen in een steunstichting kan plaatsvinden zonder ver-

dere fiscale gevolgen. In het bijzonder moet dan worden gedacht aan 

een mogelijk belastbaar feit voor de schenkbelasting. Gelet op het feit 

dat voorkoming van consolidatieplicht eist dat de steunstichting volle-

dig wordt losgekoppeld van de schoolstichting, is het risico zeer reëel 

dat de Belastingdienst zal stellen dat sprake is van een schenking in 

de zin van de schenkbelasting. Immers, er is sprake van twee afzon-

derlijke rechtspersonen waarbij het bestuur van de schoolstichting en 

dat van de steunstichting in verschillende handen is. 

Onder een schenking wordt voor de heffing van schenkbelasting ver-

staan: een gift zoals bedoeld in art. 186, tweede lid van Boek 7 van 

het Burgerlijk Wetboek: “Elke handeling die ertoe strekt een ander ten 

koste van het eigen vermogen te verrijken.” Een dergelijke schenking 

kan bijvoorbeeld voortvloeien uit het juridisch splitsen van de school-

stichting in een schoolstichting en een steunstichting dan wel slechts 

het door de schoolstichting overboeken van gelden op de bankreke-

ning van de steunstichting. In dergelijke gevallen dient altijd de vraag 

te worden gesteld of sprake is van een belastbare schenking. 

Het voorkomen van consolidatieplicht vereist dat de statutaire 

doelstelling van de steunstichting ruimer moet zijn dan alleen het 

financieel ondersteunen van de schoolstichting. Daarnaast dient een 

batig liquidatiesaldo niet toe te komen aan de schoolstichting. Als dit 

in de statuten opgenomen wordt, geeft dit naar onze mening echter 

een groot risico op een belastbare schenking. Wij adviseren daarom 

in deze situatie altijd in vooroverleg te treden met de Belastingdienst. 

Dat het risico van schenkbelasting groot is, ontlenen wij aan het 

Besluit van de staatssecretaris d.d. 29 november 2018 over een even-

tuele vrijstelling van schenkbelasting bij een omzetting, fusie of taak-

afsplitsing. In paragraaf 2.1 van het besluit wordt o.a. het volgende 

voorbeeld gegeven waarin naar mening van de staatssecretaris geen 

sprake is van een schenking:

“Een stichting of vereniging draagt een deel van haar vermogen over 

aan een (steun)stichting die geen ander doel heeft dan ondersteuning 

van de overdragende stichting of vereniging. De meerderheid van het 

bestuur van de steunstichting bestaat uit bestuursleden van de over-

dragende rechtspersoon. Een batig liquidatiesaldo van de steunstich-

ting komt ten goede aan de overdragende rechtspersoon.

De inspecteur van de Belastingdienst kan voorwaarden stellen met 

betrekking tot de statutaire bepalingen, zoals de bepalingen over de 

doelstelling, de bestuurssamenstelling en de bestemming van het 

liquidatiesaldo.”

3 We gaan hier voorbij aan de eventuele vrijstelling van consolidatie op grond van beperkte omvang van de te consolideren (steun-)stichting.
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Uit voorgaande blijkt dat de staatssecretaris van mening is dat het 

bestuur van de steunstichting in meerderheid moet bestaan uit 

dezelfde bestuursleden als die van de schoolstichting. Door deze eis 

lijkt echter consolidatieplicht van de schoolstichting en de steunstich-

ting onvermijdelijk te zijn. 

Mogelijk is er echter een andere oplossingsrichting voorhanden om 

schenkbelasting te voorkomen. Van schenkbelasting is namelijk vrijge-

steld de verkrijging:

a. door een ANBI, voor zover aan die verkrijging niet een opdracht 

is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van 

te zijn geschied in het algemeen belang; of

b. van een ANBI, voor zover de uitkeringen geheel of nagenoeg 

geheel het karakter hebben van te zijn geschied in het algemeen 

belang.

In het geval van de steunstichting is het dan van belang dat de statu-

taire doelstelling voldoende ruim is. Als voorbeeld kan mogelijk gel-

den: het financieel ondersteunen van het onderwijs in de regio X. Er is 

dan sprake van activiteiten in het algemeen belang en de activiteiten 

van de steunstichting zijn niet uitsluitend gericht op één school. Naar 

verwachting kan een steunstichting met een dergelijke doelstelling 

onder nadere voorwaarden de ANBI-status verkrijgen.

Heffing van schenkbelasting kan vermoedelijk ook worden voorkomen 

als de schoolstichting - voorafgaand aan de overdracht van vermogen 

aan de steunstichting - beschikt over de ANBI-status en de doelstel-

ling en de feitelijke werkzaamheden van de steunstichting zijn gericht 

op onderwijsgerelateerde diensten. Het aanvragen van de ANBI-status 

door een schoolstichting leidt in de meeste gevallen niet tot onover-

komelijke problemen. In het geval zowel de schoolstichting als de 

steunstichting over de ANBI-status beschikken, lijkt het overdragen 

van vermogen het minste risico op heffing van schenkbelasting met 

zich mee te brengen. Wij benadrukken hierbij echter wel dat aan de 

instandhouding van een ANBI nadere voorwaarden worden gesteld. 

Dit betreft bijvoorbeeld het geven van inzage in de financiële huishou-

ding van de schoolstichting.

Conclusie
Het afzonderen van het private vermogen in een afzonderlijke steun-

stichting, met als doel om dit buiten het zicht van de overheid te hou-

den, is geen eenvoudige zaak. Belangrijkst aandachtspunt is wel dat 

als je dit wilt realiseren en tevens wilt voorkomen dat door consolida-

tie het private vermogen alsnog bij de schoolstichting in beeld komt, 

je de steunstichting volledig los moet koppelen van de schoolstichting. 

De schoolstichting heeft dan geen zeggenschap meer over het private 

vermogen dat in de steunstichting is ondergebracht. Het bestuur van 

de steunstichting kan dit vermogen dan ook aanwenden voor andere 

doelen dan het geven van onderwijs door de schoolstichting. 

Vanuit fiscaal perspectief gezien is de ANBI-status van de steunstich-

ting dan wel de schoolstichting van belang omdat de ANBI-status 

heffing van schenkbelasting wellicht kan voorkomen. Wij adviseren 

u – mede gelet op de omvang van het fiscaal risico – voorafgaand 

aan de overdracht van vermogen in vooroverleg te treden met de 

Belastingdienst. �
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Personeel en ontslag  
Zorgplicht voor leerlingen 
School en ouders 
Bestuursverhoudingen 
Bekostiging en huisvesting 

BVD advocaten is al jarenlang actief binnen het onderwijs, zowel in het 
openbaar als in het bijzonder onderwijs. Ons onderwijsteam heeft hart 
voor het onderwijs en weet de juiste route binnen het arbeidsrecht, 
bestuursrecht en onderwijsrecht.   

Recht doen. 

                mr. drs. Jaco van den Brink                            mr. Arjan Klaassen                      mr. Nellieke Oudijn 

Meer weten? 
www.bvd-advocaten.nl/onderwijs 

                mr. drs. Jaco van den Brink        
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Governance, een terechte 
prioriteit? 
Nellieke: Zeker. Niet alleen omdat 

de wet hier eisen aan stelt en de 

inspectie hier ook vragen over 

stelt, maar ook omdat een goed 

functionerende bestuursstructuur uiteindelijk een voorwaarde is voor 

waar het om draait: het primaire proces, in de klas.

Wat is dan de ideale bestuursvorm?
Jaco: Ja, dat is het juist, dat kun je niet in het algemeen zeggen. Er 

zijn kleine besturen, grote besturen, krimpende scholen, groeischolen, 

scholen met of zonder een duidelijk afgebakende achterban – kortom: 

de ideale bestuursvorm moet je afmeten aan de specifieke achter-

grond. Om een voorbeeld te noemen: scholen met een betrokken 

achterban (bijvoorbeeld kerkelijk, of dorps- of wijkgebonden) worden 

soms door een vereniging bestuurd. Dat vraagt om een andere bena-

dering qua bestuursvorm dan een stichting.

En wat eist de wet bijvoorbeeld?
Nellieke: Belangrijkste voorschrift is: de functiescheiding tussen 

bestuur en intern toezicht. Verder zijn er bevoegdheden bij het mede-

zeggenschapsorgaan. Maar daar komt bij dat een bevoegd gezag ook 

draagvlak wil behouden bij ouders en personeel, de inspectie tevreden 

wil houden enzovoorts. 

Jaco: Je merkt dat onderwijsbesturen zich bewust zijn van het ver-

grootglas van de publieke opinie.

Hoe bedoel je dat?
Jaco: De laatste jaren zijn er regelmatig instellingen in het nieuws 

geweest vanwege (vermeende) misstanden. Men lijkt (met name van-

uit de overheid) op zoek naar waarborgen om dergelijke misstanden 

in het onderwijs uit te bannen. 

Arjan: Natuurlijk zijn misstanden onacceptabel, en tegelijkertijd is het 

zo dat menselijke fouten of niet-integer handelen in deze wereld altijd 

aanwezig zullen blijven. Toch moeten we ook waken voor een teveel 

aan bestuursvorm-regels en extern toezicht. Scholen en schoolbe-

sturen moeten de ruimte houden om vanuit hun eigen passie, hun 

eigen achtergrond en de behoeften van de leerlingpopulatie beleid 

te maken, en ook om voor zichzelf een werkbare bestuursvorm te 

vinden.

Zijn er dan vooral regels over hoe het bestuur gevormd 
moet worden, of vooral hoe het onderwijs zelf moet 
worden ingericht?
Nellieke: In de praktijk: beide. De wetgever heeft tien jaar geleden 

aangegeven te kiezen voor ‘systeemsturing’: regels over de goede 

inrichting van een schoolbestuur, waarmee de bedoeling was dat 

een goed schoolbestuur vervolgens zelf kon bepalen wat nodig was 

voor goed onderwijs. Toch zie je dat ook daarna er overheidssturing 

is gebleven voor het inhoudelijk beleid. Vooral waar het gaat om de 

zorgplicht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Maar ook 

over de besteding van rijksmiddelen.

Wat voor soort vragen krijgen jullie bijvoorbeeld?
Arjan: Als arbeidsrechtadvocaat adviseer ik, naast personeelsvraag-

stukken, ook regelmatig over de verhouding tussen een bestuurder 

en de raad van toezicht. Of ik spring bij als er een conflict is.

Nellieke: We voeren verwijderingsprocedures voor scholen en 

adviseren scholen bij klachtbehandeling.

Jaco: Ook over de inrichting van statuten of reglementen. Specialiteit 

van ons kantoor is ook dat we meedenken in hoe de grondslag 

en identiteit van de school het beste verankerd en uitgewerkt kunnen 

worden. �

Governance: goed bestuur, 
goed onderwijs  
DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VAN BVD ADVOCATEN HOUDEN ZICH VEELVUL-

DIG BEZIG MET GOVERNANCE EN BESTUURSVORMEN. SCHOLEN VINDEN HET 

BELANGRIJK OM DIT GOED GEREGELD TE HEBBEN. EEN VRAAGGESPREK MET 

JACO VAN DEN BRINK, ARJAN KLAASSEN EN NELLIEKE OUDIJN, ADVOCATEN. 

Gastartikel 
door BVD advocaten
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Uitgangspunt daarbij is dat internationalisering geen doel op zich is en van meerwaarde moet zijn voor de 

kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek. Internationalisering draagt bij aan de drie kernfuncties van 

onderwijs: socialisatie, persoonsvorming en kwalificatie. Bovendien is het open en internationale karakter 

van onze hogescholen en universiteiten één van de redenen waarom Nederland internationaal toonaan-

gevend is op onderwijs- en onderzoeksgebied. Hogescholen en universiteiten blijven derhalve inzetten op 

internationalisering die o.a.2: 

1. bijdraagt aan onze hoge onderwijs- en onderzoekskwaliteit; 

2. de internationale positionering van Nederland als kennissamenleving versterkt, mede met het oog op 

mondiale uitdagingen.

Opleiding in het buitenland
Steeds meer instellingen in het hoger onderwijs zijn, als gevolg van deze ontwikkelingen, actief in het bui-

tenland of zetten in op een grotere instroom van buitenlandse studenten. Verschillende instellingen zijn ook 

bezig (geweest) met het opzetten en uitvoeren van opleidingen in het buitenland, al dan niet in samenwer-

king met private partijen. Dat het nodig is om goed na te denken over de manier waarop dergelijke samen-

werking wordt vorm gegeven, bewijst de recente casus hierover van de Rijksuniversiteit Groningen3. Dit 

artikel gaat daarom in op de aandachtspunten die samenhangen met activiteiten van onderwijsinstellingen 

in het buitenland.

DE NEDERLANDSE 

HOGESCHOLEN EN 

UNIVERSITEITEN HEB-

BEN – IN LIJN MET 

OVERHEIDSBELEID – 

DE AFGELOPEN JAREN 

VEEL GEÏNVESTEERD IN 

INTERNATIONALISERING 

VAN ONDERWIJS EN 

ONDERZOEK1. 

Publiek-private samenwerking 
in het hoger onderwijs in 
internationaal perspectief

1 Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs, Vereniging Hogescholen en VSNU, mei 2018.
2 Idem.
3 Zie onder andere: www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ging-er-toch-belastinggeld-via-de-rijksuniversiteit-groningen-naar-china~b5cc896a/ 
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Hoewel artikel 1.19 WHW de aanspraak op bekostiging voor het ver-

zorgen van opleidingen in het buitenland in beginsel uitsluit, geeft 

artikel 1.19a WHW lid 4 een grondslag om voorschriften vast te stel-

len voor het verzorgen van dergelijke opleidingen en de inzet daarvoor 

van rijksbijdragen. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in 

2018 sluit uit dat middelen die bekostigde instellingen hebben ver-

kregen ten laste van de rijksbegroting, of middelen die zij hebben 

verkregen uit bij de wet ingestelde heffingen, alsmede opbrengsten 

daarvan, mogen worden aangewend voor het opzetten en uitvoeren 

van opleidingen in het buitenland. Omdat het niet alleen gaat om 

middelen verkregen ten laste van de rijksbegroting, zoals de rijksbij-

dragen die zijn gebaseerd op aantallen studenten, graadverleningen 

en promoties, maar ook om bij wet ingestelde heffingen, gelden deze 

voorschriften bijvoorbeeld ook voor inkomsten die zijn verkregen uit 

het wettelijke collegegeld en voor het instellingscollegegeld. Beide 

inkomstenbronnen zijn immers ontleend aan en ingesteld op grond 

van de WHW, hoewel de hoogte van het instellingscollegegeld door de 

instelling zelf vastgesteld kan worden. De inkomsten uit collegegelden 

die een instelling ontvangt van studenten aan een buitenlandse oplei-

ding, mogen wel aangewend worden voor de kosten voor de buiten-

landse nevenvestiging. 

Het verbod om publieke middelen te besteden aan een opleiding in 

het buitenland is gebaseerd op de gedachte dat het verzorgen van 

opleidingen in het buitenland niet ten koste mag gaan van het onder-

wijs in Nederland. Het verbod geldt daarom voor zowel directe kosten 

als voor indirecte kosten. Onder directe kosten worden bijvoorbeeld 

kosten voor huisvesting in het buitenland en de loonkosten van de 

docenten aan de opleiding in het buitenland verstaan. Dat geldt dus 

ook voor de loonkosten van docenten die slechts gedurende een 

korte periode, zoals bijvoorbeeld voor een korte serie van (gast)col-

leges of cursussen, les gaan geven aan de opleiding in het buitenland. 

Ook kosten die worden gemaakt in aanloop naar het openen van 

de buitenlandse opleiding zoals voorbereidingskosten, reiskosten en 

kosten voor tijd en middelen voor het aanvragen voor toestemming 

om een dergelijke opleiding aan te mogen bieden, enzovoorts, val-

len onder de directe kosten die niet zijn toegestaan. Indirecte kosten 

zijn bijvoorbeeld kosten van docenten aan de buitenlandse opleiding 

die in Nederland bijvoorbeeld een cursus volgen met inzet van de 

Nederlandse docenten. 

Om op een heldere en eenduidige wijze te kunnen onderbouwen 

dat er geen sprake is van het onrechtmatig inzetten van publieke 
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middelen, is het van belang om binnen de financiële administratie een 

goed onderscheid te maken tussen de geldstromen met betrekking tot 

de buitenlandse opleiding en de overige geldstromen. Dit onderscheid 

kan bijvoorbeeld gemaakt worden door het hanteren van een aparte 

kostenplaats. Ook is het mogelijk om de buitenlandse opleidingen 

onder te brengen in een aparte rechtspersoon.

Publiek-private samenwerkingen
In tegenstelling tot de hierboven beschreven situatie, is het investeren 

van publieke middelen in private activiteiten niet volledig uitgesloten. 

Het kan zelfs meerwaarde hebben voor de instelling, het onderwijs 

en het onderzoek om dat juist wel te doen, ook in het buitenland. Dit 

is door de Staatsecretaris ook expliciet aangegeven4. Hier zijn echter 

wel voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden zijn uitgewerkt 

in thema 2 van de (uitbreiding op de) Notitie Helderheid 2004. De 

belangrijkste voorwaarde, die uiteraard gesteld wordt aan dergelijke 

investeringen, is dat er sprake moet zijn van aantoonbare onderwijs-

kundige meerwaarde voor de studenten van de instelling. Ook dienen 

de activiteiten aan te sluiten op de wettelijke taken van de instelling, 

zoals het geven van onderwijs en/of het uitvoeren van wetenschap-

pelijk onderzoek. 

Een goede publiek-private samenwerking begint met een duidelijke 

visie en een goed bedrijfsmodel voor de op te starten activiteiten, 

samengevat in een beleidsplan. Onderdeel hiervan is een goede risi-

coanalyse waarin zowel operationele risico’s als financiële risico’s zijn 

opgenomen, maar ook aansprakelijkheidsrisico’s. Bij het opstarten 

van een publiek-private activiteit kan een rol spelen dat de instelling 

onvoldoende kennis heeft van de situatie ter plaatse, waardoor de 

risico’s niet voldoende worden ingeschat of zelf worden onderschat. 

Door middel van risicobeheersing, moet de instelling vermijden dat 

de publiek-private samenwerking ten koste gaat van de publieke taak 

of strijdig is met het publieke belang. Belangrijke risico’s waar speci-

fieke aandacht aan besteed moet worden zijn oneerlijke concurrentie, 

bestuurlijke continuïteit en betrouwbaarheid en taakverwaarlozing. 

Oneerlijke concurrentie wordt voorkomen door goede berekeningen 

op te stellen voor de kostprijs van de activiteiten die bij derden in 

rekening gebracht worden. Door het hanteren van minimaal kos-

tendekkende tarieven voor bijvoorbeeld verhuur van ruimte, wordt 

voorkomen dat sprake is van indirecte subsidiëring met overheids-

middelen. 

Als publiek-private activiteiten verliesgevend zijn, kunnen marktpartij-

en die deelnemen aan de samenwerking, wellicht minder geneigd zijn 

investeringen te doen in de activiteiten. Risicovolle projecten kunnen 

dan een fors drukkend effect hebben op de begroting van de instelling 

waardoor de continuïteit zelfs in het gevaar zou kunnen komen.

Als deelname door studenten aan de publiek-private samenwerking 

deel uitmaakt van het curriculum van een opleiding, kan het niet 

continueren zorgen voor vertraging of het niet kunnen continueren 

van de opleiding door deze studenten. De toegankelijkheid van het 

onderwijs mag echter niet in gevaar komen door afhankelijkheid van 

marktpartijen. 

Toezicht, transparantie en verantwoording
Omdat publiek-private activiteiten over het algemeen met meer en 

andere risico’s zijn omgeven dan uitsluitend het geven van onderwijs, 

is het van belang transparantie toe te passen rond deze activiteiten. 

Betrokkenheid en goedkeuring van publiek-private samenwerkingen 

door de raad van toezicht is een must en een goede en transparante 

motivatie in het bestuursverslag, gecombineerd met een heldere ver-

antwoording van de gerealiseerde resultaten en ontwikkelingen zijn 

voorgeschreven. Deze verantwoording wordt ook voorgeschreven op 

grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs in het kader van 

de Notitie Helderheid. In dit kader is het goed om te weten dat OCW 

thema 2 van de Notitie Helderheid HO aan het herschrijven is. Op dit 

moment is echter op dit punt weinig vooruitgang geboekt.

Om publiek-private samenwerking op een goede wijze vorm te geven 

geldt tenslotte, net als voor de buitenlandse opleidingen, dat in de 

administratie van de instelling goed onderscheid wordt gemaakt in 

de geldstromen die betrekking hebben op de reguliere activiteiten en 

geldstromen die samenhangen met de publiek-private activiteiten. �

Oneerlijke concurrentie wordt 
voorkomen door goede 
berekeningen op te stellen 
voor de kostprijs van de 
activiteiten die bij derden in 
rekening gebracht worden. 

4 Brief aan de Tweede Kamer d.d. 20 juli 2005. Kamerstukken Tweede Kamer 2004-2005 24248 nr. 84.
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Kunt u iets vertellen over Stichting 
Gewoon Speciaal en de uitdagingen waar 
uw organisatie voor staat?
Wij vinden dat elk kind zich goed moet kunnen ontwikkelen. Met ons 

motto ‘een kans voor elk kind’ onderstrepen we dat. Onze scholen 

doen er alles aan om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, 

aansluitend bij de specifieke onderwijs- en zorgbehoeften van onze 

leerlingen. Dat neemt niet weg dat het het mooist is als een kind zich in 

een reguliere setting kan ontwikkelen, liefst thuisnabij. Dat is niet alleen 

belangrijk voor het kind met een (complexe) ondersteuningsvraag maar 

óók voor kinderen die in het reguliere onderwijs zitten. Iedereen moet 

leren omgaan met kinderen die anders zijn. Als je dat als kind niet leert, 

dan vind je mensen die anders zijn op latere leeftijd maar vreemd. Onze 

eigen visie past natuurlijk uitstekend bij passend onderwijs. 

Stichting Gewoon Speciaal
Freerik Meeuwes    

FREERIK MEEUWES IS BESTUURDER VAN STICHTING GEWOON SPECIAAL IN HOUTEN. DEZE STICHTING 

BEHEERT EEN SO-SCHOOL, VIER SBO-SCHOLEN EN HET EXPERTISECENTRUM KANS IN ONDERWIJS. OP DE 

SCHOLEN ZITTEN IN TOTAAL CIRCA ACHTHONDERDVIJFTIG LEERLINGEN. FREERIK  MEEUWES GEEFT IN DIT 

INTERVIEW ZIJN VISIE OP ONTWIKKELINGEN IN HET SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS EN PASSEND ONDERWIJS.   
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Welke bijdrage kan het sbo en het so 
leveren aan passend onderwijs?

Ik ben ervan overtuigd dat je een deel van de leerlingen dat voorheen 

naar het sbo of so ging, binnenboord kunt houden in het reguliere 

onderwijs. Dat vraagt wel wat van de leerkrachten die daar werken. 

Veel leerkrachten hebben op de Pabo niet geleerd om te dealen met 

deze kinderen met opvallend gedrag. Daarom is het belangrijk om 

sbo- en so-expertise naar het reguliere onderwijs toe te brengen. Wij 

doen dat vanuit ons expertisecentrum KANS. 

Voor sommige kinderen is het reguliere onderwijs overigens niet de 

beste plek. In je streven naar meer inclusie moet je ambitieus zijn, 

maar niet zo idealistisch dat het niet haalbaar is. Als je echt inclusief 

onderwijs wilt geven, moet je het hele systeem veranderen. Dat gaat 

niet gebeuren, het sbo en so zullen altijd blijven bestaan maar wat mij 

betreft zie ik onze scholen liever kleiner dan groter worden.  

Kan het reguliere onderwijs de uitdagin-
gen van passend onderwijs aan?

Passend onderwijs is een behoorlijke uitdaging. De maatschappij 

wordt er niet eenvoudiger op, de overprikkeling is enorm. De gemid-

delde leerling in het reguliere onderwijs vraagt daardoor sowieso al 

veel aandacht van een leerkracht, misschien wel meer dan voorheen. 

Daar komt het lerarentekort nog bovenop. Door de werkdruk is er 

minder ruimte om anders te kijken naar kinderen. Overigens wil ik dat 

niet generaliseren. Ik zie ook basisscholen met een team waar het wél 

lukt. De draagkracht is per school verschillend. 

De wens is dat het onderwijs inclusiever 
wordt. Lukt dat ook? 

We zéggen allemaal dat het wenselijk is dat het onderwijs inclusiever 

wordt, maar we doen niet anders dan versnipperen. Kijk bijvoorbeeld 

naar de nieuwkomers of hoogbegaafden, voor wie we allemaal aparte 

klasjes maken. Historisch is het onderwijs een systeem van versplinte-

ring. Het is een grote uitdaging om dat systeem inclusiever te maken. 

Toch zie ik steeds meer mooie voorbeelden, ook in ons werkgebied. 

Neem brede school Het Anker in Wijk bij Duurstede, waar we bezig 

zijn om te ontdekken hoe we een zeer diverse groep leerlingen goed 

onderwijs kunnen geven. Op Het Anker zitten sbo-, so- en reguliere 

basisschoolleerlingen bij elkaar. De focus is steeds: wat heeft dit kind 

van ons nodig? Het gaat dus niet zozeer om het stempeltje sbo of so. 

Ook op andere plekken zie ik voorbeelden van inclusiever denken, 

bijvoorbeeld op onze sbo-school in Maarssen. Daar zijn we gestart 

met een verbrede toelating waardoor kinderen met een so-indicatie 

veel dichter bij huis naar school kunnen. Nu zijn het nog afzonderlijke 

scholen die verbreed toelaten, op gebiedsniveau wordt daar nog niet 

op gestuurd.

U bent voornemens om te fuseren met 
een collega-bestuur. Wat is uw drijfveer?

We voeren op dit moment inderdaad verkennende fusiegesprekken 

met Berg en Bosch Onderwijs, een stichting die so én vso aanbiedt. 

We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is tussen primair 

en voortgezet onderwijs, vooral voor kinderen met een extra onder-

steuningsvraag die een andere aanpak nodig hebben. De manier 

HISTORISCH IS HET ONDERWIJS EEN SYSTEEM VAN VERSPLINTERING. HET IS 

EEN GROTE UITDAGING OM DAT SYSTEEM INCLUSIEVER TE MAKEN. TOCH ZIE 

IK STEEDS MEER MOOIE VOORBEELDEN, OOK IN ONS WERKGEBIED. 
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waarop je deze kinderen in het primair onderwijs ondersteunt en 

begeleidt, gaat in het voortgezet onderwijs nu niet op eenzelfde 

manier door. Veel voorbereidend werk dat je in het primair onderwijs 

hebt gedaan, kan verloren gaan. De kans op terugval van het kind is 

enorm, dat willen we graag voorkomen. Deze fusie helpt daarbij.

In politiek Den Haag gaan stemmen op 
om de samenwerkingsverbanden maar 
weer op te heffen. Wat vindt u hiervan?
Dat wordt vooral gezegd door mensen die vinden dat passend onder-

wijs mislukt is. Het is exemplarisch voor het onderwijs om gelijk weer 

na te gaan denken over een nieuwe systeemwijziging. Welk probleem 

los je op als je de samenwerkingsverbanden opheft? Geef het passend 

onderwijs nou even de tijd om zich verder te ontwikkelen, we zijn pas 

vijf jaar bezig. Er ontstaan in het hele land mooie parels. Kijk hoe je 

die kunt uitvergroten en belonen, bijvoorbeeld door het creëren 

van meer regelruimte. Laten we ermee stoppen om altijd vooral de 

ellende te vergroten. 

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

We werken inmiddels enkele jaren samen met Van Ree Accountants. 

Die samenwerking verloopt prettig. Natuurlijk moet een accountant 

gewoon zijn werk doen en de cijfers checken. Wat ik het mooie vind 

van Van Ree: ze denken echt met een inhoudelijke bril met ons mee 

over de manier waarop we onze middelen zo goed mogelijk kunnen 

besteden. Ze houden ons scherp en dringen er bijvoorbeeld ook op 

aan dat we in ons jaarverslag een duidelijke verbinding leggen tussen 

ons financiële en inhoudelijke beleid.

Vorig jaar hebben we aangeven dat we de jaarrekening voortaan graag 

in het voorjaar zouden willen hebben. In dat streven zijn zij heel goed 

meegegaan. Ze hebben er zelf hard voor gewerkt en waar nodig ook 

druk op ons gezet om onze eigen zaakjes op tijd klaar te hebben. Een 

mooi proces! 

Voor meer informatie over Stichting Gewoon Speciaal zie: 

www.gewoonspeciaal.com �



| Voorwoord>>

| Reeducatief. November 201930
 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

U werkt met mensen en wilt het beste onderwijs aanbieden. Financiën kunnen dan een vervelende 

bijzaak lijken. Toch zijn cijfers belangrijk om grip en zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs 

dat u biedt. De fi nancieel specialisten van VGS maken de vertaalslag naar nuttige informatie. Ook 

ontzorgen we u met een uitstekende administratie voor personeel, ouder- en kind, salaris en fi nanciën.

Benieuwd wat we voor uw school kunnen betekenen? 
Neem contact op met Gerard Klerk via 0180 - 442 669
of kijk op www.vgs.nl.

FINANCIËN 
ALS MIDDEL 
VOOR GOED 
ONDERWIJS
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Als partner en adviseur voor het christelijk-reformatorisch onderwijs 

zien we dat budgetten veelal worden vastgesteld op basis van de 

realisatie van afgelopen jaar. Of dat het bestuur graag ziet dat jaar 

op jaar een positieve begroting wordt gepresenteerd. Het kan zomaar 

gebeuren dat enerzijds wordt bezuinigd, terwijl er anderzijds sprake 

is van grote reserves. Vraagt u zich af hoe u het totaalplaatje van de 

financiën meer in beeld krijgt? We noemen u drie punten.

Een beredeneerd kader 
Goed financieel beleid begint met een grondig overwogen kader. Zes 

ton aan reserves bij een school met 120 leerlingen? Het is ten zeerste 

de vraag of het werkelijk nodig is om een dergelijk bedrag achter de 

hand te houden. Welke risico’s loopt uw schoolbestuur daadwerkelijk? 

En hoeveel geld denkt u hiervoor te moeten reserveren? Door deze 

vragen van tijd tot tijd te stellen, kan de hoogte van de reserve bere-

deneerd worden vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zal blijken of er 

geld tekort, of mogelijk over is.   

Begroten vanuit beleid
Een veelvoorkomende valkuil is dat het financiële proces en het resul-

taat niet zozeer direct bijdragen aan de primaire doelstellingen, maar 

veel meer een doel op zich zijn. Echter zijn de financiën (slechts) een 

middel om de doelen te realiseren. Zoals in de eerste plaats de missie 

van de school, maar niet minder de concrete doelstellingen uit het 

schoolplan. Begin het begrotingsproces daarom – létterlijk – met 

een schone lei. Zet de belangrijkste doelstellingen op een rij en 

bedenk met welke concrete middelen- of personele inzet deze kunnen 

worden gerealiseerd. Vervolgens wordt vastgesteld welke financiële 

middelen nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren en dan 

blijkt of u nog budget over heeft om overige zaken in te zetten of 

investeringen te doen. 

Ruimte voor goede plannen 
Vanuit missie en doelstellingen nadenken over de inzet van middelen 

biedt nieuwe kansen: er ontstaat ruimte voor participatie en goede 

ideeën vanuit het team. Deze hoeven in financieel opzicht niet nood-

zakelijk binnen de bestaande budgetten te passen, zolang ze maar 

bijdragen aan de gestelde doelen. 

Het volgen van de bovenstaande lijn heeft als voordeel dat rode cijfers 

niet langer een probleem hoeven te zijn, dat begroten doeltreffender 

én spannender wordt, en dat de betrokkenheid van het team op 

zowel de doelstellingen als de financiën wordt vergroot.

Zou u ook graag op deze manier uw financiën onder ogen zien? 

Wij denken graag met u mee. Kijk op www.vgs.nl/advies-beleid of 

vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan via 0180 44 26 98 

(Sander den Hartog). �

Zwarte cijfers: 
een doel op zich? 
SOMS LIJKT HET WEL OF DE FINANCIËN OP ZICHZELF STAAN. HET 

STAAT LOS VAN HET BESTUURSBELEID, DAT WÉL IS UITGEWERKT IN 

EEN STRATEGISCH KADER, EEN SCHOOLPLAN EN DE JAARPLANNEN. 

Gastartikel 
door VGS

E  m.maljaars@vgs.nl 

T 0180 44 26 67

door Mariksa Maljaars - Van Hoepen MSc

Vanuit missie en doelstellingen 
nadenken over de inzet van middelen 
biedt nieuwe kansen.
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Verkennend onderzoek
Vlak voor de zomervakantie 2019 ontving de Tweede Kamer een brief 

van het ministerie van OCW over de mogelijke overmatige vermogens-

vorming in de onderwijssector. Op verzoek van de Tweede Kamer wor-

den er door het ministerie signaleringswaarden ingesteld, waardoor 

mogelijk te hoge vermogensposities bij onderwijsinstellingen kunnen 

worden gesignaleerd. De Inspectie van het Onderwijs heeft op verzoek 

van het ministerie in het voorjaar van 2019 een verkennend onder-

zoek1 uitgevoerd naar de juiste kengetallen en naar bijpassende signa-

leringswaarden. Deze toegenomen aandacht staat niet op zichzelf. 

Toenemende reserves in het onderwijs
In juli 2018 verscheen het rapport van de Onderwijsraad over het 

inzicht in en de verantwoording van onderwijsgelden. Hierin stelde 

de Onderwijsraad dat er bij onderwijsinstellingen sprake is van een 

gebrekkig inzicht in de bekostigingssystematiek. Vanwege de ondoor-

zichtige systematiek en instabiele bekostiging hebben veel onderwijs-

instellingen de neiging om te voorzichtig te begroten. Anderzijds is 

er vanuit de onderwijsinstellingen een gebrekkig inzicht in de beste-

dingen. Daardoor kon er nog geen conclusie getrokken worden of het 

geld doelmatig werd ingezet. 

De Inspectie van het Onderwijs stelde eind 2018 dat de toenemende 

reserves voornamelijk ontstaan doordat besturen te voorzichtig 

begroten (deken van voorzichtigheid). Ook zou er te veel vermogen 

aanwezig zijn. Het verkennend onderzoek in dit voorjaar is een vervolg 

hierop. 

Overmatige rijkdom 
bij onderwijsinstellingen?

HET IS AL WEER 10 JAAR GELEDEN DAT DOOR DE COMMISSIE DON EEN ONDERZOEK IS UITGEVOERD NAAR 

DE VERMOGENSPOSITIE VAN DE ONDERWIJSSECTOR. IN DIT DECENNIUM IS DE (POLITIEKE) AANDACHT 

VOOR DIT THEMA VERDER GESTEGEN. VAN KAPITALISATIEFACTOR NAAR WEERSTANDSVERMOGEN EN WEER 

TERUG. WANNEER IS EEN ONDERWIJSINSTELLING TE RIJK? HET ANTWOORD OP DEZE VRAAG KAN NOG 

STEEDS NIET AFDOENDE WORDEN BEANTWOORD. DAARVOOR IS NOG MEER WIJSHEID NODIG. TIJD VOOR 

EEN VOLGENDE FASE.

door J. (Johan) Berkouwer RA MSc en H. (Harmen) op den Brouw MSc

1 Zie rapport ‘Doelmatige omvang van de reserves’: www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z12894&did=2019D26584 



<<

Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #07 | 33

Inhoudelijk |

Bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs
In de hiervoor genoemde verkenning erkent de Inspectie dat het 

bepalen van een bovenmatige vermogenspositie een kwestie van 

maatwerk is. Er is geen enkelvoudig kengetal met normen beschik-

baar dat te rijke besturen onderscheidt van de overige besturen. Wel 

zijn er indicatoren die mogelijk te rijke besturen kunnen identificeren. 

De Inspectie heeft 3 methoden geschetst om een te rijke onderwijsin-

stelling te detecteren:

1. Normatieve kapitalisatiefactor

De normatieve kapitalisatiefactor houdt, in tegenstelling tot 

de gewone kapitalisatiefactor, rekening met huisvesting, en 

is hierdoor volgens de inspectie voor alle sectoren bruikbaar. 

Vanuit de analyses blijkt dat een indicatie van bovenmatig ver-

mogen samenhangt met de hoeveelheid vastgoed op de balans. 

Naarmate er minder vastgoed aanwezig is, is er minder behoefte 

aan eigen vermogen. Dat vertaalt zich ook in een behoorlijk 

bovenmatig vermogen in het primair onderwijs, terwijl hier in het 

hoger onderwijs minder sprake van is.

2. Combinatie solvabiliteit en rentabiliteit

Volgens de Inspectie is een lage rentabiliteit gecombineerd met 

een lage solvabiliteit een indicatie voor een mogelijk continuï-

teitsrisico. Een hoge rentabiliteit gecombineerd met een hoge 

solvabiliteit is een indicatie voor bovenmatig spaargedrag.

3. Weerstandsvermogen (specifiek voor samenwerkingsverbanden)

Hoewel voor de samenwerkingsverbanden ook de normatieve 

kapitalisatiefactor kan worden toegepast, is het eenvoudiger om 

het weerstandsvermogen hierbij te gebruiken. Dit kengetal is 

eenvoudiger te berekenen, meer bekend in de branche en geeft 

nagenoeg dezelfde uitkomsten als de normatieve kapitalisatie-

factor.

Wij vinden het opvallend dat het kengetal ‘kapitalisatiefactor’ inclusief 

signaleringswaarden, na 3 jaar afwezigheid, weer wordt geïntrodu-

ceerd, omdat dit kengetal naar onze mening nog steeds veel beper-

kingen kent. Het is positief dat de Inspectie hierbij meer aandacht 

heeft voor instellingen die vastgoed in eigendom hebben, ook als 

gevolg van doordecentralisatie van de huisvesting in het PO en VO die 

inmiddels in een aantal gemeenten heeft plaatsgevonden. 

Daarnaast is het goed dat het private vermogen nadrukkelijk buiten 

beschouwing wordt gelaten. Ook is er, terecht, aandacht voor de 

bijzondere positie van kleine onderwijsinstellingen. De duidelijke stel-

lingname over de gewenste hoogte van het vermogen van samenwer-

kingsverbanden is opvallend. 

Om de kwaliteit van het onderzoek nog verder te verbeteren is het 

goed om nog nadrukkelijker onderscheid te maken tussen twee vor-

men van rijkdom: vermogen op de bank versus vermogen op papier. 

Vanuit onze ervaring kunnen wij stellen dat dit onderscheid nog voor 

te veel verwarring zorgt. 

Dit rapport is een verkennend onderzoek. De definitieve uitkomsten 

worden eind 2019 verwacht. In de tussentijd zal er een verdiepend 

onderzoek worden uitgevoerd naar de reservevorming (en de wijze 

van begroten) bij de 10% hoogst scorende instellingen op beide 

methodes. 

Inzichten per sector
In het rapport worden vanuit het verkennend onderzoek al wel enkele 

voorlopige bevindingen gepresenteerd. 

De hogescholen lijken sinds 2016 overtollige middelen te investeren in 

onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Bij de universiteiten is dit beeld 

nog niet zichtbaar. De ministers willen dan ook dat de instellingen 

scherper gaan begroten en overwegen om meer te investeren met 

geleend geld. Ook wordt de bekostiging eerder vastgesteld, zodat de 

instellingen eerder weten hoe hoog de rijksbijdrage wordt.

Bij het middelbaar beroepsonderwijs doet de Inspectie nog onder-

zoek naar de precieze omvang van de reserves. Volgens de ministers 

mogen en moeten instellingen met te grote reserves deze inzetten, 

door negatief te begroten. Vanuit het ministerie zal de voorspelbaar-

heid van de bekostiging verbeterd worden.

De instellingen in het primair en voortgezet onderwijs worden opge-

roepen om plannen te maken om bovenmatige reserves in te zetten 

ten bate van het onderwijs. Ook krijgt de Inspectie de mogelijkheid 

om schoolbesturen aan te spreken op hun bovenmatige reserves. 

Daarnaast is het ministerie bezig om de bekostiging minder complex 

en voorspelbaarder te maken.

Voor de samenwerkingsverbanden wordt een signaleringswaarde inge-

steld van 5% van de totale netto baten. Overschrijdingen van de sig-

naleringswaarde zijn toegestaan, mits een goede motivering aanwezig 

is, of een plan om de bovenmatige reserves aan te wenden. 
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| Inhoudelijk

Hoe nu verder? 
Vanuit de brief van de ministers blijkt duidelijk dat er steeds meer 

aandacht komt voor bovenmatige reservevorming. De politiek is op 

zoek naar normen. 

Ondertussen hebben wij de eerste ervaringen met de verdiepende 

onderzoeken bij de top-10% van de onderwijsinstellingen. Hierin 

wordt voornamelijk gezocht naar de eigen visie op de benodigde 

vermogenspositie van de onderwijsinstelling. Wij blijven daarom het 

belang onderschrijven van een heldere eigen visie op de vermogens-

positie, die gebaseerd is op een heldere risicoanalyse van uw organi-

satie. U kunt hierbij gebruik maken van de bestaande kengetallen. Het 

is verstandig om daar ook het vernieuwde kengetal, de normatieve 

kapitalisatiefactor, alvast bij te betrekken. Deze blijkt uit het verken-

nend onderzoek. Uw ranking op deze kengetallen ten opzichte van 

vergelijkbare instellingen kan een indicatie geven. 

Wanneer sprake is van bovenmatige reservevorming is het van belang 

om deze middelen in te zetten in lijn met het strategisch beleidsplan. 

Deze inzet zal bij voorkeur projectmatig moeten gebeuren; voorkomen 

moet worden dat de inzet van eenmalig beschikbare reserves leidt tot 

structurele verplichtingen voor de toekomst. Van belang is dan ook 

om deze extra inzet nauwkeurig te volgen. 

Voor de onderzoekers is het van belang om met de uitvoering reke-

ning te houden met de eigenheid en diversiteit binnen de sector. 

Verschillen in de omvang van de instellingen, de aanwezigheid van 

private reserves en de huisvestingssituatie dienen afgewogen te wor-

den. 

Ook is het van groot belang om aandacht te hebben voor andere ont-

wikkelingen in de jaarverslaggeving: zo kan bijvoorbeeld de discussie 

over de juiste berekening van de voorziening voor groot onderhoud 

van grote invloed zijn op de hoogte van kengetallen. Ook de keuze 

voor de componentenmethode in plaats van een voorziening voor 

groot onderhoud is van invloed. 

Voor het vraagstuk van de gewenste hoogte van de reserves in het 

onderwijs is na 10 jaar nog steeds veel wijsheid nodig. Voor de onder-

wijssector is het goed als er eindelijk meer rust komt op dit terrein. 

Als u vragen hebt over dit onderwerp kunt u contact opnemen met 

uw relatiebeheerder of mail naar onderwijs@vanreeacc.nl �

Berekening normatieve kapitalisatiefactor

Normatieve kapitalisatie factor = 
(TA – EV + normatief EV)/TB

 TA = Totale activa

 EV = Eigen vermogen

 TB = Totale baten

Normatief eigenvermogen =

 50% van de herbouwwaarde van de gebouwen +

 de boekwaarde van de terreinen +

 de boekwaarde van de overige vaste activa +

 een liquiditeitsbuffer van 5% van de totale baten –

 75% van de permanente voorzieningen
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