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Onderwerpen

➢ Bestuursverslag

➢ Voorziening Groot Onderhoud

➢ Verwerking extra rijksbijdragen in jaarrekening - CAO

➢ Sterk Techniek Onderwijs

➢ Vrijwillige ouderbijdragen

➢ Capita Selecta:

➢ WNT

➢ Europese Aanbesteding

➢ Vereenvoudiging bekostiging

➢ Diversen



Bestuursverslag

➢ Het moet minder………..?

✓ Wel extra verantwoording over verschillende thema’s



Bestuursverslag - wijzigingen

➢ Maatschappelijke thema’s PO:

✓ Strategisch personeelsbeleid

✓ Onderwijsachterstanden

✓ Passend onderwijs

✓ Werkdruk (reeds verplicht)

✓ Allocatie middelen binnen het schoolbestuur



Bestuursverslag - wijzigingen

➢ Maatschappelijke thema’s VO:

✓ Strategisch personeelsbeleid

✓ Passend onderwijs

✓ Allocatie middelen binnen het schoolbestuur

✓ VMBO-techniek (reeds verplicht)

✓ Toetsing en examinering



Bestuursverslag - wijzigingen

➢ Maatschappelijke thema’s PO en VO

➢ Het gaat om de doelen waarvoor middelen zijn ingezet en de 

resultaten die zijn behaald op de thema’s

➢ 2019: ‘Naar eigen inzicht die aansluit op uw administratie’

➢ 2020: ‘Er wordt gekeken of er daarnaast een meer kwantitatieve 

onderbouwing mogelijk is, bijv. via XBRL’

➢ In de bijlage bij de brief van 1-11-2019 staat een nadere 

toelichting



Bestuursverslag - wijzigingen

➢ Verantwoording kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022:

✓ Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie

✓ Gelijke kansen in het onderwijs

✓ Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst



Bestuursverslag - wijzigingen

➢ Verantwoording kwaliteitsafspraken HO 2019-2024:

✓ Intensiever en kleinschalig onderwijs

✓ Meer en betere begeleiding studenten

✓ Studiesucces

✓ Onderwijsdifferentiatie

✓ Passende en goede onderwijsfaciliteiten

✓ Verdere professionalisering van docenten



Bestuursverslag

➢ Format PO-Raad: voldoet niet geheel aan eisen RJ/RJO/BW 2 titel 9

➢ Whitepaper VRA is in januari 2020 geactualiseerd ➔ belangrijkste 

aanpassing is maatschappelijke thema’s/kwaliteitsafspraken

➢ Ontwikkeling:  in het kader van administratieve lastenverlichting 

loopt er een onderzoek of het bestuursverslag voor met name 

kleinere instellingen beperkter kan ➔ mogelijk effect voor  

bestuursverslag 2020 (dus niet meer voor 2019)

➢ Verplichte openbaarmaking via website:

➢ Nu geregeld in branchecodes goed bestuur

➢ Wordt t.z.t (2021?) via sectorwetten verplicht gesteld

➢ Gaat om totale jaarverslaggeving: bestuursverslag + 

jaarrekening + overige gegevens



Bestuursverslag

➢ Vijf tips voor een goed bestuursverslag:

✓ De helft van de omvang met dubbele informatie waarde. Begin 

opnieuw!

✓ Duidelijke structuur: doelstelling – beleidsvoornemens –

realisatie – evaluatie/analyse – toekomst/maatregelen

✓ Logische voor stakeholders herkenbare indeling

✓ Voorzie cijfers van een goede toelichting en analyse

✓ Hanteer onze checklist. OCW proof!



Voorziening groot onderhoud

➢ Twee keuzes:

a) Activeren en afschrijven volgens componentenmethode

b) Voorziening groot onderhoud

➢ Exploitatiemethode m.i.v. 2019 niet meer toegestaan

➢ Consistentie in methodiek → alle soortgelijke MVA op dezelfde wijze 

verwerken

➢ Regelmatig voorkomende onderhoudskosten verwerken in staat van baten 

en lasten (bijv. kosten van arbeid, kleine onderdelen, 

onderhoudscontracten)

➢ Indien economisch claimrecht bij gemeente (PO en VO) dan verdient 

methode b) de voorkeur



Voorziening groot onderhoud

➢ De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving worden vaak niet correct 

toegepast

✓ Geen tijdsevenredige opbouw

✓ Geen opbouw per component

➢ RJ/Min. OCW –werkgroep groot onderhoud doet onderzoek en komt 

met voorstellen (voorjaar 2020?)

➢ Knelpunten:

✓ Definiëring ‘groot onderhoud’

✓ Onderscheid groot onderhoud en vervanging/investering

✓ Status renovatie → gemeente of onderwijsinstelling of combi?

✓ Nieuwe wetgeving op komst t.a.v. huisvesting



Voorziening groot onderhoud

➢ Overgangsregelingen (RJ 2019-14):

✓ overgang van ‘exploitatie-methode’ naar 

‘componentenbenadering’ (activering) mag op 3 manieren:

a. Retrospectieve wijze cf. RJ 140 Stelselwijzigingen

b. Retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar

c. Prospectieve wijze

✓ overgang van ‘voorzieningen-methode’ naar 

‘componentenbenadering’ mag op 3 manieren:

a. Retrospectieve wijze cf. RJ 140 Stelselwijzigingen

b. Retrospectieve wijze vanaf voorgaand boekjaar

c. Retrospectieve wijze vanaf huidig boekjaar

➢ Bij overgang van ‘exploitatie-methode’ naar de 

‘voorzieningenmethode’ dient dit cf. RJ 140 op retrospectieve wijze 

te geschieden ➔ hiervoor geldt dus geen overgangsregeling



Verwerking extra rijksbijdragen dec. 2019

➢ Feiten

✓ In december 2019 forse extra rijksbijdragen toegekend

✓ In december 2019 CAO-akkoord PO afgesloten ➔ moet nog 

bekrachtigd worden

✓ Nog geen nieuwe CAO VO

➢ Hoe te verwerken in jaarrekening?

➢ Veel onduidelijk → diverse standpunten van diverse organisaties 

zoals PO-Raad, VO-Raad, VOS-ABB, div. accountants

➢ RJ-werkgroep onderwijs/Ministerie OCW komen begin 2020 met een 

standpunt naar buiten



Verwerking extra rijksbijdragen-CAO

ACTUELE STAND VAN ZAKEN
➢ RJ-werkgroep heeft afgelopen vrijdag vergaderd

➢ Standpunt inmiddels bekend?



Subsidie VMBO/Sterk Techniekonderwijs

➢ VMBO-techniek: regeling 2018 – 2019

➢ Model G-1 ➔ prestatie geleverd?

➢ Verantwoorden in bestuursverslag

➢ Sterk Techniek Onderwijs: regeling 2020-2023

➢ Model G-2

➢ Subsidie per regio ➔ penvoerderschap



Subsidie Sterk Techniekonderwijs

➢ Betreft geoormerkte subsidie → niet bestede deel wordt 

teruggevorderd

➢ Financiële verantwoording m.i.v. 2020 in Model G-2 door penvoerder

➢ Andere deelnemers verantwoorden subsidie NIET in Model G-2

➢ Afspraken tussen Penvoerder en overige deelnemers over 

verantwoording van door de deelnemers bestede gelden

➢ Afspraken tussen penvoerder en accountant over controle van de 

verantwoording



Subsidie Sterk Techniekonderwijs

➢ Website: https://www.sterktechniekonderwijs.nl/

➢ Zie handreiking voor eisen aan de verantwoording, aan tijdsregistratie etc.

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/verantwoording

• let op! Bij investeringen mogen alleen de afschrijvingslasten op basis 

van de economische levensduur ten laste van de subsidie worden 

gebracht

➢ Complicerende factor: penvoerder is verantwoordelijk voor rechtmatigheid 

uitgaven van alle deelnemende scholen

➢ Deelnemende scholen leveren voldoende stukken aan bij de penvoerder 

zodat rechtmatigheid (ook door accountant) vastgesteld kan worden.

➢ Penvoerder verantwoordt volledige subsidie in model G-2 

➢ Nog veel vragen over hoe controle ➔ vragen door accountants gesteld 

aan inspectie OCW ➔ komt hier nog op terug

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/verantwoording


Europese Aanbesteding

Nieuwe Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2020

Voor het eerst sinds 2010 een daling van de drempelbedragen

➢ Opdrachten voor werken: € 5.350.000 (was € 5.548.000)

➢ Opdrachten voor leveringen en diensten: € 214.000 (was € 221.000)

➢ Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere 

specifieke diensten: € 750.000 (is onveranderd gebleven)



Vrijwillige ouderbijdragen

➢ Vrijwillige ouderbijdragen:

➢ Wetsvoorstel in Tweede Kamer aangenomen ➔

moet nog door Eerste Kamer

➢ Kinderen mogen niet meer van activiteiten (bijv. 

schoolreisjes, excursies) uitgesloten worden als 

ouders de vrijwillige ouderbijdragen niet (kunnen) 

betalen

➢ Ze worden verplicht om dit duidelijk te vermelden 

in de schoolgids. 

➢ Uitzondering voor zogenaamde profielscholen, 

zoals technasia en topsportscholen (speciale 

regeling)



WNT

Kleine wijzigingen:

➢ Voormalige topfunctionaris die een andere functie gaat

vervullen blijft nog 4 jaar na benoeming in andere functie 

topfunctionaris

➢ Regeling geldt ook als de nieuwe functie tot 12 maanden na het 

neerleggen van de topfunctie ingaat

➢ Voor topfunctionarissen bij samenloop van werkzaamheden bij een 

WNT-instelling en bij een gelieerde rechtspersoon of een andere 

WNT-instelling dienen de WNT-gegevens die op die samenloop 

betrekking hebben, openbaar te worden gemaakt

➢ Als een topfunctionaris geen dienstbetrekking heeft moeten, 

gedurende de eerste twaalf kalendermaanden de gewerkte uren van 

betreffende topfunctionaris openbaar worden gemaakt

➢ Aanpassing sectorale maxima



Modernisering bekostiging

Beoogde invoeringsdatum 1 januari 2021

Voorlopige bedragen per leerling:

➢ € 6.981 voor alle onderbouwleerlingen en voor alle bovenbouwleerlingen in 

het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg in het vmbo

➢ € 8.213 voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voor 

bovenbouwleerlingen in het vbo (basis en kader)

Voorlopige bedragen per vestiging:

➢ € 205.226 voor de hoofdvestiging van een school

➢ € 102.613 voor de nevenvestiging(en) van een school



Modernisering bekostiging

Aanvullende bekostiging voor leerlingen in de gemengde leerweg van 

het vmbo

➢ Scholen met leerlingen in de gemengde leerweg krijgen een aanvullend 

bedrag. Dat bedrag is ongeveer € 284 per leerling

Aanvullende bekostiging voor geïsoleerde scholen

➢ Middelbare scholen die te maken hebben met steeds minder leerlingen en 

geïsoleerd liggen, ontvangen een aanvullende bijdrage. Deze bijdrage is 

ongeveer € 200.000 per jaar

Overgangsregelingen

➢ In vier jaar tijd naar de nieuwe situatie

➢ Bij negatief herverdeeleffect van meer dan 3 procent overgangsregeling 

van vijf jaar. Correctie werkelijk herverdeeleffect zodanig dat dit 

gedurende vijf jaar behandeld wordt als was het 3 procent



Modernisering bekosting

Primair Onderwijs

Nieuw bekostigingsmodel in het primair onderwijs:

➢ Moet eenvoudig zijn

➢ Zou  objectiveerbare kostenverschillen moeten honoreren

➢ Moet zo min mogelijk ongewenste prikkels bevatten

➢ De herverdeeleffecten dienen zo klein mogelijk te zijn

Status: nog niet echt duidelijk…..



Diversen

➢ Modernisering Participatiefonds

➢ 50% vergoeding door PF, 50% schoolbestuur

➢ uitzonderingssituaties waarbij het PF 90% vergoedt

➢ DUO niet verantwoordelijk voor verrekening

➢ Vanwege de modernisering alle vergoedingenverzoeken voor 1 

augustus 2020 te zijn ingediend op uiterlijk 31 december 2020

➢ Btw-positie leden Raad van Toezicht

➢ Werkkostenregeling

➢ Transitievergoeding tijdelijke arbeidsovereenkomsten



Vragen


