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Onderwerpen

➢ Beeldvorming en maatschappelijke ontwikkelingen rond 

vermogensvorming

➢ Onderzoeksrapporten betreffende de financiële positie: 

➢ Financiële staat van het onderwijs (Inspectie)

➢ Doelmatige besteding van reserves (Inspectie)

➢ Het verhaal achter de cijfers (Oberon)

➢ Hoe beoordeelt Inspectie de financiële positie?

➢ Adviezen t.a.v. financiële positie

➢ Oprichting steunstichting effectief?



Beeldvorming in de media



Beeldvorming in de politiek

Maatschappelijke druk op instellingen om reserves te beperken neemt toe:

➢ ‘Het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden is in 2018 opnieuw 

toegenomen, van 240 naar 260 miljoen. Slob vindt dit ‘zorgelijk’, blijkt uit zijn 

reactie op Kamervragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van 

GroenLinks’

➢ ‘Volgens de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob zijn schoolbesturen 

te voorzichtig met geld uitgeven’

➢ ‘De onderwijsbesturen in de verschillende sectoren staan er financieel goed 

voor. Dat is positief, maar het lijkt erop dat de reserves bij veel besturen niet 

in verhouding staan tot de reële risico’s die zij lopen. Dat baart ons 

(Inspectie) zorgen, want onderwijsgeld moet zoveel mogelijk ten goede 

komen aan leerlingen en studenten, en dus niet onnodig opgespaard worden’



Rapporten rond vermogensvorming

➢ Brieven en rapporten etc:

➢ 20-06-2019: Rapport doelmatige besteding van reserves

➢ 20-06-2019: Signaleringswaarden voor reserves

➢ 14-10-2019: Financiële positie van onderwijsinstellingen 2018

➢ 14-10-2019: Antwoord minister op Kamervragen

➢ 12-11-2019: Antwoord minister op Kamervragen SWV

➢ 04-12-2019: Het verhaal achter de financiële cijfers (Oberon)

➢ 17-12-2019: Financiële staat van het onderwijs 2018



Financiële staat van het onderwijs 2018



Financiële staat van het onderwijs 2018



Financiële staat van het onderwijs 2018



Doelmatige besteding van reserves

Conclusies onderzoeksrapport:

➢ Reserves staan bij veel besturen niet in verhouding tot de risico’s

➢ Besturen begroten te behoudend

➢ Besturen onderschatten hun baten

➢ Besturen (m.n. in po) schatten risico’s te hoog in

➢ Klachten over te weinig geld voor ondersteuning staan in schil contrast met 

reserves swv



Doelmatige besteding van reserves

Acties inspectie:

➢ Onderzoek naar reserves o.b.v. de “IOO-methode”

➢ Onderzoek naar reserves voor SWV o.b.v. weerstandsvermogen

➢ 2019: Selectie 10% van de besturen met hoogste reserves voor nader 

onderzoek

➢ Bureau onderzoek

➢ Schriftelijke onderbouwing indien bureauonderzoek onvoldoende info geeft

➢ 2020: Selectie van de 2e 10% van de besturen met hoogste reserves voor 

nader onderzoek

➢ Vaststellen definitieve signaleringswaarden om financiële positie te toetsen



Doelmatige besteding van reserves

Inspectie hanteert begrip ‘Normatieve kapitalisatiefactor’





Het verhaal achter de cijfers - Oberon

Conclusies Oberon onderzoek 2015-2018:

➢ M.u.v. het hbo hebben alle sectoren (licht) positieve resultaten laten zien

➢ In de meeste sectoren is de solvabiliteit 1 nagenoeg constant

➢ M.u.v. het hbo is het verschil in het weerstandsvermogen 1 procentpunt of 

minder. In hbo is sprake van een daling van het weerstandsvermogen met 

3%-punt

➢ M.u.v. het hbo is het eigen vermogen toegenomen (tussen 6% en 10%)



Het verhaal achter de cijfers - Oberon

Redenen/oorzaken voor toenemende reserves:

➢ Bewust voorzichtig begroten

➢ Bewust vermogen opbouwen voor (toekomstige) risico’s of investeringen

➢ Het niet direct in de organisatie kunnen verwerken van (forse) financiële 

impulsen

➢ Onjuist inschatten van baten en lasten in de meerjarenbegroting

➢ Onzekerheden in de bekostiging, zowel op korte termijn (laat bekend worden 

van bijstellingen) als meerjarig (al dan niet doorlopen van regelingen als 

prestatiebox, vereenvoudiging bekostiging)

➢ Externe belemmeringen om middelen uit te geven, bijv. krapte op de 

arbeidsmarkt



Het verhaal achter de cijfers - Oberon

Wat is nodig?:

➢ Landelijke overheid:

➢ Voorspelbare bekostiging

➢ Vereenvoudiging bekostiging

➢ Optimalisatie verdeling rijksbekostiging

➢ Versobering wachtgeldregeling (mbo)

➢ Heldere communicatie over afbouwen reserves en negatief begroten



Het verhaal achter de cijfers - Oberon

Wat is nodig?:

➢ Inspectie:

➢ Duidelijke communicatie over betekenis signaleringswaarden

➢ Bij overschrijding signaleringswaarden, ook andere zaken bij 

beoordeling betrekken

➢ Waken voor stimuleren van ondoordacht besteden van overtollige 

middelen



Het verhaal achter de cijfers - Oberon

Wat is nodig?:

➢ Schoolbesturen:

➢ Vergroting bewustzijn over de relatie tussen afbouwen reserves en 

negatief begroten

➢ Vergroten financiële kennis (po)

➢ Zorgen voor voldoende kritische tegenkracht binnen de organisatie



Samenvatting adviezen

Adviezen:

➢ Begroot realistisch en beleidsrijk ➔ koppeling met beleidsplan

➢ Kijk vooruit ➔ adequate meerjarenbegroting

➢ Stel risicoanalyse op en bepaal gewenst weerstandsvermogen

➢ Maak plan van aanpak om reserves op verantwoord niveau te brengen

➢ Bij overschot ➔ afbouw op verantwoorde wijze ➔ waak voor structurele 

verplichtingen

➢ Bij tekort ➔ creëer positieve resultaten, zonder kwaliteit onderwijs tekort 

te doen



Samenvatting adviezen

Adviezen (vervolg):

➢ Negatieve begroting is geen probleem, mits tekorten niet structureel worden

➢ Wend onverwacht overschot aan in komende begroting(en)

➢ Houdt goed zicht op het resultaat uit normale bedrijfsvoering

➢ Licht financieel beleid goed toe in het bestuursverslag

➢ Uitgangspunten

➢ Realisatie in het boekjaar

➢ Toekomstig beleid



Oprichting steunstichting

Aandachtspunten:

➢ Alleen voor private vermogens

➢ Indien overheersende zeggenschap vanuit onderwijsstichting ➔ consolidatie 

(tenzij vrijstelling kleine consolidaties) ➔ vermogen blijft in beeld overheid

➢ Indien geen overheersende zeggenschap vanuit onderwijsstichting ➔ geen 

consolidatie ➔ vermogen steunstichting buiten directe invloedsfeer 

onderwijsstichting



Oprichting steunstichting

Aandachtspunten (vervolg):

➢ Mogelijke fiscale consequenties:

➢ Schenkbelasting bij overdracht vermogen

➢ Overdrachtsbelasting bij overdracht onroerende zaken

➢ Omzetbelasting bij onderlinge dienstverlening

➢ Fiscale consequenties zijn vaak te voorkomen 

➔ vooraf advies gewenst



Vragen


