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Inhoudelĳ k. 
DOOR M.A. (MARIEN) ROZENDAAL RA

De vraag ‘Is mĳ n organisatie in control?’ is van 
essentieel belang. Het in control zĳ n van een 
organisatie heeft meerdere facetten, zoals de 
governancestructuur, de interne beheersing en 
het systeem van risico management.
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Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe 

signaleringswaarde voor de toets op het eigen vermogen gepubliceerd: 

het normatieve publieke eigen vermogen. In het artikel ‘Is mijn school 

te rijk?’ gaan we hier nader op in. Is deze signaleringswaarde het einde 

van alle tegenspraak of het begin van een interessante discussie? 

Al lezend krijgt u antwoord op deze vraag. In een grafisch overzicht 

geven wij bovendien inzicht in de cijfers per sector. 

In de ogen van de Onderwijsinspectie worden bovenmatige reserves 

vooral veroorzaakt door het te voorzichtig en niet beleidsrijk begroten. 

Of wij dit ook zo zien? Dat leest u in het artikel ‘Een frisse kijk op uw 

begroting’. Natuurlijk geven wij u ook handvatten om de kwaliteit van 

uw begroting te verhogen.

De inrichting van het bestuur binnen samenwerkingsverbanden heeft 

de bijzondere aandacht van de Inspectie van het Onderwijs. Wij zetten 

de belangrijkste aandachtspunten om binnen uw samenwerkingsver-

band tot een goede governancestructuur te komen voor u uiteen.

Samenwerking binnen het onderwijs betreffende specifieke projecten 

komt steeds vaker voor. We denken bijvoorbeeld aan de regionale 

samenwerking Sterk Techniekonderwijs. Eén van de onderwijsinstel-

lingen fungeert dan als penvoerder voor het project. Wat betekent dit 

en welke risico’s loopt de penvoerder? Ook hier is het de vraag: Bent 

u als penvoerder in control? Wij nemen u mee in de wereld van het 

penvoerderschap en bespreken ook de bijbehorende kansen.

De discussie over de toepassing van de voorziening groot onderhoud 

is gevoerd. Dit betekent dat veel onderwijsinstellingen hun voorzie-

ning opnieuw moeten berekenen en hun dotatiebeleid aanpassen. De 

cruciale vraag is natuurlijk: Hoe doet u dat? Wij geven in het artikel 

‘Verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening’ een aantal hand-

vatten hoe u tot een goede berekening van deze voorziening kunt 

komen en waar u rekening mee moet houden.

Twee cliënten geven een interview: u krijgt een inkijkje in hun organi-

satie en leest hun visie op de ontwikkelingen in hun sector.

Om u op fiscaal terrein te informeren, heeft collega Arjan van der 

Bok weer een boeiend artikel geschreven: Toezichthouder binnen de 

onderwijsinstelling, wel of geen btw?

Al met al een breed scala aan onderwerpen met veel nuttige informa-

tie. Wij hopen dat dit magazine u inspireert in uw bedrijfsvoering. �

Onderwijsorganisatie in control  

DE VRAAG ‘IS MIJN ORGANISATIE IN CONTROL?’ IS VAN ESSENTIEEL BELANG. HET IN CONTROL ZIJN VAN 

EEN ORGANISATIE HEEFT MEERDERE FACETTEN, ZOALS DE GOVERNANCESTRUCTUUR, DE INTERNE BEHEER-

SING (WAARONDER DE INRICHTING VAN DE PLANNING- EN CONTROLCYCLUS) EN HET SYSTEEM VAN RISICO-

MANAGEMENT. EEN ANDER ITEM IS DE VERMOGENSPOSITIE. WANNEER BESCHIKT EEN INSTELLING OVER 

VOLDOENDE OF MISSCHIEN JUIST WEL OVER TE VEEL EIGEN VERMOGEN? IN DEZE UITGAVE VAN REEDUCATIEF 

TREFT U EEN AANTAL ARTIKELEN ROND DEZE ONDERWERPEN AAN.

M.A. (Marien) Rozendaal RA, directeur-partner
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DE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS HEEFT ER DE AFGELOPEN JAREN MEERDERE MALEN OP GEWEZEN DAT DE 

KWALITEIT VAN DE BEGROTING VAN VEEL ONDERWIJSINSTELLINGEN TE WENSEN OVERLAAT. IN HOEVERRE IS 

DEZE CONSTATERING JUIST EN WAT MOET EEN ONDERWIJSINSTELLING DOEN OM TOT EEN GOEDE BEGROTING 

TE KOMEN? IN DIT ARTIKEL GAAN WE NADER OP DEZE PROBLEMATIEK IN EN GEVEN U ENKELE HANDVATTEN 

OM TOT EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE BEGROTING TE KOMEN.

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

| Inhoudelijk

Een frisse kijk
op uw begroting

Verschillen tussen begroting in resultaat
De Onderwijsinspectie stelt in De Financiële Staat van het Onderwijs 

2018 dat de onderwijsinstellingen beter moeten begroten. Deze 

stellingname vloeit voort uit het feit dat de gerealiseerde resultaten 

onderwijsbreed substantieel hoger zijn dan de begrote resultaten. In 

hieronder getoonde grafieken1 maakt zij dit inzichtelijk.

1 Financiële staat van het Onderwijs 2018, pagina 18
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Uit de grafieken blijkt inderdaad dat over het geheel gezien in 2016, 

2017 en 2018 de scholen forse negatieve resultaten begroten, maar 

uiteindelijk forse positieve resultaten realiseren. In totaliteit realiseerden 

alle onderwijsinstellingen in Nederland in die jaren gemiddeld genomen 

een positief resultaat van ruim €300 miljoen. Terwijl ze gemiddeld geno-

men jaarlijks een negatief resultaat van bijna €200 miljoen begrootten. 

Dat is een verschil van ongeveer €500 miljoen per jaar. 

Oorzaak van overschotten
Tussen de diverse sectoren zijn geen significante verschillen. Wel was 

in het hbo de afwijking tussen de begroting en realisatie in 2016 een-

malig licht negatief, maar dat lijkt een incident. De constatering dat er 

in alle sectoren sprake is van grote, positieve afwijkingen tussen reali-

satie en begroting is op zich opmerkelijk. De Onderwijsinspectie stelt 

dat de verschillen veroorzaakt worden door slecht begroten. Maar als 

dat zo is, dan zou je verwachten dat in de sectoren waar de meeste 

financiële expertise zit, de kwaliteit van de begroting het hoogst is en 

afwijkingen het kleinst. Dit blijkt echter niet het geval. Kennelijk zijn er 

andere oorzaken aan te wijzen voor de grote verschillen. 

De Onderwijsraad wijst in haar rapport Inzicht in en verantwoording 

van onderwijsgelden van 2018 op enkele tekortkomingen in de hui-

dige wijze van bekostiging. Hier zit naar onze mening één van de 

belangrijkste oorzaken van de grote verschillen tussen gerealiseerde 

en begrote resultaten. Wij denken dan aan het feit dat de laatste 

prijsaanpassingen van de bekostiging vaak laat in het lopende boek-

jaar beschikbaar komen. Een instelling kan hier niet op sturen en zal 

voorzichtigheidshalve de aanpassingen in haar begroting laag inschat-

ten of zelfs niet begroten. Het verstrekken van allerlei doelsubsidies 

lopende het jaar is op zich positief voor de instelling, maar bewerk-

stelligt wel dat daar bij de begroting geen rekening mee gehouden 

kan worden. Dit veroorzaakt dus overschotten. Zo zijn er meer knel-

punten in de bekostiging te noemen.

Betekent dit dat de instelling helemaal niets kan doen om de kwaliteit 

van de begroting te verhogen? Dat willen we zeker niet beweren. Wij 

zien in de praktijk een grote diversiteit in de wijze van begroten en van 

kwaliteit van de begroting. Daarom geven we in de volgende alinea’s 

een aantal handvatten om tot een betere begroting te komen.

Beleidsrijk begroten 
Een goede begroting begint bij een helder strategisch beleid. De 

begroting is de financiële vertaling van het beleid. Een goede, beleids-

rijke begroting is een belangrijk instrument om een doelmatige beste-

ding van de middelen te waarborgen. Welke (financiële) middelen 

heeft de instelling nodig om haar beleid op zo’n efficiënt mogelijke 

wijze gestalte te geven? Strategisch beleid maak je niet voor één jaar, 

maar voor de langere termijn. Dit betekent ook dat de financiële 

vertaling van dit strategisch beleid vooral zijn beslag krijgt in de meer-

jarenbegroting. In de meerjarenbegroting worden de financiële keuzes 

gemaakt. De jaarlijkse begroting is een verdere verfijning van de meer-

jarenbegroting. Beleid maakt u ook niet voor twee of drie jaar. Dit is 

hieronder schematisch weergegeven.

De horizon van drie jaar waar de continuïteitsparagraaf in het 

bestuursverslag van uitgaat is in feite te kort. Naar onze mening dient 

u minimaal vier of vijf jaar vooruit te kijken en een meerjarenbegroting 

voor deze termijn op te stellen.

Uiteraard moet de meerjarenbegroting binnen bepaalde financiële 

kaders blijven. De beleidsruimte wordt mede bepaald door de bekosti-

ging die u krijgt, de personele verplichtingen die u heeft, de vaste 

lasten voor huisvesting etc. Dit neemt niet weg dat het raadzaam 

is om toch het begrotingsproces niet primair vanuit de beschikbare 

middelen (bekostiging, overige baten) en de lopende verplichtingen 

in te steken, maar primair vanuit uw doelstellingen, vervolgens het 

strategisch beleid dat nodig is om deze doelstellingen te realiseren 

en vervolgens de (financiële) middelen die dit beleid mogelijk moeten 

maken. In de toelichting op de begroting moet dit verband tussen 

doelstelling, beleid en inzet van (financiële middelen) ook duidelijk 

blijken. Als u dit scherp hebt, dan gaat u vervolgens toetsen in hoe-

verre dit past binnen de financiële kaders die u gedefinieerd hebt, 

waarna een keuze gemaakt moeten worden om binnen die kaders te 

blijven. Deze wijze van werken voorkomt dat u voor verrassingen komt 

te staan, omdat u uitgaven moet doen (investeringen, personeel, ove-

rige uitgaven) om uw beleid uit te voeren, terwijl u deze uitgaven niet 

begroot hebt. 

Een goede begroting bestaat uit een aantal onderdelen. Voordat u een 

exploitatiebegroting op kunt stellen, heeft u een investeringsbegroting 

(ook weer gebaseerd op de investeringen die nodig zijn om uw stra-

tegisch beleid uit te kunnen voeren), een meerjarenonderhoudsplan, 

een leerlingen-/studentenprognose en een meerjarenformatieplan 

nodig. Als u de exploitatiebegroting opgesteld heeft is het zinvol ook 

een balansprojectie voor de komende jaren en een liquiditeitsprog-

nose op te stellen.

  doelstellingen strategisch 
beleid    

jaarbegroting meerjaren    
 begroting 

1 Financiële staat van het Onderwijs 2018, pagina 18
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Valkuilen
Welke valkuilen zien wij in de praktijk? Wij noemen er enkele die wij 

regelmatig tegenkomen:

• Instellingen gaan in hun begrotingsproces primair uit van de 

realisatie van vorig jaar en de begroting van het lopende jaar. 

Vervolgens gaan ze op basis van deze gegevens, samen met 

andere gegevens als personele verplichtingen zoals periodieken, 

cao-aanpassingen en natuurlijk verloop de begroting van het 

komend jaar op stellen. De meerjarenbegroting is dan niet anders 

dan een extrapolatie vanuit deze jaarbegroting naar de komende 

drie tot vijf jaar, aangevuld met wat bijstellingen op basis van 

onder meer de leerlingenprognose. In feite is dit de omgekeerde 

wereld. Zoals we hiervoor al schreven is de doelstelling, het 

strategisch beleid en de daarop gebaseerde meerjarenbegroting 

leidend.

• Instellingen begroten te conservatief; er is sprake van een 

‘deken van voorzichtigheid’ bij het begroten. De instelling houdt 

nauwelijks rekening met te verwachten aanpassingen van de 

bekostiging, omdat deze te onzeker zouden zijn en houdt wel 

rekening met allerlei mogelijke risico’s en verwachte kosten-

stijgingen aan de lastenkant.

• Instellingen ervaren een drempel, al dan niet ingegeven door de 

interne toezichthouder, om negatief te begroten. Negatief begro-

ten is geen probleem als dit geen structureel karakter of effect 

heeft en men binnen de afgesproken financiële kaders blijft.

• Incidentele doelsubsidies worden niet ingezet voor het doel 

waarvoor deze bestemd zijn. Wij adviseren om doelsubsidies die 

niet in hetzelfde jaar worden ingezet als ze ontvangen zijn, mee 

te nemen in de komende begrotingscyclus. Als u dat niet doet 

leidt dit tot overschotten en onbedoelde reservevorming.

De hiervoor genoemde valkuilen zien vooral op een te voorzichtig 

begrotingsbeleid. Valkuilen zijn er ook in de zin van onvoldoende 

inspelen op onverwachte tegenvallers. In principe houden instellingen 
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een risicobuffer aan om onverwachte tegenvallers op te vangen. De 

hoogte van deze noodzakelijke buffer is afhankelijk van het risicopro-

fiel van de organisatie en de mate waarin de instelling in staat is deze 

risico’s door interne beheersingsmaatregelen op te vangen. Een ade-

quate (meerjaren)begroting is één van deze beheersingsmaatregelen. 

We noemen enkele tekortkomingen die wij in de praktijk nogal eens 

tegenkomen, waardoor men onnodig risico’s loopt op een materiële 

afwijking in de begroting:

• De instelling begroot te optimistisch door uit te gaan van onrea-

listische leerlingenprognoses. Let bij het opstellen van de leerlin-

genprognoses onder andere op de volgende zaken:

 o Leerlingenprognoses die door of namens een gemeente 

opgesteld worden houden vaak alleen rekening met demo-

grafische ontwikkelingen en niet of onvoldoende met de 

school specifieke ontwikkelingen. Deze prognoses zijn veelal 

dan ook maar van beperkte waarde om als basis te dienen 

voor uw begroting.

 o Als uw instelling zelf leerlingprognoses opstelt, zorg er dan 

voor dat deze beoordeeld worden door een onafhankelijke 

functionaris, zoals een controller, die er niet direct belang bij 

heeft om de zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. Bij 

deze beoordeling dienen naast demografische ontwikkelingen, 

ook andere ontwikkelingen betrokken te worden, onder meer 

marktaandeel, ervaringen uit het verleden en informatie van 

toeleverende scholen.

• De instelling anticipeert te laat op ontwikkelingen als leerlingen-

krimp, waardoor men voortdurend achter de feiten aan loopt.

• De instelling boekt noodzakelijke bezuinigingen in de meerja-

renbegroting in, zonder deze concreet in te vullen en te vertalen 

naar concrete maatregelen. Bij substantiële bezuinigen is al 

snel sprake van bezuinigingsmaatregelen in de personele sfeer. 

Kunnen deze niet middels natuurlijk verloop gerealiseerd 

worden? Dan is de doorlooptijd al snel zo’n twee tot drie jaar 

voordat ze volledig effect hebben.

• De instelling heeft geen goed zicht op de ontwikkeling van 

personeelsformatie en de effecten daarvan op de personele 

verplichtingen.

• De instelling bepaalt zijn personeelsformatie op de nodige inzet 

voor het komend schooljaar. De begroting is echter op kalender-

jaren gebaseerd. De instelling heeft onvoldoende zicht op de aan-

sluiting en verbanden tussen deze twee sturingsinstrumenten. 

Hoewel dit enigszins buiten het bestek van dit onderwerp valt, wijzen 

wij u op het grote belang van een adequaat systeem voor risicoma-

nagement. Binnen de planning- en controlcyclus is een adequaat 

systeem van risicomanagement naast de meerjarenbegroting één van 

de meest wezenlijke beheersingsinstrumenten. 

Werken met scenario’s
Wij horen nogal eens het argument: ‘Ik kan niet in de toekomst kijken, 

er zijn zoveel onzekerheden dat een meerjarenbegroting niet goed is 

op te stellen’. Tot op zekere hoogte begrijpen wij dit argument. Maar 

dit mag nooit de reden zijn om geen beleidsrijke meerjarenbegroting 

op te stellen die als basis fungeert voor uw financiële aansturing. Het 

probleem van onzekerheid, dat zich vooral aan de bekostigingskant en 

de leerlingenprognose voordoet, kunt u ondervangen door met meer-

dere scenario’s te werken. Bijvoorbeeld met een best-, medium- en 

worstcasescenario. Bij de verschillende scenario’s horen dan weer op 

maat toegesneden beheersingsmaatregelen. 

Hulp bij optimaliseren
Samenvattend stellen we dat grote overschotten binnen het onderwijs 

voor een deel veroorzaakt worden door het grillige beleid betreffende 

de bekostiging door de overheid. Dit neemt niet weg dat het goed is 

voor onderwijsinstellingen om kritisch naar zichzelf te kijken en het 

begrotingsproces te verbeteren waar mogelijk. Onze adviezen komen 

voort uit onze onderzoeken naar de kwaliteit van begrotingen van 

onderwijsinstellingen en uit onze bevindingen tijdens onze reguliere 

controles. Van Ree Accountants ondersteunt u graag bij het optima-

liseren van uw interne beheersing in het algemeen. Maar ook bij het 

opstellen van uw begroting. In het bijzonder door een gericht advies 

betreffende de optimalisatie van uw planning- en controlcyclus of het 

uitvoeren van een quick scan op uw begroting. Neem hiervoor contact 

op met uw relatiebeheerder of via het contactformulier van onze web-

site www.onderwijsaccountant.nl. �

Samenvattend stellen we dat 
grote overschotten binnen 
het onderwijs voor een deel 
veroorzaakt worden door het 
grillige beleid betreffende de 
bekostiging door de overheid.
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Het lijkt eenvoudig: medewerkers met ziekteverlof zijn ziek en werken 

niet. Dan nemen ze ook geen vakantieverlof op. Toch blijkt dat dit net 

wat ingewikkelder ligt. Want hoe zit het met het wettelijk minimum 

vakantieverlof als medewerkers dat vanwege ziekte niet op kunnen 

nemen? En hoe werkt het wanneer een medewerker ziekgemeld is, 

maar toch met vakantie gaat? De adviseurs van Dyade Advies doken 

in de wet- en regelgeving om dit precies uit te zoeken.

Regels vakantieverlof
Wettelijk komt het erop neer dat het jaarlijkse minimumrecht op 

vakantie van vier weken met behoud van loon, toekomt aan alle 

werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand en cao. Ook zieke 

werknemers die door hun (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid niet 

hebben gewerkt, hebben volledig recht op deze jaarlijkse minimum-

vakantie. 

Een werknemer in het PO heeft recht op 428 klokuren vakantieverlof 

(bij fulltime dienstverband), waarvan 160 uur wettelijk vakantieverlof 

(artikel 8.1 cao PO 2019-2020), tijdens de schoolvakanties, inclusief 

de algemeen erkende feestdagen. Een eventueel overschot aan ver-

lofrechten dat niet in schoolvakanties opgenomen kan worden, kan 

een werknemer in overleg daarbuiten opnemen. Bij de opname van 

het vakantieverlof worden altijd eerst de wettelijke vakantie-uren van 

het verlofsaldo afgeschreven. 

Toepassing regelgeving
Bij samenloop van ziekteverlof en vakantieverlof, behoudt de mede-

werker het recht op 160 uur van de totaal 428 uur vakantie. Dit bete-

kent dat een werknemer die tijdens het jaar door ziekte minder dan 

160 uur vakantieverlof heeft genoten, 

recht heeft op (het restant van) het wettelijk 

minimum aan vakantiedagen (artikel 7:634 

lid 1 Burgerlijk Wetboek). 

Kortom, de medewerker die als gevolg van 

ziekte niet in staat is geweest om het wettelijke 

vakantieverlof op te nemen, heeft het recht om 

deze dagen later alsnog op te nemen.

De aanspraken op ziekteverlof kunnen beperkt 

worden, bijvoorbeeld door vrijstelling van re-integratieactiviteiten 

in vakanties. Dan mogen de uren waarin de medewerker geen re-

integratieactiviteiten verricht van het wettelijk vakantieverlofsaldo 

afgetrokken worden. Dyade adviseert schoolbesturen bij te houden 

of langdurig zieke medewerkers op vakantie gaan om problemen met 

restanten vakantieverlof te voorkomen. Gaat een zieke werknemer op 

vakantie, dan gaan deze dagen namelijk wel van het verlofsaldo af.

Verlofposter
Bij deze editie van Reeducatief ontvangt u ook de verlofposter die 

door Dyade gemaakt is. Deze poster biedt een compleet overzicht 

van alle verlofregelingen voor het PO en VO, actueel volgens de laat-

ste cao-akkoorden. Dyade Advies helpt u graag met deze en andere 

vraagstukken rondom personeel en organisatie. U kunt dan contact 

opnemen met Wilma Rijndorp (wilma.rijndorp@dyade.nl). �

1 Dyade Advies besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en 

actualiteit van alle gepubliceerde data. Desondanks dragen wij geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen.

Samenloop vakantie- en 
ziekteverlof: hoe zit het?
KAN EEN ZIEKE MEDEWERKER OOK VAKANTIEVERLOF OPNEMEN? 

DYADE ADVIES BOOG ZICH OVER DE CAO PO EN ZOCHT DEZE EN 

ANDERE UITDAGINGEN UIT.1

Gastartikel 
door Dyade

Gastartikel |

Bij deze editie van Reeducatief 
ontvangt u ook de verlofposter 
die door Dyade gemaakt is.

E wilma.rijndorp@dyade.nl

T 0318 67 51 11

door drs. Wilma Rijndorp, Tom de Vries BSc & Eveline van Broekhoven MSc
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door J. (Johan) Berkouwer RA MSc

Wat is het?
Wat verstaan we onder fraude? Een eenduidige definitie is er niet. Wel 

zijn enkele kernbegrippen leidend. Er is sprake van:

• opzettelijk handelen of nalaten,

• te behalen voordeel en

• misleiding

Fraude is terug te vinden in ontvreemding van middelen of in het aan-

passen van informatie. Bij ontvreemding wordt vaak vooral gedacht 

aan geld. Het gaat echter ook om spullen en om tijd. Bij het aanpas-

sen van informatie kan het gaan om verslaggeving naar interne of 

externe belanghebbenden. Voorbeelden van belanghebbenden zijn de 

overheid, subsidieverstrekkers, medezeggenschapsorganen of interne 

toezichthouders. Ook komt dit voor in het aanpassen van output van 

processen zoals onderwijsopbrengsten. 

Bij fraude kunnen zowel het management, het governance-orgaan, de 

werknemers als externen betrokken zijn. Posities van sleutelfunctiona-

rissen in de organisatie zijn het meest vatbaar voor fraude. 

Voorbeelden 
• financiële resultaten beter voorstellen 

• cijfers aanpassen in de cijferadministratie

• fakefacturen versturen

• te rooskleurig rapporteren over de realisatie van het strategisch 

beleidsplan

• loyaliteit van een aannemer misbruiken voor de verbouw van 

een eigen woning

• tentamens met een te ruime marge beoordelen

• uitkomsten van de 360 gradenfeedback van de bestuurder 

manipuleren

• ‘leveranciers’ betalen zonder tegenprestatie

Wie is verantwoordelijk? 
Natuurlijk is de pleger van fraude het meest verantwoordelijk. Als 

iemand fraudeert, ligt dat voor een groot gedeelte buiten de invloeds-

feer van de organisatie en haar management. Wel heeft het manage-

ment de verantwoordelijkheid om de organisatie zo in te richten dat 

het risico op fraude zo laag mogelijk is en de gevolgen ervan zo ver 

mogelijk beperkt blijven. De basis van deze inrichting is te vinden 

in cultuur en gedrag. Daarnaast worden procedures opgesteld en 

controlemaatregelen getroffen. Het intern toezichthoudend orgaan 

dient toezicht te houden op het systeem om risico’s te beheersen. 

Maar alleen een analyse van de risico’s is niet voldoende. Er dient ook 

toezicht gehouden te worden op een effectieve werking van de maat-

regelen om deze risico’s te beheersen. 

Wat doet de accountant?
Ook de accountant heeft een verantwoordelijkheid. Bij een voorval 

met fraude wordt al snel geroepen: ‘Waar was de accountant?’ Maar 

ook de accountant kan niet alle fraude voorkomen. Dat hoeft volgens 

de controlestandaarden ook niet. Maatschappelijk is er echter sprake 

van een verwachting over die verantwoordelijkheid die niet zonder 

meer lijkt aan te sluiten op de werkelijkheid. 

In de beroepsregelgeving wordt een nadere invulling gegeven aan 

de verantwoordelijkheid om fraude, of een vermoeden daarvan, te 

signaleren. Vertrekpunt van een accountantscontrole is een risico-

FRAUDE. EEN BELADEN TERM. ONGRIJPBAAR OOK. GEEN FAVORIET ONDERWERP VOOR BESTUURDERS EN 

CONTROLLERS. VOOR RADEN VAN TOEZICHT EEN ONDERBELICHT THEMA. TERWIJL DE IMPACT GROOT KAN 

ZIJN OP DE FINANCIËN, DE CULTUUR EN HET IMAGO VAN UW ORGANISATIE. NEEM UW VERANTWOORDE-

LIJKHEID. VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

Fraude: 
een lastig thema
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analyse. Hierbij ligt de nadruk op het risico op mogelijke afwijkingen 

in de jaarrekening van een bepaalde omvang (de materialiteit). Eén 

van de oorzaken van deze mogelijke afwijkingen kan fraude zijn. Deze 

materialiteit is afhankelijk van de omvang van de onderwijsinstelling. 

Voor onderwijsinstellingen geeft het onderwijsaccountantsprotocol een 

richtlijn voor deze materialiteit: het laagste bedrag van twee procent 

van de baten of vijf procent van het balanstotaal. De accountant moet 

dus waarborgen dat er geen afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude in de jaarrekening aanwezig zijn. 

Naast het kwantitatief belang zal de accountant ook aandacht heb-

ben voor het kwalitatief belang van fraude. Dit is afhankelijk van de 

inschatting van de accountant, die de factoren met een risico op 

fraude in kaart brengt. Naast kennis van de branche is kennis van de 

onderwijsinstelling hierbij van essentieel belang. De accountant zal 

hierbij ook gebruik maken van uw eigen inschatting van frauderisico’s. 

De accountant zal vervolgens zijn werkzaamheden afstemmen op deze 

frauderisicoanalyse. Vraag uw accountant eens naar de ingeschatte 

risico’s en de werkzaamheden die zijn gedaan. 

Hoe komt het? 
Alhoewel de situaties waarin fraude voorkomt nooit identiek zijn, 

herkennen we wel verschillende factoren:

• er is een concrete aanleiding

• er is een mogelijkheid

• morele obstakels worden weggeredeneerd

Oftewel: motivatie, gelegenheid en rationalisatie, zoals ook blijkt uit 

deze fraudedriehoek. 

De motivatie om te frauderen kan liggen in de financiële omstandig-

heden van de organisatie of van het individu. Ook kan het individu 

een overmatige druk ervaren om aan de verwachtingen van anderen 

te voldoen. De prestaties worden dan beter gepresenteerd dan dat ze 

in werkelijkheid zijn. Ook kan er onvrede in werkrelaties zijn, waardoor 

de redenen toenemen om ‘wraak te nemen’. 

De basis voor de rationalisatie om te frauderen is gelegen in de per-

soonlijke integriteit van het individu. Dat is aan verandering onderhe-

vig. De morele individuele drempel kan worden verlaagd door onvrede. 

Onvrede over de persoonlijke financiële situatie, de relatie met het 

management of over de normen en waarden van de organisatie. 

Gedrag wordt afgezet tegen deze omstandigheden en daarmee goed-

gepraat. 

De basis voor de gelegenheid is afhankelijk van de aard van de activi-

teiten en inrichting van de organisatie. Organisaties met bijvoorbeeld 

veel contant geldverkeer of begeerlijke goederen zijn vatbaarder voor 

fraude. Ook een complexe of instabiele organisatiestructuur met veel 

wijzigingen zorgt voor een voedingsbodem. Veelal schieten echter ook 

de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen 

tekort omdat er teveel wordt gewerkt vanuit vertrouwen. 

Zoals wel blijkt uit deze omschrijvingen hebben de factoren veelal een 

nauw verband met elkaar. Ze versterken elkaar. 

Wanneer is er een verhoogd risico op fraude?
Fraude is vrijwel altijd lastig te onderscheppen. Voorkomen is dan ook 

beter dan genezen. Toch hebben veel organisaties in meer of mindere 

mate te maken met fraude. Factoren die kunnen wijzen op een ver-

hoogd risico zijn te vinden binnen de fraudedriehoek: motivatie, ratio-

nalisatie en gelegenheid. 

De fraudedriehoek 
Ontbrekende of ineffectieve controles

Persoonlijk, financieel en
werk gerelateerd

Kennis, middelen
en ervaring

Persoonlijke integriteit en
organisatiecultuur

Organisatie Interne controleGelegenheid

Bekwaamheid

Motivatie Rationalisatie

Individu Normen en waarden
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Enkele voorbeelden van deze factoren zijn: 

• een gespannen verhouding tussen bestuur en toezichthouders

• te ambitieuze doelstellingen

• financiële problemen van de organisatie of van een individu 

• blindelings vertrouwen 

• bovenmatige belangstelling van het management voor de 

verslaggeving

• hiaten in de processen worden niet opgelost

• veel wisselingen van functionarissen

• doorbreking van maatregelen van interne beheersing

• onvrede in de organisatie

• vaste leveranciers 

Deze voorbeelden zijn nog verder uit te breiden, maar het zal nooit 

volledig zijn. Het zijn ook factoren en signalen maar geen kenmerken. 

Het is dan ook van belang dat u hiervan bewust bent, zonder dat u 

doorslaat in wantrouwen. 

Hoe voorkomt u het? 
Fraude is nooit helemaal uit te sluiten. Dit mag ook nooit het doel 

zijn. In een organisatie waar nooit iets (on)bewust fout gaat, wordt 

namelijk te veel gecontroleerd. Kleine fraudes zijn dan ook niet altijd 

te voorkomen. 

Bewustwording is de eerste stap binnen een organisatie. Hoe gevoelig 

is de organisatie voor fraude? Welke activiteiten zijn er en waar kan 

het misgaan? Hoe is de cultuur van de organisatie? Welke normen en 

waarden zijn kenmerkend? 

Hierbij is het aan te bevelen een frauderisicoanalyse op te stellen. Dit 

kan als onderdeel van uw algemene risicoanalyse, of als een aparte 

analyse. Gezien de complexiteit en gevoeligheid adviseren wij om 

een aparte analyse op te stellen. Van belang is om deze analyse op 

te stellen met een brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie. 

Hierdoor neemt het draagvlak én het bewustzijn toe. 

De volgende onderdelen zullen in deze analyse moeten zijn opgeno-

men:

• een omschrijving van de cultuur voor zover relevant voor fraude-

preventie

• de frauderisico’s die worden onderkend

• de maatregelen die zijn genomen

• de uitkomsten van die maatregelen

• de maatregelen die nog moeten worden genomen 

• het proces van totstandkoming van deze analyse en de plaats 

binnen de planning- en controlcyclus

Voor zowel de beschrijving van de cultuur als voor het onderkennen 

van de risico’s is het raadzaam om de fraudedriehoek als uitgangs-

punt te nemen. Hierdoor komen de relevante elementen aan bod. Bij 

de maatregelen die worden benoemd is het van belang om zowel in 

te gaan op de hard als op de soft controls die zijn getroffen. De uit-

komsten van die maatregelen zijn dan ook niet altijd exact meetbaar. 

Veelal wordt bij het analyseren van risico’s alleen gekeken naar de 

eigen, juridische entiteit. De maatschappelijke opvattingen bij een 

fraudezaak die openbaar komt, houden hier echter veelal geen reke-

ning mee. Daarom is het van belang om ook de risico’s bij gelieerde 

instellingen hierin te betrekken. Denk hierbij ouderverenigingen, 

steunstichtingen en samenwerkingsverbanden. 

De interne toezichthouder dient toezicht te houden op het stelsel om 

risico’s te beheersen. Hiervoor dient zij informatie te krijgen over de 

risico’s die zijn onderkent, de beheersingsmaatregelen en de werking 

hiervan. Het is van belang dat de toezichthouder hierover frequent 

informatie krijgt. Een belangrijk aandachtspunt voor de toezichthou-

der is echter ook of het management dat de frauderisicoanalyse heeft 

opgesteld niet zelf fraudeert. 

Door het uitvoeren van deze frauderisicoanalyse wordt fraude zeker 

niet altijd voorkomen. Wel wordt het bewustzijn vergroot en de kans 

op het voordoen van fraude verkleint. 

En hoe nu verder?
Wij merken vanuit de praktijk dat de laatste jaren het risicobewustzijn 

sterk is toegenomen bij zowel het management als de toezichthou-

ders. Het onderdeel fraude krijgt hierin echter te weinig aandacht. Het 

onderwerp ligt veelal gevoelig. Organisaties die het thema al wel heb-

ben opgepakt, kijken hier positief op terug. Een bespreking en analyse 

geeft bewustzijn en inzicht in de risico’s die worden gelopen. 

Het is dan ook aan te bevelen om dit thema bewuster op de agenda 

te zetten. Analyseer de fraudegevoeligheid, de cultuur en de risico’s. 

Beoordeel vervolgens de maatregelen of bepaal waar die genomen 

moeten worden. �

Om u te ondersteunen organiseren wij binnenkort een webinar over 

dit onderwerp waarin concrete handvatten worden gegeven om 

hiermee aan de slag te gaan. Meer informatie komt in onze digitale 

nieuwsbrief. 

Tip!



<<

Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #08 | 13

Klantinterview |

We blikken terug en vooruit met het hoofd van de afdeling finan-

ciën en beheer Léon van Es en Peter Lamers, de bestuurder van 

Scholengroep Spinoza. Léon is opgeleid in accountancy. Na werkzaam 

te zijn geweest in de retail, stapte hij over naar de non-profit sector. 

Als hoofd financiën en beheer houdt hij zich bezig met financiële en 

organisatorische vraagstukken. ‘In het onderwijs is veel te bereiken,’ 

vertelt Léon. ‘Ik heb veel op mijn bordje. Het is daarbij een voordeel 

dat we korte lijnen hebben en snel kunnen schakelen.’ Peter heeft 

eerder gewerkt bij het ministerie van Financiën, in het mbo en het 

primair onderwijs. Het onderwijs heeft zijn hart: ‘Jonge mensen 

VIER SCHOOLBESTUREN MET SAMEN ACHT SCHOLEN IN 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN DEN HAAG BESLOTEN 

IN 2002 OM ONDER ÉÉN BESTUUR VERDER TE GAAN. DAT 

ZORGDE ERVOOR DAT ONDERWIJSGELD EFFICIËNTER KON 

WORDEN INGEZET. WAAR NODIG KONDEN KRACHTEN WORDEN GEBUNDELD. ELKE SCHOOL BEHIELD HAAR 

EIGEN IDENTITEIT, ZODAT ER VELE KEUZEMOGELIJKHEDEN ZIJN. SAMEN BIEDEN ZIJ ALLE VORMEN VAN 

ONDERWIJS: VMBO (MET LWOO), HAVO, ATHENEUM EN GYMNASIUM. IN TOTAAL HEEFT SCHOLENGROEP 

SPINOZA RUIM ZESDUIZEND LEERLINGEN.  

Spinoza 
We vinden elkaar 
in de no-nonsensecultuur   
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vormen en opleiden om in de veranderende samenleving mee te 

doen, dat doe je voor de toekomst van de wereld.’ Als bestuurder 

weet hij zich daarbij omringd door een team van zeshonderd enthou-

siaste collega’s, zowel docenten als ondersteuners.

Efficiënt werken
Efficiënt werken is van belang voor het onderwijs, vinden Léon en 

Peter. Toen de besturen zich verenigden is kritisch gekeken naar pro-

cessen rondom huisvesting, financiën en personeelszaken. Door effi-

ciënter te werken kan geld worden bespaard. En dat komt ten goede 

aan het onderwijs. Léon merkt op dat er sprake is van bewustwording 

bij schoolleiders over het belang van efficiëntie. De aandacht voor 

digitalisering en professionalisering draagt daaraan bij. Een voorbeeld 

zijn de facturen aan ouders voor kluisjes, uitstapjes en ouderbijdragen. 

Voorheen werden deze per post gestuurd. De financiële administratie 

is nu geautomatiseerd. Hierdoor is dagelijks inzichtelijk wat de stand 

van zaken is. Bovendien bespaart het papier. Een ander voorbeeld zijn 

de begrotingen. In het verleden werd gewerkt met een boekwerk aan 

financiële gegevens. Eens per jaar was dat onderwerp van gesprek. Nu 

worden de cijfers online verzameld en verwerkt. Doordat informatie 

gemakkelijk toegankelijk is, zijn medezeggenschapsraad en school-

leiders beter geïnformeerd. ‘Verstandige beslissingen nemen, bijvoor-

beeld over het inhuren van personeel, kan alleen als je financieel in 

control bent,’ aldus Peter. 

Samenwerking
In samenwerking met Van Ree Accountants is het proces rondom 

de controle van de leerlingenadministratie anders ingericht. De leer-

lingentelling is vier maanden naar voren gehaald. Doordat deze in 

januari wordt afgerond, zijn de dossiers voor de bekostiging eerder 

compleet. Bovendien ligt de piek nu niet meer in de drukke examen-

periode. Afgelopen jaar was hierop een uitzondering. Léon: ‘Het liep 

van beide kanten niet goed. Daarin zijn we open naar elkaar en dat 

komt de samenwerking ten goede. De no-nonsensecultuur, daar vin-

den we elkaar in.’

Een ander onderwerp is de terugkoppeling vanuit DUO. Deze loopt nu 

volledig via accountants. ‘We nemen samen met Van Ree Accountants 

contact op met het ministerie. We willen duidelijk maken dat bij-

voorbeeld correctie van een telefoonnummer niet via de accountant 

hoeft te lopen,” vertelt Peter. Daarbij benadrukken Léon en Peter hoe 

belangrijk de goede klik is die zij hebben met Jaap Bergman, hun rela-

tiebeheerder bij Van Ree Accountants.

Werken in een transparante cultuur ervaren Léon en Peter als uit-

dagend. Binnen de scholengroep is er veel contact. Er is autonomie 

op de scholen, iedere school opereert in de eigen niche. De onder-

steuning van onder meer ICT, personeelszaken en de boekhouding is 

centraal georganiseerd. Léon: ‘We proberen de scholen te ontzorgen, 

zodat ze meer ruimte hebben voor het primaire proces.’ Terugkijkend 

op het afgelopen corona-schooljaar vervolgt hij: ‘De urgentie zorgde 

ervoor dat we elkaar nog meer opzochten. Het is belangrijk bestanden 

centraal vast te leggen. We ontdekten hoe we elkaar nog beter kun-

nen vinden. Doordat schoolleiders frequent overlegden hebben we 

nog meer samengewerkt.”

Visie op onderwijs
‘Het afstandsonderwijs is redelijk goed gelukt,” gaat Peter verder. 

‘We gebruikten Google Classroom en de meeste leerlingen hadden 

al een Chromebook, dus de structuur stond al klaar. De leerlingen 

die geen device hadden, kregen tijdelijk een Chromebook van school. 

Van ouders begreep ik dat de Spinoza scholen in deze periode naar 

verhouding meer deden dan andere scholen. Wel zijn we erg blij dat 

we de leerlingen weer op school hebben, want onderwijs op afstand 

is niet ideaal. Onderwijs is en blijft een sociaal proces.’ Peters overtui-

ging is dat onderwijs gebaseerd moet zijn op vertrouwen. Vertrouwen 

dat je aan docenten geeft. Vertrouwen dat docenten aan leerlingen 

geven. Dat staat wat hem betreft in schril contrast met de overheid 

die van alles voorschrijft. ‘Je kunt niet alles van boven regelen. De 

wetgeving, de rapportages, de regeldruk bij examens en toetsen: al 

deze factoren geven een permanente spanning met het equiperen van 

jonge mensen. De wereld wordt steeds meer concurrerend. De wereld 

verandert continue. We moeten niet opleiden voor het verleden, maar 

leren hoe ze kennis toepassen en hoe ze informatie uit verschillende 

bronnen kunnen combineren. Jongeren gaan banen krijgen die we nu 

nog niet kunnen voorzien. Investeren in onderwijs is daarom cruciaal.’ 

Peter voorziet dat het onderwijs blijft veranderen. Mede door corona 

versnelde het tempo. ‘De ICT-ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart. 

Kijk bijvoorbeeld naar het digitaal en op afstand toetsen. Wat we in de 

periode vanaf de scholensluiting in maart hebben gedaan, dat was vijf 

jaar geleden nog niet mogelijk.’

Léon vat de afgelopen periode samen: ‘We bleken slagvaardig te zijn 

in de onzekerheid. Dankzij onze mentaliteit en organisatiestructuur. 

Dat geeft perspectief. Wij zijn klaar voor de toekomst, wat die ook 

moge zijn.’ �
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Wij zijn klaar voor 
de toekomst, wat 
die ook moge zijn.
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STERK-
ONDERWIJS.NL

>>>>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.

Mail vrijblijvend uw vragen, opmerkingen 

of ondersteuningsverzoeken naar 

secretariaat@sterk-onderwijs.nl, waarna 

Micha Janischka of één van de andere 

collega’s contact met u opneemt. U kunt 

ook het contactformulier invullen op onze 

website www.sterk-onderwijs.nl >>>>>>
Sterk-onderwijs is hét bureau voor het 
onderwijsveld dat integraliteit versterkt 
in uw organisatie. Wij zorgen ervoor 
dat uw organisatie consistent is, met 
aandacht voor uw planning en control.

>Onderwijs

Personeel

Organisatie

Huisvesting

Financïen>
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door Micha Janischka 

E m.janischka@sterk-onderwijs.nl

T 06 4990 2080

Functiebeschrijven en -waarderen dient voor het tot stand brengen 

van verwachtingspatronen t.a.v. functionarissen, met de bijbeho-

rende beloningsverhoudingen. Het samenstel van functies vormt 

gezamenlijk het functieboek en daarmee uw organisatiepiramide. 

Door het aanscherpen van functiebeschrijvingen bereikt u dat 

de gehele organisatie beter gefocust is op uw organisatiedoelen. 

Daardoor kan een functiebeschrijving uw HR-beleid versterken. 

In het onderwijs wordt functiewaardering in beginsel vastgesteld 

door middel van FUWA. Per sector is hiervoor een FUWA-versie 

vastgesteld. De functiebeschrijving dient de beoogde opbrengst 

van uw functionaris weer te geven in taken en verantwoordelijk-

heden. Een belangrijk aspect bij het herijken van het functiebouw-

werk is dat het uw onderwijsorganisatie de gelegenheid geeft om 

zich te beraden. Ondersteunt de samenhang van deze functies 

ons optimaal in ons doel goed kwalitatief onderwijs te leveren, 

waarbij we recht doen aan de randvoorwaarden daartoe? In het PO 

hebben de CAO-partners in 2018 en 2019 veel voorbeeldmateriaal 

opgesteld. In de komende periode zullen de sectoren VO en MBO 

in CAO-verband een actualisering afspreken. Het HBO kent ook dit 

onderwerp als onderhandelaarsafspraak voor de nieuwe CAO. Daar 

is ook vastgesteld dat het systeem FUWA-HBO niet structureel juist 

wordt toegepast.

Aangeboden voorbeeldmateriaal helpt schoolbesturen om snel en 

praktisch tot actuele algemeen aanwezige functiebeschrijvingen te 

komen. Keerzijde daarvan is dat mogelijk geen recht wordt gedaan 

aan verscheidenheid en de wijze waarop uw organisatie een func-

tionaris wil inzetten. Herkenbaarheid in een functie is immers van 

belang voor zowel uw medewerkers als voor het kunnen realiseren 

van uw verwachtingspatroon. Met een beperkte aanscherping is 

een voorbeeldfunctie om te bouwen tot een maatwerkfunctie voor 

uw eigen organisatie.

De termijn voor verplichte actualisering van het functiebouw-

werk PO (OOP en directie) is verlengd tot 1 november 2020. Nog 

niet alle schoolbesturen hebben deze herijking van het functie-

bouwwerk op basis van FUWA-PO afgerond. Zorg dat u spoedig 

actie onderneemt door bijvoorbeeld Sterk-onderwijs in te zetten. In 

het geval u uw functiebouwwerk wilt actualiseren, iemand zitting 

wilt laten nemen in uw interne bezwarencommissie als werkgever-

vertegenwoordiging of als onafhankelijk voorzitter, een A-4 model 

FUWA wilt hanteren of anderszins, kunnen adviseurs van Sterk-

onderwijs u ontzorgen. 

Sterk-onderwijs hanteert strenge kwaliteitseisen. Uiteraard zijn 

al haar FUWA-adviseurs gecertificeerd door de stichting 

Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO). Een kwaliteitscriterium 

dat in de cao PO en VO is vastgelegd ter objectivering van het 

functiewaarderingsresultaat. 

U kunt voor alle FUWA gerelateerde vragen een beroep doen op 

dhr. Micha Janischka via m.janischka@sterk-onderwijs.nl of via 

06 4990 2080. Hij maakt met u een passende afspraak voor uw 

organisatie. �

FUNCTIEBESCHRIJVINGEN EN -WAARDERINGEN BEPALEN UW VERWACHTINGSPATROON 

T.A.V. EEN FUNCTIONARIS. 

Gastartikel 
door Sterk-Onderwijs

De functiebeschrijving dient de beoogde 
opbrengst weer te geven in taken en 
verantwoordelijkheden.

Functiebeschrijvingen ondersteunen 
uw planning en control
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De aanleiding voor het onderzoek betrof de constatering dat het 

publiek eigen vermogen van de onderwijsinstellingen geleidelijk toe-

neemt. Het aanhouden van een financiële buffer is goed en verstan-

dig. Er kunnen zich altijd risico’s voordoen waarvan de impact vooraf 

niet inzichtelijk was, denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis. Maar 

wanneer is er sprake van een te hoge financiële buffer en het onno-

dig oppotten van geld door een onderwijsinstelling? Deze en andere 

vragen vroegen om een duidelijke norm (signaleringswaarde) voor het 

bepalen van de omvang van het publiek eigen vermogen. Minister 

Slob gaf in oktober 2019 aan dat in het voorjaar van 2020 een voor-

stel voor een signaleringswaarde gepubliceerd zou gaan worden. De 

publicatie heeft plaatsgevonden en is gebaseerd op een onderzoek 

met de onderzoeksvraag “Welke signaleringswaarde kan voor alle 

onderwijssectoren een indicatie geven van een bovenmatig publiek 

eigen vermogen bij onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs?”.

Het onderzoek
Het onderzoek bestond uit een digitale uitvraag naar de gereserveerde 

risicobedragen van de onderwijsinstelling, interviews en analyses 

van eerdere soortgelijke onderzoeken. De uitvraag van de digitale 

vragenlijst liet verschillende uitkomsten zien, waarbij de onderzoekers 

constateerden dat de ingevulde risicobedragen bij de voorgeselec-

teerde risicorubrieken niet in alle gevallen overeenstemde met de 

risicoparagraaf in het bestuursverslag. Een andere constatering betrof 

het feit dat er schoolbesturen zijn die risicobedragen reserveren voor 

reguliere onzekerheden, bijvoorbeeld voor kosten van vervanging bij 

ziekte of zwangerschap. Deze risico’s, beschrijft het onderzoek, dienen 

verdisconteerd te worden in de jaarbegroting. De resultaten van het 

onderzoek leidden tot een signaleringswaarde die rekening houdt met 

een drietal onderdelen: de aanschafwaarde van gebouwen, de boek-

waarde van de overige materiële activa en een risicobuffer. 

DE OMVANG VAN DE PUBLIEKE RESERVES VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN IS EEN TERUGKEREND DISCUS-

SIEPUNT IN POLITIEK DEN HAAG1. MAAR WAT IS EEN GEZONDE OMVANG VAN DE RESERVES? DIE VRAAG IS 

NIET EENVOUDIG TE BEANTWOORDEN. HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP HEEFT 

DAAROM AANGEGEVEN EEN NIEUWE SIGNALERINGSWAARDE TE ONTWIKKELEN. OP 29 JUNI 2020 HEEFT HET 

MINISTERIE EEN ‘SIGNALERINGSWAARDE VOOR MOGELIJK BOVENMATIG PUBLIEK EIGEN VERMOGEN VAN 

ONDERWIJSINSTELLINGEN’ GEPUBLICEERD. DEZE SIGNALERINGSWAARDE IS TOT STAND GEKOMEN NA HET 

UITVOEREN VAN EEN ONDERZOEK BINNEN DE GEHELE ONDERWIJSSECTOR2. IN DIT ARTIKEL GAAN WE IN OP 

DE CONCLUSIES VAN DIT ONDERZOEK, DE SIGNALERINGSWAARDE ZELF EN EVENTUELE AANDACHTSPUNTEN 

VOOR DE ONDERWIJSINSTELLING. 

1 Zie ook de grafische weergave van de ontwikkeling van de vermogenspositie van de verschillende onderwijssectoren op pagina 46.
2 Zie het rapport ‘Het detecteren van mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs. 

Is mijn school te rijk? Het 
detecteren van bovenmatig 
publiek eigen vermogen
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De publicatie van de signaleringswaarde
Bij de publicatie van de signaleringswaarde is duidelijk vermeld dat 

de signaleringswaarde geen ‘norm’ is. De uitkomst van de berekening 

wordt gebruikt om toezicht te houden op de doelmatigheid van het 

vermogen. Bij een hoger publiek eigen vermogen dan de signalerings-

waarde volgt een gesprek daarover met het schoolbestuur. Wanneer 

er een goede onderbouwing van het publiek eigen vermogen aanwe-

zig is, is het de vraag of en hoe het geld uiteindelijk wordt besteed. 

Als een goede onderbouwing ontbreekt, zal de Onderwijsinspectie 

vragen en monitoren of afbouw van het eigen vermogen plaatsvindt. 

Schoolbesturen met een hoger publiek eigen vermogen dan de signa-

leringswaarde dienen in het bestuursverslag verantwoording over de 

omvang af te leggen. Met andere woorden, hierbij geldt het ‘comply 

or explain’ principe.

De kans bestaat dat besturen aangeven dat een hoger publiek eigen 

vermogen nodig is voor de bedrijfsvoering. Maar in het onderzoek 

is ook een stresstest verricht. Stel dat het bovenmatig publiek eigen 

vermogen wordt afgeroomd, wat gebeurt er dan met de financiële 

situatie van de instelling? Uit de stresstest is gebleken dat alle instel-

lingen voldoende buffers hebben om aan de verplichtingen te kunnen 

voldoen. Op voorhand geven de uitkomsten van het onderzoek aan 

dat de Onderwijsinspectie diverse handvatten heeft om een goed 

gesprek met het bestuur aan te gaan. 

De berekening
De methodiek van de berekening voor het normatief publiek eigen 

vermogen is voor alle onderwijssectoren gelijk. De berekening is als 

volgt:

Normatief publiek eigen vermogen =
0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa

+ omvangafhankelijke rekenfactor x totale baten

De toelichting op de omvangafhankelijke rekenfactor is 

als volgt:

• 0,05 voor besturen met totale baten groter of gelijk aan €12 

miljoen

• Onder de €12 miljoen loopt de rekenfactor op van 0,05 tot 

uiteindelijk 0,1 bij besturen met totale baten van €3 miljoen

• Voor besturen met totale baten minder dan €3 miljoen 

wordt geen rekenfactor toegepast, maar een vaste 

risicobuffer van €300.000

Voor samenwerkingsverbanden is de 
formule:
0,035 x totale bruto baten, maar minimaal een risicobuffer 

van €250.000

Uit de berekening blijkt dat het privaat vermogen niet wordt meege-

wogen; dat is immers een reserve die niet wordt gevoed met publieke 

middelen. Een ander opvallend punt is dat de berekening voor alle 

onderwijssectoren gelijk is terwijl de risico’s voor het middelbaar 

beroepsonderwijs en hoger onderwijs hoger zijn. Zo is met name de 

wijze van financiering van gebouwen en terreinen voor die instellingen 

riskanter omdat zij normaliter ook het economisch eigendom van de 

gebouwen en terreinen hebben. Bij het rekenvoorbeeld worden enkele 

voorbeelden gegeven die een aandachtspunt vormen voor de onder-

wijsinstelling.

De signaleringswaarde met rekenvoorbeeld
Hierna volgt een voorbeeld van hoe de berekening van het normatief 

publiek eigen vermogen er uit ziet bij het toepassen van onderstaande 

gegevens:

Voorbeeld berekening normatief publiek 
eigen vermogen
Gegevens In Euro

Totaal opbrengsten 18.500.000

Aanschafwaarde gebouwen 1.500.000

Boekwaarde overige materiële vaste activa 1.400.000

Publiek eigen vermogen 4.250.000

Privaat eigen vermogen 500.000

Totaal eigen vermogen 4.750.000

De uitkomst is als volgt:

Uitwerking
 In Euro

0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27 952.500

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa 1.400.000

+ 0,05 x totaal baten 925.000

= normatief publiek eigen vermogen 3.277.500

Werkelijk publiek eigen vermogen 4.250.000

Mogelijk bovenmatige reserves 972.500
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De berekening geeft aan dat het werkelijk publieke eigen vermogen 

hoger is dan het normatief publiek vermogen. Is daarmee echter alles 

gezegd? Of zijn er enkele kanttekeningen te plaatsen? We noemen er 

enkele:

• De aanschafwaarde van gebouwen is in de signaleringsnorm een 

vast onderdeel geworden. Diverse onderwijsinstellingen activeren 

en schrijven groot onderhoud af, maar er zijn ook instellingen 

die een voorziening treffen voor groot onderhoud. In de bereke-

ningswijze wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze twee 

verschillende verwerkingswijze, terwijl dit wel grote impact kan 

hebben. 

• Impliciet wordt uitgegaan van instellingen die volledig (econo-

misch en juridisch) eigenaar zijn van de gebouwen zoals in het 

middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, deze gebou-

wen grotendeels met eigen vermogen financieren. Men neemt 

immers een factor 0,5 van de aanschafwaarde mee en corrigeert 

dit ook nog voor inflatie met een factor 1,27. In veel gevallen zal, 

zekere bij oudere gebouwen, de boekwaarde het bedrag wat uit 

dit deel van de berekening komt naderen of zelfs overschrijden. 

De praktijk is veelal dat gebouwen (deels) met vreemd vermogen 

en niet (volledig) met eigen vermogen gefinancierd zijn. De bere-

keningswijze pakt dus over het algemeen voor instellingen met 

eigen gebouwen op de balans goed uit!

• De risicobuffer is afhankelijk gesteld van de totale baten, terwijl 

die baten toch een heel verschillend karakter kunnen hebben. 

De baten in dit rekenvoorbeeld kunnen betrekking hebben op 

(voornamelijk) rijksbijdragen, terwijl er ook instellingen zijn die 

diverse private inkomstenbronnen hebben, afhankelijk van het 

soort onderwijs dat wordt verstrekt. En niet elke inkomstenbron 

heeft eenzelfde risicoprofiel.

• Het specifieke risicoprofiel van de instelling, zoals al eerder 

genoemd, wordt niet meegenomen in de berekening. Dit bete-

kent dat de berekening gelijk is voor zowel een onderwijsinstel-

ling met laag risicoprofiel als voor een instelling met een hoog 

risicoprofiel, bijvoorbeeld vanwege krimpsituatie. Ook wordt geen 

rekening gehouden met de verschillende (deel)sectoren, waar de 

risico’s heel verschillend kunnen zijn. Het risico van een reguliere 

basisschool zal verschillen van een onderwijsinstelling in het 

speciaal onderwijs.

Naast de kanttekeningen die geplaatst kunnen worden, geeft de 

minister aan dat de signaleringswaarde vooral een aanleiding vormt 

voor een goed gesprek over het aanhouden van het eigen vermogen. 

Mogelijk zegt u: ‘Maar het convenant in 2019 zorgde voor een onver-

wacht positiever resultaat!’ De minister heeft toegezegd dat met deze 

ontwikkeling rekening wordt gehouden.

Adviezen ten aanzien van de risicobuffer
De Onderwijsinspectie gaat het normatief publiek eigen vermogen 

toepassen en bespreken bij de besturen, ook daar waar het vermogen 

onder de norm blijft. Wat de uitkomst van de berekening ook mag 

zijn, de berekening en het normatief publiek eigen vermogen wordt 

onderdeel van de bespreking. 

In de hiervoor opgenomen voorbeeldberekening is een mogelijk 

bovenmatig eigen vermogen gedetecteerd. Maar is dat werkelijk zo? 

Of kan het schoolbestuur aantonen dat er geen sprake is van boven-

matig vermogen? Het antwoord zal gezocht moeten worden in de 

kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse. 

In de bespreking met de Onderwijsinspectie zal daarom ook worden 

stilgestaan bij risicomanagement. De berekende risicobedragen zijn 

namelijk een centraal onderdeel geworden van de berekeningswijze. 

Dit blijkt uit de derde stap in de berekening: de te berekenen risico-

buffer. Daarom adviseren wij u een adequate risicoanalyse op te stel-

len met een doorrekening van het benodigde buffervermogen.

Is er bovenmatig vermogen aanwezig en wat is het 
vervolg
In de brief die aan de Tweede Kamer is gezonden is ook vermeld 

hoeveel schoolbesturen mogelijk een bovenmatig publiek eigen 

vermogen hebben, gemeten over boekjaar 2018. De term ‘mogelijk 

bovenmatig’ is bewust genoemd, omdat de onderbouwing van het 

vermogen van het bestuur nog onbekend is. De totale omvang van 

het mogelijk bovenmatig vermogen in het primair onderwijs wordt 

geschat op €850 miljoen (dat is 60% van alle besturen). Voor het 

voortgezet onderwijs bedroeg dit €244 miljoen (dat is 46% van alle 

We adviseren u 
een adequate risico-
analyse op te stellen 
met een doorrekening 
van het benodigde 
buffervermogen.
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besturen). Nader onderzoek toont verder aan dat er besturen zijn die 

een mogelijk bovenmatig vermogen hebben van meer dan €1 miljoen, 

maar er ook besturen zijn waarbij het meer is dan €5 miljoen. 

In de sector middelbaar beroepsonderwijs is er ook sprake van boven-

matig vermogen. Maar de keuze in financiering van gebouwen, de 

hogere kostprijs van investeringen in activa en de voorziene krimp van 

het leerlingenaantal kan hierin meespelen. Regeren is vooruitzien en 

dat kan een reden zijn dat de instellingen in deze sector voorzichtiger 

omgaan met hun financieel beleid, waardoor er een mogelijk boven-

matig vermogen ontstaat.

Het mogelijk bovenmatig eigen vermogen in de sector hoger onder-

wijs en universiteiten is gering. Wij merken hierbij wel op dat dit voor 

een deel veroorzaakt wordt door de berekeningswijze en de wijze 

waarop de gebouwen hierin meegenomen worden (zie de eerder in dit 

artikel geplaatste opmerkingen hierover). Met name het bestuur, de 

toezichthouder en de medezeggenschapsraad dienen een gesprek aan 

te gaan over het financieel beleid.

Schoolbesturen worden gestimuleerd om het bovenmatig eigen 

vermogen af te bouwen. De schoolbesturen worden verplicht om 

in het jaarverslag verantwoording af te leggen, voor zover het eigen 

vermogen de signaleringswaarde te boven gaat. Goed inzicht in uw 

planning- en controlcyclus, waaronder investeringsplanning, risico-

management en financieel beleid, is een belangrijke randvoorwaarde. 

Daarnaast wordt de vijf procent van schoolbesturen met de hoogste 

overschrijding intensief gemonitord ten aanzien van het financieel 

beleid. 

En mocht het afbouwen van het vermogen niet lukken, dan zal hand-

having gaan plaatsvinden. Maar de voorwaarden voor handhaving 

moeten nog uitgewerkt worden en hiervoor zal waarschijnlijk ook 

aanvullende wetgeving nodig zijn. Daarvoor neemt men de tijd tot het 

jaar 2024 (boekjaar 2023).

Conclusie
Na veel jaren van overleg tussen het ministerie en de sector en na 

introducties van verschillende kengetallen is het moment aangebro-

ken dat een nieuwe signaleringswaarde is bepaald. Het normatieve 

publieke eigen vermogen gaat een centrale rol vervullen in het toe-

zicht van de Onderwijsinspectie op de onderwijssector. Bij de nieuwe 

signaleringswaarde zijn kanttekeningen te plaatsen en er zullen zeker 

situaties zijn waarin deze een verkeerd beeld van de vermogenspositie 

van de individuele instelling oproepen. Het ministerie geeft aan dat zij 

dit onderkent en dat de Onderwijsinspectie per situatie zal beoordelen 

in hoeverre er echt sprake is van bovenmatige publieke reserve. 

Het gevaar is wel groot dat maatschappelijk gezien de uitkomsten van 

de nieuwe signaleringwaarde toch weer tot de nodige onrust leiden. 

De maatschappij, met de politiek voorop, ziet vooral de uitkomsten 

op macroniveau en daarbij worden niet de specifieke omstandigheden 

van de individuele instelling meegewogen. Juist uit deze instelling-

specifieke beoordeling kan blijken dat de signaleringswaarde welis-

waar overschreden wordt, maar dat er daadwerkelijk toch geen sprake 

is van bovenmatige publieke reserves. Deze nuance is in de cijfers op 

macroniveau niet zichtbaar. 

Het onderzoek, de resultaten en de brief aan de Tweede Kamer geven 

stof tot overdenking. De signaleringswaarde is aanleiding tot een 

gesprek met het schoolbestuur, aldus de minister. Wanneer de onder-

zoeksresultaten worden doorgenomen en worden overdacht, kan de 

indruk gewekt worden dat de onderwijssector moet gaan nadenken 

over de volgende vragen. Hoeveel vermogen hebben wij nodig om 

onze activiteiten te kunnen continueren? Welke risico’s zijn geborgd in 

de jaarlijkse exploitatiebegroting en welke in de voorzieningen? En tot 

slot: hoeveel publiek eigen vermogen moeten wij reserveren voor de 

overige risico’s? Het zijn vragen die niet eenvoudig te beantwoorden 

zijn, maar wel aanleiding geven voor goede gesprekken: intern, met 

de Onderwijsinspectie en met uw accountant. Laat u verrassen met 

een gezonde kijk op úw cijfers! �
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Contact
Jofferenlaan 2
8017 HH Zwolle

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

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

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

Arnoud Messelink, 
College van Bestuur CorDeo

Concent:
Adviesbureau voor úw 
onderwijsadministratie

Wilt u gebruikmaken van onze dienstverlening, neem dan gerust contact op met 
directeur Eddie Bleijenburg via 038 423 10 40.
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Wanneer een leerling niet meer op zijn 

plek is op een school, weten school 

en ouders vaak een goede oplossing 

te vinden. Toch lukt dat niet altijd. Het 

komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat 

een school van mening is dat een leer-

ling beter af is in het sbo, maar dat de 

ouders dat niet geschikt vinden voor 

hun kind. Andersom komt trouwens ook 

voor, misschien wel net zo vaak. 

Redenen verwijdering
Het verwijderen van een leerling kan op verschillende gronden. 

Bijvoorbeeld wegens wangedrag van de leerling, wangedrag van de 

ouders of handelingsverlegenheid van de school. Deze laatste reden 

komt het meeste voor. 

Een school is handelingsverlegen als de school niet in staat is de leer-

ling de juiste ondersteuning te geven. Een leerling verwijderen vanwe-

ge handelingsverlegenheid kent bijna altijd een lang voortraject. Vaak 

gaat het om leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, 

die ook gekregen hebben, maar wat onvoldoende hielp. Tijdens dit 

lange traject is vaak nog helemaal niet helder dat de leerling uiteinde-

lijk de school zal verlaten. Toch is het belangrijk om ook in deze fase 

al een goed dossier aan te leggen en stappen goed te doordenken. 

Daarbij is altijd de vraag: wat is er nodig om deze leerling goed onder-

wijs te kunnen geven? 

Verwijderingsprocedure en bezwaar
De verwijderingsprocedure kent een aantal formele stappen. In het 

kort ziet het er als volgt uit: 

• Het bevoegd gezag hoort de leerkracht en de ouders over het 

voornemen tot verwijdering. 

• Er moet een andere school bereid zijn gevonden om de leerling 

toe te laten. 

• Het bevoegd gezag neemt het besluit tot verwijdering. Dit moet 

een goed onderbouwd besluit zijn, dat schriftelijk aan de ouders 

wordt gestuurd.

• De ouders kunnen tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. 

Dit kan bij het bevoegd gezag, maar ze kunnen ook naar de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs gaan, of een kort geding 

aanspannen bij de Rechtbank. 

Vaak gaat aan verwijdering een periode van schorsing vooraf. Ook 

voor een schorsingsprocedure gelden allerlei voorwaarden. Zo kan 

een schorsingsperiode bijvoorbeeld maximaal één week uren, ook 

in de aanloop naar een verwijdering.

Onderbouwing
Een verwijderingsbesluit dat voldoet aan alle procedureregels én dat 

voldoende onderbouwd is, houdt stand bij de Geschillencommissie of 

de Rechtbank. Wat een goed onderbouwd besluit is hangt sterk af van 

de omstandigheden van het geval. In een situatie van handelingsver-

legenheid is het in elk geval noodzakelijk dat de ondersteuningsbe-

hoefte van de leerling goed in kaart is gebracht. Dit wordt vergeleken 

met het Schoolondersteuningsprofiel en het Ondersteuningsplan van 

het Samenwerkingsverband. Het is dus zaak deze documenten actueel 

te houden!

Beslissen de ouders?
Ouders denken soms dat zij zelf mogen beslissen of hun kind op 

school kan blijven. Dat is echter niet het geval. Natuurlijk is het 

belangrijk ouders bij grote beslissingen te betrekken, en als het 

kind individuele begeleiding krijgt hebben ouders hier zelfs instem-

mingsrecht op. Dat ontslaat een school echter niet van haar zelf-

standige beslissingsbevoegdheid, op grond van haar eigen profes-

sionele waarneming en oordeel. Te vaak komt het voor dat scholen 

zich verschuilen achter de wensen van ouders. Daar komt u bij de 

Geschillencommissie of de Rechtbank niet mee weg! 

De werkelijkheid is weerbarstiger dan in dit korte artikel beschreven 

kan worden. Advies nodig? Neemt u gerust contact op! 

www.concent.nl (Renate van der Velde, jurist). �

Een leerling verwijderen. 
Dat wil niemand!   
EEN LEERLING VERWIJDEREN IS EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS. VOOR 

DE SCHOOL, VOOR DE OUDERS EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS VOOR DE 

LEERLING ZELF. NIEMAND ZIT HIEROP TE WACHTEN, MAAR SOMS IS ER 

GEEN ANDERE MOGELIJKHEID. VERWIJDERING: HOE PAKT U DAT AAN? 

Gastartikel 
door Concent
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Methoden van verwerking
Vanaf 1 januari 2019 zijn nog twee methoden voor de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening 

toegestaan:

a. in de boekwaarde van het actief (‘componentenbenadering’: activering van groot onderhoud)

b. via een onderhoudsvoorziening

In het artikel van november 2019 zijn we uitgebreid ingegaan op de voor- en nadelen van beide methoden 

dus dat laten we nu achterwege. Wel noemen we onze conclusie van toen: als het economisch claimrecht 

van de onroerende zaken bij de gemeente ligt, is het aan te bevelen om het groot onderhoud niet te active-

ren, maar te verwerken via een voorziening groot onderhoud. In het primair en voortgezet onderwijs is dit 

meestal het geval. Wanneer achten wij het toepassen van de componentenbenadering, waarbij het groot 

onderhoud geactiveerd wordt, wel een goede verwerkingswijze? Dat is in de situatie dat de rechtspersoon 

IN ONS MAGAZINE REEDUCATIEF VAN NOVEMBER 20191 ZIJN WIJ UITGEBREID INGEGAAN OP DE VERWERKING 

VAN DE KOSTEN VAN GROOT ONDERHOUD IN DE JAARREKENING. EEN WERKGROEP HEEFT IN DE AFGELOPEN 

MAANDEN IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP (OCW) EEN 

NOTITIE OPGESTELD WAARIN DE PROBLEMATIEK VAN DE VERWERKING VAN GROOT ONDERHOUD IN DE JAAR-

REKENING VAN SPECIFIEK HET ONDERWIJSVELD UITGEBREID BEHANDELD WORDT. NAAR VERWACHTING VER-

SCHIJNT DEZE NOTITIE IN HET NAJAAR 2020. IN DIT ARTIKEL GAAN WE DIEPER OP DEZE MATERIE IN, WAARBIJ 

DE NADRUK ZAL LIGGEN OP DE VERWERKING VIA EEN VOORZIENING GROOT ONDERHOUD.  

1 Zie onze website https://www.vanreeaccountants.nl/publicaties/?_sft_tax_branche=onderwijs

Voorziening groot onderhoud  
in de jaarrekening



<<

Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #08 | 25

Inhoudelijk |

die de onderwijsinstelling in stand houdt wel volledig economisch eigenaar is. Dan gelden de bezwaren 

genoemd in ons artikel van november 2019 niet. 

Vorming voorziening groot onderhoud
Veel instellingen hebben in de jaarrekening een voorziening voor groot onderhoud gevormd. Volgens 

de uitleg van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 212 ‘Materiële vaste activa’ en in het bijzonder 

RJ 212.451 en 212.452) moet de voorziening voor groot onderhoud per component en tijdsevenredig 

opgebouwd worden. Het onderstaande voorbeeld geeft weer hoe dit uitwerkt in de praktijk:

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 voor-

ziening als volgt te worden vastgesteld:

Component Onderhoudskosten Looptijd Jaarlijkse Verstreken looptijd Voorziening  
   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 deze methode, maar passen een methode van kostenegalisatie toe. 

Hierbij wordt er niet per component gekeken, maar in totalen per gebouw of zelfs op niveau van de stich-

ting of vereniging. Ook vindt er geen tijdsevenredige opbouw plaats, maar de scholen doteren een zodanig 

bedrag dat er altijd sprake is van een positieve voorziening. Deze methode leidt vaak tot lagere dotaties en 

tot lagere voorzieningen dan bij een juiste toepassing van RJ 212.

Maar wij hebben nog een ander bezwaar tegen de in de praktijk veelal gehanteerde wijze van berekenen. 

Dat is dat men vrij kritiekloos de meerjarenonderhoudsplannen als uitgangspunt neemt voor het vormen 

van de voorziening en niet beoordeelt of deze plannen wel reëel zijn. De meerjarenonderhoudsplannen zijn 

als het goed is opgesteld door deskundigen op het gebied van onderhoud. Nadeel hiervan is dat ze veelal 

een sterk technisch karakter hebben. In de plannen wordt vaak geen rekening gehouden met beleidsmatige 

keuzes die het management maakt ten aanzien van groot onderhoud en huisvesting. Bovendien bevatten 

de meerjarenonderhoudsplannen allerlei zaken die strikt genomen geen groot onderhoud zijn, maar klein 

onderhoud of het karakter hebben van investering. Het is daarom nodig dat er een beleidsrijke vertaling 

komt van het meerjarenonderhoudsplan. Die moet dienen als basis voor de berekening van de voorziening 

groot onderhoud. Daarnaast is het van belang om het groot onderhoud ten opzichte van het klein onder-

houd en investeringen duidelijk afbakenen. Een ander aspect is dat het meerjarenonderhoudsplan een 

voldoende lange horizon heeft, zodat alle onderhoudscomponenten er minimaal eenmaal in voorkomen.
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Afbakening begrip groot onderhoud
De meerjarenonderhoudsplannen omvatten vaak ook uitgaven voor 

klein onderhoud en uitgaven die het karakter van investeringen heb-

ben. Bij de bepaling van de voorziening voor groot onderhoud dient u, 

zoals de naam al zegt, alleen het meerjarig groot onderhoud mee te 

nemen. Daarom is het van belang om tot een goede afbakening van 

het begrip ‘groot onderhoud’ te komen. 

Hierna geven wij enkele handvatten om tot een goede afbakening te 

komen van de drie begrippen:

• klein onderhoud (komt direct ten laste van het resultaat)

• groot onderhoud (loopt via de voorziening groot onderhoud, 

activeren bij toepassing van de componentenbenadering)

• investeringen

Klein onderhoud 
Onderhoudsuitgaven zijn uitgaven die als doel hebben een gebouw in 

dezelfde technische en bouwkundige staat te houden.

Onder uitgaven voor klein onderhoud vallen:

• jaarlijks voorkomende onderhoudsuitgaven

• uitgaven van beperkte omvang

De eerste categorie betreft uitgaven die naar haar aard niet als groot 

onderhoud, maar als klein onderhoud aangemerkt moeten worden. 

Het zijn regelmatig (minimaal jaarlijks) voorkomende onderhouds-

uitgaven zoals het jaarlijks onderhoud van installaties, de jaarlijkse 

termijnen voor onderhoudscontracten e.d.

De tweede categorie betreffen uitgaven die vanwege de geringe 

omvang direct ten laste van het resultaat komen. Dit is meer een 

praktische afweging die slechts een gering effect heeft op het vermo-

gen en resultaat.

Groot onderhoud 
Onder het groot onderhoud vallen niet frequent (in ieder geval 

niet jaarlijks) voorkomende onderhoudsuitgaven, die bovendien de 

gestelde minimumgrens (zie hiervoor) overschrijden. Het gaat hierbij 

om bijvoorbeeld het schilderwerk, vervanging van een dak, voegwerk, 

kozijnen, cv-installatie en dergelijke. Belangrijk hierbij is wel dat vast-

gesteld wordt dat het geen verbetering betreft. Wordt bijvoorbeeld 

besloten om de traditionele verwarmingsinstallatie te vervangen voor 

een duurzame warmtepomp? Dan is er geen sprake van onderhoud, 

maar van een investering die geactiveerd moet worden.

Investeringen 
Investeringen zijn uitgaven die als doel hebben het technisch of 

functioneel verbeteren van een schoolgebouw, dan wel vervangende 

nieuwbouw.

De volgende uitgaven dienen in ieder geval als investeringen aange-

merkt te worden:

• nieuwbouw van een schoolgebouw 

• ingrijpende verbouwing of renovatie 

• functionele verbeteringen aan het schoolgebouw

• duurzaamheidsuitgaven (bijvoorbeeld de aanschaf van zonne-

panelen)

• het verhogen van het uitrustingsniveau van onderdelen van het 

schoolgebouw (bijvoorbeeld het toevoegen van dakisolatie of het 

vervangen van enkel glas door dubbel glas)

• toevoegen van niet reeds in het object aanwezige installaties 

(bijvoorbeeld het ver¬vangen van een cv-installatie door een 

warmtepomp)

Het begrip renovatie levert in de praktijk nog wel eens problemen 

op. De vraag is dan wanneer is er sprake van een renovatie en 

wanneer van groot onderhoud. Van een renovatie, die geactiveerd 

wordt, is sprake als de levensduur van het gebouw door de renovatie 
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aanzienlijk verlengd wordt. Hiervan is sprake als een schoolgebouw 

tech¬nisch en economisch gezien verouderd is. Re¬no¬vatie is erop 

gericht dat bij het schoolgebouw een hedendaagse kwali¬teit tot 

stand komt waar dit in de bestaande situatie niet het geval was. 

Wij merken nog op dat in een aantal gevallen in het primair en voort-

gezet onderwijs de gemeente verantwoordelijk is voor de bekostiging 

van een levensduurverlengde renovatie. Op dit moment is er nog veel 

onduidelijkheid over de vraag wanneer een gemeente verantwoorde-

lijk is voor de renovatie en wanneer het bevoegd gezag van de school. 

Er is wetgeving in voorbereiding die hier meer duidelijkheid over moet 

geven.

Een ander attentiepunt is het rechtmatigheidsvraagstuk betreffende 

huisvestinguitgaven in het primair onderwijs. Dit valt echter buiten 

het bestek van dit artikel. Ook de taakstelling van onderwijsinstelling 

op het gebied van duurzaamheid is van grote invloed op de uitgaven 

op het gebied van huisvesting en onderhoud. Over de financiering van 

deze uitgaven bestaat op het moment van schrijven van dit artikel 

veel onduidelijkheid. Wij gaan daar nu verder aan voorbij.

Beleidsrijke vertaling meerjarenonderhoudsplan
Het beleid betreffende groot onderhoud is een onderdeel van het 

huisvestingsbeleid. Daarom heeft het ook belangrijke raakvlakken met 

het investeringsbeleid betreffende de huisvesting. Om te bepalen wat 

aan groot onderhoud wordt uitgegeven is het van essentieel belang 

dat de instelling een goede visie heeft. Op basis daarvan bepaald zij 

de huisvestingsbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief, om in de 

toekomst het onderwijs overeenkomstig haar beleidsvoornemens te 

kunnen verstrekken. 

Plannen voor vervangende nieuwbouw of renovatie hebben enorme 

impact op de hoogte van de uitgaven voor groot onderhoud. Bij de 

vertaling van het meerjarenonderhoudsplan naar het voorzieningen- 

dotatiebeleid dient met deze huisvestingsplannen rekening gehouden 

te worden. Verwacht u bijvoorbeeld binnen nu en vijf jaar voor een 

pand een allesomvattende en een levensduurverlengde renovatie te 

plegen die grotendeels door de gemeente bekostigd wordt? Dan is 

het niet nodig nog grote dotaties aan de voorziening groot onderhoud 

voor dit pand te plegen. Misschien moet er zelfs wel een deel van de 

voorziening vrij vallen. Op dit moment bestaat er vaak onzekerheid 

over financiële bijdrage van de gemeente aan een renovatie en de 

hoogte daarvan. Er is wetgeving in voorbereiding die deze onzekerheid 

grotendeels weg moet nemen, zodat duidelijk is wanneer de gemeen-

te een renovatie moet bekostigen en wanneer deze voor rekening van 

de onderwijsinstelling komt. Zolang die duidelijkheid er niet is, zal een 

zo goed mogelijk inschatting van de eigen bijdrage van de gemeente 

gemaakt moeten worden.

Een ander aspect is het beleid betreffende de kwaliteit van het groot 

onderhoud. De meerjarenonderhoudsplannen gaan vaak uit van een 

hoge kwaliteit van het onderhoud met bijbehorend kostenniveau. 

Veel instellingen kiezen voor een minder hoog onderhoudsniveau om 

kosten te besparen. Bij zowel het opstellen van het meerjarenonder-

houdsplan als de vertaling daarvan naar de voorziening moet uitge-

gaan worden van een realistisch onderhoudsniveau en realistische 

onderhoudstermijnen. Ze moeten overeenkomen met het beleid dat 

in de praktijk wordt uitgevoerd.

Bij de bepaling van de voorziening moet ook rekening gehouden wor-

den met het gegeven dat bepaalde uitgaven door de gemeente bekos-

tigd worden. Deze uitgaven dienen bij de bepaling van de voorziening 

groot onderhoud buiten beschouwing gelaten te worden.

Stappenplan
Het is nu duidelijk dat het berekenen van een (dotatie aan de) voor-

ziening groot onderhoud geen simpele rekenexercitie is aan de hand 

van een door een bouwkundig adviesbureau opgesteld meerjaren-

Op dit moment bestaat er vaak onzekerheid 
over financiële bijdrage van de gemeente aan 
een renovatie en de hoogte daarvan.

“
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onderhoudsplan. Het vraagt een terdege voorbereiding en doordenking van beleidskeuzes. Hieronder geven 

wij in enkele stappen weer hoe u tot een juiste berekening van de voorziening voor groot onderhoud kunt 

komen:

1. Laat een goed meerjarenonderhoudsplan opstellen, waarin ook het huisvestingsbeleid voor de komen-

de jaren is verwerkt. Om alle onderhoudsuitgaven in samenhang te kunnen bezien en de juiste keuzes 

te maken is het zinvol om wel alle onderhoudsuitgaven die het schoolbestuur daadwerkelijk van plan 

is te gaan uitvoeren op te nemen in het plan. In het plan dient echter wel onderscheid gemaakt te 

worden tussen de diverse categorieën en dienen deze goed zichtbaar gemaakt te worden, namelijk: 

het jaarlijks onderhoud, lopende onder¬houds¬¬con¬trac¬ten en groot onderhoud. Alleen het groot 

onderhoud is immers van belang voor de bepaling van de voorziening.

2. Het plan dient minimaal jaarlijks voor de korte termijn geactualiseerd te worden mét de gebruiker. 

Dit zal veelal een locatiedirecteur zijn, al dan niet terzijde gestaan door een (intern) deskundige op 

het gebied van onderhoud. De gebruiker kan bepalen wat echt nodig is en wanneer het onderhoud 

uitgevoerd moet worden. Ook zal vastgesteld moeten worden welk onderhoud uitgesteld is, zodat dit 

alsnog meegenomen kan worden in de berekening van de voorziening.

3. Periodiek (minimaal eenmaal in de vijf jaar) moet er een schouw plaatsvinden door een deskundige 

en moet er een volledig geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan opgesteld worden. Dit plan dient 

een voldoende lange horizon te hebben, zodat alle onderhoudscomponenten er minimaal eenmaal in 

voorkomen. 

4. Op basis van bovenstaande stappen berekent u de gewenste voorziening en de dotatie daaraan. 

Verder geven wij u de volgende aandachtspunten mee:

• Zorg dat de gerealiseerde uitvoering van het plan regelmatig, minimaal jaarlijks, wordt geëvalueerd. 

Vergelijk de gerealiseerde uitvoering met het plan en pas zo nodig de voorziening hierop aan.

• Bepaal voor de komende vijftien jaar welke beleidskeuzes u maakt met betrekking tot de huisvesting. 

Verwerk deze beleidskeuzes in uw meerjarenonderhoudsplan c.q. de voorziening. Als u bijvoorbeeld 

van plan bent binnen vijf jaar het pand af te stoten, dan heeft dit effect op de voorziening. 

• Het zicht op de periode na vijftien jaar is zeer beperkt. Richt u bij het verwerken van uw beleidskeuzes 

vooral op de eerste vijftien jaar, maar neem de jaren erna wel mee in het meerjarenonderhoudsplan.

Wacht niet te lang met de voorbereidingen voor het vormen van een voorziening groot onderhoud over-

eenkomstig de uitleg die de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving daaraan geeft. Doe dit op een beleidsrijke 

wijze. Wij verwachten dat de notitie van de werkgroep groot onderhoud van het OCW en de Raad voor de 

Jaarverslaggeving nog dit jaar verschijnt, zodat u ermee aan de slag kunt. De overgangstermijn, die vermoe-

delijk verlengd gaat worden, kunt u gebruiken om op een zorgvuldige wijze de voorziening groot onderhoud 

te berekenen en het dotatiebeleid vorm te geven. �
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door A. (Arjen) van der Plas RA MSc

Risico’s en kansen van een 
penvoerder bij subsidies 

Actualiteit subsidieregelingen
De uitvoering van veel al dan niet geoormerkte subsidieregelingen is door het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap belegd bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Een blik op de 

verschillende subsidietrajecten die de dienst aanbiedt, maakt al snel duidelijk dat omvangrijke subsidies 

veelal niet meer één op één worden verstrekt. Het vormen van allianties, waarbij verschillende partners 

uit zowel het onderwijsveld als het bedrijfsleven en de overheid de krachten bundelen, is een veel voor-

komende voorwaarde. Met de subsidie tegemoetkoming opleidingsscholen (po en vo) en het Regionaal 

Investeringsfonds mbo zijn veel instellingen al even bekend. Recent kwamen daar echter ook de subsidies 

regionale aanpak lerarentekort (po en vo), sterk techniekonderwijs (vo), subsidie leerlingendaling voortgezet 

onderwijs en de subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs 

(po, vo, mbo en hbo) bij. Veel subsidieprojecten komen voort uit maatschappelijke thema’s die met maat-

werk in de regio effectief kunnen worden aangepakt. Samenwerken is hierbij het credo. Dan pas wordt het 

geheel meer dan de som van de delen. Ook binnen het wetenschappelijk onderwijs worden, met name door 

de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, veel subsidies verstrekt aan samenwerkings-

partners, waarbij sprake is van hoofd- en medeaanvragers en de hoofdaanvrager als penvoerder optreedt. 

Risico’s
Het zijn van penvoerder brengt verantwoordelijkheden met zich mee. U bent het aanspreekpunt voor de 

subsidieverstrekker en verantwoordelijk voor de informatievoorziening richting de partners. Daarnaast ligt 

WIJ KOMEN HET BIJ ONZE KLANTEN STEEDS VAKER TEGEN. GESUBSIDIEERDE PROJECTEN WAARBIJ SPRAKE 

IS VAN SAMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE PROJECTPARTNERS EN ÉÉN VAN DE PARTNERS OPTREEDT 

ALS PENVOERDER. EEN PRAKTISCHE SAMENWERKINGSVORM VOOR ZOWEL SUBSIDIEVERSTREKKER ALS PART-

NERS EN EEN EFFECTIEVE MANIER OM SAMENWERKING IN DE REGIO OF BINNEN SPECIFIEKE EXPERTISE- OF 

ONDERZOEKSGEBIEDEN TOT STAND TE LATEN KOMEN. ALS PENVOERDER HEEFT U EEN BIJZONDERE POSITIE 

BINNEN EEN PROJECT. U BENT ALS PENVOERDER DE ‘SPIN IN HET WEB’. DE PENVOERDER HEEFT VAAK EEN 

VOORTREKKERSROL BIJ DE PLANVORMING EN KAN RICHTING GEVEN AAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT. 

TEGELIJKERTIJD BRENGT HET ZIJN VAN PENVOERDER OOK ALLERLEI VERANTWOORDELIJKHEDEN EN ADMINI-

STRATIEVE LASTEN MET ZICH MEE. IN DIT ARTIKEL ZETTEN WIJ DE AANDACHTSPUNTEN VOOR U OP EEN RIJ.
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de verantwoordelijkheid voor de rechtmatige besteding en verantwoording van de subsidie in belangrijke 

mate bij de penvoerder. Dat vraagt van u dat u zich grondig verdiept in de eisen die worden gesteld aan de 

subsidieaanvraag en de subsidievoorwaarden waar de samenwerkingspartners in de uitvoering aan dienen 

te voldoen. Ook gedurende de projectperiode vraagt dit om alertheid. Zo moeten voortgangsrapportages 

en de eindverantwoording tijdig worden ingediend en wijzigingen in de projectbegroting aan de subsidie-

verstrekker worden voorgelegd. Het niet of onvolledig kunnen realiseren van de projectdoelstellingen vraagt 

om afstemming tussen de samenwerkingspartners en de subsidieverstrekker. In de praktijk is het een veel-

gemaakte inschattingsfout dat subsidievoorwaarden pas bij het indienen van de verantwoordingsinformatie 

worden doorgenomen. Een onrechtmatige besteding of het niet naleven van subsidievoorwaarden is ach-

teraf vaak niet meer te repareren. 

Ook juridische aspecten kunnen een risico zijn. Wat is uw positie als penvoerder wanneer de subsidie deels 

of zelfs geheel moet worden terugbetaald? Wie is verantwoordelijk als de vereiste cofinanciering niet wordt 

gerealiseerd? Vraagstukken waar u als penvoerder over moet nadenken. Niet voor niets is bij veel subsidie-

regelingen een samenwerkingsovereenkomst dan ook een verplichting. In een samenwerkingsovereenkomst 

worden afspraken vastgelegd tussen de verschillende samenwerkingspartners. Deze overeenkomst wordt 

ondertekend door alle betrokken partners. Subsidieverstrekkers stellen hier in de praktijk vaak sjablonen 

voor ter beschikking. Maar u doet er verstandig aan goed na te denken over de zaken die u hierin wilt vast-

leggen en u hierbij eventueel juridisch te laten bijstaan. Om u een voorbeeld te geven: kan de subsidiever-

strekker onterecht bestede subsidie terugvorderen bij de penvoerder, ook al ligt de oorzaak hiervan bij één 

van de samenwerkingspartners? Uit de jurisprudentie blijkt dat de specifieke inhoud van de subsidieregeling 

van invloed kan zijn op het beantwoorden van deze vraag1. 

Als penvoerder dient u in uw liquiditeitsprognose rekening te houden met de aan de subsidie gerelateerde 

in- en uitgaande geldstromen. U doet er verstandig aan de uitbetaling van voorschotten of declaraties aan 

de samenwerkingspartners goed af te stemmen op de subsidiebevoorschotting door de subsidieverstrekker. 

Wanneer de subsidieverstrekker de slottermijn pas uitkeert na vaststelling van de subsidie kan het tevens 

verstandig zijn een vergelijkbare afspraak ook te maken met de samenwerkingspartners. U wilt voorkomen 

dat u als penvoerder de slottermijn niet ontvangt, terwijl u de subsidie wel volledig heeft uitgekeerd aan de 

samenwerkingspartners.

Ten slotte brengt het zijn van penvoerder administratieve lasten met zich mee. Veelal wordt een grote bijdrage 

van u als penvoerder gevraagd in het opstellen van de verantwoording richting de subsidieverstrekker. 

Daarvoor is het van belang dat de projectadministratie op orde is. Bestedingen, ook die van de samen-

werkingspartners, moet u onderbouwen aan de hand van betaalbewijzen of facturen. Afhankelijk van de 

subsidievoorwaarden, dient ook de personele inzet aangetoond te worden met bijvoorbeeld inzetverklarin-

gen of loonstaten. Dat vraagt discipline en capaciteit van uw administratie. De accountantscontrole op de 

eindverantwoording inclusief de rechtmatige besteding van de subsidie wordt in de regel bij de penvoerder 

uitgevoerd. Schakel daarom tijdig met uw accountant over de aandachtspunten en maak afspraken over de 

vereiste dossiervorming, zodat de accountantscontrole efficiënt kan verlopen.

Kansen
U vraagt zich wellicht af of het zijn van penvoerder verstandig is. Vanwege de hierboven beschreven risico’s 

bent u mogelijk geneigd hiervoor ‘vriendelijk te bedanken’ en laat u dit graag over aan één van de andere 

1 Uitspraken College van Beroep voor het bedrijfsleven: ECLI:NL:CBB:2014:217 en Raad van State 2 oktober    
  2013, AB 2014/31
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partners. Het is dan ook van belang dat u zich bewust bent van de andere kant van de medaille, de kansen, 

want die zijn er zonder meer. 

Samenwerking komt soms moeizaam tot stand. Aangezien samenwerking een voorwaarde is om voor sub-

sidie in aanmerking te komen kan dat betekenen dat subsidies worden misgelopen. Na de eerste beoorde-

lingsronde van de regioplannen voor sterk techniekonderwijs beschikte 33 van 78 regio’s bijvoorbeeld nog 

niet over een goedgekeurd plan2. Ook zien wij bij veel van onze klanten dat de in 2019 ontvangen subsidie 

voor regionale aanpak van het lerarentekort nog slechts beperkt of helemaal niet is besteed. Als penvoeder 

kunt u een ‘katalysator’ zijn in de totstandkoming van de samenwerking tussen de verschillende partners. 

Het zijn van penvoerder komt niet zelden voort uit een combinatie van intrinsieke motivatie van de pen-

voerder enerzijds en noodzaak anderzijds. Immers, zonder penvoerder is er ook geen subsidie. 

Naast de noodzaak dat één van de partners zich als penvoerder opwerpt om als samenwerkingsverband 

überhaupt voor subsidie in aanmerking te komen, biedt het zijn van penvoerder ook andere kansen. De 

penvoerder is aanspreekpunt voor de subsidieverstrekker en kan vanuit deze positie vaak zijn stem laten 

horen in verschillende gremia. Het biedt de mogelijkheid problematiek, die de penvoerder in de praktijk 

waarneemt, voor het voetlicht te brengen bij de verschillende stakeholders en deze problematiek op de 

maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Juist wanneer u een uitgesproken visie heeft kan het inte-

ressant zijn om als penvoerder op te treden. Als u wilt meebeslissen moet u immers aan tafel zitten. 

De penvoerder neemt veelal ook het voortouw in het vormgeven van de projectorganisatie. Heeft u ver-

trouwen in de kwaliteit van uw projectmanagers en uw bedrijfsvoering goed op orde? Dan biedt het zijn 

van penvoerder zeker kansen. Als u het initiatief neemt vermijdt u dat u zich in een afhankelijke positie 

manoeuvreert. U bent in belangrijke mate zelf aan zet bij het maken van afspraken tussen de samenwer-

kingspartners waardoor u ook meer invloed heeft op de inhoud van deze afspraken. U heeft goed zicht op 

de projectadministratie omdat u daar zelf verantwoordelijk voor bent. Ook kunt u, uitgaande van de kracht 

van uw projectorganisatie, zelf bijdragen aan de doelmatige en rechtmatige besteding en verantwoording 

van de subsidie. Daarmee voorkomt u dat u bij het vaststellen van de subsidie voor onaangename verras-

singen komt te staan. 

Conclusie
Overweegt u op te treden als penvoerder bij een subsidieproject? Realiseert u zich dan goed wat de risico’s 

en kansen zijn. Voorkom dat u wordt verrast door de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt. 

Maar bent u zich bewust van deze verantwoordelijkheden en zorgt u dat u de risico’s in beeld heeft? Dan 

biedt het zijn van penvoerder u de gelegenheid om de regie te nemen, samenwerking tot stand te brengen 

en de gezamenlijke doelstellingen binnen het subsidieproject zo optimaal mogelijk te realiseren.

2 NRO onderzoeksrapport ‘Analyse van de regioplannen Sterk Techniekonderwijs’, SEO-rapport nr. 2020-31

De penvoerder neemt veelal ook het voortouw in het vormgeven 
van de projectorganisatie. Heeft u vertrouwen in de kwaliteit van 
uw projectmanagers en uw bedrijfsvoering goed op orde? 
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En door de tekorten staat het onderwijzend personeel bij veel 

besturen onder druk (urgentie). Tijd om te kijken wat de status van 

HRM in het onderwijs is aan de hand van het onderzoek van Kantar 

in opdracht van IJK.

Belangrijke thema’s
HRM’ers in het onderwijs hebben duurzame inzetbaarheid & 

werkgeluk en opleiding & ontwikkeling tot de belangrijkst thema’s 

gebombardeerd. 

Ook strategische personeelsplanning en de ‘basis op orde’ blij-

ken belangrijke onderwerpen. Ondanks dat maar bij 17% van de 

scholen het personeelstekort de komende jaren niet oploopt, is er, 

volgens bijna de helft van de ondervraagde HRM’ers, te weinig aan-

dacht voor personeelsplanning.

Opvallend is dat HRM’ers recruitment & employer branding minder 

belangrijk vinden dan de eerder genoemde thema’s. Wat niet weg 

neemt dat nog steeds meer dan de helft van de HRM’ers vindt dat 

employer branding onderdeel moet zijn van het HRM-beleid. 

Waar liggen de kansen?
Het toegenomen belang van HRM in het onderwijs maakt het zet-

ten van stappen in de organisatie hopelijk wat eenvoudiger. Welke 

kansen zien de experts van IJK voor de komende jaren?

• Digitalisering van opleiding en ontwikkeling – registreer en 

monitor de ontwikkeling van je medewerkers

• Meer inzicht – ga pro-actief aan de slag met HR analytics

• Duurzame onboarding – heb oog voor de harde én zachte 

kant van het onboardingsproces

• Employer branding en recruitment – je krijgt maar één kans 

voor een goede eerste indruk 

Doelen en ambities
IJK realiseert doelen en ambities op gebied van HR en bedrijfsvoe-

ring in het onderwijs. Het door Kantar TNS uitgevoerde onderzoek 

geeft interessante inzichten. Deze helpen jouw schoolbestuur bij 

het definiëren van de koers voor de komende jaren. 

Benieuwd naar de volledige uitgave? 

De mini publicatie is kosteloos aan te vragen via 

www.ijk.nl/hrminhetonderwijs. �

Onderzoek naar HRM 
in het onderwijs

HRM WON IN HET ONDERWIJS DE AFGELOPEN JAREN ZOWEL AAN RELEVANTIE ALS 

URGENTIE. HET IS NU EENMAAL DE SLEUTEL TOT HET BELANGRIJKSTE MENSELIJKE 

KAPITAAL VAN HET ONDERWIJS: HET ONDERWIJZEND PERSONEEL (RELEVANTIE). 

Gastartikel 
door IJK

E  info@ijk.nl 

T 0492 50 66 60

door IJK

IJK realiseert doelen en ambities 
op gebied van HR en bedrijfsvoering 
in het onderwijs. 
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Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 werken 

scholen voor po en vo met elkaar samen aan passend onderwijs. 

De eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke inrichting van de 

samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op de eisen die ook gelden 

voor andere onderwijsorganisaties. Zo is in de wet opgenomen dat 

er rechtmatig bestuur en beheer is en intern toezicht op het bestuur. 

Daarnaast is beschreven dat sprake moet zijn van een functionele 

of een organieke scheiding tussen de functies van bestuur en intern 

toezicht en dat het interne toezicht onafhankelijk functioneert van het 

bestuur. Verder moet sprake zijn van een ondersteuningsplanraad die 

functioneert als medezeggenschapsorgaan. 

In het rapport van de Monitorcommissie Goed Bestuur primair onder-

wijs1 wordt gesteld dat in het maatschappelijke en politieke debat 

vraagtekens worden gezet bij het daadwerkelijk onafhankelijk functio-

neren van het interne toezicht van de samenwerkingsverbanden. Het 

ongenoegen van de politiek wordt gevoed door het rapport van de 

Algemene Rekenkamer2 waarin wordt geconcludeerd dat het ondui-

delijk is hoe de middelen van de samenwerkingsverbanden besteed 

worden. Ook in het Eindrapport evaluatie passend onderwijs3 wordt 

gesteld dat over de doelmatigheid van de bestedingen geen conclusie 

te trekken valt. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat in het 

meest recente regeerakkoord uit 2017 is opgenomen dat onafhanke-

lijk toezicht op de samenwerkingsverbanden wordt gerealiseerd. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen periode ook 

onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het interne toezicht 

bij samenwerkingsverbanden. De conclusie van de Inspectie is4 dat 

hoe onafhankelijker het interne toezicht is ingericht, dus met meer 

externe leden van het interne toezichtsorgaan die niet verbonden 

zijn aan één van de aangesloten scholen, hoe beter de governance 

functioneert. Samenwerkingsverbanden met alleen externe leden in 

het intern toezicht hebben hun interne toezicht het meest ontwikkeld. 

Samenwerkingsverbanden met een onafhankelijk lid of onafhankelijk 

voorzitter hebben de governance over het algemeen aardig ontwik-

keld, maar laten nog de nodige ruimte voor verbetering, aldus de 

Inspectie. 

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

1 Richting meer onafhankelijk toezicht bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Monitorcommissie Goed Bestuur, PO-raad, 
  december 2017.
2 Verantwoordingsonderzoek OCW 2016, Algemene Rekenkamer, mei 2017.
3 Evaluatie passend onderwijs, Eindrapport, Kohnstamm Instituut, mei 2020.
4 Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, februari 2020.

HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP HEEFT DE LAATSTE TIJD EXTRA AANDACHT 

VOOR DE GOVERNANCE BINNEN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS. OOK DE INSPECTIE 

VAN HET ONDERWIJS MAAKT IN HAAR RAPPORTAGES HIER HERHAALDELIJK OPMERKINGEN OVER EN DWINGT 

BIJ SOMMIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN EEN WIJZIGING VAN DE INRICHTING VAN DE GOVERNANCE-

STRUCTUUR AF. 

Inrichting goed bestuur 
bij samenwerkingsverbanden
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Deze laatste conclusie wordt getrokken vanwege een voorstel waar-

mee de PO-raad en VO-raad mee hebben ingestemd naar aanleiding 

van het rapport van de Monitorcommissie. Eén van de aanbevelingen 

van de Monitorcommissie was om de meerderheid van de leden van 

het intern toezichthoudend orgaan te laten bestaan uit onafhankelijke 

leden. Vanuit het overleg tussen de brancheorganisaties en hun leden 

kwam als reactie dat onafhankelijk toezicht gerealiseerd zou worden 

in de vorm van minimaal één onafhankelijk lid. Minister Slob noemde 

dit in januari 2019 nog ‘een goede inzet om het toezicht meer 

onafhankelijk te maken’. Hoewel dit geen enthousiaste reactie 

genoemd kan worden, geeft het Evaluatierapport passend onderwijs 

aan dat, hoewel samenwerkingsverbanden verschillende keuzes 

maken over de inrichting van het interne toezicht, er geen aanwijzin-

gen zijn dat de ene keuze beter uitwerkt dan de andere. Het onder-

wijsveld ervaart de politieke discussies hierover zelfs als een gebrek 

aan vertrouwen en een illustratie dat politici het soms moeilijk vinden 

om verantwoordelijkheden over te dragen en lokale beleidsvrijheid te 

accepteren. 

Vereniging of stichting
Samenwerkingsverbanden zijn opgericht met als doel om te zorgen 

voor onderwijs dat passend is. Dat gaat echter niet zonder samen-

werking met de scholen. Deze samenwerking dient echter het belang 

van individuele scholen te overstijgen en moet zich focussen op het 

gezamenlijke doel. De schoolbesturen kunnen echter wel aangemerkt 

worden als de eigenaren van het beleid van de samenwerkingsverban-

den. De vraag die zich nu voordoet is op welke manier de inrichting 

van de governance op een goede manier ingericht kan worden. Bij de 

uitwerking hiervan maakt het verschil of het samenwerkingsverband is 

opgericht in de vorm van een stichting of vereniging. 

Bij de vereniging kan het intern toezichthoudend orgaan de leden-

vergadering zelf zijn, of een commissie die door de ledenvergadering 

wordt ingesteld en waarvan zij de leden benoemen, al dan niet 

gedeeltelijk uit hun midden. Ook kan gekozen worden voor een apart 

toezichthoudend orgaan in de vorm van een raad van toezicht, waar-

van de leden worden benoemd door de ledenvergadering. Bij een 

stichting kan gebruik gemaakt worden van een one-tier board of een 

two-tier board. Bij een one-tier board is sprake van een bestuurlijk 

orgaan waarin toezichthoudende en uitvoerende leden beiden deel 

van uitmaken. Bij een two-tier board is sprake van een organieke 

scheiding tussen deze functies en is een aparte raad van toezicht 

ingesteld. 

Veel samenwerkingsverbanden zijn gestart in de vorm van een stich-

ting met een raad van toezicht die bestaat uit vertegenwoordigers 

van alle aangesloten schoolbesturen, tenzij het schoolbestuur al een 

bestuurder leverde. Op het moment dat de schoolbesturen besluiten 

om het interne toezicht op een andere wijze in te gaan richten met 

een kleinere raad die geheel of deels bestaat uit externe leden, ont-

staat de situatie dat het hen ontbreekt aan een orgaan waarin het 

eigenaarschap van het beleid is belegd. Dat is juist het gebied waarop 
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de schoolbesturen invloed op willen hebben. De vereniging kent voor 

dergelijke situaties altijd nog de ledenvergadering als hoogste orgaan 

met ook zeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Dit kan 

voor stichtingen een reden zijn om de rechtsvorm om te zetten in een 

vereniging. Een andere oplossing is het instellen van een deelnemers-

raad waarin het eigenaarschap van het beleid is geborgd. Wel geldt 

dat een deelnemersraad nooit net zoveel bevoegdheden kan hebben 

als een ledenvergadering. Hierbij blijft wel de vraag of deze vorm van 

intern toezicht voldoende onafhankelijk is omdat het interne toezicht 

de beleidskeuzen wellicht niet kan overrulen. Het interne toezicht kan 

wel ernstig waarschuwen dat het beleid onuitvoerbaar of onbetaal-

baar is en/of goedkeuring aan de begroting onthouden. In het ultieme 

geval kan het intern toezicht aftreden. 

Onderscheid tussen beleid en bedrijf
Om aan de ene kant recht te doen aan het eigenaarschap van de bij 

het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen en aan de 

andere kant aan de hedendaagse eisen met betrekking tot governance 

en goed intern toezicht, is het mogelijk om het toezicht te splitsen 

in twee onderdelen: toezicht op het beleid en toezicht op het bedrijf. 

De ledenvergadering bij een vereniging of de deelnemersraad bij een 

stichting oefent het eigenaarschap uit over het beleid. Dat orgaan 

legt het toezicht daarop niet weg bij een commissie van toezicht of 

raad van toezicht, maar bespreekt onderling de doelmatigheid van de 

aanwending van de middelen die van het samenwerkingsverband zijn 

verkregen. 

Het toezichthoudend orgaan houdt intussen toezicht op alle aspecten 

van de bedrijfsvoering zoals het functioneren van de organisatie, het 

werkgeverschap van het bestuur en de efficiency in de uitvoering van 

het beleid. Bij het toezicht op de inhoud van het beleid beperkt het 

toezichthoudend orgaan zich tot vragen zoals: past het beleid binnen 

de wettelijke kaders, zijn interne procedures bij de totstandkoming 

van het beleid juist gevolgd (medezeggenschap), is het beleid uitvoer-

baar en betaalbaar? Het toezichthoudend orgaan blijft op afstand van 

de inhoud van het beleid. De ledenvergadering of de deelnemers-

raad blijft op haar beurt op afstand bij de bedrijfsvoering en laat dit, 

behoudens wettelijke taken van de ledenvergadering bij de vereniging, 

geheel over aan de commissie van toezicht of de raad van toezicht. 

Er kan nog wel sprake zijn van samenwerking tussen beide organen 

op het gebied van verantwoording. Linksom of rechtsom zal ten slotte 

verantwoording aan het maatschappelijk verkeer afgelegd moeten 

worden van het gevoerde beleid. De ledenvergadering of de deelne-

mersraad kan er echter ook voor kiezen om dit geheel over te laten 

aan de commissie van toezicht of de raad van toezicht. 

Onafhankelijk voorzitter
Zoals hierboven al benoemd kiezen steeds meer samenwerkingsver-

banden er voor om een onafhankelijke voorzitter te benoemen. Vaak 

is dat een dubbelfunctie in die zin dat deze persoon zowel voorzitter 

is van de ledenvergadering of deelnemersraad, als van de commissie 

van toezicht of raad van toezicht. In de meeste situaties wordt ervoor 

gekozen om deze voorzitter geen stemrecht te geven zodat deze 

‘boven de partijen’ kan staan. Als met deze invulling recht gedaan zou 

worden aan de minimale mate van onafhankelijk toezicht zou deze 

voorzitter echter ook stemrecht moeten hebben. 

Dit artikel is voor een groot deel gebaseerd op en ontleent aan het 

artikel van W.D. van Leeuwen en M. Baak, Vormgeven aan governance, 

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, in: Goed Bestuur & 

Toezicht 3 2019.
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JAN JACOB VAN DIJK IS VOORZITTER VAN HET COLLEGE 

VAN BESTUUR VAN COG TE EDE. COG BEHEERT EEN ROC 

(ROC A12) EN ENKELE SCHOLEN VOOR VOORTGEZET 

ONDERWIJS. JAN JACOB VAN DIJK GEEFT IN DIT INTER-

VIEW ZIJN VISIE OP DE ONTWIKKELINGEN IN ZOWEL 

HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (MBO) ALS HET 

VOORTGEZET ONDERWIJS (VO). 

Christelijke Onderwijsgroep (COG)
Jan Jacob van Dijk     



>>

| Reeducatief. November 202038

| Klantinterview

Kunt u kort iets vertellen over COG? 
‘COG staat voor Christelijke Onderwijsgroep. Het is de overkoepelende 

stichting van vier scholen voor voortgezet onderwijs en drie voor mbo 

in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Elke school heeft haar eigen 

karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. 

De algemene christelijke levensbeschouwing is onze bron van inspira-

tie. Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt. We delen ken-

nis. We leren met en van elkaar door scholing, intervisie en informeel 

leren. Samen maken we ons onderwijs. Dat bieden we op verschillen-

de niveaus: van vmbo tot gymnasium+, mbo, volwassenenonderwijs, 

bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten. Kortom: onderwijs voor een 

leven lang leren.’ 

Voor welke belangrijke uitdagingen staat 
COG – mbo de komende jaren?
‘Een grote uitdaging voor het mbo en COG is op een andere manier 

het onderwijs gaan verzorgen. Dat betekent bijvoorbeeld praktijklessen 

op school en theorielessen op afstand. Verder moet het mbo op korte 

termijn nog twee regelingen implementeren: Om- her- en bijscholing en 

Een Leven Lang Ontwikkelen. Het is voor het mbo een enorme uitdaging 

om in het kader van Om- her- en bijscholing de juiste pakketten aan te 

bieden aan het bedrijfsleven. Waarschijnlijk zijn dit veel eenmalige tra-

jecten. Hoe krijgt het mbo hiervoor voldoende personeel en middelen? 

Hoe houden we elkaar voor eenmalige trajecten gemotiveerd? Deze 

vragen spelen een belangrijke rol in de sector. Daarnaast is het afbreuk-

risico een belangrijk onderdeel in dit vraagstuk. Als de regelingen leiden 

tot onvoldoende resultaten, kan dit afstralen op de gehele mbo-sector. 

Op middellange en lange termijn heeft het mbo de opdracht om het 

concept Een Leven Lang Ontwikkelen in de maatschappij in te bedden. 

Deze opdracht leidt tot twee belangrijke uitdagingen. Hoe kunnen we 

een onderwijspakket aanbieden dat voor elke kandidaat geschikt is? 

En twee: Hoe krijgen we bedrijven zover dat ze zichzelf Een Leven Lang 

Ontwikkelen cadeau doen?’ 

Voor welke belangrijke uitdagingen staat 
COG – vo de komende jaren?
‘In het voortgezet onderwijs is het allerbelangrijkste vraagstuk: Welke 

koers wil je als instelling kiezen? De vraag die hierin een centrale rol 

speelt en waar elke medewerker van COG zich voor geplaatst ziet is: 

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen 

om zich te ontwikkelen? De herkomst van deze vraag is tweeledig. We 

selecteren de kinderen nu al op elfjarige leeftijd. Gaan zijn naar het 

vmbo, havo of vwo? Die keuze is bepalend voor hun toekomst, terwijl 

ze nog niet uitontwikkeld zijn. Dat bevordert de gelijke kansen niet. 

De beeldvorming in generieke zin is dat algemeen vormend onderwijs 

meer waarde of status heeft in de maatschappij.

Elke onderwijsinstelling doet er alles aan om aantrekkelijk te zijn 

om ouders en leerlingen te trekken. Sommige initiëren zelfs mooie 

examenreizen naar Hongkong of de Verenigde Staten waarbij eigen 

bijdrages van ouders worden gevraagd. Deze wijze van aantrekkelijk 

zijn heeft echter wel gevolgen voor gelijke kansen van leerlingen. Een 

oplossingsrichting kan zijn om het algemeen beroepspraktijkonderwijs 

dichter bij het algemeen vormend onderwijs te krijgen. Vanuit het 

onderwijsveld wordt onder andere de leeftijd waarin de keuze moet 

worden gemaakt ter discussie gesteld. Maar de politiek neemt hier 

nog geen stappen in. Of vinden ouders het systeem zoals het nu is 

wel prima?’

Wat is in uw visie de positie van het mbo 
in de breedte van het onderwijsveld? En 
welke mogelijkheden biedt mbo nog meer? 
‘Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat studenten op de juiste 

plek terecht komen? Over die vraag wordt nagedacht. Een generieke 

lijn hierin is dat de verbinding door beroepsvaardigheden ook meer 

in het reguliere en algemeen vormend onderwijs moet komen. Door 

mbo-instellingen zou bijvoorbeeld bij havo en vwo een stuk praktijk-

onderwijs kunnen worden verzorgd. Of wellicht bij het mbo ook een 

associate degree opstellen als vloeiende overgang van mbo naar hbo 

waarbij deze de ‘master degree’ van het mbo is. De samenwerking 

tussen mbo en hbo moet een grotere mate van verbinding krijgen.’

Hoe ziet u de samenwerking tussen het 
middelbaar beroepsonderwijs en het 
bedrijfsleven?
‘De contacten tussen bedrijven en het mbo goed, maar opvallend is 

dat het bedrijfsleven toch veelal op korte termijn gericht is. Een aan-

nemer zegt bijvoorbeeld: ‘Ik heb vandaag timmermannen nodig.’ Het 

is lastig om de behoefte van vandaag om te buigen naar de compe-

tenties voor de toekomst en daarmee het langere termijnperspectief 

te realiseren. 

Zo zouden we ons onderwijs nog veel meer modulair kunnen opbou-

wen. En vaardigheden meer centraal zetten in plaats van een heel 

kwalificatiedossier. Het kan zijn dat sommige mensen voor de over-
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stap naar een andere baan nog enkele vaardigheden missen. Dan 

moeten wij in staat zijn om die tekorten snel weg te werken.’

Welke aandachtspunten ziet u in de 
samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied 
van de besteding van publieke middelen?

‘Traditioneel was dat elke mbo-instelling voor eigen naam ging. De 

samenwerking tussen mbo-instellingen is vergroot en de mate van 

concurrentie beperkt omdat meer het collectief wordt gezocht. Met 

name op het gebied van kleinere opleidingen of duurdere opleidingen, 

bijvoorbeeld bij het gebruik van praktijkruimtes of de intensiviteit 

van de personele bezetting. Hierdoor wordt de doelmatige inzet van 

publieke middelen vergroot.’

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

‘De samenwerking met Van Ree Accountants is plezierig omdat helde-

re signalen worden afgegeven op basis van gesprekken en duidelijke 

rapportages. Er is sprake van onderling vertrouwen, waarbij man en 

paard worden genoemd.’ �



| Reeducatief. November 202040



<<

Het onderwijsmagazine van Van Ree Accountants  #08 | 41

Gastartikel |

Privaat vermogen bij onderwijsinstellingen 

betreft veelal de tegoeden van vrienden- 

en steunstichtingen of schoolverenigingen. 

Er zijn ook instellingen die zelf beschikken 

over een vermogen. Veel besturen zetten 

het rendement in om leerlingen, studenten en eigen personeel extra 

te ondersteunen of specifieke projecten te financieren. Probleem: het 

rendement is momenteel minimaal en het spook van negatieve rente 

is realiteit.

De reguliere rente op spaartegoeden komt in Nederland zelden boven 

de 0,1% uit. Ter vergelijking, dit was vijf jaar geleden nog 1,3% en 

tien jaar geleden 2,75%. Inmiddels is negatieve rente voor grotere 

vermogens meer regel dan uitzondering. ING berekent -0,5% rente 

voor tegoeden boven de €1 miljoen per rekening, per 1 januari 2021 

geldt dit vanaf €250.000. Ook Rabobank (-0,5% boven de €1 miljoen 

per rekening) en een kleinere bank als Triodos (-0,5% voor spaarte-

goeden boven de €100.000) berekenen negatieve rente.

Het spreekt voor zich dat besturen niet graag interen op vermogen 

en het liefst enig rendement realiseren. Een mogelijkheid als beleggen 

op de beurs is vanwege koersfluctuaties en bijbehorende risico’s geen 

serieuze optie, laat staan beleggen in cryptovaluta’s. Deposito’s bie-

den meer zekerheid maar bij Nederlandse banken is het rendement 

nog steeds minimaal: tussen de 0,10% en 0,50%. Het vermogen 

staat dan wel 5 jaar of langer vast.

Veilig beleggen in onroerend goed
Beleggen in onroerend goed via een vastgoedbedrijf wordt als optie 

soms over het hoofd gezien. Dergelijke vastgoedbedrijven beleg-

gen vermogens van klanten (in de regel minimaal € 100.000,--) in 

commercieel vastgoed. De beleggingsbedrijven kiezen voor relatief 

risicoarm vastgoed zoals woningen in binnensteden, winkels op 

A-locaties en zakelijk onroerend goed in de nabijheid van treinstati-

ons. Om risico’s te minimaliseren kan een belegger het eerste recht 

van hypotheek vastleggen en zo risico’s minimaliseren. Als het tot 

een executie komt, wordt de betreffende investeerder als eerste 

uitbetaald, vóór de bank. Op dit moment geeft deze beleggingsoptie 

een rendement tot 2,5%. Voor onderwijsinstellingen met een privaat 

vermogen vanaf € 100.000 is beleggen in onroerend een te serieuze 

optie. 

Vertrouwen
De Steunstichting Chr. Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag 

West-Bommelerwaard heeft de optie van beleggen in onroerend goed 

in de praktijk gebracht. Voorzitter Kees Oomen: “Sinds 1988 onder-

steunen we christelijke scholen in de regio met zaken die niet bekos-

tigd worden door de overheid of die financieel niet te behappen zijn. 

We hebben enig vermogen en van de vruchtopbrengst steunen we 

scholen. Het rendement minus de inflatie wordt ingezet voor steun. 

Het probleem van de laatste jaren: er is geen rendement. Ons stand-

punt was altijd ‘we gaan niet beleggen’, maar dan kun je dus niets 

meer steunen. Toen hebben we gezocht naar een redelijk alternatief 

en beleggen in onroerend goed leek ons het veiligst. We hebben 

sinds een jaar een gedeelte van ons vermogen gestald bij Van Dam, 

Van Dam & Verkade. De directie van dit bedrijf is persoonlijk verant-

woordelijk en dat sprak ons aan, dat geeft vertrouwen. We krijgen 

nu iedere maand een uitbetaling en kunnen daarmee op bescheiden 

schaal weer steun verlenen aan de scholen.”

Van Dam, Van Dam & Verkade B.V. in Amsterdam is één van de inves-

teringsbedrijven en werkt onder andere voor onderwijsinstellingen. 

Het bedrijf bestaat 22 jaar en heeft momenteel een beleggingsporte-

feuille van ongeveer € 350 miljoen, waarvan € 185 miljoen gefinan-

cierd via particulieren, stichtingen en pensioen b.v.'s, € 100 miljoen 

via bancair vermogen en € 65 miljoen eigen vermogen. �

www.vandamvandamverkade.com

Genoemde rentepercentages dateren van medio september 2020.

Negatieve rente bedreigt 
privaat vermogen scholen
SOMMIGE NEDERLANDSE ONDERWIJSINSTELLINGEN BESCHIKKEN OVER 

PRIVAAT VERMOGEN. HET RENDEMENT HIERVAN STAAT ONDER DRUK, 

NEGATIEVE RENTE IS REALITEIT. WAT NU? 

Gastartikel door 
Van Dam, Van Dam & Verkade

E  verkade@vandamvandamverkade.com 

T 020 489 65 00

door mr. C. M. (Cor) Verkade



>>

| Reeducatief. November 202042

| Inhoudelijk

Inleiding
Tot en met 2012 was sprake van goedkeurend beleid van de 

Staatssecretaris van Financiën dat bij maximaal vier commissariaten 

er geen sprake was van btw-ondernemerschap. Onder druk van de 

Europese Commissie heeft Nederland dit beleid echter moeten intrek-

ken. Daarom gold vanaf 1 januari 2013 als uitgangspunt dat per 

commissariaat beoordeeld moest worden of sprake is van btw-plicht.

Van meerdere kanten werd zonder succes aan de staatssecretaris van 

Financiën de vraag voorgelegd om voor de praktijk een beleidsbesluit 

uit te brengen waarin de btw-positie van toezichthouders werd verdui-

delijkt. De staatssecretaris deed wel de toezegging om in afwachting 

van verdere jurisprudentie zijn standpunt hieromtrent te heroverwegen. 

Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad uitspraak1 gedaan in de situ-

atie van een lid van een geschillencommissie, ook wel genoemd het 

vacatiegeldenarrest. Eerder deed Hof Den Bosch reeds uitspraak in de 

situatie van een lid van de raad van commissarissen van een stichting 

na het stellen van prejudiciële vragen aan Hof van Justitie2, ook wel 

genoemd het IO-arrest.

Btw-ondernemerschap van de toezichthouder 
De Nederlandse btw-wetgeving is gebaseerd op Europese wetgeving, 

in het bijzonder de Btw-richtlijn. In deze richtlijn is specifiek opgeno-

men wie als btw-plichtig moet worden aangemerkt. Dit is:

• Eenieder, die;

• Ongeacht op welke plaats;

• Zelfstandig;

• Een economische activiteit verricht; 

• Ongeacht het oogmerk of het resultaat van deze activiteit.

Uit voorgaande cumulatieve voorwaarden kan worden afgeleid dat het 

btw-ondernemerschap heel breed is. Btw-ondernemerschap hangt 

dus ook niet af van de vraag of een bepaalde activiteit voor de btw 

al dan niet winstgevend is. Een activiteit kan als economisch worden 

beschouwd als sprake is van een bepaalde duurzaamheid en diegene 

die de activiteit verricht daarvoor een vergoeding ontvangt. 

Tevens is belangrijk al dan niet vast te stellen of sprake is van zelf-

standigheid. Zelfstandigheid sluit in ieder geval loontrekkenden uit 

alsmede personen die een andere juridische band hebben waaruit 

ondergeschiktheid blijkt voor de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden 

en de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Ondergeschiktheid in de zin van de Btw-richtlijn betekent dat activitei-

ten in eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoorde-

lijkheid worden verricht en of men het aan die activiteiten verbonden 

economische risico ook draagt. 

Het huidige beleid van de staatssecretaris van Financiën3 kent het 

volgende onderscheid:

a. De toezichthoudersrol wordt meegetrokken in een reeds bestaan-

de btw-plicht; Op grond van beleid kan de situatie zich voordoen 

dat activiteiten als toezichthouder worden meegetrokken in reeds 

bestaande belastingplicht. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij 

advocaten, belastingadviseurs en soortgelijke beroepsbeoefena-

ren die reeds op grond daarvan btw-plichtig zijn. 

b. Er is geen bestaande btw-plicht of de toezichthoudende taak 

wordt niet in bestaande btw-heffing meegetrokken.Het huidige 

beleid is dan dat reeds bij één toezichthoudersrol in beginsel 

sprake is van btw-ondernemerschap. 

AL LANGERE TIJD BESTOND ER IN DE PRAKTIJK ONDUIDELIJKHEID OVER DE BTW-POSITIE VAN COMMISSARIS-

SEN EN TOEZICHTHOUDERS. DIT GOLD OOK VOOR DE ONDERWIJSPRAKTIJK. DOOR RECENTE JURISPRUDENTIE 

LIJKT AAN DEZE ONZEKERHEID ECHTER EEN EINDE TE ZIJN GEKOMEN. IN DIT ARTIKEL GA IK IN OP HET HUIDI-

GE BELEID, BELANGRIJKE BTW-JURISPRUDENTIE VOOR TOEZICHTHOUDERS, DE GEVOLGEN VOOR DE PRAKTIJK 

EN SLUIT AF MET EEN CONCLUSIE EN ADVIES.

Toezichthouder binnen 
de onderwijsinstelling, 
wel of geen btw? 

door mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

1 HR 26 juni 2020, nr. 18/02684     2 Hof Den Bosch 12 december 2019, nr. 16/03573bis     3 Besluit van 10 oktober 2017, nr. BLKB2017/7366
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Btw-jurisprudentie
In twee recente arresten hebben het Hof van Justitie en de Hoge Raad 

nadere uitleg gegeven over de btw-positie van toezichthouders. 

IO-arrest
In het IO-arrest gaat het om een lid van de raad van commissarissen 

bij een stichting. Deze commissaris ontvangt een vaste vergoeding 

voor zijn werkzaamheden, ongeacht het aantal vergaderingen dat hij 

daadwerkelijk bijwoont. Deze commissaris heeft het standpunt inge-

nomen dat voor zijn commissarisrol niet wordt voldaan aan de voor-

waarde van zelfstandigheid in de zin van de Btw-richtlijn. 

Het Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat het optreden als com-

missaris is aan te merken als een economische activiteit. Vervolgens 

concludeert het Hof van Justitie echter dat geen sprake is van zelf-

standigheid in de zin van de Btw-richtlijn. Zelfstandigheid kent vier 

cumulatieve voorwaarden:

1. In eigen naam optreden;

2. Voor eigen rekening;

3. Onder eigen verantwoordelijkheid; en

4. Het aan de activiteit dragen van het verbonden economische 

risico.

Het Hof van Justitie vindt van belang dat de leden van de raad van 

commissarissen de aan hen toegekende bevoegdheden niet individu-

eel kunnen uitoefenen (niet op eigen naam) en dat zij handelen voor 

rekening en onder de verantwoordelijkheid van die raad. Zij dragen 

geen individuele verantwoordelijkheid voor de handelingen van de 

raad van commissarissen en zijn niet aansprakelijk voor schade die zij 

bij de uitoefening van hun functie aan derden toebrengen (niet onder 

eigen verantwoordelijkheid).

Daarnaast concludeert het Hof van Justitie dat deze commissaris geen 

enkel economisch bedrijfsrisico draagt. Daarbij is van belang dat de 

commissaris een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van 

zijn deelname aan vergaderingen of zijn feitelijk gewerkte uren. Ook 

de wijze waarop de taken worden vervuld, heeft geen invloed op de 

vergoeding die hij ontvangt. Het Hof van Justitie concludeert dat deze 

commissaris niet als btw-ondernemer is aan te merken.

Vacatiegelden-arrest
In dit arrest is geen sprake van een casus die één op één vergelijkbaar 

is met het IO-arrest. In beide arresten gaat het echter wel om de 

vraag of de activiteiten op het gebied van toezicht op de organisatie 

tot btw-heffing leidt. Het betreft een voorzitter van een bezwarenad-

viescommissie die werkzaam is voor verschillende ministeries. In het 

geval iemand een bezwaar indient tegen een besluit van een 

bestuursorgaan, kan aan belanghebbende worden gevraagd deel te 

nemen in de bezwarenadviescommissie. Voor deze werkzaamheden 

ontvangt belanghebbende een vergoeding.

Belanghebbende heeft het standpunt ingenomen dat voor deze 

taak geen sprake is van een economische activiteit en dat evenzeer 

geen sprake is van zelfstandigheid in de zin van de Btw-richtlijn. De 

Hoge Raad oordeelt mijns inziens terecht dat wel sprake is van een 

economische activiteit. De hamvraag is of dat wordt voldaan aan 

de vier cumulatieve voorwaarden van zelfstandigheid. Ook in deze 

casus wordt daaraan naar mening van de Hoge Raad niet voldaan. 

In deze situatie hebben de leden van de bezwarenadviescommissie 

geen individuele taken. Zij zijn ook niet persoonlijk verantwoordelijk. 

De activiteiten worden niet op eigen naam en voor eigen rekening en 

risico verricht. Tevens wordt naar mening van de Hoge Raad geen eco-

nomisch risico gelopen.

Conclusie en advies voor de praktijk
Reeds vanwege het feit dat voor btw-plicht bij toezichthouders moet 

worden voldaan aan vier cumulatieve voorwaarden van zelfstandig-

heid, is naar mijn mening slechts in zeer beperkte gevallen sprake 

van btw-ondernemerschap. Leden van een Raad van Toezicht binnen 

de onderwijsinstelling zijn “slechts” onderdeel van een orgaan dat op 

eigen naam, voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid 

optreedt. In die zin ontbreekt de vereiste zelfstandigheid. Het ant-

woord op de vraag of al dan niet een vaste vergoeding door de toe-

zichthouder wordt ontvangen, is hierbij niet doorslaggevend. Naar ik 

meen is de jurisprudentie ook voor de toezichthouder in het onderwijs 

voldoende duidelijk. Een nieuw beleidsbesluit is daarom naar ik meen 

niet direct noodzakelijk om buiten de btw-heffing te blijven.

Belangrijk is op te merken dat activiteiten voor de btw steeds afzon-

derlijk op hun btw-gevolgen moeten worden beoordeeld. Het feit dat 

iemand voor andere werkzaamheden reeds btw-ondernemer is, maakt 

hem/haar voor de rol van toezichthouder nog geen btw-ondernemer. 

Toezichthouders hoeven dan ook geen beroep te doen op de nieuwe 

Kleine Ondernemersregeling (de OVOB) om buiten de btw te blijven. 

De OVOB is een btw-vrijstelling als de omzet voor btw-activiteiten in 

totaal niet meer bedraagt dan € 20.000 op jaarbasis. In het geval van 

werkzaamheden als toezichthouder binnen de onderwijsinstelling is 

echter geen sprake van een btw-activiteit. 

Tot slot
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan 

gerust rechtstreeks contact op met mr. Arjan van der Bok RB MB MFP, 

btw-adviseur bij Van Ree & Van Driel btw-specialisten: 

avdbok@vanreevandriel.nl of 0343 415 940.  �
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ICT + 
COMMUNICATIE + 
BEVEILIGING = 
EERSTEKLAS ONTZORGING

ICT COMMUNICATIE BEVEILIGING

Efficiënt (online) samenwerken, informatie 
uitwisselen en beheren in een veilige omgeving?

Lagarde Groep biedt een totaaloplossing voor scholen en 
onderwijsinstellingen op het gebied van ICT, communicatie
én beveiliging. Een oplossing waarmee uw medewerkers en 
leerlingen effectief, efficiënt en veilig werken. Als klant beschikt 
u over een eigen klantteam waarbij u altijd terecht kunt. 
Ontdek de mogelijkheden op lagarde.nl/onderwijs

uitwisselen en beheren in een veilige omgeving?
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door Marcel Janssen

W www.lagarde.nl

T 088 1616 016

De ICT-omgeving van onderwijsinstellingen is de afgelopen decennia 

sterk gegroeid en verbreed. Waar eerst een netwerk met een reeks 

pc’s de basis vormde, omvat de ICT-omgeving nu digitale werkplek-

ken, centrale of decentrale servers, telefonie, security systemen en 

wifi-voorzieningen met steeds meer verbonden apparaten. Door de 

coronamaatregelen is deze ICT-omgeving nog verder vertakt. Online 

lesgeven werd (tijdelijk) de norm en veranderde privé-keukens en 

slaapkamers in leslokalen. Met bijbehorende risico’s voor veiligheid 

en privacy.

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren (en zeker die van de peri-

ode sinds maart 2020) hebben geleid tot versnelde implementatie 

van digitale applicaties en tools. Het waren voor ICT-afdelingen van 

onderwijsinstellingen uitdagende tijden die ook de kwetsbaarheid 

blootlegden. “Soms kwam men tools tekort, soms was er niet vol-

doende kennis van de mogelijkheden van applicaties”, weet Marcel 

Janssen, consultant Microsoft 365 bij Lagarde Groep en teamleider ICT 

bij Driestar educatief in Gouda. Deze onderwijsinstelling besloot deze 

zomer het ICT-beheer uit te besteden aan Lagarde Groep.

De voordelen van uitbesteden zijn evident, mits aan tenminste een 

voorwaarde vooraf wordt voldaan. Marcel Janssen: “Het begint met 

communicatie tussen mensen, enerzijds de eigen ICT-medewerkers 

van de onderwijsinstelling en anderzijds de projectmanager van de 

externe specialist. Het lijkt een open deur, maar juist in de afstem-

ming kan het proces vroegtijdig spaak lopen. Zitten beide op één lijn 

qua doelstellingen, werkzaamheden en verantwoordelijkheden, dan 

ontstaat er al direct een win-win. Dan gaat uitbesteding van het ICT-

beheer studenten, docenten en ondersteunende medewerkers veel 

opleveren.”

ICT-expertise altijd up-to-date 
Het grootste voordeel van extern ICT-beheer is volgens Janssen dat 

de instelling meer expertise in huis krijgt. “Met alle ontwikkelingen 

op technologisch gebied is het bijhouden ervan voor eigen mede-

werkers vrijwel onhaalbaar. Je kunt niet van ze verlangen dat ze én 

het systeem operationeel houden én alle technische ontwikkelingen 

kennen. Zeker niet als je ook security in de beschouwing betrekt. Na 

de gijzeling van het systeem van de universiteit in Maastricht weet 

iedereen hoe kwetsbaar instellingen zijn voor aanvallen van buitenaf. 

Tel daarbij op het gevaar van phishing én andere cybercriminaliteit en 

iedereen weet: hier is voor de eigen ICT-medewerkers geen bijhouden 

aan. Door het beheer uit te besteden aan een partij die onderwijs-

processen begrijpt, krijgt men de beschikking over een breed en 

up-to-date vangnet dat alle mogelijkheden benut. Een uitkomst voor 

studenten, docenten en andere medewerkers.”

Bellen met Teams
Janssen haast zich eraan toe te voegen dat ICT in feite niet inge-

wikkeld is, maar gebruikers toch vaak tegen problemen aanlopen. 

“ICT-applicaties zijn gebruiksvriendelijk, zeker als men het Microsoft 

365-platform gebruikt. Je moet ze alleen goed en eenduidig gebruiken 

en eruit halen wat erin zit.” Als voorbeeld noemt hij Microsoft Teams. 

“Daar hebben we telefonie aan gekoppeld en nu kunnen alle mede-

werkers van Driestar educatief bellen met Teams, heel handig. Nu ze 

niet bij een collega kunnen binnenlopen, is het via Teams mogelijk om 

naast samenwerken in projecten en chatten elkaar óók te bellen.”

Over Lagarde Groep
Eén aanspreekpunt voor ICT, communicatie en beveiliging, dát biedt 

Lagarde Groep aan honderden organisaties in Nederland. De oplossin-

gen zorgen voor zorgeloos en efficiënt (online) samenwerken in een 

veilige werkomgeving. Lagarde Groep is actief sinds 1991 en thuis in 

de onderwijswereld. �

ONDERWIJSINSTELLINGEN WERKEN MET ENORM VEEL DIGITALE APPLICATIES EN TOOLS. 

VOOR HET LESGEVEN ZELF, MAAR OOK VOOR DE PROCESSEN DAARACHTER. 

Gastartikel 
door Lagarde Groep

ICT-beheer in het 
onderwijs: outsourcen?
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De eerste grafiek geeft de hoogte van het totaal eigen vermogen per sector weer en de tweede grafiek de totale resultaten per sector:

In onderstaande grafiek geven we het verloop van het weerstandsvermogen per sector weer. Het weerstandsvermogen is hier gedefinieerd 

als: eigen vermogen / totaal baten. 

We zien dat het totaal eigen vermogen van de sectoren jaar op jaar stijgt. Als we echter het eigen vermogen afzetten tegen het totaal van 

de baten (weerstandsvermogen) dan blijkt dat er sprake is van een stabiele ontwikkeling en in zijn totaliteit van een lichte afname (van 

0,38 in 2015 naar 0,35 in 2019). In die zin kunnen we dus niet spreken van een steeds rijker wordende onderwijssector, maar is er sprake 

van een redelijk stabiel beeld. 

IN HET ARTIKEL IS MIJN SCHOOL TE RIJK? ELDERS IN DIT MAGAZINE GAAN WE IN OP MOGELIJK BOVENMATIG EIGEN VERMOGEN 

VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN. HIERONDER GEVEN WIJ U EEN GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE ONTWIKKELING VAN DE VERMO-

GENS EN RESULTATEN VAN DE DIVERSE SECTOREN. DE GEBRUIKTE GEGEVENS ZIJN ONTLEEND AAN DE GEGEVENSBOEKEN DIE 

DE DIENST UITVOERING ONDERWIJS OP HAAR WEBSITE PUBLICEERT.1

Vermogenspositie 
onderwijsinstellingen in beeld

1 Gegevensboeken 2015-2019, zie: https://duo.nl/open_onderwijsdata/publicaties/financien/boeken.jsp
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door M.A. (Marien) Rozendaal RA
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Colofon.
Reeducatief is een uitgave van Van Ree Accountants. Ondanks de zorgvuldige wijze waarop 

onze bericht geving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Van Ree Accountants 

is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor nadere infor-

matie over de onderwerpen in deze uitgave kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.
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Ervaren administratieve 
dienstverlening voor het primair-  
en voortgezet onderwijs

Actuele en betrouwbare  
sturingsinformatie

Bel vrijblijvend naar:
0184 412507

   

Groenendijk 
Onderwijsadministratie B.V.
Trapezium 210
Postbus 80, 3360 AB Sliedrecht

✓ Klantgericht
✓ Ambitieus
✓ Betrokken
✓ Proactief
✓ Sparringspartner
✓ Korte lijnen
✓ Oplossingsgericht

Of mail naar:
info@groenendijk.nl

Wij komen graag bij u langs voor een  
presentatie of een offerte op maat. www.groenendijk.nl


