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Voorwoord
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden dat wij u in januari tijdens een groot 
seminar informeren over de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Helaas is dit nu 
vanwege de maatregelen die de overheid getroffen heeft om de coronapandemie te be-
strijden niet mogelijk. Om u toch te informeren over de actuele ontwikkelingen stelden 
wij deze whitepaper voor u samen.

Op dit moment is er weer genoeg in beweging binnen het hele onderwijsveld. In deze 
whitepaper vatten wij  de belangrijkste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor 
zover deze raakvlakken hebben met onze rol als accountant en adviseur van onder-
wijsinstellingen, voor u samen. Zo gaan wij in op de wijzigingen in de jaarverslagge-
ving, de nieuwe signaleringswaarden die het ministerie van OCW heeft vastgesteld, 
wijzigingen in de WNT en het onderwijsaccountantsprotocol.

Ook behandelen wij enkele onderwerpen die specifiek voor een bepaalde sector van 
toepassing zijn, zoals de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair en voortge-
zet onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds en de notities helderheid in 
het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 

In de bijlagen zijn de actuele checklists voor het bestuursverslag en het verslag van het 
toezichthoudend houdend orgaan opgenomen.

Voor vragen naar aanleiding van deze whitepaper kunt u contact opnemen met uw re-
latiebeheerder of mailen naar onderwijs@vanreeacc.nl. Wij wensen u veel succes met 
het opstellen van de jaarverslaggeving over het boekjaar 2020.

Van Ree Accountants

M.A. (Marien) Rozendaal RA
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.1. Sectoroverstĳ gend
1.1 Jaarverslaggeving

1.1.1 Checklist bestuursverslag – verslag toezichthoudend orgaan
De wijzigingen in de eisen voor het bestuursverslag zijn voor het jaar 2020 beperkt. In de bijlagen treft u de 
Checklist bestuursverslag en de Checklist verslag toezichthoudend orgaan aan. Deze checklists geven de 
minimale eisen weer die de wet- en regelgeving aan het bestuursverslag en het verslag van het toezichthou-
dend orgaan stellen. Wellicht wilt u de stakeholders van uw instelling daarnaast ook over andere ontwikke-
lingen en onderwerpen infomeren. Hier bent u uiteraard vrij in. Wij adviseren u het bestuursverslag ‘lean and 
mean’ te houden. Wees dus gerust bondig en concreet. Wel is het belangrijk dat u een duidelijke koppeling 
maakt tussen uw doelstellingen en de realisatie daarvan.

Volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) is het verslag van het toezichthoudend orgaan een 
onderdeel van het bestuursverslag en dient deze opgenomen te worden in de continuïteitsparagraaf. Gezien 
het feit dat het intern toezichthoudend orgaan een eigen verantwoordelijkheid heeft, achten wij het beter om 
hier een apart verslag voor op te nemen in de jaarverslaggeving. In de continuïteitsparagraaf kunt u dan naar 
dit verslag verwijzen.

1.1.2 Maatschappelĳ ke thema’s
Op grond van de RJO heeft de minister de mogelijkheid om maatschappelijke thema’s aan te wijzen waarover 
de onderwijsinstellingen in het bestuursverslag verantwoording af moeten leggen. In november 2019 heeft de 
minister de thema’s voor het jaarverslag 2019 en 2020 aangekondigd. Maar daar bracht hij recent enkele wij-
zingen in aan die gelden voor het verslagjaar 2020. Die zijn gecommuniceerd per brief van 9 november 2020:

 ✓ In het voortgezet onderwijs is het thema ‘Vmbo techniek’ vervangen door het thema ‘Convenantsmid-
delen’

 ✓ In het primair en voortgezet onderwijs is het thema ‘Corona’ toegevoegd. 

Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn er geen wijzigingen in de maatschappelijke 
thema’s opgetreden. Maar gezien de impact van corona op het onderwijs en de organisatie achten wij het 
gewenst dat ook in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs op deze problematiek wordt 
ingegaan. 

1.1.3 Signaleringswaarde vermogensvorming
Na een jarenlange zoektocht naar de beste kengetallen waarop de minister van OCW kan sturen om 
ongewenste vermogensvorming te voorkomen, verscheen in juni 2020 een rapport van de Inspectie van het 
Onderwijs: ‘Het detecteren van mogelijke bovenmatig publiek eigen vermogen’. In het rapport geeft de 
inspectie een advies over een indicator en een signaleringswaarde bij schoolbesturen, instellingen en 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De nieuwe indicator (kengetal) is ‘het normatief (publiek) 
eigen vermogen’. Dit kengetal wordt als volgt berekend:

Normatief eigen vermogen= 
 • 0,5 * (aanschafwaarde gebouw * 1,27)
 • + boekwaarde resterende materiële vaste activa
 • + 0,05 * alle baten (onder € 12 miljoen oplopend naar 0,1 bij € 3 miljoen en daaronder € 300.000)
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Als de baten tussen de € 3 miljoen en de € 12 miljoen zitten, dan wordt er volgens een algoritmische formule 
geïnterpoleerd. Op de website van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-
op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde) kunt u een re-
kentool vinden waarmee u het normatief publiek eigen vermogen voor uw instelling kunt uitrekenen. 

Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs geldt een afwijkende formule:
 0,035 x totale bruto baten, maar minimaal een risicobuffer van € 250.000.

Is het werkelijk publiek eigen vermogen hoger dan het normatief publiek eigen vermogen? Dan moet u in het 
bestuursverslag bij de meerjarenbegroting (in de continuïteitsparagraaf) laten zien voor welke investeringen 
u spaart en voor wanneer die gepland staan, zodat de reserve wordt ingezet. 

Het ministerie van OCW heeft in het bijzonder aandacht voor de mogelijk bovenmatige reserves van samen-
werkingsverbanden passend onderwijs. Zij moesten vóór 1 februari 2021 met een gezamenlijk plan komen om 
hun financiële reserves te verminderen.

Wij adviseren u uw financieel beleid te herijken en de nieuwe signaleringswaarde op te nemen in uw sturings-
informatie om de financiële positie te bepalen en te bewaken. De signaleringswaarde is primair bedoeld om 
een bovengrens te stellen aan het publiek eigen vermogen. Voor de continuïteit van uw organisatie is van nog 
groter belang om ook een ondergrens aan uw vermogens- en liquiditeitspositie te stellen. Hiervoor kunt de 
reeds bestaande kengetallen (solvabiliteit, weerstandsvermogen, current ratio etc.) gebruiken. Het is wen-
selijk dat u een bandbreedte bepaalt waarbinnen het eigen vermogen zich moet bewegen. De bandbreedte 
bepaalt u aan de hand van het risicoprofiel van uw organisatie die is gebaseerd op een gedegen risicoanalyse. 

1.1.4 Voorziening groot onderhoud
De verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening is al jarenlang een discussiepunt in het onderwijs. Op 
dit moment zijn er nog twee mogelijkheden:
 a. Het activeren van het groot onderhoud op de balans (componentenbenadering);
 b. Het verwerken van het groot onderhoud via een voorziening.

De verwerking van groot onderhoud direct in de staat van baten en lasten in het jaar van uitgave is sinds 2019 
niet meer toegestaan.

In het funderend onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) wordt meestal methode b gebruikt. 
Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs daarentegen gebruiken vrijwel altijd 
methode a. Wij zijn van mening dat dit ook het meest recht doet aan de feitelijke situatie. In het funderend 
onderwijs berust het economisch claimrecht op de schoolgebouwen bij de gemeenten, situaties van volledige 
doordecentralisatie uitgezonderd. Om die reden staan de gebouwen in het funderend onderwijs niet op de 
balans van de onderwijsinstelling. Het feit dat de gebouwen niet op de balans staan maakt dat de compo-
nentenbenadering zoals bedoeld in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 212 Materiële Vaste Activa) 
in feite niet tot zijn recht komt. Zeker bij nieuwe gebouwen, wanneer er nog nauwelijks onderhoudskosten 
geactiveerd zijn, zullen de afschrijvingslasten in aanvang heel laag zijn, wat in feite een minder juist beeld 
geeft van de exploitatiekosten van het gebouw. 

Ook beleidsmatig is bij het activeren van groot onderhoud een risico aanwezig. Het nagenoeg ontbreken van 
afschrijvingslasten in deze situatie geeft ruimte in de exploitatie die snel opgevuld zal worden door andere 
uitgaven. Bij het ouder worden van het gebouw stijgen de afschrijvingslasten van het geactiveerde onderhoud 
en zal er op andere posten bezuinigd moeten worden om dit op te vangen. Bij het werken met een voorziening 
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groot onderhoud zijn de lasten veel gelijkmatiger over de hele levensduur van het pand verspreid en zal alleen 
aan het einde van de levensduur de onderhoudsdotatie afnemen.

Het toepassen van de componentenbenadering is in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs 
en in die situaties dat de onderwijshuisvesting volledig is doorgedecentraliseerd aan de scholen een goede 
optie, omdat in die situaties het economisch eigendom volledig bij de schoolbesturen ligt en bovengenoemde 
genoemde bezwaren hier niet gelden.

Wees u bewust van het effect van de keuze van verwerking van groot onderhoud op de financiële positie zoals 
die gepresenteerd wordt in de jaarrekening. Het activeren van groot onderhoud heeft een verhogend effect op 
het vermogen en de financiële ratio’s als weerstandsvermogen en solvabiliteit zullen dan ook hoger uitkomen 
dan in de situatie van het hanteren van een voorziening groot onderhoud. 

Inmiddels is er een notitie verschenen die opgesteld is door de werkgroep groot onderhoud onder verant-
woordelijkheid van het ministerie van OCW en de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarin wordt aangegeven 
dat veel instellingen die een voorziening voor groot onderhoud vormen in de afgelopen jaren de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving strikt genomen niet gehele juist hebben toegepast. In de notitie wordt aangedron-
gen op een correcte toepassing van deze richtlijnen (RJ 212). De notitie wijst op enkele zaken die van belang 
zijn voor een goede toepassing van de richtlijnen, waarvan de belangrijkste zijn:

 ✓ Het hanteren van een juiste definitie van groot onderhoud.
 ✓ Het hanteren van een beleidsrijk meerjarenonderhoudsplan met een voldoende lange looptijd.

In onze uitgave van Reeducatief van november 2020 hebben wij deze twee aspecten verder uitgewerkt, waar-
naar wij u verwijzen (www.vanreeaccountants.nl/publication/magazine-voor-het-onderwijs-reeducatief/ )

Om de instellingen voldoende tijd te geven om over te schakelen van de door hen gehanteerde methode naar 
de methode van RJ 212 zoals die in de hiervoor vermelde notitie is beschreven is er een overgangstermijn, die 
verlengd is tot en met 2022.

1.1.5 Corona-middelen
Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onder-
wijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie konden in 2020 subsidie aanvragen om 
leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studie-
vertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Met terugwerkende kracht is de manier van verantwoorden voor bekostigde onderwijsinstellingen gewijzigd. 
Alle toegekende subsidieaanvragen mogen verantwoord worden in model G1. Hiermee vervalt de verantwoor-
ding in model G2 voor de verleende subsidies boven de € 125.000.

Betreffende de verantwoording en afrekening van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onder-
wijs geldt het volgende:

 ✓ Er is een meldplicht als minder dan 85% van de leerlingen waarvoor de subsidie is aangevraagd deel-
neemt.

 ✓ De verantwoording van de subsidie vindt plaats in model G-1. Dit betekent dat gevraagd wordt of de 
prestatie geleverd is. Als er minder dan 85% is gerealiseerd, dan wordt de subsidie naar rato herzien 
en vastgesteld. Het verschil wordt teruggevorderd en dient in de balans als schuld te worden opgeno-
men. Naar de werkelijke kosten van de uitvoering van de activiteiten wordt niet gekeken.
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 ✓ Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd (dat is als 85% of meer van het aantal leerlingen waarvoor 
subsidie is aangevraagd het inhaal- en ondersteuningsprogramma heeft gevolgd) dan kan een even-
tueel overschot van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt 
verstrekt.

Eén van de eisen die het ministerie in de regeling gesteld heeft is dat de inhaal- en ondersteunings-program-
ma’s buiten de reguliere lestijden moeten plaatsvinden. Hier zijn diverse vragen over gesteld aan het minis-
terie. In de vragenrubriek van het ministerie is de vraag gesteld of het inhaal- en ondersteuningsprogramma 
ook georganiseerd mag worden onder de reguliere lestijd. Het antwoord was dat het gaat om een extra 
inhaal- en ondersteuningsprogramma. Dat betekent dat dit dus naast de reguliere lessen plaats zal vinden, 
zoals verlengde lesdagen, in het weekend of tijdens vakanties. Maar het is (naar mededeling van het minis-
terie) ook toegestaan dit in te passen in een reguliere lesdag zolang het aanvullend is op de reguliere lessen. 
Denk daarbij aan extra bijles in de pauzes of extra ondersteuning onder zelfstandige werkmomenten. Het kan 
niet zo zijn dat een leerling extra achterstanden oploopt omdat die het inhaal- en ondersteuningsprogramma 
volgt en daardoor niet de reguliere lessen.

Met het oog op de actuele situatie omtrent corona en de getroffen maatregelen in het kader daarvan, wordt 
de termijn voor uitvoering van de programma’s door scholen die in het eerste aanvraagtijdvak subsidie heb-
ben aangevraagd verlengd tot 31 augustus 2021. Dit is dezelfde termijn als staat voor het tweede en derde 
aanvraagtijdvak. De bestedingstermijnen van de eerste, tweede en derde aanvraagronde eindigen allen op 
31 augustus 2021. De verantwoording zal plaatsvinden in de jaarrekening 2021 die uiterlijk op 1 juli 2022 moet 
worden ingediend
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1.2 Onderwijsaccountantsprotocol

1.2.1 Tĳ digheid Verklaring omtrent het gedrag
In het onderwijsaccountantsprotocol 2020 (OAP 2020) is voor het eerst opgenomen dat accountants ook aan 
DUO moeten rapporteren als de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet tijdig door de instelling is ontvan-
gen. In het verleden behoefde er alleen gerapporteerd te worden als de VOG op het moment van afgifte van de 
controleverklaring nog niet binnen was.

Wij realiseren ons dat in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij vervanging) het praktisch niet mogelijk is om tij-
dig over de VOG te beschikken. Wij hebben dit bezwaar ook aangedragen bij de inspectie, maar zij gaven aan 
dat de wetgeving daar geen ruimte voor laat. De rapportageplicht voor accountants is ondanks onze bezwaren 
in het OAP 2020 gehandhaafd. 

De regel is dat op het moment van aanvang van de benoeming de VOG bij de onderwijsinstelling aanwezig 
moet zijn. Dus niet op de eerste schooldag, maar op de formele datum van indiensttreding volgens de akte 
van benoeming. Zoals in ons nieuwsbericht van 2 juni 2020 al aangegeven, adviseren wij onderwijsinstellingen 
dringend om hun procedures, waar dit nog niet gebeurd is, betreffende de tijdige ontvangst van VOG’s aan 
te scherpen. Wij adviseren u tevens de daadwerkelijke datum van ontvangst van de VOG door de instelling te 
registeren.

1.2.2 Nationale aanbesteding
Het voornemen van de Inspectie van het Onderwijs was om de controle door accountants op de naleving van 
de wet- en regelgeving betreffende de aanbestedingen fors uit te breiden. Op dit moment moeten de accoun-
tants de naleving van de Europese Aanbestedingsregelgeving kwantitatief (dat wil zeggen: in detail) contro-
leren en de naleving van de nationale aanbestedingsregels kwalitatief (dat wil zeggen: alleen het toetsen van 
opzet en bestaan van de interne procedures) controleren. De inspectie wilde, op aandringen van de Algemene 
Rekenkamer, in het Onderwijsaccountantsprotocol 2020 opnemen dat de accountants ook de naleving van 
de nationale aanbestedingsregels kwantitatief (dus in detail) gingen controleren. Hiertegen hebben we ons 
krachtig verzet en gelukkig hebben we dit voor het jaar 2020 kunnen voorkomen. 

Onze bezwaren tegen het opnemen van een kwantitatieve controle op de nationale aanbestedingsregels in 
het OAP zijn tweeledig;
 1. Vaktechnisch is het zeer complex, zo niet onmogelijk, om deze controle te verrichten vanwege het 
  ontbreken van een duidelijke normstelling. Betreffende de nationale aanbestedingen zijn er geen 
  duidelijke (harde) grensbedragen, maar is sprake van indicatieve grenzen of vage bepalingen zoals 
  ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’. Daarnaast is er de mogelijkheid dat de aanbestedende dienst 
  met een goede motivatie af kan wijken van de aangewezen aanbestedingsvorm.
 2. De controle- (en administratieve) lasten zullen hierdoor sterk toenemen. Valt op dit moment alleen
  de Europese Aanbestedingen onder onze kwantitatieve controle, bij uitbreiding zullen ook de enkelvoudig 
  onderhandse, meervoudig onderhandse en nationale openbare aanbesteding onder de scope van onze
  kwantitatieve controle gaan vallen. Bij Europese aanbestedingen hoeven we veelal slechts naar een 
  (zeer) beperkt aantal contracten te kijken. Als dit uitgebreid wordt tot het volledige spectrum van de 
  nationale aanbestedingsregels, dan vallen in feite alle contracten, ongeacht de omvang, onder onze 
  controle en zullen wij uitgebreide steekproeven moeten doen op de naleving van de aanbestedingsregels.

Zoals gezegd hebben wij kunnen voorkomen dat de uitbreiding in 2020 van kracht wordt. Inmiddels is de 
Algemene Rekenkamer een rijksbreed onderzoek gestart naar de verschillen tussen de diverse controle-
protocollen op het gebied van de controle op de naleving op de aanbestedingsregels. Hierbij betrekt zij ook de 
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wenselijkheid en de noodzaak van de controle door accountants op de naleving van de aanbestedingsregels, 
waarbij aandacht zal zijn voor de controleerbaarheid en de administratieve (controle) lasten. Maar dit sluit 
niet uit dat met ingang van 2021 de controle op de naleving van de nationale aanbestedingsregels toch wordt 
uitgebreid.

Wij adviseren onderwijsinstellingen daarom dringend om hun aanbestedingsprocedures en dossiervorming 
daaromtrent nog eens kritisch tegen het licht te houden. Hierbij zijn drie zaken vooral van belang;
 1. Zorg voor een goed inkoopbeleid en een adequate aanbestedingsprocedure die voldoet aan alle wet- en 
  regelgeving.
 2. Zorg voor een goed aanbestedingsdossier voor alle vier de categorieën:
  ✓ Enkelvoudig onderhandse aanbesteding
  ✓ Meervoudig onderhandse aanbesteding
  ✓ Nationaal openbare aanbesteding
  ✓ Europese aanbesteding
 3. Zorg voor een adequaat systeem van interne beheersing dat waarborgt dat de aanbestedingsprocedures 
  ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Wat de dossiervorming betreft adviseren wij u per aanbesteding (in alle vier de categorieën) een aanbeste-
dingsdossier aan te leggen waarin minimaal de volgende documentatie is opgenomen:
 a) Waardebepaling van het in de markt te zetten contract
 b) Motivatie waarom voor een bepaalde aanbestedingswijze wordt gekozen
 c) Selectiecriteria 
 d) Bestek c.q. programma van eisen
 e) Uitnodigingen tot inschrijving (bij niet openbaar)
 f) Alle offertes
 g) Gunningsbeslissing incl. onderbouwing van de keuze voor een bepaalde aanbieder
 h) Contract(en)

Voor meer informatie over aanbestedingen verwijzen wij u naar de website van Pianoo (www.pianoo.nl). 

1.3 Wet- en regelgeving

1.3.1 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Per 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze nieuwe wet is bedoeld om 
het bestuur van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. De wet stelt een aantal wettelijke 
eisen aan het bestuur en intern toezicht van verschillende rechtspersonen. 
Voor het onderwijs zijn de gevolgen van deze wet relatief beperkt. Voor bestuurders in het onderwijs gelden 
aanscherpingen en verduidelijkingen op het gebied van:

✓ De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten 
  nemen;

✓ De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
✓ De regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen;
✓ Regelingen bij het ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter.

Wij adviseren u om na te gaan of uw statuten, het intern toezichtskader en dergelijke voldoen aan de nieuwe 
wetgeving en deze zo nodig aan te passen. Ook is het raadzaam om te checken of uw bestuurdersaansprake-
lijkheidsverzekering voldoende dekking biedt aan de uitgebreide aansprakelijkheid. 



12 | Maart 2021

1.3.2 Wet normering topinkomens (WNT)
Jaarlijks worden diverse wijzigingen doorgevoerd in de WNT en de daarmee samenhangende regelingen. In 
dit overzicht geven wij u een update van de wijzigingen.

Beloningscomponenten

Bezoldigingsmaxima
Een wijziging die zeker elk jaar terug komt is de aanpassing van de bezoldigingsmaxima en de tarieven die 
gelden voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Wij hebben hierbij gelijk ook de bedragen die voor 
2021 gelden meegenomen:

Topfunctionarissen met een dienstbetrekking en topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van functievervulling:

  2019 2020 2021
  € € €   

  Algemeen maximum  194.000 201.000 209.000
  Voorzitter raad van toezicht 15% 29.100 30.150 31.350
  Lid raad van toezicht 10% 19.400 20.100 20.900
      
  OCW klassen-indeling onderwijs:   
  Klasse A  115.000 119.000 124.000
  Klasse B  127.000 132.000 138.000
  Klasse C  38.000 143.000 149.000
  Klasse D  152.000 157.000 163.000
  Klasse E  164.000 170.000 177.000
  Klasse F  177.000 183.000 190.000
  Klasse G  194.000 201.000 209.000

Voor kleine universiteiten geldt dat zij, ongeacht de berekening van het aantal complexiteitspunten, in alle 
gevallen minimaal 9 punten toegekend krijgen en dus altijd minimaal in klasse D vallen.

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de eerste 12 maanden van functievervulling:

  2019 2020 2021
  € € €   

  Maximum uurtarief  187 193 199
  Kalendermaand 1 t/m 6  25.900 26.800 27.700
  Kalendermaand 7 t/m 12  19.600 20.300 21.000

Werktijdfactor voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand
Omdat voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand het reguliere van toepassing 
zijnde bezoldigingsmaximum geldt, is ook de werktijdfactor van belang. De werktijdfactor wordt bepaald om 
het bezoldigingsmaximum van de individuele topfunctionaris te bepalen. Als de werktijdfactor niet is vast-
gelegd werd tot en met 2019 uitgegaan van een gemiddeld aantal productieve uren per jaar van 1.440. Om de 
werktijdfactor te bepalen werden de gemaakte uren (die meestal ook gelijk zijn aan de gefactureerde uren) 
afgezet tegen dit gemiddelde. Met ingang van 2020 wordt voor de bepaling van de werktijdfactor het aantal 
productieve uren afgezet tegen het voor de instelling gebruikelijke aantal uren voor een voltijds dienstver-
band. Dit betekent dat het aantal productieve uren bepaald moet worden volgens de volgende tabel:
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 Voltijds werkweek Productieve uren
 36 uur 1.415 uur
 38 uur  1.493,61 uur
 40 uur 1.572,22 uur

Indien sprake is van een afwijkend aantal gebruikelijke uren voor een voltijds werkweek, zoals in de cao 
voortgezet onderwijs (cao vo) waar het gebruikelijk aantal uren 36,86 bedraagt, moet het aantal productieve 
uren naar rato berekend worden. Bij toepassing van de cao vo wordt het aantal productieve uren dan 1.448 
uur per jaar.

Alle cao’s in het onderwijs gaan uit van een 40-urige werkweek, met uitzondering van de cao vo, maar 
inclusief de bestuurders-cao po/vo. Indien in 2020 dus hetzelfde aantal uren is gewerkt en gefactureerd als in 
2019, betekent dit dus dat in 2020 sprake is van een lagere werktijdfactor en ook van een lager bezoldigings-
maximum.

VPL-premie vormt geen onderdeel meer van WNT-bezoldiging
In 2006 en 2007 zegde een grote groep werkgevers in de publieke en semipublieke sector een voorwaardelijk 
pensioen toe, aan werknemers die nadeel ondervonden van de afschaffing van de fiscale faciliteiten tot het 
sparen voor vroegpensioen (VUT en prepensioen). De voorwaardelijke aanspraken uit de VPL-regeling ein-
digen bij pensionering van de topfunctionaris of na vijftien jaar. In de meeste gevallen eindigt de regeling op 
uiterlijk 31 december 2020, 2021 of 2022.

Door het stoppen van deze werkgeversafdracht zal de VPL-premie geen onderdeel meer vormen van de WNT-
bezoldiging. Dit betekent dat voor deze topfunctionarissen door het wegvallen van de VPL-regeling mogelijk 
ruimte ontstaat in de beloning. Of en hoeveel extra ruimte er ontstaat is afhankelijk van de hoogte van de VPL-
premie van de werkgever. De totale bezoldiging is de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele 
onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. Daarnaast is het uiteraard aan de werkgever 
om te bepalen of het wenselijk is deze beloning ‘op te vullen’.
Het is belangrijk na te gaan of er VPL-premie wordt afgedragen voor topfunctionarissen en wanneer de 
afdracht eindigt, aangezien dit van invloed kan zijn op de totale bezoldiging.

Verslaggeving

Publicatieplicht bij cumulatie van functies
In de Uitvoeringsregeling WNT zijn bepalingen opgenomen voor het verstrekken van gedetailleerde bezoldi-
gingsinformatie bij een cumulatie van functies. Deze verplichting heeft geen betrekking op toezichthouders 
maar alleen op leidinggevende topfunctionarissen die bij meerdere WNT-instellingen een dienstbetrekking 
hebben. De definitie van dienstbetrekking wordt dus extra belangrijk. Hiervoor wordt in de WNT aangesloten 
bij de bepalingen uit de Wet op de Loonbelasting. Het gaat het dus ook niet om topfunctionarissen die extern 
ingehuurd worden. In deze laatste gevallen wordt in de WNT namelijk consequent gesproken over een dienst-
verband. Een dienstverband wordt gedefinieerd als elke titel op grond waarvan tegen betaling arbeid wordt 
verricht. Deze definitie is dus breder dan de overeenkomst waarop de Wet op de Loonbelasting betrekking 
op heeft.

Deze nieuwe informatieverplichtingen kunnen van toepassing zijn als een leidinggevend topfunctionaris te-
vens tegelijkertijd 

✓ een andere dienstbetrekking heeft bij de WNT-instelling, of
✓ een dienstbetrekking heeft bij een gelieerde rechtspersoon, of
✓ een dienstbetrekking heeft als leidinggevend topfunctionaris bij een andere WNT-instelling. 
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Deze gegevens worden niet in de accountantscontrole betrokken, aangezien het om informatie gaat die als 
regel niet beschikbaar is in de administratie van de WNT-instelling. Het onderdeel van de WNT-verantwoor-
ding waarin deze gegevens zijn opgenomen valt daarom niet onder de accountantscontrole. De paragraaf 
die al jaren in de controleverklaring wordt opgenomen over het niet controleren van de anticumulatierege-
ling blijft ook op dit onderdeel van toepassing. Het is voor de instellingen die hiermee te maken hebben aan 
te raden om tijdig alvast te inventariseren welke nieuwe informatie moet worden opgeleverd en hoe dit kan 
worden georganiseerd. Ook adviseren wij aan de interne toezichthouders om het gesprek aan te gaan met 
de leidinggevende topfunctionarissen om tijdig nevenfuncties in kaart te brengen. Dit kan ook de aanleiding 
zijn om een gesprek te voeren over de aard van nevenfuncties en eventueel over het aantal nevenfuncties 
veronderstellen wij.

Publicatie gewerkte uren topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
Met ingang van 2020 is het voorgeschreven om het aantal gewerkte uren door een topfunctionaris zonder 
dienstbetrekking in de WNT-verantwoording op te nemen.

Modellen WNT-verantwoording
Jaarlijks stelt het ministerie van Binnenlandse zaken diverse modellen voor de WNT-verantwoording op. 
Deze modellen hebben betrekking op de verschillende onderdelen van de publicatieverplichtingen die gelden 
voor WNT-instellingen. Ze zijn een handreiking en worden niet als verplichting voorgeschreven. het voordeel 
van het gebruik van de standaard modellen is wel dat hiermee een hoge mate van zekerheid ontstaat dat aan 
alle verplichtingen die gelden wordt voldaan. De modellen zijn opgesteld in Word en voorzien van uitgebreide 
toelichtingen. Omdat veel jaarrekeningen niet in Word maar in Excel worden opgesteld, zetten wij deze mo-
dellen jaarlijks over naar Excel. Indien u gebruik wilt maken van deze Excel-modellen stellen wij deze graag 
aan u ter beschikking. U kunt deze opvragen via uw relatiebeheerder. 

Wijzigingen 2021
Eind 2020 zijn de Beleidsregels WNT 2021 gepubliceerd. Deze regels hebben nog geen betrekking op 2020, 
maar moeten wel vanaf 2021 worden toegepast. De Beleidsregels bevatten een (nadere) uitleg van de regel-
geving met betrekking tot de WNT. Voor de situaties dat sprake is van ontslag van een topfunctionaris en 
het toekennen en uitkeren van een transitievergoeding is een belangrijke extra verduidelijking opgenomen. 
Onderstaande beschrijving is overigens een extra verduidelijking van de situatie ook in 2020 al in de wet- en 
regelgeving is opgenomen. Het is dus niet zo dat in 2020 elke transitievergoeding aangemerkt kan worden als 
niet genormeerde wettelijke vergoeding.

Transitievergoeding
Of een transitievergoeding wel of niet voor de WNT als uitkering einde dienstverband wordt aangemerkt en 
daarmee wordt genormeerd, hangt af van de vraag of de transitievergoeding aangemerkt kan worden als een 
uitkering die rechtstreeks, dwingend en eenduidig uit een wettelijk voorschrift voortvloeit. Voor zover uitke-
ringen wegens beëindiging van het dienstverband rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeien uit een 
wettelijk voorschrift, vallen die namelijk voor de toepassing van de WNT buiten de definitie van uitkeringen 
wegens beëindiging van het dienstverband. Dergelijke uitkeringen worden dus niet door de WNT genormeerd 
en vallen buiten de in de WNT-verantwoording op te nemen uitkeringen wegens beëindiging van het dienst-
verband.

Een transitievergoeding wordt als een wettelijke transitievergoeding in de zin van de WNT beschouwd en als 
zodanig niet door de WNT genormeerd, voor zover:
 1. het recht op de transitievergoeding rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit artikel 673,
  eerste lid, van Boek 7 BW. Daarvan is sprake als het dienstverband is geëindigd door middel van één 
  van de in die wetsbepaling genoemde beëindigingshandelingen (ontbinding, opzegging of einde van 
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  rechtswege op initiatief van de werkgever of, uitsluitend bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
  door de werkgever, op initiatief van de werknemer). Er mag dus geen sprake zijn van een beëindiging
  met wederzijds goedvinden (dat wil zeggen op initiatief van beide partijen); en
 2. de transitievergoeding op de wijze, geregeld in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 BW, is berekend. Als 
  een hogere vergoeding is afgesproken dan het bedrag waarop bij zuivere toepassing van die wetsbepa 
  ling recht bestaat, wordt het meerdere voor de WNT beschouwd als een niet-wettelijke transitievergoeding.

Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, geldt de transitievergoeding als een wettelijke transitievergoeding 
in de zin van de WNT en dus niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband als bedoeld in de 
WNT (artikel 1.1, onderdeel i, van de WNT). Hierdoor is een dergelijke transitievergoeding niet genormeerd en 
hoeft deze niet openbaar gemaakt te worden in de WNT-verantwoording.

Ook ingeval de transitievergoeding in een vaststellingsovereenkomst op grond van artikel 900 van Boek 7 BW 
is opgenomen, kán sprake zijn van een wettelijke transitievergoeding in de zin van de WNT. Recht op een wet-
telijke transitievergoeding kan zoals gezegd ontstaan indien het dienstverband wordt beëindigd door ontbin-
ding, opzegging of einde van rechtswege op initiatief van de werkgever (hierna aangeduid als beëindigings-
handeling). Het is mogelijk dat daarna een vaststellingsovereenkomst op grond van genoemde BW-bepaling 
wordt opgesteld en gesloten voor de (praktische en/of financiële) afwikkeling van het dienstverband. Indien 
de transitievergoeding is opgenomen in een vaststellingsovereenkomst op grond van deze bepaling die na de 
beëindigingshandeling is opgesteld en overeengekomen ter afwikkeling van het dienstverband, verandert dit 
niets aan het wettelijk recht op de transitievergoeding. Het initiatief tot het beëindigen van het dienstverband 
moet wel van de werkgever zijn uitgegaan en aan de topfunctionaris zijn medegedeeld of kenbaar gemaakt 
vóórdat de onderhandelingen over de invulling en afwikkeling van de beëindiging van het dienstverband zijn 
begonnen. Voor zover dit aantoonbaar is, is er dus ook sprake van een wettelijke transitievergoeding in de zin 
van de WNT.

Als een instelling een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband aanmerkt als een wettelijke tran-
sitievergoeding, is het aan partijen om tegenover de accountant of de toezichthouder de volgende twee zaken 
aan te tonen:
 1. Er is sprake van een beëindiging van het dienstverband door ontbinding, opzegging of einde 
  van rechtswege op initiatief van de werkgever conform artikel 673, eerste lid, van Boek 7 BW. 
  Dit kan bijvoorbeeld door een door de instelling aan de betrokken functionaris gezonden opzeg-
  brief, welke voorafgaat aan een eventuele nadere vaststellingsovereenkomst op grond van eerder 
  genoemd artikel 900 van Boek 7 BW waarin afspraken worden gemaakt over de praktische afwikkeling.
 2. De transitievergoeding is conform het tweede lid van deze bepaling berekend.

Partijen moeten ook de berekening van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding kunnen overleggen, 
zodat gecontroleerd kan worden of die zuiver conform artikel 673, tweede lid, van Boek 7 BW is berekend, 
zonder niet-wettelijke componenten.

Indien de term ‘transitievergoeding’ (dus geen wettelijke transitievergoeding, zoals bovenomschreven) echter 
wordt opgenomen in een overeenkomst waarin partijen gezamenlijk afspreken dat de arbeidsovereenkomst 
zal eindigen (‘beëindiging met wederzijds goedvinden’), bestaat géén wettelijk recht op een transitiever-
goeding. Er is in die situatie voor toepassing van de WNT sprake van een tussen partijen overeengekomen 
ontslagvergoeding. Die ontslagvergoeding geldt daarmee wel als uitkering wegens beëindiging van het 
dienstverband en wordt derhalve genormeerd door de WNT. 
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Verslaggeving

Publicatie niet-topfunctionarissen
Indien sprake is van de situatie dat er niet-topfunctionarissen zijn waarvan de bezoldiging boven het algemene 
bezoldigingsmaximum (€ 209.000 in 2021) uitkomt, geldt ook voor hen een publicatieverplichting. In tegen-
stelling tot topfunctionarissen is hun bezoldiging echter niet genormeerd tot het maximum en er is dus ook 
geen sprake van een onverschuldigde betaling. Wel moeten deze bedragen, zonder vermelding van de naam 
van de functionaris, maar wel met een aantal andere gegevens, worden gepubliceerd in de WNT-verantwoor-
ding. Eén van deze gegevens betrof de begin- en einddatum van het vervullen de functie. Omdat in enkele 
gevallen door het vermelden van deze data de betreffende persoon kon worden herleid, is vanwege de privacy 
besloten om de begin- en einddatum niet meer als verplicht gegeven voor te schrijven. Wel moet de functie 
van de betreffende functionaris vermeld blijven worden. 

1.3.3 Initiatiefwet vrĳ willige ouderbĳ dragen
Per 1 augustus 2021 wijzigen de regels omtrent de vrijwillige ouderbijdragen. Dit is het gevolg van de 
’Initiatiefwet vrijwillige ouderbijdragen’. Met deze wet wordt vastgelegd dat ook leerlingen waarvan de ouders 
de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd 
worden door de school. Profielscholen die aangesloten zijn bij een ‘overkoepelend verband’ kunnen een 
uitzonderingspositie krijgen

1.3.4 Inkoop- en aanbesteding in coronatĳ d
Vanwege de coronapandemie blijkt het in de praktijk soms lastig aanbestedingstrajecten tijdig uit te voeren 
en om geschikte leveranciers te vinden. Ook bestaat vanwege corona voor diverse inkopen onzekerheid over 
het verwachte inkoopvolume, zoals bijvoorbeeld voor de afvalverwerking, het printpapier en dergelijke. Voor 
de inkoop van leveringen en diensten die direct verband houden met corona, zoals ontsmettingsmiddelen, is 
een uitzonderingsregeling ingesteld. Andere aanbestedingstrajecten dienen in beginsel volgens de geldende 
wetgeving te worden uitgevoerd. Er bestaan wel mogelijkheden voor een overbruggingsperiode. U kunt bij-
voorbeeld lopende contracten tijdelijk verlengen ook al zijn er geen opties tot verlenging meer in het contract 
opgenomen, mits geen sprake is van een wezenlijke wijziging (uitbreiding is niet meer dan 10% van de oor-
spronkelijke opdrachtwaarde). Ook kunt u kortdurende overeenkomsten afsluiten die onder de drempel voor 
Europese aanbesteding blijven.

Wij merken op dat deze maatregelen van tijdelijke aard dienen te zijn. Wanneer omstandigheden normalise-
ren zal alsnog op gebruikelijke wijze aanbesteed moeten worden. 
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.2. Primair onderwĳ s
2.1 Vereenvoudiging bekostiging

Met het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs wordt de bekostiging voor scholen voor 
(speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en samenwerkingsverbanden duidelijker, eenvou-
diger en beter voorspelbaar. Als de Tweede en de Eerste Kamer beide instemmen, gaat het voorstel op z’n 
vroegst in op 1 januari 2023.

Andere berekening
Om de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en beter voorspelbaar te maken, gaat dit wetsvoorstel zo veel 
mogelijk uit van één bedrag per school en één bedrag per leerling. Om dat te bewerkstelligen, wordt de bere-
kening van het bedrag dat een school krijgt, aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn:

 ✓ naar de gemiddelde leeftijd van leraren op de school wordt niet meer gekeken;
 ✓ voor leerlingen in de onderbouw wordt hetzelfde bedrag gehanteerd als voor leerlingen in de boven-

bouw;
 ✓ de bekostiging voor personeel en materieel wordt samengevoegd tot één bedrag;
 ✓ de personele bekostiging gaat over van schooljaar naar kalenderjaar, waardoor de gehele bekostiging 

plaatsvindt per kalenderjaar. Hierdoor verschuift de teldatum van 1 oktober naar 1 februari van het 
voorgaande jaar;

 ✓ voor het speciaal basisonderwijs wordt voortaan de ondersteuningsbekostiging direct vanuit het Rijk 
bekostigd op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, net als in (voortgezet) speciaal onderwijs.

Overgangsregeling
Met het wetsvoorstel verandert de berekening van het bedrag dat een schoolbestuur krijgt. Door deze wijzi-
gingen kunnen de bedragen hoger of lager uitvallen ten opzichte van de huidige berekening. Om die reden is 
er voor de eerste drie jaren een overgangsregeling. Daarmee krijgen scholen de tijd om hun uitgaven aan te 
passen aan de nieuwe situatie.

Gevolgen jaarverslaggeving
De overgang van de personele bekostiging op basis van schooljaar naar kalenderjaar heeft hoogstwaar-
schijnlijk ook gevolgen voor de jaarverslaggeving. Op dit moment hebben alle instellingen per balansdatum 
een overlopende vordering op de balans staan uit hoofde van het verschil tussen de ontvangen (personele) 
bekostiging en het tijdsevenredige opgebouwde recht op bekostiging (5/12e van het jaarbedrag). Vanwege 
de overgang naar kalenderjaarbekostiging vervalt de juridische grondslag om een vordering op te nemen. 

Wij hebben begrepen dat het ministerie van OCW niet voornemens is deze vordering in de vorm van een extra 
bekostiging aan de instellingen te vergoeden. Hoewel de werkgroep Onderwijs van de Raad van de Jaarver-
slaggeving hier nog een uitspraak over moet doen, achten wij het vooralsnog noodzakelijk om deze vordering 
bij de overgang naar de nieuwe bekostigingssystematiek af te boeken. Wij krijgen van instellingen de vraag of 
deze afwaardering nu al plaats kan vinden.  Maar dat achten we niet mogelijk, gezien het feit dat er nog geen 
sprake van wet is en de grondslag van de vordering pas vervalt op het moment van de overgang.

2.2 Modernisering Participatiefonds

Het Participatiefonds is bezig met het hervormen van de dienstverlening. In dat kader gaan er een aantal 
zaken ingrijpend veranderen. De verantwoordelijkheid voor- en het risico van de wachgelduitkeringen gaat 
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voor een deel verschuiven van het Participatiefonds naar de onderwijsinstellingen. De beoogde datum van 
invoering en wijziging van het reglement van het Participatiefonds was 1 augustus 2021. Inmiddels is duideljk 
geworden dat deze datum niet meer haalbaar is en dat dit naar verwachting opschuift naar 2022.

Het motto is volgens het Participatiefonds eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om 
de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan worden de kosten 
grotendeels vergoed door het Participatiefonds. Iedereen betaalt een eigen bijdrage in geval van een beëin-
diging van een dienstverband:

 ✓ Standaard betaalt ieder schoolbestuur een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het 
fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbe-
stuur hoeft hier verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen!

 ✓ Voldoet het ontslag aan één van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbe-
stuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een ver-
zoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

Straks gelden er 7 situaties waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verlaging van de 
eigen bijdrage van 50% naar 10%, namelijk bij werkloosheidskosten die ontstaan door einde arbeidsovereen-
komst:

 ✓ wegens bedrijfseconomische reden via UWV;
 ✓ wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst;
 ✓ wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV);
 ✓ via (kanton)rechter op tegenspraak;
 ✓ tijdelijk contract voor vervanging;
 ✓ tijdelijk contract van zij-instromer;
 ✓ participatiebaan.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er bij ontslag op verzoek van de werknemer werkloosheidskosten ontstaan. 
Deze grond is een uitzondering, want deze komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

In alle andere gevallen kan het Participatiefonds bij een beëindiging niet toetsen of dit onvermijdbaar was. 
En dus geldt dan de standaard eigen bijdrage van 50% en een vergoeding door het Participatiefonds van 50%. 
Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst zonder bedrijfseconomische gronden. En bij het aflopen van 
tijdelijke contracten anders dan voor vervanging.
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.3. Voortgezet onderwĳ s
3.1 Vereenvoudiging bekostiging

Het kabinet wil per 1 januari 2022 de verdeling van de basisbekostiging van het Rijk aan het voortgezet onder-
wijs (vo) makkelijker maken. Dat staat in de wet Vereenvoudiging bekostiging vo. Schoolleiders en schoolbe-
sturen krijgen door deze aanpassing te maken met veranderingen.
De wet is door de Tweede en de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 oktober 2021 in werking en heeft 
voor het eerst effect op de bekostiging over het kalenderjaar 2022.

Basisbekostiging
De wet gaat alleen over de basisbekostiging in het vo. Dit betekent een herverdeling van:

 ✓ de lumpsumbekostiging voor personeel en exploitatie;
 ✓ het budget voor de regeling spreidingsnoodzaak;
 ✓ de oude vaste budgetten voor lom-mlk;
 ✓ het lesmateriaal.

Andere bijdragen van het ministerie van OCW vallen niet onder de basisbekostiging. Zoals bijvoorbeeld het 
geld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Veranderingen in het bekostigingsmodel
De veranderingen in het nieuwe model voor de bekostiging van het vo zijn:

 ✓ Scholen krijgen gelijke bijdragen voor gelijke leerlingen. Het maakt niet meer uit welke onderwijs-
soorten de school aanbiedt.

  • Eén gelijk bedrag voor alle onderbouwleerlingen en voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, 
  mavo en de gemengde leerweg in het vmbo;

  • Eén gelijk bedrag voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en de bovenbouwleerlingen in het 
  vmbo (basis en kader).

 ✓ Voor alle hoofdvestigingen en voor alle permanente nevenvestigingen is een vast bedrag beschik-
baar. Het maakt niet uit welk onderwijs de vestigingen aanbieden.

  • Eén vast bedrag voor de hoofdvestiging van een school;
  • Eén vast bedrag voor de nevenvestiging(en) van een school.  

Voorwaarden voor hoofd- en nevenvestigingen
Het aantal vestigingen dat voor een vast bedrag in aanmerking komt, kan afwijken van het daadwerkelijke 
aantal vestigingen. Dit komt door de voorwaarden waar een vestiging aan moet voldoen om in aanmerking te 
komen voor een vast bedrag. 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vast bedrag zijn:

 ✓ Een vestiging van een school moet geregistreerd staan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De 
vestiging moet een adres hebben (bestaande uit straatnaam, huisnummer en eventuele toevoeging).

 ✓ Het gaat om een hoofdvestiging of een nevenvestiging. Tijdelijke nevenvestigingen komen niet in aan-
merking.

 ✓ Op 1 oktober in het jaar ervoor waren 130 leerlingen of meer ingeschreven op de vestiging. Of 60 leer-
lingen voor vestigingen die alleen praktijkonderwijs aanbieden.
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Heeft een schoolbestuur meerdere vestigingen op hetzelfde adres geregistreerd? Dan krijgt het bestuur 
één vast bedrag voor die vestigingen. Als meerdere schoolbesturen een vestiging op hetzelfde adres hebben 
geregistreerd, wordt voor elke vestiging een vast bedrag toegekend.

Algemene overgangsregeling
Voor het nieuwe model voor de bekostiging is een algemene overgangsregeling van 4 jaar. De regeling bouwt 
de toe- of afname van de bekostiging ieder jaar met 20% op of af. Hierdoor krijgt het schoolbestuur niet direct 
op 1 januari 2022 met het berekende herverdeeleffect te maken. Dat gebeurt pas op 1 januari 2026. 

Specifieke overgangsregeling
Als een schoolbestuur een negatief herverdeeleffect heeft groter dan 3%, komt bovenop de algemene over-
gangsregeling een specifieke overgangsregeling. Deze regeling corrigeert voor het verschil tussen het wer-
kelijke herverdeeleffect en een negatief herverdeeleffect van 3%. De specifieke regeling duurt 5 jaar. Hierdoor 
hebben deze besturen langer de tijd om in te spelen op de nieuwe hoogte van de bekostiging.

Aanvullende bekostiging voor scholen in het voortgezet onderwijs
Tegelijk met de ingang van de nieuwe basisbekostiging voor het voortgezet onderwijs komen er aanvullende 
regelingen. Voor leerlingen in de gemengde leerweg van het vmbo, voor geïsoleerde vestigingen en voor 
brede vestigingen zijn er extra bijdragen. 

3.2 Sterk techniek

De regeling Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot een breed en kwalitatief hoogstaand tech-
nisch onderwijsaanbod. Bovendien gaan alle vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samenwerken met partners 
in de regio. In 2020 is er een wijziging in de regeling ten opzichte van 2019. 

De subsidie Sterk techniekonderwijs is een geoormerkte subsidie en dient verantwoord te worden in model 
G-2. De accountant zal de rechtmatigheid van de besteding controleren. Bij Sterk Techniek is er sprake van 
regionale samenwerking. Aan deze samenwerking nemen scholen in het voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en het bedrijfsleven deel. In elke regio is één van de scholen als penvoerder aangewezen. 
DUO maakt de subsidie aan deze penvoerder over. De penvoerder verzorgt de doorbetaling aan de deelne-
mende scholen. De penvoerder verantwoordt de totale subsidie van alle samenwerkende scholen in Mo-
del G-2. De andere deelnemende scholen verantwoorden de subsidie niet in model G-2. De verantwoording 
vraagt een goede opzet en werking van de administratieve organisatie en interne beheersing van het project 
die voor de accountant controleerbaar is. De penvoerder is hier primair verantwoordelijk voor en vaardigt in-
structies uit aan de deelnemende scholen en bedrijven. Op de website www.sterktechniekonderwijs.nl staan 
formats en een handreiking voor het voeren van de projectadministratie. Wij adviseren u om deze formats en 
de handreiking als leidraad te gebruiken. 

3.3 Nieuwkomers

Ingaande 2019 worden de nieuwkomers niet meer bekostigd op basis van separate aanvragen, maar loopt de 
gegevensuitwisseling via BRON en de OBO. Over de vaststelling wanneer een leerling in aanmerking voor 
aanvullende bekostiging uit hoofde van nieuwkomers was onduidelijkheid. Daarom heeft DUO in het voorjaar 
2020 een en ander verduidelijkt op haar website. 
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Op de OBO staan drie verschillende data:
 1. Datum in Nederland volgens de instelling
 2. Datum verblijfstitel volgens BRP
 3. Datum in Nederland volgens BRP.

DUO hanteert bij de bekostiging een rangorde. Als de instelling een ‘datum in Nederland volgens instelling’ 
heeft ingevoerd, dan wordt deze datum gehanteerd. Is deze datum niet ingevoerd, dan hanteert DUO de 
‘datum verblijfstitel volgens BRP’. Is deze datum ook niet ingevoerd, dan hanteert zij de ‘datum in Nederland 
volgens BRP’.

De ‘datum volgens instelling’ overruled derhalve beide andere data. Het is echter niet zomaar toegestaan 
een ‘datum volgens instelling’ in te voeren. Dit mag volgens de site van DUO alleen als u bewijsstukken kunt 
overleggen waaruit blijkt dat beide andere data niet juist zijn. Als bewijsstukken, die u in de situatie dat u een 
datum volgens instelling ingevoerd heeft aan u accountant moet overleggen, gelden onder andere:

 ✓ datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland;
 ✓ beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet;
 ✓ rapportage IND;
 ✓ registratie COA.
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.4. Middelbaar Beroepsonderwĳ s
4.1 Notitie Helderheid

In zowel het hoger onderwijs (ho) als bij instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) is 
sprake van publiek-private samenwerking. Om de spelregels van deze samenwerking te verduidelijken zijn in 
2004 de ‘Notitie Helderheid ho’ en de ‘Notitie Helderheid bve’ uitgebracht zoals deze ook nu nog van kracht 
zijn. In maart 2011 is door de minister de ‘handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private 
arrangementen’ uitgebracht met een verdere aanscherping. Publiek-private samenwerking en de inzet van 
publieke middelen leidt tot veel vragen en vraagt daarmee ook om verantwoording van het gevoerde beleid. In 
het bestuursverslag dienen instellingen die actief zijn in het ho en het mbo verantwoording af te leggen van 
het gevoerde beleid aan de hand van de thema’s in de genoemde notities. Wij vragen uw aandacht voor de 
onderbouwing van de cijfermatige elementen in deze verantwoording. De instellingsaccountant moet kunnen 
vaststellen dat deze informatie verenigbaar is met de jaarrekening en dat deze informatie geen materiële 
afwijkingen bevat. Het is dan ook van belang dat de instellingsaccountant de herkomst van informatie kan 
verifiëren. De VSNU heeft in april 2019 een rapportage uitgebracht over publiek-private activiteiten in het 
wetenschappelijk onderwijs met daarbij een overzicht van activiteiten, risico’s en beheersmaatregelen. Deze 
rapportage heeft als doel om verduidelijking te geven aan de begrippen die worden gehanteerd en daarmee 
een betere risico-inschatting van activiteiten te realiseren. Vanuit de politiek zijn stappen gezet om de ver-
nieuwing aan te brengen in beide Notities Helderheid. Door de Inspectie van het Onderwijs zijn meerdere 
instellingen bezocht om een beeld te verkrijgen van de vraagstukken rond publiek-private samenwerkingen, 
risico’s en mitigerende maatregelen. Als gevolg van toenemende publiek-private samenwerking en wettelijke 
subsidieregelingen hiervoor, zal dit onderwerp de komende jaren blijvend aandacht behoeven. 

4.2 Leven Lang Ontwikkelen

In de afgelopen jaren is door de overheid actief beleid gevoerd op het thema Leven Lang Ontwikkelen. In het 
tweede noodpakket van CORONA zijn in 2020 aanvullend middelen uitgetrokken voor het crisisprogramma NL 
Leert Door. In november 2020 is door de ministers Koolmees en Van Engelshoven een kamerbrief opgesteld 
over de Routekaart Leren en Ontwikkelen. Deze Routekaart geeft inzicht in welke (subsidie) maatregelen be-
schikbaar zijn in de komende jaren. De publieke instellingen staan voor een uitdaging om het bestaande op-
leidingsaanbod flexibeler te maken, de samenwerking met het bedrijfsleven te verstevigen en de ongelijkheid 
in ontwikkelkansen van studenten te verkleinen. Door ook het bedrijfsleven financieel te stimuleren verwach-
ten de ministers dat sprake zal zijn van een effectieve inzet en een hoog rendement van de middelen. Voor de 
onderwijsinstellingen vraagt deze samenwerking een goede verantwoordingsstructuur. De vernieuwing van 
de Notitie Helderheid in de sectoren ho en mbo zijn daarin ook een kans om onduidelijkheden weg te nemen. 

4.3 Maatregelen aanpak jeugdwerkloosheid

Het is voor schoolverlaters (met of zonder diploma) in crisistijd extra moeilijk om een baan te vinden. Het 
kabinet investeert € 350 miljoen in onderwijsinstellingen en gemeenten om kwetsbare jongeren uit het prak-
tijkonderwijs (pro), voortgezet speciaal onderwijs (vso), voortijdig schoolverlaters (vsv) en schoolverlaters met 
startkwalificatie maar in een kwetsbare positie (bv. niveau 2 en niveau 3/4 met een niet westerse migratie-
achtergrond) van een baan te voorzien. Momenteel vinden gesprekken plaats met landelijke en regionale 
partners om de regelingen uit te werken en de beschikbare middelen te verdelen. 
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.5. Hoger onderwĳ s 
5.1 Toelating studenten

Voor de overgangen tussen onderwijstypen van het vorige studiejaar naar het huidige studiejaar zijn aanvul-
lende afspraken gemaakt. Dit gebeurde omdat sommige leerlingen en studenten door het coronavirus niet 
in de gelegenheid waren om hun examens/tentamens af te leggen en op tijd het diploma te behalen dat 
nodig was voor de doorstroom naar het vervolgonderwijs. In bepaalde gevallen konden zij voorwaardelijk 
tot het vervolgonderwijs worden toegelaten. Het was dus mogelijk voor instellingen om aspirant-studenten 
die als gevolg van CORONA niet tijdig aan de vooropleidingeisen konden voldoen, in te schrijven voor hun 
vervolgopleiding. Dit is in alle gevallen een volwaardige inschrijving. Voor deze studenten betekent dit dat 
zij recht hebben op alle voorzieningen waar een reguliere student ook recht op heeft, inclusief de studiefi-
nancieringsrechten. Voor instellingen betekent dit onder andere dat zij voorwaardelijk toegelaten studenten 
voor bekostiging in aanmerking kunnen brengen. Studenten die doorstromen van mbo naar hbo blijven dus 
zowel ingeschreven op de mbo-instelling en worden ingeschreven bij de hbo-instelling. Maar alleen de hbo-
instelling ontvangt in dit geval bekostiging voor deze studenten.

Wanneer een student onverhoopt na voorwaardelijk te zijn toegelaten toch in studiejaar 2020-2021 de oplei-
ding moet verlaten, zullen de instellingen er zorg voor dragen dat de student de studiepunten die gedurende 
de periode van de voorwaardelijke toelating zijn behaald, zo veel mogelijk kan benutten in een vervolgstudie. 
Als de student één of meerdere tentamens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze hiervoor een be-
wijsstuk dat (op een later instroommoment) overhandigd kan worden bij de vervolgopleiding. De examencom-
missie van de vervolgopleiding bepaalt op basis hiervan of- en voor welke vrijstellingen de student eventueel 
in aanmerking komt.

Voor sommige studenten in studiejaar 2020-2021 geldt dus onder meer dat zij binnen een bepaalde termijn 
aan de eisen voor voorwaardelijke toelating dienen te voldoen, zoals het tijdig afronden van de vooropleiding. 
Een voorbeeld: in het geval van de voorwaardelijke toelating van hbo-propedeuse-studenten naar een wo-
bachelor geldt dat zij voor 1 januari 2021 de hbo-propedeuse af dienen te ronden. Indien dit niet lukt, beëindigt 
de instelling de inschrijving van deze studenten en dienen zij de wo-bacheloropleiding te verlaten. Het is 
daarbij van belang dat de planning van benodigde examens/tentamens past bij deze datum (daar waar deze 
einddatum wordt gehanteerd), zodat de studenten daadwerkelijk in staat worden gesteld om de vooropleiding 
of andere toelatingseisen tijdig af te ronden. 

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat een student buiten zijn of haar schuld niet binnen de gestelde 
termijn aan de toelatingseisen heeft kunnen voldoen. Als dat leidt tot een onbillijkheid van overwegende 
aard heeft de ho-instelling de mogelijkheid die student langer de tijd te geven om aan de toelatingseisen te 
voldoen. Dat kan op basis van artikel 7.37c, derde lid, WHW. De termijn kan worden verlengd tot uiterlijk 1 sep-
tember 2021. De ho-instelling zal bij de afweging ook de studievoortgang van de student in de vervolgopleiding 
betrekken. De accountant zal bij de controle van de bekostigingsgegevens extra aandacht besteden aan deze 
‘bijzondere’ inschrijvingen. 

De afgesproken datum van 1 januari 2021 geldt voor staatsexamens Nederlands, staatexamens vo, mbo naar 
hbo, ad-opleiding naar bachelor, hbo propedeuse naar wo, doorstroom bachelor-master in het hbo en voor 
de toelatingstoetsen voor de pabo. Wo-masteropleidingen hebben eigen data in 2020-2021 vastgelegd en deze 
aan studenten gecommuniceerd. 
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5.2 Wijziging DI-regeling CAO

In de nieuwe CAO voor het hoger beroepsonderwijs is de regeling duurzame inzetbaarheid aangepast. Vanaf 
1 september 2020 mogen uren voor duurzame inzetbaarheid niet meer worden gespaard. Reeds gespaarde 
uren moeten tussen 1 september 2020 en 1 september 2023 worden afgebouwd. Naar verwachting leidt dit ko-
mende jaren tot een steeds verdere daling van de hoogte van de voorziening DI-uren. Mogelijk dat de afbouw 
van DI-uren leidt tot meer inhuur omdat de gespaarde uren door het personeel worden opgenomen. Hierdoor 
gaat een vrijval van de voorziening DI-uren enerzijds gepaard met hogere kosten inhuur anderzijds. 

Wij adviseren u een organisatiebrede DI-regeling op te stellen waarin u afspraken vastlegt over de wijze 
waarop de gespaarde uren worden afgebouwd. Vergeet niet om de financiële gevolgen van de wijziging mee 
te nemen in de begroting en tussentijdse cijfers.

Coronamaatregelen en de Kwaliteitsafspraken
Door de invoering van het leenstelsel in 2015 is er geld beschikbaar om in te investeren in het onderwijs. Om 
de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van OCW 
en de Vereniging Hogescholen namens de hbo-instellingen, de VSNU namens de universiteiten en ISO en 
LSVb namens de studenten. Het akkoord bevat kwaliteitsafspraken verdeeld over zes thema’s. Elke instelling 
moest een plan maken waarin is opgenomen welke keuzes zij maken ten aanzien van de thema’s van kwa-
liteitsverbeteringen en op welke manier zij met deze keuzes aan de slag gaan. De plannen moeten worden 
goedgekeurd door de NVAO. Vanaf 2019 moeten hogescholen en universiteiten elk jaar in het bestuursverslag 
laten zien wat ze met het geld hebben gedaan.

Hogescholen en universiteiten hebben met het ministerie van OCW afspraken gemaakt in ‘servicedocumen-
ten’ die helpen in de bestrijding van het coronavirus. De documenten bieden praktische handreikingen waar-
mee instellingen invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs. In de servicedocu-
menten zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot de Kwaliteitsafspraken:

Stand van zaken
 ✓ Nog niet alle beoordelingen van de plannen voor de kwaliteitsafspraken zijn afgerond. Dit geeft fi-

nanciële onzekerheid bij instellingen voor het jaar 2021. Deze onzekerheid neemt OCW weg door de 
bedragen in 2021 toe te kennen, ook als de instelling nog geen goedgekeurd kwaliteitsplan heeft.

 ✓ De instellingen zullen op een later moment de plannen rondom de kwaliteitsafspraken alsnog afron-
den en de NVAO zal de minister over die plannen adviseren voordat een besluit wordt genomen over de 
kwaliteitsbekostiging voor de jaren na 2021.

 ✓ Instellingen zullen de medezeggenschap goed meenemen in het proces van de begroting voor 2021 en 
het monitoren van de kwaliteitsgelden in 2021.

 ✓ De huidige situatie met coronamaatregelen maakt het afleggen van bezoeken op locatie door de NVAO 
onmogelijk. Daarom zal de NVAO voor alle hersteltrajecten samen met het panel beoordelen of het 
aanvraagdossier ontvankelijk is en of het op basis van het dossier een positief advies kan afgeven. 
Mocht op basis van die toets aanvullende informatie gewenst zijn of mochten de stukken anderszins 
vragen oproepen, dan vindt alsnog een bezoek op locatie (of digitale vervanging daarvan) plaats. Indien 
het dossier ontvankelijk is, vindt een papieren beoordeling plaats.

Ondanks dat verschillende instellingen nog geen goedgekeurde plannen hebben waar ze mee aan de slag 
kunnen, en de middelen mogelijk pas vanaf 2021 worden ontvangen, adviseren wij instellingen ook al in het 
bestuursverslag 2020 een verantwoording over dit onderwerp op te nemen. In deze toelichting kan de stand 
van zaken geschetst worden en kan ingegaan worden op de specifieke situatie en wellicht op procesafspraken 
die met de NVAO zijn gemaakt. 
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5.3 Financiële gevolgen van corona voor instellingen 

De extra inspanningen als gevolg van de coronamaatregelen zullen voor instellingen ook een financieel effect 
hebben. OCW voert periodiek het gesprek met de verenigingen van onderwijsinstellingen over de omvang van 
de gevolgen voor instellingen. Bij financiële problemen door de coronamaatregelen zal OCW in overleg met de 
betreffende bekostigde instelling en de inspectie bezien hoe deze kunnen worden opgelost. 

5.4 Profileringsfonds 

In zijn algemeenheid is het doel van het profileringsfonds het bieden van financiële ondersteuning aan die 
individuele student die door bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt of verwacht op te lopen. Het 
gaat hierbij om studenten die wettelijk collegegeld betalen en aanspraak hebben (gehad) op een prestatie-
beurs (art. 7.51c WHW). 

Studenten die wettelijk collegegeld betalen en aanspraak hebben (gehad) op een prestatiebeurs en die door 
de coronacrisis te maken krijgen met bijzondere persoonlijke omstandigheden waardoor zij studievertraging 
oplopen, kunnen aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. Zij kunnen hiervoor 
een aanvraag indienen bij hun instelling, die de aanvraag beoordeelt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om stu-
denten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) 
door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die onderwijs 
moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn doordat zij ziek zijn (geweest) door het coronavirus 
en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen een aanvraag voor een tegemoetko-
ming uit het profileringsfonds indienen. 

De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege nood-
gedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatrege-
len heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het profileringsfonds. Deze situatie is niet aan te merken als 
de in de context van het profileringsfonds bedoelde bijzondere omstandigheid dat de opleiding onvoldoende 
studeerbaar zou zijn. 

Van instellingen wordt niet verwacht dat zij in het eigen beleid voorzien in aanvullende gronden voor aan-
spraak om studenten te compenseren voor studievertraging. Dit gezien de overmachtssituatie en de inspan-
ningen die zij plegen om nadelen voor studenten zoveel mogelijk te voorkomen. 

5.5 Notitie Helderheid 

Wij verwijzen u voor dit onderwerp naar paragraaf 4.1.
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Checklist 
bestuursverslag

Deze checklist betreft een opgave van datgene wat wettelijk gezien minimaal in het bestuursverslag dient 
te worden opgenomen. De instelling kan dit uitbreiden met andere informatie waarvan het bevoegd gezag 
meent dat dit relevant is voor de stakeholders. Ook de Handreiking bestuursverslag van het ministerie 
van OCW geeft op een aantal onderdelen een uitbreiding. Aangezien deze uitbreidingen niet wettelijk 
verplicht zijn, zijn deze niet in deze checklist opgenomen.
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1. Voorwoord

 In het voorwoord geeft het bestuur van de onderwijsinstelling een 

 samenvatting van de belangrijkste punten zoals die in de overige  

 hoofdstukken van het bestuursverslag verder worden uitgewerkt.

  

2. Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving  

2.1 Treasurybeleid:

2.1.1 Beschrijving van het beleid m.b.t. beleggingen en 

 leningen voor zover dit publieke middelen betreft

2.1.2 Uitvoering van dit beleid in de praktijk

2.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen en leningen, de 

 aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten,  

 waarbij:

 - een vergelijking wordt gemaakt met de gegevens van het 

  voorgaande jaar

 - van elke belegging jaarlijks gemeld wordt op welk moment de  

  belegging vrijvalt

 - verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van derivaten,  

  conform de RJO

 - een rapportage over het treasurystatuut wordt opgenomen,  

  waarin ten minste verslag gedaan wordt over het beleid en de  

  uitvoering daarvan t.a.v. beleggen, lenen en derivaten, de  

  soorten en omvang van de beleggingen, leningen en derivaten  

  en de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten

      

2.2 Sectorspecifiek

2.2.1 Inrichting van onderwijskundige publiek-private 

 arrangementen,waarbij minimaal de volgende elementen   

 behandeld worden:

2.2.2 - Ratio achter de publiek-private samenwerking

2.2.3 - Risico’s en risicobeheer m.b.t. de samenwerking

2.2.4 - Feitelijke resultaten in relatie tot de beoogde resultaten

2.2.5 - Missie c.q. lange termijn doelstelling m.b.t. de samenwerking

2.2.6 Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo

2.2.7 Verantwoording keuzedelen (indien van toepassing) 

verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

    ✓ ✓

   ✓ ✓

   ✓ ✓

   ✓ ✓

   ✓ ✓

 ✓   

   ✓

verwijzing
regelgeving

Regeling beleggen, 
lenen en derivaten 
OCW 2016 (BLD)

BLD art. 10            

RJ 660.515

BLD art. 10 

BLD art. 10 

BLD art. 10 lid a

BLD art. 10 lid b

BLD art. 10 lid c

BLD art. 10 lid d       

RJ 660.515

Handreiking 
publiek-private 
arrangementen

Idem

Idem

Idem

Idem

Regeling aanvullende 
bekostiging technisch 
vmbo 2018-2019 art. 
8 lid 2

WEB art. 6.1.2a lid 2

✓ =  van toepassing voor deze sector
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verplicht
po vo mbo ho

  ✓ 

  ✓ 

  

  ✓  

   ✓

   ✓

   ✓

✓   

✓ ✓  

   ✓

   

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   

   ✓

verwijzing
regelgeving

WEB art. 6.1.3 lid 4

WEB  art. 7.2.7 lid 3 

en 4

WEB art. 7.2.7 lid 10

Besluit experimenten 
ho art. 17 lid 3, art. 17o 
lid 5  en art. 32 lid 1

Besluit experiment 
vraagfinanciering ho 
art. 9 lid 5

Besluit experiment 
promotieonderwijs 
art. 12 lid 1b

RJO art. 4 lid 6 
Brief met kenmerk
1320432 d.d. 6-3-2018

Regeling prestatie-
box po c.q. vo

RJO art. 4 lid 2    

RJ 660.517

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2 

Sectorakkoord 
hoger onderwijs

2.2.8 Verantwoording wijziging opleidingenaanbod m.b.t. arbeids-

 marktperspectief en doelmatige verzorging van een opleiding  

 (indien van toepassing)

2.2.9 Verantwoording indien onderwijsprogramma’s worden 

 aangeboden met minder uren

2.2.10 Afwijking koppeling keuzedelen aan de kwalificatie van de 

 opleiding (indien van toepassing)

2.2.11 Rapportage experimenten flexibel hoger onderwijs

2.2.12 Rapportage experiment vraagfinanciering ho

2.2.13 Besluit experiment promotieonderwijs

2.2.14 Verantwoording besteding extra middelen werkdrukverlaging po

2.2.15 Verantwoording besteding middelen prestatiebox

2.2.16 Aantal studenten waaraan door de instelling financiële 

 ondersteuning is verleend uit het Profileringsfonds zoals 

 bedoeld in de Wet ho art. 7.51, gesplitst naar EER-studenten 

 en niet EER-studenten, met vermelding van de hoogte van 

 de uitgaven samenhangend met het Profileringsfonds

 Hiervoor genoemde opgave wordt gespecificeerd naar:

 - Studenten in overmachtsituaties

 - Studenten die optreden als bestuurslid van een door de 

  instelling erkende studie- of studentenvereniging of in de  

  studentenmedezeggenschap

 - Overige studenten

  Per categorie dient te worden aangegeven hoeveel studenten  

  een vergoeding hebben aangevraagd, hoeveel studenten een  

  vergoeding hebben ontvangen, hoeveel in totaal per categorie  

  is uitgekeerd en wat de gemiddelde hoogte en duur was van de  

  vergoeding

2.2.17 Verantwoording besteding en voortgang studievoorschot-

 middelen (ingaande boekjaar 2019)

Vervolg Checklist bestuursverslag
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2.3 Helderheid: BVE

 In het bestuursverslag dient verslag gedaan te worden van de 

 relevante thema’s uit de notitie Helderheid BVE. Dit betreft in  

 ieder geval de volgende thema’s:

 - Thema 1: Uitbesteding

 - Thema 2: Investeren van publieke middelen in private 

  activiteiten

 - Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de 

  deelnemer zelf

 - Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan 

  één opleiding tegelijk

 - Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan 

  waarvoor hij is ingeschreven

 - Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve 

  van bedrijven

  

2.4 Helderheid ho:

 In het bestuursverslag dient verslag gedaan te worden van 

 de relevante thema’s uit de notitie Helderheid ho. Dit betreft in  

 ieder geval de volgende thema’s:

 - Thema 1: Uitbesteding

 - Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

 - Thema 4: bekostiging van buitenlandse studenten

 - Thema 8: Bekostiging van maatwerktrajecten

    

2.5 Maatschappelijke thema’s po en vo

 - Strategisch personeelsbeleid

 - Passend onderwijs

 - Allocatie van middelen naar schoolniveau

 - Werkdruk

 - Onderwijsachterstanden

 - Convenantsmiddelen

 - Toetsing en examinering

 - Corona
1) De maatschappelijke thema’s zijn vermeld in de volgende  

 brieven: po: brief d.d.  1-11-2019 vo: brief  d.d.  1-11-2019 met

2.6 Maatschappelijke thema’s - 
 kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022

 - Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie

verplicht
po vo mbo ho

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

   

   

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   

✓ ✓  

✓ ✓  

✓ ✓  

✓   

✓   

 ✓  

 ✓  

✓ ✓  

  ✓ 

verwijzing
regelgeving

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 6  1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6  1)

RJO art. 4 lid 6  1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6  1)

RJO art. 4 lid 6  1)

RJO art. 4 lid 6  1)

RJO art. 4 lid 6  2) 
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verplicht
po vo mbo ho

    ✓ 

  ✓ 

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

RJO art. 4 lid 6  2)

RJO art. 4 lid 6  2)

RJO art. 3 - f1  3)

RJO art. 3 - f1  3)

RJO art. 3 - f1  3)

RJO art. 3 - f1  3)

RJO art. 3 - f1  3)

RJO art. 3 - f1  3)

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 400.108 

RJ 660.514 1)

RJ 400.113-135

RJ 660.514 1)

RJ 660.514 1)

Code Goed Bestuur

RJ 660.514 1)

Div. onderwijs- wetten

Div. onderwijs- wetten

RJ 660.516

 - Gelijke kansen in het onderwijs

 - Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
2) mbo: brief d.d. 18-11-2019 met briefnr. 16808792

  

2.7 Kwaliteitsafspraken ho 2019-2024

 - Intensiever en kleinschalig onderwijs

 - Meer en betere begeleiding studenten

 - Studiesucces

 - Onderwijsdifferentiatie

 - Passende en goede onderwijsfaciliteiten

 - Verdere professionalisering van docenten
3) ho: brief  d.d. 14-10-2019 met briefnr. 7889752

3. Visie en besturing  

3.1 Visie

3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de 

 belangrijkste producten/diensten

  

3.2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

3.2.2 Interne organisatiestructuur

3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 (overheidsprioriteiten)

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’

3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de 

 rechtspersoon of de daaronder ressorterende instellingen 

 aangesloten zijn en van de verbonden partijen 

3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, 

 waaronder samenwerkingsverbanden

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en  

 hun betaalde en onbetaalde (neven)functies 

  

3.3 Naleving branchecode

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en een toelichting daarop

3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld
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3.4 Verslag toezichthoudend orgaan

 Het verdient de voorkeur om een separaat verslag van het 

 toezichthoudend orgaan toe te voegen en in het bestuursverslag  

 hiernaar te verwijzen.

3.5 Omgeving

3.5.1 Afhandeling van klachten

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het 

 afgelopen jaar m.b.t. internationalisering

3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

 internationalisering

  

4. Risicomanagement  

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

 In deze paragraaf  worden de voornaamste risico’s en 

 onzekerheden beschreven, waarbij vijf aandachtsgebieden 

 worden onderscheiden:

 - Strategie 

 - Operationele acitiviteiten

 - Financiële positie

 - Financiële verslaggeving

 - Wet- en regelgeving

4.2 Risicoprofiel

 Rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne  

 risicobeheersings- en controlesysteem

  

5 Bedrijfsvoering  

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar m.b.t. personeel

5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

5.1.4 Opgave vergoedingen aan en declaraties van alle (individuele) leden  

 van het college van bestuur, conform het voorgeschreven format

5.1.5 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar betreffende de huisvesting

5.1.6 Financiële positie op balansdatum incl. een goede toelichting  
 daarop. Hierbij dient ook de nieuwe signaleringswaarde 
 ‘Normatief publiek eigen vermogen’ betrokken te worden 

verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

   ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

RJ 660.514 1)

BW 2:391

BW 2:391

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJ 660.514 1)

BW 2:391

RJ 660.514 1)

RJO art. 4 lid 3

RJ 660.518

BW 2:391

RJ 400.109
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5.1.7 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking  

 met voorgaand jaar)

5.1.8 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

5.1.9 Analyse van de uitkomsten van de exploitatie in relatie tot de  

 begroting

5.1.10 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het  

 boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen 

5.1.11 Toelichting op kasstromen en financiering

5.1.12 Informatie over financiële instrumenten (o.a. renteswaps)

5.1.13 In control statement (facultatief voor alle sectoren)

5.1.14 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het 

 afgelopen jaar

5.2.2 Onderwijsprestaties

5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het  toelatingsbeleid

5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van 

 onderzoek en ontwikkeling

  

5.3 Duurzaamheid

5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar m.b.t. duurzaamheid    

  

6. Toekomstige ontwikkelingen  

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het  

 boekjaar en de toekomstige investeringen 

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

NB In de toekomstparagraaf graag bijzondere aandacht schenken  
  aan de impact van de coronacrisis

Vervolg Checklist bestuursverslag

verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

RJ 400.109

RJ 400.109

RJ 400.109

RJ 400.109

RJ 400.109

BW 2: 391 lid 3 

RJ 400.111

  2)

RJ 660.514 1)

BW 2:391

RJ 660.514 1)

RJ 660.514 1)

RJ 660.514 1)

BW 2:391 lid 2

RJ 660.514 1)

BW 2:391

BW 2:391 lid 2

RJ 660.514 1)

BW 2:391

BW 2:391

RJ 400.109

RJ 660.514 1)
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verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓  

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

RJO art. 4 lid 4

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO art. 4 lid 4

RJO art. 4 lid 4

Brief d.d.  
29-6-2020 met 
kenmerk 24862676

6.2 Continuïteitsparagraaf:

6.2.1  A.1 Kengetallen T, T+1, T+2 en T+3:

 - Personele bezetting in FTE, onderverdeeld in management/ 

  directie, onderwijzend personeel en overige medewerkers

 - Leerlingen- c.q. studentenaantallen

 - Toelichting op de ontwikkeling van leerlingen- c.q. 

  studentenaantallen en personele bezetting

6.2.2 A.2 Meerjarenbegroting: T, T+1, T+2 en T+3

 - Balans

 - Toelichting op de verwachte ontwikkelingen m.b.t. de 

  financieringsstructuur, het huisvestingsbeleid (eigendom en  

  huur, doordecentralisatie, voorgenomen bouwprojecten, finan-

  ciering), contractiviteiten en derde geldstroomactiviteiten  en  

  mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen

 - Staat van baten en lasten

 - Toelichting op de verwachte ontwikkelingen in de staat van  

  baten en lasten; de financiële gevolgen van verwachte leer-

  lingenaantallen /studentenaantallen incl. afstemming in de  

  regio, de personele bezetting, huisvesting, contractactiviteiten  

  en overige aspecten

NB De onderdelen B1 en B2 uit de continuïteitsparagraaf zijn 
  opgenomen in hoofdstuk 4. Wat betreft onderdeel B3 uit de  
  continuïteitsparagraaf (verslag toezichthoudend orgaan) 
  adviseren wij u een separaat verslag op te maken en toe te 
  voegen aan het bestuursverslag.

NB Indien sprake is van ‘majeure investeringen’ dan dienen de 
   onderdelen A.1 en A.2 naast het verslagjaar ook de komende  
   vijf (i.p.v. drie) jaren te omvatten. (majeur = investering van  
   15% of meer v.d. totale baten)

NB  Indien sprake is van volledige doordecentralisatie van de  
   huisvesting, dan dienen de onderdelen A.1 en A.2 naast het  
   verslagjaar ook de komende vijf (i.p.v. drie) jaren te omvatten.

NB  Indien de publieke reserves boven de signaleringswaarde 
   uitkomen dient de instelling zich hierover te verantwoorden,  
   door aan te geven waarvoor dit surplus bestemd is c.q. dit 
   surplus in de toekomst ingezet wordt

  1) Wanneer de onderwijsinstelling in meer dan één onderwijssector activiteiten ontplooit, dient de informatie ingevolge 
   RJ 660.514 in het bestuursverslag te worden gesegmenteerd naar operationele segmenten.
  2) Facultatief voor alle sectoren
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Checklist verslag 
toezichthoudend orgaan



Whitepaper actualiteiten onderwijs | 35

1. Verantwoording wettelijke taken  

1.1 Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

1.2 Naleving wettelijke voorschriften

1.3 Omgang met code goed bestuur en afwijkingen daarvan

1.4 Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen

1.5 Benoeming externe accountant

1.6 Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, 

 schorsing, vaststelling beloning)

1.7 Evaluatie van het uitvoerend bestuur

  

2. Verantwoording op grond van de code goed bestuur

2.1 Inrichting toezichthoudende orgaan:

 - Welk orgaan is het toezichthoudend orgaan?

 - Wie maakt deel uit van het toezichthoudend orgaan?

 - Wie heeft welke taken?

 - Wat is de werkwijze?

 - Vergoedingsregeling  

2.2 Of er voldaan is aan de bepalingen rond onafhankelijkheid en tegerstrijdige belangen

2.3 Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang en de manier waarop 

 hiermee is omgegaan

2.4 Betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en toezichthouders

2.5 Jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren, los van het functioneren in 

 samenwerking met het bestuur. Eens in de drie jaar dient zelfevaluatie plaats 

 te vinden onder leiding van een externe voorzitter

2.6 Samenstelling commissies, aantal vergaderingen en de belangrijkste 

 onderwerpen die aan de orde geweest zijn

2.7 (On)afhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht

2.8 Bevindingen inzake het toezicht op de horizontale dialoog

2.9 Bevindingen inzake het toezicht op de bevordering en bewaking van de bijdrage  

 aan de doelstellingen van de organisatie en van de strategische samenwerking  

 met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige instellingen

2.10 Goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement

2.11 Goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling

2.12 Toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg

2.13 Hoofdlijnen van het remuneratierapport betreffende de bezoldiging 

 van de bestuurders

2.14 Het intern toezicht geeft in het jaarverslag aan op welke wijze het proces   

 rondom de jaarlijkse accountantscontrole is verlopen

2.15 Bij vermenging van een bestuursfunctie met een toezichthoudende functie bij  

 een andere onderwijssector wordt door het intern toezicht orgaan hierover   

 verantwoording afgelegd 

        verplicht
po vo mbo hbo wo

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

   ✓  

 ✓  ✓

✓ ✓  ✓  1)

 ✓ ✓   ✓

   ✓  

   ✓  ✓

   ✓  

   ✓  

     ✓

     ✓

     ✓

     ✓

 ✓

 ✓

1) In het hbo en wo dienen deze gegevens wel op de website van de instelling vermeld te worden.



WWW.ONDERWIJSACCOUNTANT.NL

| Kantoor Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2, 2408 AE  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

| Kantoor Barneveld
Koolhovenstraat 11, 3772 MT  Barneveld
T (0342) 40 85 08
barneveld@vanreeacc.nl

| Kantoor Drechtsteden
Nieuwland Parc 301-302, 2952 DD Alblasserdam
T (078) 303 30 34
drechtsteden@vanreeacc.nl

| Kantoor Geldermalsen
De Panoven 29A, 4191 GW  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
geldermalsen@vanreeacc.nl

| Kantoor Leersum
Maarsbergseweg 20, 3956 KW  Leersum
T (0343) 41 59 40
leersum@vanreeacc.nl

| Kantoor Nieuwegein
Wattbaan 51-5, 3439 ML  Nieuwegein
T (030) 307 49 49
nieuwegein@vanreeacc.nl

| Kantoor Zwolle
Schrevenweg 3-9, 8024 HB  Zwolle
T (038) 303 21 40
zwolle@vanreeacc.nl

Een frisse kĳ k op cĳ fers.


