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Voorwoord
Aan het begin van het jaar informeren wij u over de actuele ontwikkelingen in het 
onderwijs en de aandachtspunten voor de jaarverslaggeving. Het is nu het tweede jaar 
dat wij dit vanwege de coronamaatregelen niet in de vorm van een groot seminar kun-
nen doen, maar u via een whitepaper informeren over de ontwikkelingen.

Ook dit jaar is weer het nodige gewijzigd in de wet- en regelgeving. In deze whitepaper 
vatten wij de belangrijkste ontwikkelingen samen, voor zover deze raakvlakken heb-
ben met onze rol als accountant en adviseur van onderwijsinstellingen. Zo gaan wij 
onder andere in op de wijzigingen in de jaarverslaggeving, de nieuwe maatregelen voor 
het mogelijk bovenmatig vermogen van onderwijsinstellingen, de NPO-gelden en het 
onderwijsaccountantsprotocol.

Verder behandelen wij enkele onderwerpen die specifiek voor een bepaalde sector 
van toepassing zijn. Zoals de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair en 
voortgezet onderwijs, de modernisering van het Participatiefonds en de beleidsregel 
‘Investeren met publieke middelen in private activiteiten’ die voor het middelbaar 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs van toepassing zijn.

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 
relatiebeheerder of mailen naar onderwijs@vanreeacc.nl. Wij wensen u veel succes 
met het opstellen van de jaarverslaggeving over het boekjaar 2021.

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 en verslag toezichthoudend orgaan
De wijzigingen in de eisen voor het bestuursverslag zijn voor het jaar 2021 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 toezicht-
houdend orgaan stellen. Wellicht heeft u behoefte om de stakeholders van uw instelling daarnaast ook over 
andere ontwikkelingen en onderwerpen te informeren. Hier bent u uiteraard vrij in. Wij adviseren u het be-
stuursverslag lean and mean te houden. Belangrijk is verder 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 on-
derdeel van het bestuursverslag en moet u deze opnemen in de continuïteitsparagraaf. Gezien het feit dat het 
intern toezichthoudend orgaan een eigen verantwoordelijkheid heeft, raden wij aan 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
Voor het verslagjaar 2021 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) weer maatschap-
pelijke thema’s aangewezen waarover verantwoording moet worden afgelegd in het bestuursverslag. De aan-
gewezen thema’s zijn nagenoeg onveranderd. Alleen het thema ‘corona’ is vervallen en het thema ‘Nationaal 
Programma Onderwijs’ is daarvoor in de plaats gekomen. Toch is de impact van corona op het onderwijs 
groot. Daarom is het volgens ons wenselijk om toch op de problematiek in te gaan, ook al is het geen verplicht 
maatschappelijk thema meer. 

In de brieven van het ministerie van OCW d.d. 11 november 2021 (po en vo), 9 november 2021 (mbo) en 1 juli 2021 
(hbo en wo) zijn de thema’s nader uitgewerkt. Wij adviseren u hier kennis van te nemen en bij het schrijven 
van het bestuursverslag hier rekening mee te houden.

1.1.3 Vermogensvorming
In onze actualiteiten whitepaper van vorig jaar schreven over de nieuwe signaleringswaarde voor het detec-
teren van mogelijk bovenmatig vermogen. Dit kengetal werd in 2020 door het ministerie van OCW geïntrodu-
ceerd. 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)
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 (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/
toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde) kunt u 
een rekentool 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.
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Als het werkelijk publiek eigen vermogen hoger is dan het normatief publiek eigen vermogen, 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. 

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht besturen van scholen die op basis van de jaarcijfers relatief het 
meest bovenmatig vermogen hadden. Interviews met het bevoegd gezag van de instellingen maakten hier 
een onderdeel van uit. Dit resulteerde in het rapport Dialogen over vermogen. Mede naar aanleiding van dit 
rapport heeft de minister in de beleidsreactie van 24 september 2021 aangegeven dat hij een juridische basis 
gaat creëren voor handhavend optreden en de mogelijkheid tot het opleggen van sancties. Hij streeft ernaar 
om die wet per 1 januari 2024 te laten ingaan.

We zien dat de noodzaak voor een goed financieel beheer alleen maar toeneemt. Dit betekent onder andere 
het opstellen van een realistische en beleidsrijke (meerjaren)begroting, een goed risicobeheer met een ver-
taling naar een gewenst buffervermogen en een plan van aanpak om eventueel bovenmatig vermogen te 
investeren in het onderwijs. 

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 twee mogelijkheden:
 a. Het activeren van het groot onderhoud op de balans (componentenbenadering).
 b. Het verwerken van het groot onderhoud via een voorziening.

Het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs gebruikt vaak methode a. Het funderend (primair en 
voortgezet) onderwijs gebruikt vaak methode b. Volgens ons is dit ook de meest passende keuze, tenzij in het 
funderend onderwijs sprake is van volledige doorcentralisatie van de onderwijshuisvesting naar de instel-
lingen. In dat geval is methode a ook in het funderend onderwijs een goede keuze. In de whitepaper van vorig 
jaar leest u onze uitgebreide toelichting hierop.

De laatste jaren ontstond er discussie over de toepassing van RJ 212 ‘Materiële Vaste Activa’ door onderwijs-
instellingen. Wat bleek? Het overgrote deel van de instellingen in het funderend onderwijs paste RJ 212 op 
het gebied van de voorziening groot onderhoud niet correct toe. De instellingen hadden tijd nodig om tot een 
goede toepassing van RJ 212 op dit punt te komen. Daarom is er in de RJO een overgangstermijn opgenomen, 
die duurt tot en met boekjaar 2022. 

Is de verwarring te wijten aan de afwezigheid van een goede definitie van groot onderhoud? Daar wordt nu 
aan gewerkt door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Bij de definiëring zal vooral de afbakening cruciaal zijn, 
met aan de ene kant investeringen (activeren) en aan de andere kant klein/jaarlijks onderhoud (exploitatie). 
Omdat de definitie pas recent door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd, wordt overwogen om 
de overgangstermijn met één of twee jaar te verlengen. 

1.1.5 Verantwoording vergoedingen en subsidies
In de OCW wet- en regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen ‘bekostiging (rijksbijdragen)’ en ‘subsidies 
die op basis van aanvullende regelgeving worden toegekend’. Bij subsidies kan weer onderscheid gemaakt 
worden tussen ‘lumpsum’, ‘G1’en G2’. Sinds 1 januari 2021 is er een wijziging van RJ 660 van kracht1. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in de bekostiging tussen:
 - normatieve rijksbijdragen (lumpsum); en
 - niet normatieve rijksbijdragen.

1 https://www.rjnet.nl/globalassets/rj-uitingen/2021/rj-uiting-2021-5-ontwerp-alineas-hoofdstuk-660-onderwijsinstellingen.pdf



8 | Januari 2022

Samenvattend kan dus onderscheid gemaakt worden tussen:
 1. Bekostiging/rijksbijdragen:
  1.a Normatieve rijksbijdragen
  1.b Niet-normatieve rijksbijdragen

 2. Subsidies: 
  2.a Lumpsum subsidies
  2.b Model G1 subsidies (met prestatieverplichting)
  2.c Model G2 subsidies (met bestedingsverplichting, ook wel aangeduid als geoormerkte subsidies) 

In onze uitgave Reeducatief van november 2021 gingen we uitgebreid in op het onderscheid tussen rijksbij-
dragen en subsidies, en de verschillen tussen de diverse categorieën2, waarnaar we hier verder verwijzen.

In onderstaand schema ziet u de verschillende categorieën en de wijze van verantwoording per categorie.

Wij wijzen er nog op dat alleen van een niet-normatieve rijksbijdrage sprake is, als in de toekenningsbeschik-
king (en indien van toepassing, de onderliggende regeling) specifiek wordt vermeld dat sprake is van een 
niet-normatieve rijksbijdrage.

1.1.6 Nationaal Programma Onderwĳ s
Het onderwijs is door de coronamatregelen fors ontwricht. Om dit te herstellen en verder te ontwikkelen, 
zowel tijdens als na de coronaperiode, is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) door de overheid op-
gezet. De overheid heeft hiervoor een bedrag van € 8,5 miljard beschikbaar gesteld. Binnen het NPO zijn 
verschillende regelingen. Een belangrijk deel van de ter beschikking gestelde bedragen zijn als ‘normatieve 
rijksbijdragen’ verstrekt. Dit betreft onder meer de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering 
NPO PO en VO, de Regeling en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage NPO PO en VO, en de 
‘enveloppegelden’ in het mbo. Omdat deze gelden als normatieve rijksbijdrage ter beschikking zijn gesteld, 
moeten ze in het jaar van ontvangst geheel als baten in de staat van baten en lasten worden verantwoord. 
Het is aan te bevelen om de niet bestede gelden per ultimo 2021 in een aparte bestemmingsreserve te ver-
antwoorden.

Aard

Bekostiging/

Rijksbijdragen

Subsidies

Benaming

Normatieve rijksbijdragen

Niet-normatieve rijksbijdragen -
exploitatiesubsidie

Niet-normatieve rijksbijdragen - 
investeringssubsidie

Lumpsum subsidies

Subsidies met prestatieverplichting

Subsidies met bestedingsverplichting

Verantwoording in jaarrekening 

In de exploitatie in het jaar waarop toekenning betrekking heeft

In de exploitatie in het jaar van besteding

Passivering of in mindering op vast actief in jaar van besteding

In mindering op afschrijving c.q. vrijval t.g.v. rijksbijdragen 
conform afschrijvingstermijn van het betreffende vast actief

In de exploitatie in het jaar waarop toekenning betrekking heeft

In de exploitatie in het jaar dat prestatie geleverd is

In de exploitatie in het jaar van besteding

Verantwoording
in model

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja G-1

Ja G-2

2 https://www.vanreeaccountants.nl/publication/magazine-voor-het-onderwijs-reeducatief-november-2021/ 
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De enveloppegelden in het hoger onderwijs zijn als niet-normatieve rijksbijdragen ter beschikking gesteld. 
Deze mogen in principe doorgeschoven worden naar een volgend jaar als ze niet in het boekjaar besteed zijn, 
maar in een volgend jaar besteed gaan worden. De regelingen die kwalificeren als ‘subsidieregeling’, bijvoor-
beeld de subsidie Inhaal en ondersteuningsprogramma’s en de subsidie Extra hulp in de klas zijn veelal als 
G1 subsidie ter beschikking gesteld. Deze subsidies worden verantwoord als de prestatie geleverd is.

In het bestuursverslag moet u verantwoording afleggen over de aanwending van de NPO-gelden. Deze ver-
antwoording moet voor het primair en voortgezet onderwijs de volgende zaken bevatten:
 ✓ of de scholen een schoolscan hebben gemaakt;
 ✓ welke soorten interventies uw scholen hebben gekozen voor hun schoolprogramma; 
 ✓ hoe ouders en leraren – en in het vo ook de leerlingen – betrokken zijn bij de plannen;
 ✓ of uw scholen de vereiste instemming van hun medezeggenschapsraad (MR) hebben gekregen;
 ✓ hoeveel procent van de middelen is ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL);
 ✓ welke eerste resultaten de instelling in de uitvoering van de plannen kunt melden.

Wanneer de instelling middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs bovenschools heeft ingezet, ver-
wacht het ministerie dat u duidelijk maakt:
 ✓ of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) daarmee heeft ingestemd;
 ✓ welk soort interventies u hebt gekozen.

Daarnaast dient een meer cijfermatige verantwoording afgelegd te worden via XBRL.
Bij de afzonderlijke sectoren gaan we nader op het NPO in.
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1.2 Onderwijsaccountantsprotocol

1.2.1 Tĳ digheid Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
In het Onderwijsaccountantsprotocol 2021 (OAP 2021) is net als in 2020 opgenomen dat accountants aan Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) moeten rapporteren als de geldige VOG niet tijdig door de instelling is ontvangen. 
Deze regeling bevat twee relevante elementen:
 1. Geldigheid: de VOG is op het moment van de datum indiensttreding niet ouder dan een half jaar en de
  VOG is afgegeven met het juiste screeningsprofiel: onderwijs.
 2. Tijdigheid: de regel is dat op het moment van aanvang van de benoeming (dus niet op de eerste school-
  dag, maar op de formele datum van indiensttreding volgens de akte van benoeming of aanstelling) de  
  VOG bij de onderwijsinstelling aanwezig moet zijn.

Bij de jaarrekeningen over 2020 stelden wij bij vrijwel elke instelling een verslag van bevindingen op, waarin 
melding is gemaakt van niet tijdig ontvangen VOG’s. Wij adviseren onderwijsinstellingen dringend om hun 
procedures voor de tijdige ontvangst van VOG’s, waar dit nog niet gebeurd is, aan te scherpen. 

Tussen 15 oktober en 2 november 2021 is bij Dienst Justis een storing geweest waardoor gedurende die 
periode geen VOG’s aangevraagd konden worden. Desondanks past de Onderwijsinspectie de meldingsplicht 
niet aan. Daarom vermelden wij in een verslag van bevindingen aan DUO ook niet tijdige VOG’s die het gevolg 
waren van de storing. Wij adviseren u om in uw administratie vast te leggen wat de oorzaak voor de vertraging 
van de VOG is.

1.2.2 Aanpak controle bekostigingsgegevens
Met ingang van het OAP 2021 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanpak van de controle van de 
bekostigingsgegevens. Omdat deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de bepaling van deelpopulaties, risico-
inschattingen en de tabel waarin het aantal deelwaarneming wordt bepaald, en deze aanpak in de basis geldt 
voor de sectoren vo, mbo en ho, hebben de wijzigingen betrekking op alle drie de sectoren. Wel is het zo dat 
de impact van de wijzigingen afhangt per sector, bijvoorbeeld omdat het mbo twee peildatums kent, in tegen-
stelling tot het vo waar alleen 1 oktober een teldatum is. 

De belangrijkste wijziging is dat de tabel afzonderlijke onderzoekspopulaties binnen relevante soorten ge-
gevens is aangepast. Dit is de tabel waaruit – bij toepassing van deelpopulaties in de controle – het aantal te 
controleren items wordt afgelezen. Het aantal te controleren items kende tot vorige jaar een maximumaantal 
van 75 deelwaarnemingen. In de huidige tabel is een maximum van 150 opgenomen. Overigens kan dit aantal 
alleen bij een significant risico worden bereikt. Het is dus niet zo dat standaard sprake is van verdubbeling 
van de hoeveelheid werkzaamheden. Met de wijzigingen is gezocht naar een meer passender aanpak dan 
standaard 75 deelwaarnemingen zoals voorheen gebruikelijk was.

1.2.3 Materialiteit rechtmatigheidscontrole
Een verklaring met een goedkeurende strekking met betrekking tot de rechtmatigheid impliceert, dat gege-
ven de betrouwbaarheid, in de verantwoording geen afwijkingen (als gevolg van fouten en fraude, en onze-
kerheden) voorkomen, die groter zijn dan de percentages zoals die zijn voorgeschreven in het Onderwijsac-
countantsprotocol.

Van een fout in de verantwoording is sprake als naar aanleiding van de uitgevoerde controle is gebleken dat 
een post, of een gedeelte daarvan, niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en 
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regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat, voor zover het de naleving van de wet- en regelgeving 
betreft. Saldering van fouten is daarom niet toegestaan. 

Van een onzekerheid in het onderzoek is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om 
een post, of een gedeelte daarvan, als goed of fout aan te merken. Bijvoorbeeld als onzekerheid bestaat over 
het wel of niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het 
noodzakelijk dat de instellingsaccountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert. 

Het uitgangspunt is dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk door het bevoegd gezag van de school of in-
stelling moeten worden gecorrigeerd. Wat betreft het omgaan met geconstateerde fouten en onzekerheden 
geldt voor de accountantscontrole van de jaarrekening het volgende: 

•  Ten aanzien van het getrouwe beeld van de jaarrekening hoeft het bevoegd gezag van de school of 
instelling fouten en onzekerheden met een gezamenlijk financieel belang beneden de materialiteit 
niet te corrigeren en de accountant hoeft ze niet te rapporteren. Het effect op de vermogenspositie (de 
belangrijkste informatievraag voor OCW) is namelijk gering. 

•  Met betrekking tot de financiële rechtmatigheid wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en 
niet-materiële fouten en onzekerheden. De onderwijsinstelling corrigeert voor zover mogelijk gecon-
stateerde fouten. Dergelijke fouten kunnen echter meestal niet gecorrigeerd worden. De accountant 
informeert het bestuur en de interne toezichthouder hierover in overeenstemming met de geldende 
beroepsvoorschriften. Materiële fouten en onzekerheden (d.w.z. fouten en onzekerheden groter dan de 
materialiteit) hebben invloed op de strekking van de controleverklaring en worden daarom in de con-
troleverklaring toegelicht. Ten aanzien van niet-materiële fouten en onzekerheden (d.w.z. fouten en 
onzekerheden kleiner dan de materialiteit) stelt de accountant een verslag van bevindingen op indien 
de rapportagegrens (voor in het OAP genoemde posten 0.1% van de totale publieke middelen) wordt 
overschreden .

Tot en met 2020 waren, naast enkele onderwerpen met een specifieke tolerantie, in het Onderwijsaccountant-
sprotocol twee percentages opgenomen voor de oordeelsvorming met betrekking tot het rechtmatigheids-
oordeel:
 1. Fouten in de verantwoording: het rechtmatigheidsoordeel was goedkeurend als het totaal van de ge-
  constateerde rechtmatigheidsfouten kleiner dan of gelijk aan 3% van de totale publieke middelen was.
 2. Onzekerheden in de controle: het rechtmatigheidsoordeel was goedkeurend als het totaal van de onze-
  kerheden in de controle kleiner dan of gelijk aan 5% van de totale publieke middelen was.

In de praktijk werden deze percentages naast elkaar gebruikt. Hierdoor ontstond extra ruimte om een goed-
keurend rechtmatigheidsoordeel af te geven. Met ingang van de controles over 2021 is dat niet meer toege-
staan. Een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel mag alleen nog afgegeven worden als het totaal van fouten 
in de verantwoording en de onzekerheden in de controle niet groter is dan 3% van de totale publieke middelen. 
Beide toleranties kunnen dus niet meer naast elkaar bestaan, maar zijn samengevoegd tot één tolerantie. 
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1.3 Wet- en regelgeving

1.3.1 Wĳ zigingen 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 elk jaar terugkomt is de aanpassing van de bezoldigingsmaxima en de tarieven die gelden 
voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Wij hebben hierbij gelijk ook de bedragen die voor 2022 
gelden meegenomen:

Topfunctionarissen met een dienstbetrekking en topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de der-
tiende maand van functievervulling:

  2020 2021 2022
  € € €   

  Algemeen maximum  201.000 209.000 216.000
  Voorzitter raad van toezicht 15% 30.150 31.350 32.400
  Lid raad van toezicht 10% 20.100 20.900 21.600
      
  OCW klassen-indeling onderwijs:   
  Klasse A  119.000 124.000 128.000
  Klasse B  132.000 138.000 143.000
  Klasse C  143.000 149.000 154.000
  Klasse D  157.000 163.000 168.000
  Klasse E  170.000 177.000 183.000
  Klasse F  183.000 190.000 196.000
  Klasse G  201.000 209.000 216.000

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

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf maanden van functievervulling:

  2020 2021 2022
  € € €   

  Maximum uurtarief  193 199 206
  Kalendermaand 1 t/m 6  26.800 27.700 28.600
  Kalendermaand 7 t/m 12  20.300 21.000 21.700

Beleidsregels WNT 2021
Naast de WNT worden jaarlijks de Beleidsregels WNT gepubliceerd. Deze bevatten een (nadere) uitleg van de 
regelgeving 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 die ook in 2020 al in de wet- 
en regelgeving is opgenomen. 
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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 een 
van de in die wetsbepaling genoemde beëindigingshandelingen (ontbinding, opzegging of einde van 
rechtswege op initiatief van de werkgever of, uitsluitend bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
door de werkgever, op initiatief van de werknemer). Van een beëindiging met wederzijds goedvinden, 
dat wil zeggen op initiatief van beide partijen, mag dus geen sprake zijn; 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 transitievergoe-
ding.

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. Als 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. Het dienstverband is beëindigd 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 instel-
ling aan de betrokken functionaris gezonden opzegbrief, welke voorafgaat aan een eventuele nadere 
vaststellingsovereenkomst op grond van eerder genoemd artikel 900 van Boek 7 BW waarin afspraken 



14 | Januari 2022

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.

Als 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 transitievergoe-
ding. In die situatie is voor toepassing van de WNT sprake van een tussen partijen overeengekomen ontslag-
vergoeding. Die ontslagvergoeding geldt daarmee wel als uitkering wegens beëindiging van het dienstver-
band en wordt daarom genormeerd door de WNT.

Verslaggeving

Publicatie niet-topfunctionarissen
Wanneer er niet-topfunctionarissen zijn waarvan hun bezoldiging boven het algemene bezoldigingsmaximum 
(€ 209.000 in 2021) uitkomt, geldt ook voor hen een publicatieverplichting. In tegenstelling tot topfunctionaris-
sen, is hun bezoldiging echter niet genormeerd tot het maximum en is er dus ook geen sprake van een onver-
schuldigde betaling. Wel moeten deze bedragen, zonder vermelding van de naam van de functionaris, maar 
mét een aantal andere gegevens, worden gepubliceerd in de WNT-verantwoording. Zo wordt onder andere 
gevraagd om de vervulde functie en de begin- en einddatum daarvan te vermelden. In enkele gevallen kon 
door het vermelden van deze datums de betreffende persoon worden herleid. Daarom is vanwege de privacy 
besloten dat de begin- en einddatum niet meer als verplicht gegeven voor te schrijven. Wel moet de functie 
van de betreffende functionaris vermeld blijven worden. 

Modellen WNT-verantwoording
Jaarlijks worden door het ministerie van Binnenlandse zaken diverse modellen voor de WNT-verantwoording 
opgesteld. Deze modellen hebben betrekking op de verschillende onderdelen van de publicatieverplichtingen 
die gelden voor WNT-instellingen. De modellen zijn een handreiking en worden niet als verplichting voor-
geschreven. Het voordeel is wel dat met deze modellen een hoge mate van zekerheid ontstaat dat aan alle 
verplichtingen die gelden wordt voldaan. De modellen worden opgesteld in Word en zijn voorzien van uitge-
breide toelichtingen. Omdat veel jaarrekeningen niet in Word maar in Excel worden opgesteld, zetten wij deze 
modellen jaarlijks over naar Excel. Wij stellen deze Excel-modellen graag aan u ter beschikking. U kunt ze 
opvragen via uw relatiebeheerder. 

Vooruitblik wijzigingen met ingang van 2022
Eind 2021 zijn de Beleidsregels WNT 2022 gepubliceerd. Deze regels hebben nog geen betrekking op 2021, 
maar moeten vanaf 2022 worden toegepast. 

Voor 2022 is slechts één wijziging doorgevoerd in deze beleidsregels. In de WNT is opgenomen dat de publi-
catie van de bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen achterwege gelaten kan worden als de bezoldiging 
minder is dan € 1.700. Met ingang van 2022 is dit bedrag verhoogd naar € 1.800. Hiermee wordt de wijziging 
in de fiscale wetgeving gevolgd, waar dit bedrag geldt als het maximale bedrag dat als vrijwilligersvergoeding 
onbelast mag worden uitgekeerd. 
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1.3.2 Initiatiefwet vrĳ willige ouderbĳ dragen
Vanaf 1 augustus 2021 is de initiatiefwet vrijwillige ouderbijdragen van kracht. Het doel van deze wet is het 
waarborgen dat leerlingen te allen tijde kunnen deelnemen aan de door de school georganiseerde activitei-
ten, ook als de ouders de ouderbijdrage niet (kunnen) voldoen. Tot het ingaan van de wetswijziging, was het 
mogelijk leerlingen vervangende activiteiten aan te bieden als de ouders de ouderbijdragen voor bepaalde 
activiteiten niet hadden voldaan. Vanaf de start van schooljaar 2021-2022 kunnen scholen geen leerlingen van 
activiteiten uitsluiten wegens het niet voldoen van de ouderbijdragen door de ouders. 

In de schoolgids en op de website van de school, moet expliciet worden vermeld dat het niet voldoen van de 
ouderbijdragen, niet leidt tot uitsluiting van de leerlingen van deelname aan de activiteiten. Anderzijds staat 
het de scholen vrij richting de ouders te benadrukken dat de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage nodig 
zijn om de extra activiteiten doorgang te kunnen laten vinden. Dit kan een extra trigger zijn voor de ouders om 
de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.

Dit vraagt voor scholen om een flexibele houding om zonder (zware) concessies te doen aan de eigen financi-
ele positie, toch het bestaande aanbod van extracurriculaire activiteiten in stand te houden.

1.3.3 Drempelbedragen Europese aanbestedingen
Elke twee jaar worden de drempelbedragen voor het aanbesteden van overheidsopdrachten aangepast. De 
laatste wijziging had betrekking op de jaren 2020 en 2021. Met ingang van 2022 zijn daarom weer nieuwe 
drempelbedragen vastgesteld. Deze drempelwaarden hebben betrekking op de contractwaarde exclusief om-
zetbelasting en zijn van invloed op de beslissing of een Europese aanbestedingsprocedure noodzakelijk is. De 
bedragen zijn als volgt aangepast:

Aard van de opdracht 2020 en 2021 2022 en 2023
Leveringen € 214.000 € 215.000
Diensten € 214.000 € 215.000
Werken € 5.350.000 € 5.382.000
Sociale en andere specifieke € 750.000 € 750.000

1.3.4 Code Goed Toezicht VTOI-NVTK
In 2020 heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport Goed Toezicht: IJken en Verrijken 
gepresenteerd. De kwaliteitscommissie adviseerde om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling 
van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale re-
ferentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs, De 
Code Goed Toezicht 1.0 dient volgens de commissie als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer 
voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording. De code is het 
uitgangspunt geweest voor de dialoog met de leden en stakeholders. 

In september 2021 is de code inmiddels vastgesteld en geldt sinds 1 oktober 2021 voor de leden van de VTOI-
NVTK. In het jaarverslag 2022 kan voor het eerst verantwoording afgelegd worden over de uitvoering van de 
code. Deze code richt zich expliciet op het intern toezicht en bestaat náást de diverse sectorale codes Goed 
Bestuur, die vooral zijn gericht op bestuur en bestuurders. De code is hier een aanvulling op, specifiek gericht 
op het intern toezicht en bevat geen tegenstrijdigheden met de codes Goed Bestuur.

De code gaat uit van zeven principes, gebaseerd op de kernwaarden van de vereniging. De principes zijn uitge-
werkt in normen en good practices, een nadere concretisering van de vorm en inhoud van het toezicht. In de 
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code is het basisniveau geformuleerd, waaraan elke raad van toezicht als team en elk individueel lid geacht 
wordt te voldoen. De centrale vraag hierbij is dan: hoe verhouden wij ons tot de inhoud van de code? De raad 
van toezicht legt jaarlijks verantwoording af in het openbare jaarverslag, waarin het uiteraard ook zal moeten 
gaan over de mate waarin en de wijze waarop de principes van de code zijn toegepast of worden uitgelegd, 
het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe.

Voortbouwend op de kernwaarden van de VTOI-NVTK, neemt de Code Goed Toezicht zeven principes als uit-
gangspunt, die toegelicht worden aan de hand van normen en good practices. De principes zijn: 

1. legitimiteit en compliance;
2. maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid; 
3. integriteit;
4. transparantie en openheid;
5. interne en externe verbinding;
6. professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen;
7. verantwoording.

De geformuleerde normen en good practices die in de code per principe zijn uitgewerkt, zijn gebaseerd op de 
volgende overwegingen: 

•  De noodzaak van differentiatie i.v.m. de verschillen tussen sectoren, de omvang en structuur van or-
ganisaties, ontwikkelfase, (regionale) context en identiteit. 

•  Het stimuleren tot continue verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het toezicht. 
•  Betrekking hebben op zowel de systeemwereld (‘hard controls’) als de leefwereld (‘soft controls’).
•  Geen kwaliteitsbegrip dat het toezicht reduceert tot louter de systeemtaal van protocollen, instructies, 

indicatoren en afvinklijstjes.

Voor het jaarverslag is met name het zevende principe relevant. De normen en good practices hiervan zijn 
als volgt:
De raad van toezicht:
 1. verantwoordt zich zowel intern als extern, onder andere door daarover publiekelijk te rapporteren in 

het jaarverslag en op de website. De verantwoording geeft zicht op de mate waarin het toezicht in de 
voorbije periode van toegevoegde waarde is geweest voor de organisatie. Het is meer dan een opsom-
ming van activiteiten en formele verantwoordelijkheden;

 2. is aanspreekbaar voor en verantwoordt zich actief in gesprekken met, het bestuur, de medezeggen-
schap en andere intern en externe betrokkenen, waaronder de inspectie en/of de gemeenten; 

 3. evalueert of de verantwoording bijdraagt aan het gesprek over de kwaliteit van het toezicht en onder-
neemt –indien nodig– acties ter verbetering.



Whitepaper actualiteiten onderwijs | 17

Een frisse kĳ k op cĳ fers.2. Primair onderwĳ s
2.1 Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Begin 2021 hebben de Eerste en Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging 
primair onderwijs. Met deze wetswijziging wil het ministerie van OCW de berekening van de bekostiging een-
voudig, duidelijker en beter voorspelbaar maken.

In de kern bestaat de vereenvoudiging uit de volgende wijzigingen:
 1. De gemiddelde gewogen leeftijd (GGL) wordt afgeschaft.
 2. Het onderscheid in de bekostiging tussen onderbouw en bovenbouw verdwijnt.
 3. De personele en materiële bekostiging worden samengevoegd.
 4. De volledige bekostiging wordt op kalenderjaarbasis bepaald en uitbetaald, waarbij ook de teldatum 

wijzigt van 1 oktober t-1 naar 1 februari t-1.
 5. Enkele specifieke maatregelen voor speciale scholen voor basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal 

onderwijs en de samenwerkingsverbanden, zoals de afschaffing van de 2%-systematiek voor het sbo 
en de groeibekostiging voor het sbo en (v)so.

Er is sprake van drie soorten bekostiging: basisbekostiging, extra bekostiging en aanvullende bekostiging. 

De basisbekostiging wordt vanaf 2023 gebaseerd op twee componenten: een bedrag per leerling en een be-
drag per school. De extra bekostiging heeft betrekking op specifieke omstandigheden van instellingen (om-
vang, groei, achterstanden). De aanvullende bekostiging heeft betrekking op specifieke leerlingen.

Hierdoor wordt de bekostiging transparanter en eenvoudig om wijzigingen te detecteren. Anderzijds is er 
minder sprake van aansluiting op specifieke situaties. Ook zal er een herverdeling van middelen plaatsvinden.

Betaalritme
In de oude systematiek was er sprake van een afwijkend betaalritme. Bij de nieuwe bekostiging is dit niet 
langer het geval en is er één betaalritme (8,33% per maand). 

Overgangsregeling
Om de scholen en schoolbesturen voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de gewijzigde bekosti-
ging is er sprake van een overgangsregeling. De overgangsregeling heeft enkel betrekking op reguliere po en 
sbo-instellingen en cluster 3 & 4 (v)so-instellingen. Deze houdt in:
 ✓ stapsgewijze afbouw naar de nieuwe bekostiging in drie jaar;
 ✓ gemaximeerde toe- of afname van de bekostiging (herverdeeleffect) op 1% voor jaar één, 2% voor jaar 

twee en 3% voor jaar drie;
 ✓ aanvullende bekostiging voor instellingen met een negatief herverdeeleffect die hierdoor in financiële 

problemen komen.

Verwerking in de jaarrekening
De bekostigingswijze verandert van bekostiging op schooljaar naar bekostiging op kalenderjaar. Voor de 
maanden augustus tot en met december 2021 ontvangen de scholen een vergoeding volgens het oude betaal-
ritme (5 x 6,91 % = 34,55% van het jaarbedrag) en ontvangen ze hiervoor ook een aparte beschikking van het 
ministerie. 

Omdat per 1 januari 2023 wordt overgegaan op kalenderjaarbekostiging mag er geen vordering meer opge-
nomen te worden. De grondslag voor het opnemen van een vordering is hiermee vervallen. Hiermee moet de 
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vordering die in de jaarrekening is opgenomen door veel instellingen, worden afgeboekt. Omdat de grondslag 
van deze afboeking in 2022 ligt, mag deze vordering niet in een eerder jaar worden afgeboekt.

Bekostiging samenwerkingsverbanden primair onderwijs
Ook de bekostiging voor de samenwerkingsverbanden primair onderwijs wordt vereenvoudigd. Dit zijn de 
belangrijkste wijzigingen:
 ✓ de teldatum wordt 1 februari (was 1 oktober);
 ✓ de groeibekostiging vervalt, wel is het nodig een vangnetbepaling op te nemen in het ondersteunings-

plan om schrijnende situaties te voorkomen;
 ✓ DUO gaat de toelaatbaarheidsverklaringen voor het sbo registeren en verrekenen;
 ✓ bekostiging van het sbo via de samenwerkingsverbanden verdwijnt. DUO gaat deze bekostiging direct 

aan het sbo overmaken op basis van werkelijke aantallen (in plaats van de normatieve 2%).

2.2 Modernisering participatiefonds

Het participatiefonds is van plan om de dienstverlening te hervormen. De invoering stond gepland op 1 augus-
tus 2021 maar is inmiddels verschoven naar 1 augustus 2022.

In de nieuwe situatie komt de verantwoordelijkheid meer bij de besturen te liggen. Ieder bestuur heeft de ver-
antwoordelijkheid om de uitkeringslasten tot een minimum te beperken. In de nieuwe opzet van het partici-
patiefonds zit hier een financiële prikkel in: in de basis draagt een schoolbestuur 50% van de uitkeringskosten 
zelf, en het Participatiefonds de overige 50%. Dit geldt voor elk ontslag bij einde dienstverband. Hiervoor is 
het niet nodig een vergoedingsverzoek in te dienen.

Er zijn echter een aantal gronden waardoor de eigen bijdrage van het schoolbestuur afneemt van 50% naar 
10%. Deze gronden betreffen het einde van een arbeidsovereenkomst:
 ✓ vanwege bedrijfseconomische reden via UWV
 ✓ vanwege bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
 ✓ vanwege 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 werkloosheidskosten ontstaan bij ontslag op verzoek van de werkne-
mers. Dit is een uitzonderingssituatie, en komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

2.3 Huisvesting

Onder de huidige wetgeving is het voor instellingen in het primair onderwijs verboden om te investeren in huis-
vesting. Er zijn enkele uitzonderingen als het gaat om zogenaamde ‘aanvullende huisvestingsvoorzieningen’.
De kern van het begrip ‘aanvullende huisvestingsvoorzieningen is dat de gemeente voor deze voorzieningen 
niet verantwoordelijk is op grond van huidige wet- en regelgeving. Een andere belangrijke voorwaarde is dat 
het niet mag gaan om uitbreiding van het aantal m2 .’Omdat er veel onduidelijkheid is over het begrip ‘aanvul-
lende huisvestingsvoorzieningen’ en over de scheiding van de verantwoordelijkheden tussen de gemeente en 
het schoolbestuur, heeft het ministerie van OCW een handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling huisves-
ting scholen3 opgesteld. Ook zijn enkele casussen toegevoegd die door het ministerie zijn voorzien van een 

3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/publicaties/2021/11/23/
 verantwoordelijkheidsverdeling-huisvesting-scholen
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antwoord. Enkele belangrijke zaken uit deze beantwoording zijn:
 1. Duurzaamheidsinvesteringen: alleen als de investeringen uitgaan boven de eisen van het bouwbesluit 

mag de school de kosten dragen. Een afspraak dat de school bijvoorbeeld 10% van het nieuwbouwbud-
get voor haar rekening neemt voor duurzaamheidsinvesteringen, mag alleen als concreet onderbouwd 
kan worden welke investeringen dit betreft en dat het alleen investeringen betreft die boven de eisen 
van het bouwbesluit uitgaan.

 2. Overschrijding bouwkosten: een overschrijding van de bouwkosten, bijvoorbeeld door stijging van ma-
teriaalkosten mag niet ten laste van de publieke (rijks)middelen van de school komen. De gemeente is 
hiervoor verantwoordelijk. Een school kan het risico van bouwheerschap niet dragen vanuit de publieke 
middelen, omdat dit risico bij de gemeente ligt.

 3. Bijdrage renovatie: de school kan een bijdrage voor een renovatie doen omdat dit deels groot onder-
houd betreft.

 4. Financiering van lokalen voor kinderopvang, bijvoorbeeld in een integraal kindcentrum (IKC), vanuit 
publieke (rijks)middelen is niet toegestaan, ook niet als hier een kostendekkende huur tegenover staat.

 5. Onderwijskundige investeringen: als het gaat om functionele verbeteringen zonder uitbreiding van het 
aantal m2 is dit toegestaan. 

Voor alle investeringen die het schoolbestuur doet, geldt dat het de verantwoordelijkheid van het schoolbe-
stuur blijft om de kwaliteit en de financiën op orde te houden.

Op 9 juli 2020 heeft de minister aangekondigd dat hij de gezamenlijke voorstellen van de po-raad, de vo-raad 
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot oplossing van een aantal knelpunten in de wetgeving 
op het gebied van huisvesting over zal nemen. Belangrijke onderdelen van het voorstel zijn:
 1. Planvorming: gemeenten krijgen de wettelijke opdracht tot het vaststellen van een meerjarig Integraal 

huisvestingsplan onderwijs (IHPO). In het IHPO wordt huisvestingsbeleid en het investeringsprogram-
ma voor een periode van vier jaar vastgelegd. Aanvullend wordt een doorkijk van ten minste twaalf jaar 
gegeven.

 2. Een definitie van renovatie: een levensduurverlengende renovatie, waarbij de levensduur van het 
schoolgebouw met ten minste 25 jaar wordt verlengd, is een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. De 
gemeente is voor de bekostiging ervan verantwoordelijk.

 2. Nuancering van het investeringsverbod: deze wetswijziging creëert de mogelijkheid voor schoolbe-
sturen in het po om in huisvesting te investeren.

Nog onduidelijk is wanneer het wetgevingstraject zal zijn afgerond.

2.4 NPO-middelen

In aanvulling op het algemene gedeelte van deze whitepaper over de verwerking van de NPO-middelen 
gelden voor het primair onderwijs de volgende zaken.

Beschikking en betaalritme
De NPO-middelen in het primair onderwijs zijn beschikt op schooljaar 2021/2022. Ze worden maandelijks 
in gelijke termijnen uitbetaald. Het betaalritme loopt hierdoor gelijk met het moment van beschikken. De 
baten dienen volledig in de exploitatie te worden verwerkt. Hierdoor is er per jaareinde geen sprake van een 
balanspositie NPO-middelen. Enkel kunnen de overschotten via de resultaatbestemming in een bestem-
mingsreserve worden verwerkt.

Verdeling en inzet van middelen
De MR heeft een belangrijke stem over de inzet van de NPO-middelen. De MR moet instemmen met de 
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inzet van de middelen per school. Een bestuur met meerdere scholen mag deze middelen tussen de scholen 
uitwisselen. Ook is het mogelijk om een deel van de NPO-middelen bovenschools in te zetten. In beide geval-
len is er toestemming van de MR op schoolniveau nodig. Voor de inzet van NPO-middelen bovenschools is 
instemming van de GMR vereist.

Samenwerking met partijen buiten het onderwijs
Voor de realisatie van het NPO kunnen diverse externe partijen worden ingeschakeld voor hun expertise. 
Denk hierbij aan de inhuur van externe leerkrachten of specialisten.

In de regeling is nadrukkelijk opgenomen dat de middelen ingezet moeten worden ten behoeve van het on-
derwijs. Het besteden van de NPO-middelen ten gunste van kinderopvang, voornamelijk in situaties met een 
IKC, is niet toegestaan. Wanneer door de kinderopvang middelen of medewerkers worden ingezet die vanuit 
het NPO zijn bekostigd, moet de instelling deze ten minste tegen kostprijs door te belasten. Dit sluit aan bij 
het reguliere principe dat publiek onderwijsgeld niet mag worden ingezet ten behoeve van kinderopvang.

Wel is het mogelijk om medewerkers vanuit de kinderopvang in te zetten ten behoeve van de gekozen inter-
venties. Dit valt onder de reguliere inhuur van externen.
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.3. Voortgezet onderwĳ s
3.1 Vereenvoudiging bekostiging

Vanaf 1 januari 2022 wordt de verdeling van de basisbekostiging van de Rijksoverheid aan het voortgezet 
onderwijs aangepast. De belangrijkste doelstelling hiervan is vereenvoudiging.

Basisbekostiging
De wetswijziging heeft uitsluitend betrekking op de basisbekostiging in het vo. Dit houdt daarmee een herver-
deling in van de volgende onderdelen:
 ✓ de lumpsumbekostiging voor personeel en exploitatie;
 ✓ het budget voor de regeling spreidingsnoodzaak;
 ✓ de oude vaste budgetten voor lom-mlk;
 ✓ en het lesmateriaal.
Andere bijdragen van het ministerie van OCW vallen niet onder de basisbekostiging. Bijvoorbeeld geld voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Veranderingen in het bekostigingsmodel
De belangrijkste veranderingen in de gewijzigde bekostigingssystematiek voor het voortgezet onderwijs zijn:
 ✓ Scholen krijgen een vast bedrag per hoofdvestiging en een (lager) bedrag per nevenvestiging, 

ongeacht welk onderwijs op deze vestigingen wordt aangeboden.
 ✓ Scholen krijgen gelijke bedragen voor gelijke leerlingen. Daarbij gaat een vast gelijk bedrag gelden 

voor alle onderbouwleerlingen en voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en de gemeng-
de leerweg in het vmbo. Daarnaast gaat wordt vast gelijk bedrag vastgesteld voor alle leerlingen in het 
praktijkonderwijs en de bovenbouwleerlingen in het vmbo (basis en kader).  

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 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 zestig 

leerlingen voor vestigingen die alleen praktijkonderwijs aanbieden.

Als een schoolbestuur meerdere vestigingen op hetzelfde adres geeft geregistreerd, krijgt het schoolbestuur 
één vast bedrag voor die vestigingen. Als meerdere schoolbesturen een vestiging op hetzelfde adres hebben, 
wordt voor elke vestiging een vast bedrag toegekend.

Aanvullende bekostigingsregelingen
Tegelijk met de ingang van de nieuwe basisbekostiging voor het vo komen er aanvullende regelingen. Dit gaat om:
 ✓ Een toeslag voor geïsoleerde scholen ter grootte van het bedrag van een hoofdvestiging. De voorwaarde 

is dat de vestiging op minimaal acht kilometer dient te liggen van een vestiging met hetzelfde aanbod. 
Als een schoolbestuur is een straal van vijf kilometer meerdere vestigingen heeft die kwalificeren als 
“geïsoleerd”, wordt de toeslag voor geïsoleerde scholen verdeeld tussen de vestigingen. Voor kleine 
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scholengemeenschappen met een geïsoleerde vestiging geldt een aanvullende toeslag per leerling.
 ✓ Voor scholen die een breed onderwijsaanbod hebben, wordt een aanvullende toeslag verstrekt ter 

grootte van het tarief voor de hoofdvestiging. 
 ✓ Voor leerlingen in de gemengde leerweg in het vmbo geldt een aanvullende toeslag per leerling.

Algemene overgangsregeling
Er is een algemene overgangsregeling van vier 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 werke-
lijke herverdeeleffect en een negatief herverdeeleffect van 3%. De specifieke regeling duurt vijf jaar. Hierdoor 
hebben deze besturen meer tijd om zich aan te passen aan de nieuwe hoogte van de bekostiging.

3.2 Subsidie Sterk Techniekonderwijs (STO)

De regeling STO 2020-2023 is bedoeld om een breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod 
vorm te geven. Om hier invulling aan te geven werken de vmbo-techniekscholen vanaf 2020 samen met part-
ners in de regio. In 2021 is de STO-subsidieregeling aangepast om de deelnemende scholen meer tijd te geven 
voor het uitvoeren van hun plannen. De einddatum van de transitiefase wordt verschoven van 31 december 
2023 naar 1 augustus 2024. De eindrapportage ingediend moet worden op 31 december 2024. De minister heeft 
daarnaast aangegeven dat Sterk Techniekonderwijs geen voorbijgaand project is, maar dat er structureel geld 
beschikbaar is voor het technisch vmbo. In de loop van 2022 moeten er afspraken worden gemaakt over de 
verdeling van de structurele middelen.

De STO-subsidie is een geoormerkte subsidie en dient verantwoord te worden in model G2. 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 deelnemende scholen. De penvoerder 
verantwoordt de totale subsidie van alle samenwerkende scholen in Model G2. De andere deelnemende scho-
len verantwoorden de subsidie niet in model G2. 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 instructies uit aan de deelnemende scholen 
en bedrijven met betrekking tot de inrichting van de projectadministratie en de verantwoording. De accountant 
van de penvoerder verstrekt controle-instructies aan de accountants van de deelnemende scholen over de 
wijze waarop de controle van de subsidieverantwoording uitgevoerd wordt. 

Een andere mogelijkheid is dat de accountant van de penvoerder alle bestedingen met betrekking tot de subsi-
die Sterk techniekonderwijs controleert, zowel bestedingen van de penvoerder als van de overige deelnemers. 
De twee belangrijkste voordelen van deze werkwijze zijn:
 1. De penvoerder is voor de planning van het jaarrekeningtraject niet afhankelijk van de planning van de 

accountantscontrole bij de deelnemende scholen.
 2. Eenduidigheid in de aanpak van de controle van de verantwoording en afstemming met één accoun-

tantskantoor.
Voor de penvoerder kan dit wel leiden tot meer werkzaamheden, wegens de voorbereiding van het accountants-
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dossier en de coördinatie van de controle. U vindt formats en een handreiking voor het voeren van de project-
administratie op de website www.sterktechniekonderwijs.nl. Wij adviseren u om deze als leidraad te gebruiken.

3.3 Nieuwkomers

Vanaf 2019 worden de nieuwkomers niet meer bekostigd op basis van separate aanvragen, maar loopt de gege-
vensuitwisseling via Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) en Overzicht Basis- en diplomage-
gevensonderzoek (OBO). Omdat er onduidelijkheid was over vaststelling wanneer een leerling in aanmerking 
komt voor aanvullende bekostiging uit hoofde van nieuwkomers heeft DUO een en ander verduidelijkt op haar 
website. 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 Basisregistratie Personen (BRP)’ en is deze datum ook niet ingevoerd, dan hanteert zij de 
‘datum in Nederland volgens BRP’.

De ‘datum volgens instelling’ overruled dus beide andere data. Het is overigens niet zomaar toegestaan een 
‘datum volgens instelling’ in te voeren. Dit is volgens de site van DUO alleen toegestaan 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;
 ✓ verblijfstitel/vreemdelingen identiteitsbewijs;
 ✓ rapportage Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 ✓ registratie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

3.4 NPO-middelen

In aanvulling op het algemene gedeelte van deze whitepaper inzake de verwerking van de NPO-middelen gel-
den voor het voortgezet onderwijs de volgende zaken.

Beschikking en betaalritme
De reguliere NPO-middelen zijn in het voortgezet onderwijs beschikt op kalenderjaar 2021. Ze zijn ook al uit-
betaald in datzelfde kalenderjaar. De verantwoording moet aansluiten op het jaar van beschikking en uitbeta-
ling, en vindt dus volledig in 2021 plaats. De aanvullende middelen voor leerlingen in het praktijkonderwijs en 
leerjaar 3 en 4 vbo (basis en kaderberoepsgerichte leerweg), aanvullende middelen voor nieuwkomers en de 
achterstandsgelden worden in het voorjaar van 2022 uitbetaald. Verantwoording van die middelen dient dan ook 
volledig in 2022 plaats te vinden.

Verdeling en inzet van middelen
De MR heeft een belangrijke stem inzake de inzet van de NPO-middelen. Zij moet instemmen met de inzet 
van de middelen per school. Heeft het bestuur meerdere scholen, dan mag zij deze middelen tussen scholen 
uitwisselen. Ook is het mogelijk om een deel van de NPO-middelen bovenschools in te zetten. In beide gevallen 
is er toestemming van de MR op schoolniveau nodig. Voor de inzet van NPO-middelen bovenschools is instem-
ming van de GMR vereist.
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.4. Middelbaar Beroepsonderwĳ s
4.1 Publiek private samenwerking – een aandachtsgebied voor
 alle onderwijssectoren

In alle onderwijssectoren is sprake van publiek private samenwerking. Om de spelregels te verduidelijken zijn 
in 2004 de Notitie Helderheid HO en de Notitie Helderheid BVE uitgebracht, met daarin de regels zoals deze 
ook nu nog van kracht zijn. In maart 2011 is door de minister de Handreiking voor de inrichting van onder-
wijskundige publiek-private arrangementen uitgebracht met een verdere aanscherping. In het bestuursver-
slag moeten ho- en mbo-instellingen verantwoording afleggen van het gevoerde beleid aan de hand van de 
thema’s in de genoemde Notities Helderheid HO respectievelijk BVE. 

Verantwoorden
De eerste drie thema’s in de notitie zijn voor beide sectoren gelijk. We vragen uw aandacht voor thema 2: 
investeren van publieke middelen in private activiteiten, omdat op 14 april 2021 een nieuwe beleidsregel is 
gepresenteerd door het ministerie van OCW ‘investeren met publieke middelen in private activiteiten’. De 
beleidsregel vervangt thema 2 uit de notities Helderheid. In de beleidsregel zijn in artikel 3, lid 7 verantwoor-
dingsvoorschriften opgenomen voor het bestuursverslag. De beleidsregel is per 15 april in werking getreden. 
OCW heeft in afwijking op de beleidsregel voor het verslagjaar 2021 toegestaan nog te verantwoorden conform 
thema 2 van de notities Helderheid. 

Actualiteit
Momenteel is er veel te doen om de kostprijsbepaling van publiek-private activiteiten. De investering van 
publieke middelen in private activiteiten mag namelijk niet leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom moet 
de bekostigde onderwijsinstelling ten minste de integrale kostprijs in rekening te brengen bij de afnemer van 
de private activiteit die mede door een investering met publieke middelen tot stand is gekomen. 
Bij de vaststelling van de integrale kostprijs gaat het om álle kosten die samenhangen met de private activi-
teit, zoals:
 ✓ ontwikkelkosten van de private activiteit, zoals de ontwikkelkosten van een niet-bekostigde opleiding, 

of van daarvan afgeleide varianten, al dan niet in modules;
 ✓ personeelskosten;
 ✓ kosten van dienstverlening door derden;
 ✓ huisvestingskosten;
 ✓ afschrijvings- en onderhoudskosten;
 ✓ kostprijsverhogende belastingen, zoals btw en loonbelasting;
 ✓ vermogenskosten vreemd vermogen, indien ten behoeve van de activiteit investeringen zijn gefinan-

cierd met vreemd vermogen;
 ✓ indirecte kosten;
 ✓ een risico-opslag.

Sommige kosten hangen volledig samen met de activiteit en dienen geheel te worden meegenomen. Kosten-
posten die voor een deel samenhangen met de activiteit worden naar rato doorberekend. De berekeningswij-
ze moet volgens bedrijfseconomische principes worden opgesteld en worden voorzien van een onderbouwing 
en motivatie.

In de praktijk leidt de integrale kostprijs tot veel vragen. Bijvoorbeeld als detachering van een medewerker 
tot stand komt vanwege (tijdelijke) boventalligheid, wordt veelal gekozen voor een overeenkomst waarbij al-
leen de loonkosten van een medewerker worden doorbelast. Deze doorbelasting voldoet niet aan de integrale 
kostprijs benadering. De Inspectie van het Onderwijs zal dit in 2022 verder verduidelijken. 
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4.2 Wetsvoorstel verbetering rechtspositie mbo-studenten

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt beoogd het wetsvoorstel Verbetering rechtspositie mbo-studenten van 
kracht te laten gaan. Dit wetsvoorstel bevat een aantal relevante onderwerpen voor mbo-instellingen:
 ✓ In het kader van het verbeteren van de informatievoorziening over rechten en plichten van mbo-stu-

denten worden onderwerpen opgenomen die in ieder geval aan de orde moeten komen in het Studen-
tenstatuut.

 ✓ De randvoorwaarden voor de zorgplicht voor studenten met een handicap of chronische ziekte worden 
aangescherpt.

 ✓ Voor het afhandelen van klachten, geschillen, bezwaar en beroep worden nadere regels opgenomen. 
Met ingang van 2022 moet in dit kader in het bestuursverslag een verantwoording worden opgenomen 
over de in het jaar opgelegde schorsingen.

 ✓ De onderwijsovereenkomst (OOK) wordt afgeschaft. 

4.3 Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

In zowel de Tweede als in de Eerste Kamer is inmiddels het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroeps-
onderwijs aangenomen. Deze wet gaat in op 1 augustus 2022. De directe aanleiding van dit wetsvoorstel is de 
aanvankelijke uitzonderingssituatie voor het groene vmbo-onderwijs - zoals vormgegeven in de AOC’s - op te 
heffen en de nieuwe situatie goed juridisch te borgen. De positie die het groene vmbo-onderwijs van ouds-
her innam wordt hiermee juridisch in lijn gebracht met de rest van het voortgezet onderwijs. Het is voor het 
groene vmbo-onderwijs van belang dat dit onderdeel van dit wetsvoorstel snel in werking treedt. Daarnaast 
maakt het wetsvoorstel bestuurlijke samenwerking tussen instellingen en scholen mogelijk in verschillende 
onderwijssectoren door vorming van nieuwe verticale scholengemeenschappen, bestaande uit een mbo-in-
stelling en een school voor pro, vbo en/of mavo. Een verticale scholengemeenschap maakt van de instelling 
en de vo-scholen een organisatorische eenheid en geeft het bestuur handvatten om de organisatie van het 
onderwijs in de keten in samenhang te bezien.

Dit wetsvoorstel wil voorzien in regels om bestuurlijke samenwerking en bestuursoverdracht (‘bestuurlijke 
fusie’ ofwel ‘fusie met behoud van eigenheid’) tussen mbo-instellingen onderling en tussen mbo-instellingen 
en scholen voor voortgezet onderwijs (pro, vbo en/of mavo) eenvoudiger te maken. Zo worden scholen en 
instellingen beter in staat gesteld om een antwoord te formuleren op de regionale uitdagingen. Daarmee wil 
dit wetsvoorstel bijdragen aan het in stand houden van een divers en toegankelijk aanbod van kwalitatief goed 
beroepsonderwijs in de regio.

4.4 Mbo-maatregelen NPO 

Financiële steun studenten
Studenten krijgen in schooljaar 2021-2022 50% korting op het wettelijke lesgeld (BOL) en cursusgeld (BBL). 
De mbo-instellingen ontvangen hiervoor compensatie. Deze compensatie is op schooljaar ingeregeld en is 
lumpsum. De impact voor de financiële verantwoording is daardoor beperkt. Daarnaast zijn er diverse tege-
moetkomingsregelingen ingericht voor individuele studenten vanwege de impact van corona op de studie-
voortgang. Deze regelingen worden individueel tussen OCW en de student gerealiseerd en hebben dan ook 
geen impact op uw organisatie. 

Begeleiding studenten en voorkomen van studievertraging
Instellingen in het mbo en ho worden gecompenseerd vanwege de groei van het aantal studenten in 
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studiejaar 2020-2021. Daarnaast ontvangt het mbo extra middelen om studenten te begeleiden, de opgelopen 
studievertragingen weg te werken en te voorkomen dat de studievertragingen verder oplopen.
Daarnaast zijn gedurende 2021 een aantal regelingen verlengd: 
 ✓ Regeling Inhaal en Ondersteuningsprogramma’s onderwijs (IOP) (G1 subsidie);
 ✓ Regeling Extra hulp voor de klas (G1 subsidie);
 ✓ Middelen voor devices (verloopt via SIVON);
 ✓ Regeling Extra begeleiding en nazorg mbo (onderdeel van de Aanpak jeugdwerkloosheid) (G1 subsidie)

De middelen gericht op de begeleiding van studenten en de middelen uit bovenstaande regelingen vormen 
samen een ‘corona-enveloppe’. Instellingen ontvangen deze middelen via een opslag op de lumpsum. Alleen 
de regeling Extra begeleiding en nazorg mbo blijft om uitvoeringstechnische redenen een aparte regeling en 
de middelen uit deze regeling vormen dus geen opslag op de lumpsum.

Aanpak stagetekorten en leerwerkplekken
Om het tekort aan stageplekken en leerwerkplekken terug te dringen zijn twee maatregelen getroffen.
 1. Het budget voor de Subsidieregeling praktijkleren voor de jaren 2021 en 2022 wordt verhoogd. Deze 

regeling verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 2. Het bestaande Actieplan stages en leerbanen wordt met een jaar verlengd en loopt daarmee tot en 

met 2022. Dit actieplan wordt via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
uitgerold. 

Verantwoorden van NPO-middelen
Evenals in de sectoren po en vo, wordt in het bestuursverslag verantwoording van de NPO-middelen afgelegd. 
Omdat de wijze van verantwoorden gelijkgesteld is aan de sectoren po en vo verwijzen wij naar 1.1.6. Verder is 
door onderzoeksbureau Berenschot in oktober 2021 een startmeting uitgevoerd van de implementatiemonitor 
op basis van de bestedingsplannen van de instellingen. 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) analyseert samen met onderwijsinstellingen welke 
maatregelen in de praktijk het meest effectief zijn. Deze kennis wordt breed gedeeld om van elkaar te leren en 
lessen voor de toekomst te trekken. Instellingen kunnen hiertoe ook zelf verzoeken indienen bij het NRO. Ook 
sluit het NPO aan bij de operatie Inzicht in kwaliteit, waarbij wordt gekeken of beleid het juiste effect heeft.

4.5 Code goed bestuur mbo

De MBO Raad heeft maart 2021 de Code goed bestuur mbo 2020 gepubliceerd. Deze code is vastgesteld door 
alle colleges van bestuur van de mbo-scholen en de raden van toezicht ondersteunen de afspraken die erin 
zijn gemaakt. De code is waardegedreven en geeft richting en houvast aan de belangenafwegingen die een 
college van bestuur van een mbo-school maakt om positie te bepalen en keuzes te maken bij het realiseren 
van de publieke taak. De code is bedoeld om de governance van scholen intern, in relatie tot elkaar en tot hun 
belanghebbenden te helpen vormgeven. Het gaat daarbij verder dan de formele structuren zoals de raad van 
toezicht en medezeggenschap. Het is de bedoeling dat de code ook op de werkvloer gaat leven, bijvoorbeeld 
als het gaat om de professionele zeggenschap van personeel en informele participatie van studenten. Zo 
stimuleert de code het college van bestuur tot samenwerking, het voeren van het goede gesprek en het orga-
niseren van tegenspraak bij het realiseren van de publieke taak zoals die hierboven is beschreven. 

Deze code verbindt de colleges van bestuur en de raden van toezicht en het bestuur van de MBO Raad aan 
waarden en heeft daarbij als ambitie het goede gesprek te stimuleren. De colleges van bestuur zijn daarnaast 
op basis van de waarden ook aanspreekbaar voor belanghebbenden. De focus ligt in deze code op vijf waarden 
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waarin een aantal ambities worden geformuleerd. Dit zijn de waarden die centraal staan in deze code: 
 ✓ verantwoordelijkheid 
 ✓ samenwerking
 ✓ integriteit 
 ✓ openheid 
 ✓ lef.

De waarden moeten in onderlinge samenhang worden toegepast en zijn geen doel op zich. Het gedragen naar 
een bepaalde waarde, neem bijvoorbeeld lef, betekent niet dat mag worden ingeboet op een andere waarde 
zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid.

De code geeft een beschrijving van de vijf waarden, verrijkt met voorbeelden. Omdat de code waardegedreven 
is, zijn geen specifieke voorschriften opgenomen van de onderwerpen die minimaal in het bestuursverslag 
moeten worden opgenomen. Wel geldt in het algemeen dat de colleges van bestuur in het jaarverslag zicht-
baar maken hoe zijn de vijf waarden uit de code toepassen in hun handelen. Vanuit dit perspectief mag dus 
verwacht worden dat de vijf waarden expliciet terugkomen in het bestuursverslag waarbij wordt ingegaan 
op de onderdelen die bij de voorbeelden worden genoemd. Mocht er worden afgeweken van de code, dan 
verplicht de Wet educatie en beroepsonderwijs dat hierover ook verantwoording wordt afgelegd in het jaar-
verslag.
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.5. Hoger onderwĳ s 
5.1 Publiek private samenwerking – een aandachtsgebied voor
 alle onderwijssectoren

In alle onderwijssectoren is sprake van publiek private samenwerking. Om de spelregels te verduidelijken zijn 
in 2004 de Notitie Helderheid HO en de Notitie Helderheid BVE uitgebracht, met daarin de regels zoals deze 
ook nu nog van kracht zijn. In maart 2011 is door de minister de Handreiking voor de inrichting van onderwijs-
kundige publiek-private arrangementen uitgebracht met een verdere aanscherping. In het bestuursverslag 
moeten ho- en mbo-instellingen verantwoording afleggen van het gevoerde beleid aan de hand van de the-
ma’s in de genoemde notities. Voor verdere informatie verwijzen wij naar paragraaf 4.1 van deze whitepaper.

5.2 NPO-middelen

In het voorjaar 2021 is vanwege de gevolgen van de coronapandemie ook voor de sector ho het Nationaal 
Programma Onderwijs opgesteld door het ministerie van OCW. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs 
ontvangen ho-instellingen diverse aanvullende financiële middelen:
 ✓ compensatie voor halvering collegegeld in verband met corona;
 ✓ hogere rijksbijdrage als gevolg van bijstelling referentieraming studentaantallen (hogere studentaan-

tallen op macroniveau);
 ✓ corona-enveloppe: één aanvullende rijksbijdrage voor maatregelen om achterstanden vanwege co-

rona te bestrijden;
 ✓ coronabanen / extra hulp in de klas: dit betreft een aanvullende subsidie die op aanvraag beschikbaar 

wordt gesteld. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor coronagerelateerde kosten, zoals triage en toe-
zichthouders.

Tegenover de compensatie halvering collegegeld staan lagere inkomsten uit collegegelden. Voor de corona-
enveloppe moet in samenwerking met de MR een bestedingsplan opgesteld worden. De uitvoering van deze 
activiteiten kon veelal niet meer geheel in 2021 plaatsvinden. Doordat deze middelen als zogenaamde niet-
normatieve rijksbijdrage zijn toegekend, mogen niet bestede middelen in de jaarrekening 2021 als vooruitont-
vangen subsidie worden opgenomen. Het niet bestede deel van deze middelen hoeft daarom nog niet in de 
baten verantwoord te worden. De subsidie coronabanen en extra hulp in de klas is een zogenaamde model-G 
subsidie. Tegenover deze aanvullende subsidie staan dan ook hogere kosten. In de jaarrekening dient u deze 
subsidie te verantwoorden in Model G1.
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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. Deze zijn niet in deze checklist opgenomen om-
dat deze uitbreidingen niet wettelijk verplicht zijn.
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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

Beleidsregel inves-
teren met publieke 
middelen in private 
activiteiten

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 

Regeling bijzondere 
en aanvullende 
bekostiging uitvoering 
NPO art. 10 en art. 12 
incl. toelichting

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 (t.m. 31-7-2021)

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 Extra ondersteuning nieuwkomers

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 / beleidsregel 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 /  

  beleidsregel 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

 - Nationaal Programma onderwijs
1) De maatschappelijke thema’s zijn vermeld in de volgende  

  brieven: po: brief d.d. 11-11-2021 vo: brief d.d. 11-11-2021 

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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Vervolg Checklist bestuursverslag

verplicht
po vo mbo ho

    ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

RJO art. 4 lid 6  2)

RJO art. 4 lid 6  2)

RJO art. 4 lid 6  1)

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)

RJO art. 3 - f1  4)

RJO art. 3 - f1  4)

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)

 - Gelijke kansen in het onderwijs

 - Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

 - Nationaal Programma onderwijs
2) mbo: brief d.d. 19-11-2021

  

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

 - Nationaal programma onderwijs

 - Corona
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

4) ho: brief d.d. 1-07-2021 met briefnr. 28398454 wo: brief d.d. 1-07-2021 met briefnr. 28396141



Whitepaper actualiteiten onderwijs | 35

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

  

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

verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

   ✓

verwijzing
regelgeving

Div. onderwijs- wetten

Div. onderwijs- wetten

RJ 660.516

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
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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 

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

Vervolg Checklist bestuursverslag

verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

BW 2:391

RJ 400.109

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
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verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓  

✓ ✓ ✓ ✓

verwijzing
regelgeving

RJ 400.109

RJ 660.514  1)

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

6.1.6 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

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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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) 55 40 06
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.


