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Over de juiste procedure van opstellen, vaststellen en goedkeuren 

van het jaarverslag is veel onduidelijkheid. Welke orgaan heeft welke 

verantwoordelijkheden en wat is de juiste volgorde? Niet alleen de wet- 

en regelgeving, maar ook uw eigen statuten zijn hierbij van belang. In 

het artikel ‘Vastellen en goedkeuren jaarverslag’ gaan we hierop in. 

Met de modernisering van het Participatiefonds legt de overheid de 

verantwoordelijkheid voor de wachtgeldverplichtingen voor een deel 

neer bij de onderwijsinstellingen. Wat betekent dit voor uw beleid en 

voor de jaarrekening? Wij nemen u mee in deze lastige materie.

De krimp van het aantal leerlingen in het primair onderwijs is over zijn 

hoogtepunt heen. Het voortgezet onderwijs zit hier nog middenin. Wij 

behandelen de gevolgen van de krimp en hoe u hier zo goed mogelijk 

op in kunt spelen. 

Vermogensvorming blijft de gemoederen bezighouden. Nieuwe wet-

geving geeft de overheid de mogelijkheid om sancties op te leggen bij 

scholen die structureel over te veel publiek eigen vermogen beschik-

ken. In het artikel ‘Vermogenspositie onderwijsinstellingen’ informeren 

wij u over de huidige stand van zaken en geven u handreikingen hoe 

met bovenmatig vermogen om te gaan. 

Personeel is het belangrijkste ‘kapitaal’ binnen uw organisatie. Zij 

geven het onderwijs inhoud en zorgen voor de kwaliteit van het onder-

wijs. Een goed integraal personeelsbeleid is van levensbelang voor uw 

organisatie. Een collega van Van Ree HR Consultants geeft u adviezen 

en handreikingen op dit gebied. 

Verder informeren wij u over de gewijzigde wetgeving op het gebied 

van de omzetbelasting voor samenwerkingsverbanden passend onder-

wijs, over de WNT bij beëindiging van het dienstverband van een top-

functionaris en de continuïteitsparagaaf.

En last but not least geven enkele cliënten van onze organisatie hun 

visie op voor u relevante actualiteiten. Heeft u behoefte aan concrete 

toepassing van één van deze onderwerpen binnen uw organisatie? 

Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Wij wensen u veel 

leesplezier!  �

Onderwijs 
in beweging 

M.A. (Marien) Rozendaal RA

Directeur-partner

IN DEZE UITGAVE TREFT U EEN AANTAL INHOUDELIJKE ARTIKELEN OVER DIVERSE ACTUELE ONDERWERPEN 

AAN. NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN WET- EN REGELGEVING VRAGEN OPNIEUW DE AANDACHT.
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Na afloop van het boekjaar stelt het bestuur het jaarverslag op en controleert een accountant dit verslag. 

Maar welke stappen vinden hierna plaats? Wie heeft welke plichten en verantwoordelijkheden? In de praktijk 

blijkt dat hier verschillend mee wordt omgegaan. Maar wat moet nu wanneer precies gebeuren, in welke 

volgorde en wie doet wat? In dit artikel gaan we hier nader op in en zullen we de bijbehorende begrippen 

verder uitwerken.

door H. (Harmen) op den Brouw MSc

| Inhoudelijk

Opstellen, goedkeuren en 
vaststellen van het jaarverslag

Begrippen die van belang zijn:
• Bevoegd gezag: het verantwoordelijke bestuursorgaan van een 

onderwijsinstelling, ook wel het bestuur genoemd.

• Decharge verlenen: het verlenen van kwijting aan de 

bestuurder(s) voor het gevoerde beleid.

• Opstellen van het jaarverslag: dit betreft het ‘maken’ van het 

jaarverslag, met de gegevens vanuit de administratie en overige 

gegevens.

• Goedkeuren jaarverslag: instemming verlenen bij het opge-

stelde jaarverslag.

• Vasstellen jaarverslag: goedkeuring verlenen bij het opgestelde 

jaarverslag. Het orgaan wat het jaarverslag vaststelt heeft tevens 

het recht om wijzigingen in het jaarverslag aan te (laten) brengen.

Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor het opmaken en vaststellen van een 

jaarverslag is opgenomen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

(RJO). In deze regeling wordt verwezen naar de verplichtingen vanuit 

het burgerlijk wetboek in boek 2 titel 9. In dit gedeelte van het burger-

lijk wetboek zijn de verplichte onderdelen van het jaarverslag opgeno-

men. Dit betreffen de volgende onderdelen:

• De enkelvoudige of geconsolideerde jaarrekening (artikel BW 

2:361). De jaarrekening bestaat uit een balans, winst- en ver-

liesrekening en toelichtingen. Opvallend detail is dat het kas-

stroomoverzicht niet wordt benoemd in het burgerlijk wetboek. 

Maar vanuit de verslaggevingsrichtlijnen is dit wel een verplicht 

onderdeel van de jaarrekening.

• Het bestuursverslag (artikel BW 2:391). Het bestuursverslag 

wordt, zoals de naam ook aangeeft, opgesteld door het bestuur. 

In het bestuursverslag wordt door het bestuur teruggeblikt op 

het afgelopen jaar en vooruitgeblikt naar de toekomst. Het 

burgerlijke wetboek schrijf een aantal verplichte onderwerpen 

voor het bestuursverslag voor. Vanuit de RJO worden een aantal 

specifieke onderwerpen verplicht gesteld voor de bestuursversla-

gen van onderwijsinstellingen.

• De overige gegevens (artikel BW 2:392). Hoewel de term ‘overig’ 

wellicht een bepaalde willekeur in zich heeft, zijn er een aantal 

verplichte elementen die in de overige gegevens opgenomen 

dienen te worden. Deze elementen zijn:

 1. de accountantsverklaring, of een mededeling waarom deze  

  ontbreekt;

 2. weergave van de (statutaire) bestemming van het resultaat.

Daarnaast zijn in de RJO een aantal aanvullende bepalingen opgeno-

men die in het jaarverslag opgenomen dienen te worden. Het gaat 

onder meer om de verplichtingen vanuit de specifieke verslaggevings-

vereisten voor onderwijsinstellingen (richtlijn voor de jaarverslaggeving 

660) en de wet normering topinkomens (WNT).

Taken en verantwoordelijkheden
De taakverdeling voor het opstellen, opmaken, goedkeuren en vast-

stellen van het jaarverslag is bij verschillende organen belegd. Hierna 

gaan wij op de verdeling van deze taken in.

Opvallend is dat in de wet niet is omschreven wat het begrip ‘vast-

stellen’ inhoudt. Hiervoor moeten we terug naar de duiding van deze 
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begrippen in oudere wetgeving. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

het onderscheid tussen vaststellen en goedkeuren ligt in het hebben 

van het recht om wijzigingen aan te brengen. Bij goedkeuren heeft het 

betreffende orgaan enkel recht om het jaarverslag in zijn geheel goed- 

of af te keuren. Bij vaststellen heeft het betreffende orgaan ook het 

recht om wijzigingen aan te brengen. 

Opstellen/opmaken van het jaarverslag
In het burgerlijke wetboek is een aparte titel (lees: hoofdstuk) gewijd 

aan verenigingen en een aparte titel aan stichtingen. Voor beide 

rechtspersonen geldt dat er specifiek wordt benoemd door wie het 

jaarverslag opgemaakt dient te worden, namelijk door het bestuur 

(artikel 2:49 en 2:300). Het bestuur kan deze taak geheel of ten dele 

uitbesteden, aan bijvoorbeeld een administratiekantoor, maar blijft 

wel verantwoordelijk voor het opmaken van het jaarverslag. Door het 

ondertekenen van het jaarverslag wordt zichtbaar gemaakt dat het 

volledige bestuur verantwoordelijkheid neemt voor het opstellen van 

het jaarverslag. Het ondertekenen is een verplichte handeling, voort-

komend uit het burgerlijke wetboek, artikel 2:49 lid 2 en 2:300 lid 2.

Dit sluit aan met wat er in de RJO is opgenomen. In de RJO is expliciet 

opgenomen (in artikel 3d) dat het bevoegd gezag van de onderwijsin-

stelling het jaarverslag opstelt. 

Goedkeuren van het jaarverslag
Opvallend is dat in de RJO niets is opgenomen over het goedkeuren 

van het jaarverslag. Voor de invulling van deze taak moeten we ons 

wenden tot het burgerlijk wetboek en de specifieke wetgeving voor de 

verschillende onderwijssectoren:

• primair onderwijs: Wet op het primair onderwijs

• voortgezet onderwijs: Wet op het voortgezet onderwijs

• middelbaar beroepsonderwijs: Wet educatie en beroepsonderwijs

• hoger onderwijs: Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-

pelijk onderzoek

In deze vier specifieke wetten is opgenomen dat het interne toezicht-

houdend orgaan belast is met de taak om het jaarverslag goed te keu-

ren. Hierbij is er dus geen onderscheid aanwezig tussen de verschil-

lende sectoren inzake op opstellen en goedkeuren van het jaarverslag.

Vaststellen van het jaarverslag
Over het vaststellen van het jaarverslag bestaat enige onduidelijkheid. 

Ook hierbij gaan we in op de bepalingen die er in de wetgeving zijn 

opgenomen. Bij het vaststellen van het jaarverslag maken we onder-

scheid tussen stichtingen en verenigingen.

Vaststellen van het jaarverslag bij stichtingen:

In het burgerlijk wetboek is opgenomen het jaarverslag wordt vast-

gesteld door:

1. het daartoe in de statuten bevoegde orgaan;

2. indien er in de statuten geen bevoegd orgaan is opgenomen: 

het toezichthoudend orgaan;

3. indien er geen toezichthoudend orgaan aanwezig is: het bestuur.

De laatste situatie zal in de praktijk in het onderwijsveld niet voor-

komen. Vanuit sectorale wetgeving is het namelijk verplicht om een 

intern toezichthoudend orgaan aan te stellen.

In het burgerlijke wetboek wordt de mogelijkheid geboden dat het 

jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur of door het toezicht-

houdend orgaan. Opvallend is dat in de specifieke wetgeving voor 

de verschillende onderwijssectoren is opgenomen dat het bevoegd 

gezag (= bestuur) het jaarverslag vaststelt. 

Vaststellen van het jaarverslag bij verenigingen

Bij verenigingen is de situatie anders, omdat er sprake is van een 

algemene ledenvergadering. In de betreffende titel in het burgerlijk 

wetboek is beschreven dat bij verenigingen het jaarverslag vastgesteld 

dient te worden door de algemene ledenvergadering. De ledenverga-

dering heeft dus niet het recht om zelf wijzigingen door te voeren of 

dit door anderen te laten doen.

In de specifieke wetten per onderwijssector is opgenomen dat 

het jaarverslag vastgesteld moet worden door het bevoegd gezag. 

Inhoudelijk |



>>

| Reeducatief. November 20226

| Inhoudelijk

Hiermee lijkt de sectorale wetgeving in geval van verenigingen strijdig 

met het burgerlijk wetboek. Hierbij geldt dat de sectorale onderwijs-

wetgeving geen onderscheid maakt tussen stichtingen en verenigingen 

en het aantal verenigingen in de praktijk beperkt is. 

Situaties in de praktijk
In de praktijk komen we verschillende situaties en bewoordingen 

tegen. Hierna lichten wij een aantal situaties toe die wij in de prak-

tijk tegenkomen. In de statuten komen wij de volgende taken en 

bevoegdheden tegen:

 1. Het bestuur stelt het jaarverslag op. Vervolgens keurt het 

  toezichthoudend orgaan het jaarverslag goed. Tot slot stelt het  

  bestuur het jaarverslag vast.

 2. Het begrip ‘vaststellen’ komt niet voor in de statuten. Veelal 

  vermelden nieuwe statuten alleen ‘opstellen’ en ‘goedkeuren’.

 3. Het bestuur stelt het jaarverslag op en het toezichthoudend  

  orgaan stelt het jaarverslag vast.

 4. Bij verenigingen: het bestuur stelt het jaarverslag op, het 

  toezichthoudend orgaan en de algemene ledenvergadering 

  keuren het jaarverslag goed, waarna het bestuur het jaarverslag  

  vaststelt.

Situatie 1: opstellen – goedkeuren – vaststellen

De situatie waarbij het bestuur het jaarverslag opstelt, het toezicht-

houdend orgaan goedkeurt en het bestuur het jaarverslag vaststelt 

komt overeen met de procedure zoals eerder beschreven. Dit is in lijn 

met de van toepassing zijnde wetgeving. Deze volgorde is veelal opge-

nomen in de wat oudere statuten. Het vaststellen van het jaarverslag 

door het bestuur ziet hierbij voornamelijk op het doorvoeren van 

eventuele wijzigingen, als het toezichthoudend orgaan onder bepaalde 

voorwaarden het jaarverslag heeft goedgekeurd.

Situatie 2: het begrip ‘vaststellen’ komt niet voor in de statuten

Deze situatie komt veelal voor bij nieuwe statuten of in recente statu-

tenwijzigingen. In deze statuten komen enkel de termen ‘opstellen’ en 

‘goedkeuren’ voor. De term vaststellen, zoals die is opgenomen in het 

burgerlijke wetboek en de specifieke sectorale wetgeving, wordt niet 

gebruikt. 

In het geval van verenigingen is de vaststelling van het jaarverslag 

vastgelegd in het burgerlijk wetboek, en daardoor niet altijd opgeno-

men in de statuten.

Situatie 3: het begrip ‘goedkeuren’ komt niet voor in de statuten

In deze situatie is het begrip ‘vaststellen’ een synoniem voor ‘goed-

keuren’. Zoals eerder beschreven dient het jaarverslag ook te worden 

vastgesteld. Formeel ontbreekt deze stap in deze statuten. Impliciet 

geldt vaak dat het bestuur het jaarverslag vaststelt. Het bestuur zal 

in de praktijk namelijk instemmen met het door henzelf opgestelde 

jaarverslag. 

Situatie 4: verenigingen waarbij de algemene ledenvergadering 

het jaarverslag goedkeurt

Deze situatie sluit aan met de sectorale wetgeving, waarin is opgeno-

men dat het jaarverslag door het bevoegd gezag, dat is het bestuur, 

vastgesteld moet worden. Deze situatie wijkt echter wel af van het 

burgerlijk wetboek, waarin expliciet is opgenomen dat de algemene 

ledenvergadering het jaarverslag vaststelt. In de praktijk betreft het 

vaststellen door het bestuur in veel gevallen het deponeren en publi-

ceren van het jaarverslag.

Concluderend kunnen we stellen dat er in de praktijk diverse situaties 

zich voordoen. Van belang is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken 

bij de wetgeving en de begrippen die hierin wordt gebruikt. Ons advies 

is om uw statuten na te lopen of deze overeenkomen met de situatie 

zoals deze zou moeten zijn.

Rol en positie van de accountant
De accountant heeft de taak om een controleverklaring af te geven 

bij het opgestelde jaarverslag. De aard van de controleverklaring is 

afhankelijk van de bevindingen van de accountant. 

In het burgerlijk wetboek en in de sectorale wetgeving is niets opge-

nomen over het moment waarop de accountant de controleverklaring 

bij het jaarverslag afgeeft. Dit moment is wel vastgelegd in de contro-

lestandaarden, zoals deze door de Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants (NBA) zijn vastgesteld. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen de goedkeuringsdatum van de financiële overzichten 

en de datum van de controleverklaring. De datum van de controlever-

klaring kan niet liggen voor de goedkeuringsdatum van de financiële 

overzichten.

Daardoor is het verplicht dat het jaarverslag eerst goedgekeurd dient 

te zijn, voordat wij de controleverklaring bij het jaarverslag kunnen 

verstrekken. Voor het toezichthoudend orgaan is het vaak van belang 
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om het oordeel van de accountant mee te wegen voor het goed- of 

afkeuren van het jaarverslag. Daarom zullen wij de verwachte strek-

king van onze controleverklaring met het toezichthoudend orgaan 

communiceren.

Overige gerelateerde onderwerpen

Het verlenen van decharge

Het verlenen van decharge over het gevoerde beleid van het afgelo-

pen jaar is een onderwerp wat vaak gelijktijdig met het goedkeuren 

van het jaarverslag plaatsvindt. Allereerst is het van belang om het 

begrip verder te duiden. Zoals eerder is toegelicht wordt bij het verle-

nen van decharge kwijting verleend aan het bestuur voor het gevoer-

de beleid. Hiermee wordt bedoeld dat de instelling afstand doet van 

de mogelijkheid om het bestuur aan te spreken op onbehoorlijke 

taakvervulling. Het bestuur is niet meer aansprakelijk voor eventuele 

schade voortkomend uit dit onbehoorlijk handelen.

Het verlenen van decharge is niet formeel bij wet geregeld. Houdt er 

overigens wel rekening mee dat er een onderscheid is tussen stichtin-

gen en verenigingen;

• Bij stichtingen wordt in de wet niet gesproken over het verlenen 

van decharge of kwijting. Vanuit de praktijk blijkt dat het verlenen 

van decharge veelal is belegd bij het toezichthoudend orgaan.

• Bij verenigingen wordt in het burgerlijk wetboek wel gesproken 

over kwijting. In het burgerlijk wetboek is opgenomen dat het 

vaststellen van het jaarverslag niet strekt tot het verlenen van 

kwijting aan het bestuur. Hiermee wordt dus gesteld dat het 

verlenen van kwijting gebeurt door het orgaan dat het jaarverslag 

vaststelt: de algemene ledenvergadering.

Bij het verlenen van decharge is een aantal punten van belang:

• Voor verenigingen: in het burgerlijk wetboek (in artikel 2:210 lid 3) 

is opgenomen dat het vaststellen van het jaarverslag geen 

kwijting van het bestuur met zich meebrengt. Het verlenen van 

decharge dient als afzonderlijk punt op de agenda opgenomen 

te worden.

• Voor stichtingen: in diverse statuten is opgenomen dat het goed-

keuren van het jaarverslag door het toezichthoudend orgaan het 

verlenen van decharge met zich meebrengt. Vanuit jurisprudentie 

blijkt dat het alsnog nodig is het besluit tot verlenen van dechar-

ge expliciet vastgelegd dient te worden.

• Voor alle instellingen: vanuit jurisprudentie blijken gevallen waar-

in het dechargebesluit gedeeltelijk of geheel teniet wordt gedaan. 

Vaak als gevolg van onjuiste en niet heldere bewoordingen. Ons 

advies is dan ook op het dechargebesluit helder, zorgvuldig en 

volledig te formuleren.

Wat te doen bij een afkeuring van het jaarverslag?
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat het toezichthoudend 

orgaan het jaarverslag niet goedkeurt. Belangrijk is dan dat er een 

dialoog plaatsvindt tussen het bestuur en de toezichthouder om te 

komen tot een goedkeuring van het jaarverslag. Hiervoor gelden een 

aantal aandachtspunten:

• Het toezichthoudend orgaan heeft enkel de bevoegdheid om 

goed- of af te keuren. Het mag niet zelfstandig wijzigingen 

aanbrengen in het jaarverslag. Het toezichthoudend orgaan kan 

wel voorstellen voor wijzigingen inbrengen, die daarna door het 

bestuur worden verwerkt. Vervolgens dient het toezichthoudend 

orgaan het jaarverslag opnieuw goed- of af te keuren.

• Afhankelijk van de doorgevoerde wijzigingen dient de accountant 

aanvullende controlewerkzaamheden uit te voeren. De contro-

leverklaring van de accountant kan namelijk niet eerder worden 

verstrekt dan op het moment dat de accountant voldoende en 

geschikte controle informatie heeft verkregen. Ook moet het jaar-

verslag, zoals eerder beschreven, eerst zijn goedgekeurd door het 

toezichthoudend orgaan.�

Het besluit tot verlenen 
van decharge dient zorgvuldig 
omschreven te worden.

“
H. (Harmen) op den Brouw MSc

Relatiebeheerder
hopdenbrouw@vanreeacc.nl
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In dit artikel gaan wij in op de premie Werkhervattingskas en geven 

wij uitleg en advies over de beschikking Werkhervattingskas om te 

voorkomen dat u als werkgever teveel premie betaalt. 

De premie Werkhervattingskas
De Werkhervattingskas (Whk) is de pot waaruit de WIA- en 

Ziektewetuitkeringen worden betaald. Werkgevers betalen hieraan 

mee via de premie Werkhervattingskas. Wat u betaalt aan premie 

maakt de Belastingdienst jaarlijks bekend middels de beschikking 

Whk. Voor middelgrote en grote werkgevers is de premie mede 

gebaseerd op eigen instroom in de WGA en/of Ziektewet.  De 

Belastingdienst stuurt u begin december 2022 de beschikking 

Werkhervattingskas (Whk) met de voor u geldende premie - 

percentages WGA en Ziektewet in 2023. 

Wat gaat er vaak fout? 
De Werkhervattingskas is een complexe materie, waarbij de Belasting-

 dienst fouten kan maken in de premieberekening. Er zijn veel uitzon-

deringen, regels en mogelijkheden. Er moet dus gelet worden op al 

deze details om te voorkomen dat u teveel premie betaalt. 

De meest voorkomende fouten zijn:

• er worden kosten van een arbeidsongeschikte werknemer 

toegerekend, terwijl deze werknemer niet bij u in dienst was;

• er worden werknemers toegerekend die onder de no-riskpolis 

vallen;

• doorbelasting van een onjuiste uitkering;

• toerekening van een IVA uitkering.

Controle van de beschikking Werkhervattingskas
Het loont om de beschikking Whk goed te (laten) controleren. Dyade 

P&O Advies verzorgt de controle van de beschikking Whk en adviseert 

in begrijpelijke taal. Wij maken de premie Werkhervattingskas 

inzichtelijk en zorgen dat u niet te veel premie betaalt. 

Afgelopen jaren heeft Dyade P&O Advies grote besparingen voor 

werkgevers gerealiseerd door controle van de beschikking Whk. 

Ook in 2023 zijn er volop besparingsmogelijkheden. Controle kan 

zelfs met terugwerkende kracht over 5 jaar terug. Dit kan u veel 

geld besparen, tienduizenden tot wel honderdduizend euro’s. 

Dyade P&O Advies verzorgt de controle van de beschikking 

Werkhervattingskas voor vele schoolbesturen en staat u ook graag 

bij. Door de beschikking Werkhervattingskas 2023 door ons te laten 

controleren voorkomt u onnodige kosten. Wij nemen dan het gehele 

traject van controle en bezwaar van u over. 

Bij vragen of meer informatie over de beschikking Werkhervattingskas 

kunt u contact opnemen met Ronald van Rooijen, Senior Adviseur 

Dyade via ronald.van.rooijen@dyade.nl of tel. 06-51097257. �

Gastartikel 
door Dyade

Gastartikel |

Controle kan zelfs met terugwerkende 
kracht over 5 jaar terug. Dit kan u veel 
geld besparen, tienduizenden tot wel 
honderdduizend euro’s.

Controle premie Werkhervattingskas: 
bespaar op loonkosten
CONTROLE VAN DE BESCHIKKING WERKHERVATTINGSKAS (WHK) KAN U ALS WERKGEVER EEN 

GROTE BESPARING OPLEVEREN. UIT DE PRAKTIJK BLIJKT DAT ER VAAK FOUTEN STAAN OP DE 

BESCHIKKING WHK. VOORKOM DAT U TEVEEL PREMIE BETAALT. 

E ronald.van.rooijen@dyade.nl

T  06 51 09 72 57 

door Ronald van Rooijen 
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door D.A.J. (Dirk-Jan) Dekker MSc

Achtergrond van de wijzigingen
Voor de modernisering van het Participatiefonds zijn twee belangrijke 

redenen aan te wijzen. Allereerst waren de kosten van uitkeringen in 

de sector primair onderwijs opgelopen tot circa € 250 miljoen per jaar. 

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) was in toe-

nemende mate sprake van ontslagen met vaststellingsovereenkom-

sten. Achteraf was moeilijk toetsbaar of deze ontslagen voorkomen 

hadden kunnen worden. Van de ingediende vergoedingsverzoeken 

bij het Participatiefonds, werd 96,5% toegekend. De kosten voor de 

werkloosheidsuitkering werden bij een toegekend verzoek volledig 

vergoed door het Participatiefonds. Deze gelden moesten door de 

schoolbesturen worden opgebracht door premies die in de achterlig-

gende jaren steeds hoger opliepen. 

Bij schoolbesturen bestonden te weinig prikkels om een actief beleid 

te voeren op het gebied van duurzame arbeidsrelaties. Dat werd ver-

oorzaakt door het hoge percentage van toegekende vergoedingsver-

zoeken en de uitkeringskosten die via de hoge generieke premies over 

alle scholen werden verdeeld.

Een tweede belangrijke reden voor de modernisering is de vereenvou-

diging van de gehanteerde systematiek. In de nieuwe situatie is in veel 

mindere mate sprake van wijzigingen, uitzonderingen en bijzondere 

bepalingen in het reglement. Dit maakt dat het reglement van het 

Participatiefonds van 108 pagina’s is teruggebracht naar 14 pagina’s. 

Waar voorheen sprake was van een nieuw reglement per schooljaar, 

is het nu de bedoeling dat alleen noodzakelijke wijzigingen worden 

doorgevoerd zodat schoolbesturen langdurige zekerheid hebben over 

de geldende voorwaarden.

Eigen bijdrage en korting daarop
Het uitgangspunt van de nieuwe regelgeving is dat het schoolbestuur 

zelf inspanningen levert om werkloosheid bij een werknemer te voor-

komen. De schoolbesturen worden hiertoe gestimuleerd door middel 

van de verplichte eigen bijdrage aan de uitkeringskosten, waarvan 

altijd sprake is in de nieuwe situatie. 

De wijziging met de meeste impact betreft de invoering van een stan-

daard eigen bijdrage van 50% van schoolbesturen aan de kosten voor 

werkloosheidsuitkeringen van oud-medewerkers. Het indienen van 

NA EEN LANGDURIG TRAJECT IS DE MODERNISERING VAN HET PARTICIPATIEFONDS VANAF 1 AUGUSTUS 

2022 EEN FEIT. WEGENS UITEENLOPENDE REDENEN WAS DIT MEERDERE KEREN UITGESTELD. IN DIT ARTIKEL 

SCHETSEN WE OP HOOFDLIJNEN WAT DE ACHTERGROND VAN DE MODERNISERING IS EN WAT DE BELANGRIJK-

STE WIJZIGINGEN ZIJN. OOK GAAN WE IN OP DE VERWACHTE BEËINDIGING VAN HET VERVANGINGSFONDS. 

TENSLOTTE KOMT DE IMPACT VAN DE WIJZIGINGEN OP DE JAARREKENING AAN DE ORDE.

Modernisering van 
het Participatiefonds
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een vergoedingsverzoek is daarbij ook niet aan de orde: de 50% van 

de kosten worden in alle gevallen door het Participatiefonds vergoedt. 

Het Participatiefonds gaat de eigen bijdragen maandelijks factureren 

aan de schoolbesturen.

Het schoolbestuur kan een verzoek doen aan het Participatiefonds om 

de eigen bijdrage aan de uitkeringskosten te verlagen van 50% naar 

10%. Daarvoor zijn de volgende zeven beëindigingsgronden aange-

wezen:

1. bedrijfseconomische reden, waarbij het UWV een ontslagvergun-

ning heeft gegeven;

2. bedrijfseconomische reden waarbij een vaststellingsovereen-

komst is opgesteld;

3. langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid waarbij het UWV een 

ontslagvergunning heeft gegeven;

4. ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter;

5. bij het einde van de vervanging;

6. bij het einde van een tijdelijk contract van een zij-instromer;

7. bij het einde van een Participatiebaan.

Alleen in het geval dat een medewerker zelf ontslag neemt maar wel 

recht heeft op een uitkering, vergoed het Participatiefonds de uitke-

ringskosten volledig. Overigens is dit een zeldzame situatie.

Omdat dit buiten de invloed van het schoolbestuur ligt, wordt het 

schoolbestuur ook niet belast met de kosten van de uitkering.

Het schoolbestuur moet bij het indienen van een verzoek om de eigen 

bijdrage te verminderen naar 10% aan kunnen tonen dat voldaan is 

aan de zogenaamde inspanningsverplichting. Deze inspanningsver-

plichting kent zowel een financiële als inhoudelijke kant. De financiële 

inspanning die wordt gevraagd houdt in dat het schoolbestuur bij een 

dienstverband van ten minste 6 maanden 

een financiële bijdrage doet aan de kosten van de zogenaamde van-

werk-naar-werk activiteiten. De bijdrage bedraagt € 600 vermeerderd 

met € 25 per maand dat het dienstverband langer duurde dan 6 

maanden. Hierbij geldt een maximum van € 5.000.

Naast de financiële inspanning wordt ook een inhoudelijke inspanning 

gevraagd van het schoolbestuur. Samen met de werknemer moeten 

activiteiten worden uitgevoerd die de medewerker naar een andere 

baan begeleiden. Dit betreft bijvoorbeeld:

• Het opstellen en uitvoeren van een mobiliteitsplan.

• Het voeren van coachings- en begeleidingsgesprekken.

• Onderzoeken van mogelijkheden van herplaatsing binnen en 

buiten het schoolbestuur.

Voor de uitvoering hiervan moet een gecertificeerd coach worden 

ingeschakeld.

Bij het indienen van een verzoek voor verlaging van de eigen bijdrage 

naar 10% bij het Participatiefonds, dient het schoolbestuur door mid-

del van documentatie aan te tonen dat aan de financiële en inhoude-

lijke inspanningsverplichting is voldaan.

Een aandachtspunt hierbij is dat veel gevallen van uitstroom die 

leiden tot een werkloosheidsuitkering tot op heden geregeld werden 

door middel van een vaststellingsovereenkomst. In de nieuwe situatie 

zal een vaststellingsovereenkomst niet leiden tot een verlaging van 

de eigen bijdrage van 50% naar 10%, tenzij sprake is van ontslag 

om een van de zeven genoemde redenen. De verwachting is dat 

disputen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst in veel 

gevallen een ander karakter kunnen krijgen dan tot op heden het 

geval is. Voorheen koos een schoolbestuur vaak voor een vertrek met 

wederzijds goedvinden, geregeld in een vaststellingsovereenkomst. In 

de nieuwe situatie zal zij eerder streven naar een ontbinding van een 

arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. 

Financiële impact
De verwachting is dat de gewijzigde systematiek op termijn zal gaan 

leiden tot een daling van de premies die door de schoolbesturen aan 

het Participatiefonds wordt afgedragen. Echter, op korte termijn zullen 

de lasten voor schoolbesturen naar verwachting eerder stijgen dan 

dalen. De uitkeringen die zijn ontstaan in de periode tot 1 augustus 

2022 worden namelijk nog bekostigd vanuit de premies. Het nieuwe 

reglement is vanaf 1 augustus 2022 onverkort van toepassing op alle 

ontslagen die leiden tot instroom in werkloosheidsuitkeringen. Van 

overgangsrecht is dus geen sprake. 

Daarnaast gaan de werkgevers dus voor alle medewerkers die na 1 

augustus 2022 recht krijgen op een uitkering, een bijdrage betalen 

in de kosten van minimaal 10%. De kosten voor individuele school-

besturen dalen pas wanneer de uitkeringen uit de oude situatie die 

collectief worden verrekend afnemen, en zij de uitstroom van mede-

werkers naar een uitkeringssituatie zoveel mogelijk weten te beper-

ken. Het is daarom zaak het HR-beleid op een juiste manier vorm te 

geven. Schoolbesturen die te maken hebben met een grote instroom 

in werkloosheidsuitkeringen krijgen juist te maken met een stijging 

van de totale kosten.

Het verdient sterk de aanbeveling om bij het updaten en kwantificeren 

van de risico-analyse rekening te houden met de gewijzigde regel-

geving, daar de financiële risico’s voor schoolbesturen (kunnen) toe-

nemen. Dit gewijzigde risicoprofiel kan impact hebben op het aan te 

houden weerstandsvermogen. Daarnaast adviseren wij schoolbestu-

ren de interne procedures rondom ontslag van medewerkers kritisch 

onder de loep te nemen in het kader van de gewijzigde regelgeving en 



>>

| Reeducatief. November 202212

| Inhoudelijk

Modernisering van het 
Participatiefonds heeft voor 
besturen impact op het 
personeelsproces

“
D.J. (Dirk-Jan) Dekker MSc

Relatiebeheerder
djdekker@vanreeacc.nl

een actief beleid te voeren op het voorkomen van werkloosheidsuit-

keringen.

Vervangingsfonds
De wetswijziging die de modernisering van het Participatiefonds 

regelt, gaat ook in op de beëindiging van de wettelijke taak van het 

Vervangingsfonds. Het doel van dit fonds is het dragen van de kosten 

voor vervangingen van personeel bij verzuim, wegens ziekte of andere 

omstandigheden. Evenals bij het Participatiefonds ervaren veel school-

besturen bij het Vervangingsfonds dat het reglement complex is en 

dat in veel gevallen niet onverdeeld duidelijk is in hoeverre de kosten 

voor vervanging vergoed dan wel voor eigen rekening komen.

Met de wetswijziging wordt op termijn de wettelijke taak van het 

Vervangingsfonds als waarborgfonds voor de kosten die school-

besturen maken voor de vervanging van ziek onderwijspersoneel 

beëindigd. De precieze termijn die hiervoor geldt, is op dit moment 

nog niet bekend, maar afhankelijk van nader onderzoek. Met de 

beëindiging van de wettelijke taak, komt ook de verplichte aansluiting 

van schoolbesturen bij het Vervangingsfonds te vervallen. Nadat in 

2013 eigen risicodragerschap mogelijk werd gemaakt, hebben veel 

schoolbesturen in de achterliggende jaren de keuze gemaakt de 

kosten van ziektevervangingen voor eigen rekening te nemen. Deze 

schoolbesturen betalen maar een beperkt bedrag aan premies aan 

het Vervangingsfonds, namelijk de verplichte premie voor bedrijfs-

gezondheidszorg. Met de beëindiging van de wettelijke taak van het 

Vervangingsfonds, komen ook deze verplichte premies te vervallen.

In de komende periode wordt onderzocht of de beëindiging 

van verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds haalbaar is. 

Schoolbesturen met een hoog verzuim en een krappe vermogens- en 

liquiditeitspositie zouden financieel in de problemen kunnen komen 

als de kosten van ziektevervanging geheel voor eigen rekening komen. 

Daarom wordt ook onderzocht op welke manier een vangnet voor 

deze besturen kan worden opgezet. De uitkomsten van de overleggen 

van de verschillende sociale partners over deze thematiek, zijn bepa-

lend voor het moment waarop het Vervangingsfonds daadwerkelijk zal 

worden opgeheven. Aan de hand van concrete indicatoren zal worden 

gemonitord hoe het ziekteverzuim binnen de sector zich ontwikkelt en 

wat de financiële consequenties daarvan zijn. 

De beëindiging van het Vervangingsfonds is een beweging in dezelfde 

richting als de modernisering van het Participatiefonds: meer verant-

woordelijkheid bij de schoolbesturen voor het voeren van een duur-

zaam personeelsbeleid. 

Gevolgen voor de jaarrekening
Vanuit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ, met name 

richtlijn 252) volgt dat in de jaarrekening een voorziening gevormd 

moet worden voor de verwachte toekomstige uitkeringskosten die 

voor rekening van het schoolbestuur komen. De verwachting is dat 

na modernisering van het Participatiefonds vaker sprake zal zijn van 

uitkeringskosten die ten laste van het schoolbestuur zullen komen en 

dat daarom bij meer schoolbesturen sprake zal zijn van een voorzie-

ning voor uitkeringskosten in de jaarrekening.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient een inschatting gemaakt 

te worden van de toekomstige uitkeringslasten. Het identificeren 

van medewerkers waarvoor de instelling risico loopt zal dus plaats 

moeten vinden aan de hand van de beschikbare informatie vanuit het 

UWV en participatiefonds in plaats van via informatie vanuit DUO. De 

hoogte van de voorziening is afhankelijk van het percentage van de 

uitkeringslasten dat door het participatiefonds vergoed wordt, zijnde 

50% dan wel 90%, de uitkeringslasten per maand en de geschatte 

duur van de werkloosheidsuitkeringen.

Voor schoolbesturen die eigenrisicodrager zijn voor het 

Vervangingsfonds geldt dat zij in de jaarrekening een voorziening 

vormen voor de ingeschatte kosten van langdurig zieke medewerkers. 

Voorwaarde is dat die medewerkers hoogstwaarschijnlijk niet meer 

zullen terugkeren in het arbeidsproces. Bij de beëindiging van het 

Vervangingsfonds geldt dit dus voor alle schoolbesturen in het primair 

onderwijs waar sprake is van langdurig zieke medewerkers. �
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INTERVIEW MET PIETER OUDENAARDEN – LID COLLEGE 

VAN BESTUUR – CHRISTELIJKE HOGESCHOOL EDE

Christelijke 
Hogeschool Ede

Kunt u iets vertellen over de Christelijke Hogeschool 
Ede, ook wel bekend als de CHE?

“De Christelijke Hogeschool Ede heeft ruim 5.000 studenten en heeft 

locaties in Ede en Dordrecht. De Christelijke Hogeschool Ede, kortweg 

CHE is een community; een christelijke leer- en werkgemeenschap 

waar medewerkers en studenten vormgeven aan een hoogwaardig en 

innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling.

In deze community is de student, de lerende, het middelpunt. Hij 

wordt gevormd, toegerust en opgeleid tot een startende professional, 

zich bewust van z’n maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.

Dienstbaar hieraan investeert de CHE gericht in onderzoek en ken-

nisontwikkeling. Om onze eigen metier te voeden, te versterken en te 

verdiepen, maar ook om te kunnen delen, dienstbaar aan het werk-

veld en het geheel van de samenleving.

De CHE is geen doorsnee hogeschool. Wat ons anders maakt? Dat je 

hier geen nummer bent bijvoorbeeld. En dat docenten betrokken zijn. 

Maar het echte verschil zit in wat ons drijft en waar we voor staan.



| Reeducatief. November 202214

>> | Klantinterview

De CHE is namelijk een christelijke hogeschool. We laten ons inspire-

ren door de Bijbel, het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. 

We zijn geworteld in de protestants-christelijke traditie. Dat betekent 

niet dat alleen christelijke studenten welkom zijn. Ook als niet- of 

andersgelovige ben je van harte welkom. Je ziet het christelijk geloof 

duidelijk terug in de manier waarop we met elkaar omgaan, in onze 

visie op opleiden en natuurlijk in de opleidingen zelf.”

Wat houdt je vandaag bezig? 

“Op dit moment is het ontwikkelen van toekomstproof onderwijs de 

kernvraag wat mij bezighoudt. Op de website van de CHE is veel infor-

matie te vinden, maar eigenlijk moet er maar één vraag op staan en 

dat is: Wat wil jij?

Dus kortweg – wat wil jij als student gaan ervaren en leren in je 

leven? En hoe kun je met jouw wensen een bijdrage leveren aan de 

maatschappij? De verantwoordelijkheid die onderwijsinstellingen 

krijgen rondom een Leven Lang Leren zorgt ervoor dat het onderwijs 

weer opnieuw uitgedacht moeten worden. De CHE ziet flexibeler 

onderwijs, versterking van de professionele identiteit, een leven lang 

leren, uitbouw van het praktijkgebonden onderzoek én versterking van 

de bedrijfsvoering als belangrijke uitgangspunten in haar ontwikke-

lingsstrategie. De samenleving en het netwerk zijn steeds belangrijker. 

Het netwerk rondom het onderwijs verandert zowel in horizontale als 

in verticale lijn. Het vak staat uiteraard centraal. Tegelijkertijd wordt 

de behoefte gesignaleerd dat de individuele student steeds meer 

zijn eigen leerroute gaat bepalen en daarbij wordt de behoefte aan 

flexibiliteit steeds groter. Die flexibiliteit faciliteren staat nu centraal en 

daarom is het ontwikkelen van toekomstproof onderwijs van belang. 

De onderwijsinhoud is daarmee de basis, maar de verbinding met 

onderwijslogistiek, financiën et cetera is daarmee eveneens nodig. 

De behoefte naar flexibiliteit vraagt om een strategische herbezin-

ning van de gehele sector. Een flexibiliseringsagenda is daarom van 

belang. Immers ook het werkveld kijkt mee – sluit het onderwijs ook 

aan op de behoeften in het werkveld? Uiteindelijk wil de CHE een 

bijdrage in de ontwikkeling van professionals die weten wie ze zijn en 

waar ze voor staan, die meerwaarde toevoegen aan hun organisaties. 

Zij zijn beter in staat om keuzes te maken in hun steeds complexere 

werkomgeving, van verpleeg- tot bedrijfskunde. Daarom richt de CHE 

zich op wendbaarder onderwijs door te werken aan nieuwe, flexibele 

onderwijsvormen waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld elkaar 

steeds meer versterken. Dat geldt voor zowel vorm én inhoud. Wat 

de arbeidsmarkt van een (startende) professional vraagt, verandert 

steeds sneller. De band tussen de hogeschool en de sectoren waar-

voor we opleiden wordt steeds belangrijker. Daarom investeert de CHE 

komende jaren nog meer in het leren in de praktijk.”

Welke activiteiten ontplooit de CHE in relatie tot 
publiek-private samenwerking?

“Zoals genoemd wordt door de CHE komende jaren nog meer geïn-

vesteerd in het leren in de praktijk. Gelukkig wordt al in heel veel 

vormen tussen publiek en privaat samengewerkt met als doel om 

goede onderwijskwaliteit te realiseren. De activiteiten zijn passend bij 

het werkveld waar de studenten terechtkomen. Verder wordt letterlijk 

het (toekomstige) werkveld binnen de onderwijsorganisatie gebracht, 

zodat het onderwijs zo dicht mogelijk bij de directe praktijk zit. 

In de praktijk is wordt dit vormgegeven middels een aantal huurders 

van het gebouw die ruimte bij de CHE huren, zoals een ICT-bedrijf 

voor de IT-opleidingen en een uitzendbedrijf als hub voor studenten 

naar werk.

Het rendement van deze activiteiten is dat praktijkvraagstukken en 

theorie met elkaar verbonden zijn en daarmee zowel de student als 

het werkveld optimaal rendement haalt uit het ontwikkelpotentieel. 

Vanuit de CHE worden ook volop congressen georganiseerd gerela-

teerd aan de doelstellingen van het onderwijs. Met deze congressen 

wordt een brede maatschappelijke blik ontwikkelt en staat verbinding 

centraal. 

Daarnaast heeft de CHE een specifiek aanbod van onderwijs 

middels de ‘CHE voor Professionals’. Bij de CHE voor Professionals 

staat onderwijs op maat centraal en worden reguliere cursussen 

aangeboden, passend bij het onderwijsaanbod van de CHE. 

Ook het restaurant van de CHE valt onder publiek-private samenwer-

king. De CHE vindt het van belang om voor studenten een omgeving 

te bieden welke de studenten uitnodigt om ‘nog even te blijven’ voor 

een project, onderzoek of verdieping.” 

Wat betekent de nieuwe beleidsregel investeren met 
publieke middelen in private activiteiten voor het 
toerekenen van kosten en de kostprijsbepaling voor 
uw organisatie? 

“Als CHE zijn we ons ervan bewust dat we met publieke geld niet 

opzettelijk met het bedrijfsleven mogen concurreren door lagere 

prijzen te hanteren dan de marktprijs. We willen dan ook de kost-

prijs zuiver bepalen en kiezen er bewust voor om alleen tegen faire 

prijzen onze diensten aan te bieden. Hierdoor komt het best wel 

voor dat partijen niet voor de CHE kiezen, maar dat vinden we juist 

ook weer goed – we willen alleen in het verlengde van het CHE-

opleidingenaanbod, oftewel onze wettelijke taak publiek-private 

activiteiten verrichten.” 
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Wat betekenen deze nieuwe eisen voor uw 
bestuursverslag? 

“We zullen in het bestuursverslag per activiteit verantwoording 

afleggen van de beleidskeuzes en de financiële realisatie. Hierbij is 

het zoeken naar evenwicht tussen de omvang van de activiteiten, 

middelen als in inspanningen. Vanuit de CHE worden deze 

activiteiten dan ook opnieuw besproken en wordt de strategische 

koers geëvalueerd. In de praktijk brengen deze nieuwe eisen ook 

opnieuw het gesprek in de onderwijssector op gang wat de rol 

van de onderwijsinstellingen is op heel veel terreinen. Dit levert 

waardevolle en hernieuwde inzichten op en deze helpen de CHE 

om de strategische koers te bepalen.” 

“De wet bevat gedetailleerde uitgangspunten hoe bijvoorbeeld per 

activiteit de kostprijs bepaalt moet worden. Deze uitgangspunten vra-

gen een flinke inspanning van elke organisatie in zowel het mbo als 

ho. Tegelijkertijd is er nog geen duidelijkheid over de proportionaliteit 

van deze wet. Moet bijvoorbeeld ook een kleinschalig initiatief ook op 

deze manier worden verantwoord? Daarnaast is het nog niet helder of 

de accountant ook de kostprijs inhoudelijk moet toetsen. Een laatste 

aandachtspunt is dat het resultaat van publiek-private activiteiten 

voortaan gemuteerd wordt op het publiek eigen vermogen van onder-

wijsinstellingen.” 

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

“De samenwerking is uitstekend. Van Ree accountants is goed ver-

weven met de onderwijssector. Zij hebben een netwerk waardoor wij 

vroegtijdig geïnformeerd worden over allerlei ontwikkelingen. Onze 

accountant komt niet alleen voor de handtekening, maar er is sprake 

van co-creatie met ieder uiteraard eigen verantwoordelijkheden.” �

Welke andere aandachtspunten ziet u met de 
wet investeren met publieke middelen in private 
activiteiten?
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Gastartikel 
door Kliksafe

Gastartikel |

‘Zeg me wat je zoektermen zijn, en ik zal zeggen wie jij bent’. Het 

zou zomaar tegeltjeswijsheid kunnen zijn. Want de sites die leerlin-

gen bezoeken en de zoektermen die zij gebruiken, zeggen veel over 

henzelf. Over hun interesses natuurlijk en over hun informatievaardig-

heden: hoe goed is de zoekopdracht opgebouwd? Maar ze laten ook 

iets zien over het welzijn van een leerling. Hoe gaat het écht met de 

leerling die herhaaldelijk zoekt op ‘Snel afvallen’? Voor scholen die 

gebruik maken van een contentfilter is er safeguarding om het welzijn 

van het kind in kaart te brengen. “Je wilt als leerkracht kunnen reage-

ren op wat er in de klas leeft.” Daarvoor is er safeguarding.

Zoekgedrag in kaart
Met contentfiltering voorkom je als school dat leerlingen op porno of 

op gewelddadige beelden stuiten. Tegelijk wil je ze leren om goede 

zoektermen te gebruiken en bewuste keuzes te maken online. Als 

aanvulling op het contentfilter helpt safeguarding hierbij.

Die toepassing gaat in werking als leerlingen zoektermen gebruiken 

of webpagina’s aanklikken over thema’s als radicalisatie, middelenge-

bruik, pornografie of pestgedrag. De leerkracht of ICT’er van de school 

krijgt daarvan een melding – ongeacht of het filter de site blokkeerde 

of niet. “Met safeguarding kun je er in de hogere groepen voor kie-

zen om minder te filteren, omdat je op een andere manier toezicht 

houdt”, legt Marcel Lommers (technisch consultant) uit. “Daarnaast 

vormen de meldingen een aanleiding om in gesprek te gaan. En daar 

begint het samen leren.”

Loos alarm of zelfmoord
Contentfiltering als basis, safeguarding als waardevolle extra. Dat is 

ook de ervaring van Tijs Grevink, ICT-coördinator en leerkracht bin-

nen de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in Gelderland. “Wij 

gebruiken Chromebooks met een contentfilter voor de leerlingen. Aan 

de voorkant leren we hen veel informatievaardigheden aan, maar een 

melding via safeguarding kan wel een voorbeeld zijn van hoe je beter 

niet zoekt. Elke melding moet je in de context zien. Een zoekopdracht 

als ‘Adolf Hitler zelfmoord’ voor een werkstuk is loos alarm, maar bij 

bewuste overtredingen of zorgelijke zoektermen wil je ingrijpen.”

Dat laatste was vorig jaar het geval, toen een leerling zocht op termen 

als ‘zelfmoord’, ‘mager worden’ en ‘ik wil dat mijn ouders scheiden’. 

“Omdat het duidelijk een patroon was, zijn wij daarover in gesprek 

gegaan met de leerling en de ouders. Zo is in een vroeg stadium een 

zorgtraject gestart. Dat is pure winst. Als je bij één leerling het welzijn 

kan verbeteren, dan vind ik dat de software zijn dienst al heeft bewezen.”

In gesprek
Safeguarding is niet alleen waardevol bij zorgelijke situaties, bena-

drukt Marcel Lommers. “Het mooie is dat je ook preventief ouders en 

leerlingen kunt informeren of waarschuwen. Merk je dat veel leerlin-

gen op momenten van afleiding naar Momio gaan, dan kun je wat 

vertellen over dit platform en over het mogelijke gevaar van grooming 

op deze site. Merk je dat een nieuwe online challenge erg populair is 

binnen de school, dan kun je erover in gesprek. Hoe veilig is de chal-

lenge? En waarom wil je je eigenlijk meten aan elkaar?”

Zo geeft safeguarding steeds weer een aanzet. Tot gesprek en zelfre-

flectie. En ondertussen kunnen leerlingen zelfstandig werken in een 

veilige omgeving. “Je hebt een online en een offline wereld. In beide 

werelden zie je niet alles van een kind. Maar als je zorgelijk gedrag 

ziet, dan wil je kunnen ingrijpen en bijsturen. Dat is wat safeguarding 

biedt.” �

Hoe het zoekgedrag van leerlingen 
gouden kansen biedt in het onderwijs

SAFEGUARDING BIEDT TOEZICHT OP HET ZOEKGE-

DRAG VAN LEERLINGEN. DAARMEE IS HET KANS-

RIJK VOOR HET MONITOREN VAN MEDIAWIJSHEID 

EN WELZIJN IN DE KLAS. 

E jankoetsier@isp.kliksafe.nl

T 06 20 62 51 46 

door Jan Koetsier 
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Btw-heffing bij het ter beschikking stellen van personeel in het 

onderwijs kent vanzelfsprekend een veel groter bereik dan uitsluitend 

tussen SWV Passend Onderwijs en onderwijsinstellingen. De uitleg 

hiervan gaat de reikwijdte van dit artikel te buiten. In dit artikel gaat 

fiscalist Arjan van der Bok uitsluitend in op de recente berichtgeving 

vanuit de Voorjaarsnota 2022 en de gevolgen voor de onderwijsprak-

tijk. Wij benadrukken dat dit artikel niet is te gebruiken als een op 

maat geschreven fiscaal advies voor uw eigen organisatie. 

Het begrip ‘ter beschikking stellen van personeel’
Het ter beschikking stellen van personeel vindt in de onderwijspraktijk 

onder verschillende benamingen plaats: detacheren, uitlenen of het 

ter beschikking stellen. Bij de personele inzet in het onderwijs wordt 

er veelal te snel van uitgegaan dat sprake is van het ter beschikking 

stellen van personeel. Maar let op, dit is lang niet altijd het geval. In 

het meest recente beleidsbesluit omtrent de btw-heffing bij het ter 

beschikking stellen van personeell1 wordt hier terecht door de staats-

secretaris nader op ingegaan. 

Het ter beschikking stellen van personeel betreft de situatie waarbij 

de uitlener personeel ter beschikking stelt aan de inlener en waarbij 

dat personeel onder leiding of toezicht van de inlener arbeid verricht. 

Eenvoudig gezegd: er worden ‘handjes’ geleverd. Ook als het perso-

neel beschikt over specifieke vakkennis, al dan niet gecombineerd met 

de specifiek aan het desbetreffende beroep gekoppelde verantwoor-

delijkheid, kan het onder leiding of toezicht van de inlener staan. 

In het genoemde beleidsbesluit is aangegeven in welke situatie er géén 

sprake is van het ter beschikking stellen van personeel maar van een 

andere prestatie, namelijk als voldaan wordt aan alle  volgende eisen:

• Er wordt gewerkt op basis van een overeenkomst van opdracht 

tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden waarbij de 

presterende ondernemer zich tegenover zijn afnemer verbindt 

bepaalde werkzaamheden uit te voeren waarbij die ondernemer 

verantwoordelijk is voor het resultaat, de inhoud en de kwaliteit 

van die werkzaamheden;

• de te verrichten werkzaamheden zijn in die overeenkomst 

zodanig beschreven dat de aard van die werkzaamheden 

duidelijk blijkt. Het is niet nodig dat de werkzaamheden 

gedetailleerd zijn beschreven;

• uit de overeenkomst blijkt dat tussen de opdrachtgever en de 

opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereen-

komst bestaat of enige andere juridische band waaruit een 

verhouding van ondergeschiktheid ontstaat; én

• er wordt ook feitelijk zo gehandeld.

In het beleidsbesluit wordt opgemerkt dat ook aan deze voorwaarden 

kan zijn voldaan als de eindverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever 

blijft. 

Uit jurisprudentie blijkt dat voor het onderscheid tussen het ter 

beschikking stellen van personeel en een andere prestatie de Hoge 

Raad aansluit bij de overeengekomen werkzaamheden. Om die reden 

kan voor het onderscheid tussen het ter beschikking stellen van 

Btw-heffing in het onderwijs bij het ter beschikking stellen van personeel is een regelmatig terugkerend 

onderwerp van gesprek. In de Voorjaarsnota 2022 kwam specifiek de btw-heffing aan de orde bij het ter 

beschikking stellen van personeel aan en vanuit het Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (SWV 

Passend Onderwijs). Wij signaleren in onze onderwijsadviespraktijk dat deze berichtgeving bij zowel SWV 

Passend Onderwijs als onderwijsinstellingen veel vragen oproept. En dat is geheel terecht.

Btw, Samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs en het ter beschikking stellen van 
personeel: alertheid geboden!

1 Besluit van 5 juli 2022, nr. 2022-181729 
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Praktijkvoorbeeld:

Diversen:

personeel en een andere (mogelijk vrijgestelde) dienst in beginsel 

worden aangesloten bij het voorwerp van de overeenkomst en het 

werkgeversgezag over het ter beschikking gestelde personeel.

Een kinderopvanginstelling zet haar pedagogisch medewerkers in op 

basisscholen in het kader van vroegschoolse educatie. In de onderlig-

gende overeenkomst is opgenomen dat de pedagogisch medewerkers 

hun werkzaamheden verrichten onder toezicht en regie van de kinder-

opvanginstelling. De kans is aanwezig dat in dit geval te snel wordt 

geconcludeerd dat sprake is van het ter beschikking stellen van perso-

neel. Mijns inziens is tenminste verdedigbaar dat in dit geval sprake is 

van een overeenkomst van opdracht. Mogelijk kan dit ertoe leiden dat 

deze diensten worden aangewezen als sociaal-culturele activiteiten en 

daarmee zijn vrijgesteld van btw. Is sprake van detachering dan is in 

hoofdregel sprake van een btw-belaste prestatie! 

Btw-naheffing in de praktijk
Dat de btw-gevolgen in de onderwijspraktijk soms heel zuur zijn, blijkt 

uit recente jurisprudentie2 van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 

18 augustus jongstleden. Dit betrof een stichting die haar personeel 

tegen vergoeding ter beschikking stelde aan basisscholen. De recht-

bank oordeelde dat voor de btw sprake was van het ter beschikking 

stellen van personeel en niet van een onderwijsdienst. Gevolg: een 

btw-naheffing over de achterliggende vijf jaar van € 665.963 inclusief 

belastingrente en boete. 

Deze uitspraak leert nadrukkelijk dat het ter beschikking stellen van 

personeel voor de btw niet hetzelfde is als het aanbieden van onder-

wijs. Dit onderscheid kan dan ook grote gevolgen hebben voor de 

btw-heffing!

Berichtgeving btw Samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs in de Voorjaarsnota 2022
In de Voorjaarsnota 20223 is berichtgeving verschenen omtrent de 

btw-compensatie voor Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 

Dit letterlijke bericht was:

De post Diversen bevat een statistische correctie Samenwerkings-

verbanden. Deze waren eerst vrijgesteld van btw bij de detachering 

van personeel naar of vanuit samenwerkingsverbanden, maar als 

gevolg van een aanscherping in EU-regelgeving is deze vrijstelling niet 

meer mogelijk. Door middel van deze statistische correctie vloeien 

deze middelen terug naar samenwerkingsverbanden. 

Deze berichtgeving heeft bij zowel SWV Passend Onderwijs als onder-

wijsinstellingen veel vragen opgeroepen. Inmiddels is duidelijk dat 

deze btw-compensatie voor SWV Passend Onderwijs vorm krijgt via 

een verhoging van de in de bekostiging opgenomen bedragen voor 

zware ondersteuning. Deze btw-compensatie wordt dus verdiscon-

teerd in de reguliere bekostiging die op beschikking wordt ontvangen. 

Voor ons is onduidelijk op basis van welke precieze wijzigingen in de 

btw-regelgeving op Europees niveau de btw-compensatie in het leven 

is geroepen. In ieder geval valt dit ook niet af te leiden uit de recent 

herziene versie van het beleidsbesluit dat ingaat op de btw-gevolgen 

bij het ter beschikking stellen van personeel4. Inmiddels weten wij dat 

een ander btw-advieskantoor een informatieverzoek heeft ingediend 

op basis van de Wet Open Overheid om hieromtrent meer duidelijk-

heid te verkrijgen.

Uit de berichtgeving uit de Voorjaarsnota 2022 lijkt af te leiden dat het 

ter beschikking stellen van personeel naar of vanuit een SWV Passend 

Onderwijs per definitie is belast met 21% btw. Volgens ons is dit op 

basis van de huidige wet- en regelgeving echter veel te kort door de 

bocht. Wij lichten dat graag nader toe.

Op basis van het bericht in de Voorjaarsnota 2022 kunnen verschil-

lende situaties worden onderscheiden als het gaat om het ter beschik-

king stellen van personeel naar of vanuit Samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs. Wij schetsen drie in de praktijk voorkomende 

situaties:

Situatie 1:  
Onderwijsinstelling X stelt personeel ter beschikking aan een SWV 

Passend Onderwijs Y

In deze in de onderwijspraktijk veel voorkomende situatie is sprake 

van het ter beschikking stellen van personeel door een onderwijs-

instelling. Deze onderwijsinstelling maakt gebruikt van de btw-

onderwijsvrijstelling5. De vraag komt op of dat het ter beschikking 

stellen van personeel door de onderwijsinstelling aan het SWV 

Passend Onderwijs kan worden aangemerkt als een nauw met het 

onderwijssamenhangende dienst en daarmee ook kan delen in de 

btw-onderwijsvrijstelling. Deze beoordeling dient op basis van feiten 

van geval tot geval beoordeeld te worden. 

Inhoudelijk |

Onderwijsinstelling X SWV Passend
Onderwijs Y

2 ECLI:NL:RBZWB:2022:4807
3 Tweede Kamer, nr. 36 120, nr. 1, 20 mei 2022

4 Besluit van 5 juli 2022, nr. 2022-181729
5 Art. 11, lid 1, letter o ten 1e, Wet op de Omzetbelasting
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Het eerder aangehaalde beleidsbesluit omtrent het ter beschikking 

stellen van personeel geeft een aantal goedkeuringen omtrent het ter 

beschikking stellen van personeel in de onderwijssector. Het meest 

in het oog springende voorbeeld in het besluit is het ter beschikking 

stellen van onderwijsgevend personeel tussen twee onderwijsinstel-

lingen. Op basis van jurisprudentie zijn echter ook diverse andere 

goedkeuringen in het besluit opgenomen. Zo wordt het CITO-arrest 

aangehaald op basis waarvan de rechter heeft geconcludeerd dat het 

uitlenen van onderwijspersoneel aan het CITO ook kan delen in de 

btw-onderwijsvrijstelling. In het CITO-arrest was sprake van onderwijs-

personeel dat betrokken was bij de ontwikkeling van de CITO-toets. 

De rechter oordeelde dat de CITO-toets een onlosmakelijk onderdeel 

vormt van het onderwijs en daarmee onontbeerlijk is voor het te ver-

zorgen onderwijs. Een ander praktijkvoorbeeld is het ter beschikking 

stellen van een schooldirecteur met lesbevoegdheid door een bijzon-

dere onderwijsinstelling aan een andere bijzondere onderwijsinstel-

ling. Gelet op de feiten in deze casus was de rechter van oordeel dat 

sprake was van een nauw met het onderwijssamenhangende dienst 

die kon delen in de btw-onderwijsvrijstelling.

Kan het ter beschikking stellen van personeel door een onderwijs-

instelling aan een SWV Passend Onderwijs worden aangemerkt als 

een nauw met het onderwijssamenhangende dienst? Dat is een inte-

ressante vraag. Daarvoor is belangrijk dat aannemelijk kan worden 

gemaakt dat het ter beschikking stellen van dit personeel onontbeer-

lijk is voor het te verzorgen onderwijs. Op basis van de jurisprudentie 

zien wij in bepaalde situaties zeker mogelijkheden om dit standpunt 

in te nemen. Zo is het naar onze mening niet ondenkbaar dat het ter 

beschikking stellen van bijvoorbeeld een orthopedagoog door een 

onderwijsinstelling aan een SWV Passend Onderwijs met het oog op 

deelname aan de commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) is 

aan te merken als een dienst die onontbeerlijk is voor het onderwijs.

Belangrijk is op te merken dat de onder 1. geschetste situatie niet 

is opgenomen in het beleidsbesluit van 5 juli 2022. Deze situatie is 

echter voor zover wij weten nog niet in jurisprudentie aan de orde 

gekomen. Daarmee is naar onze mening op grond van de jurispru-

dentie echter niet alles gezegd. Op basis van de berichtgeving in de 

Voorjaarsnota en het feit dat de Belastingdienst zich in de regel strikt 

dient te houden aan de kaders van het beleidsbesluit, valt echter wel 

te verwachten dat naar mening van de Belastingdienst sprake zal zijn 

van een btw-belaste prestatie. Wil de onderwijsinstelling hier geen 

btw-risico lopen en zekerheid verkrijgen, dan is raadzaam in voorover-

leg te treden met de Belastingdienst dan wel bezwaar en mogelijk 

beroep aan te tekenen tegen de op aangifte afgedragen btw. 
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Situatie 2:

In deze situatie is het SWV Passend Onderwijs Y degene die het per-

soneel ter beschikking stelt aan de onderwijsinstelling X. Deze situatie 

komt naar onze mening veel minder voor. Bovendien dringt de vraag 

nadrukkelijk op of daadwerkelijk sprake is van het ter beschikking stel-

len van personeel. Mogelijk is goed verdedigbaar dat de prestatie van 

het SWV Passend Onderwijs voor de btw een andersoortige dienst is.

Het SWV Passend Onderwijs is geen onderwijsinstelling in de zin van 

de Wet Omzetbelasting. Derhalve kan het SWV Passend Onderwijs 

geen beroep doen op de btw-onderwijsvrijstelling. Een SWV Passend 

Onderwijs is in de Wet Omzetbelasting aangemerkt als een sociaal-

culturele instelling6 en daarmee vrijgesteld van btw voor zover haar 

werkzaamheden voortvloeien uit het onderliggende ondersteunings-

plan. 

Het ter beschikking stellen van personeel is echter nadrukkelijk uit-

gesloten van de btw-vrijstelling voor sociaal-culturele activiteiten7, 

specifieke uitzonderingen daargelaten. In het geval een SWV Passend 

Onderwijs dus daadwerkelijk personeel ter beschikking stelt aan een 

onderwijsinstelling is ons inziens sprake van een btw-belaste prestatie 

(21% btw).

Situatie 3:

In deze situatie stelt het ene SWV Passend Onderwijs personeel ter 

beschikking aan een ander SWV Passend Onderwijs. 

Zoals bij voorbeeld 2 aangegeven is het ter beschikking stellen van 

personeel in hoofdregel uitgesloten van de btw-vrijstelling voor soci-

aal-culturele activiteiten. Echter, het beleidsbesluit omtrent het 

ter beschikking stellen van personeel kent de goedkeuring dat het 

uitlenen van personeel door instellingen die gebruik maken van 

dezelfde btw-vrijstelling onder nadere voorwaarden gebruik kunnen 

maken van deze goedkeuring. Alsdan kan wel sprake zijn van het btw-

vrijgesteld ter beschikking stellen van personeel. Eenvoudigheidshalve 

verwijzen wij naar de in het beleidsbesluit opgesomde voorwaarden8.

Tenslotte
Met de berichtgeving uit de Voorjaarsnota 2022 is naar onze mening 

lang niet alles gezegd. Deze informatie roept juist vragen bij ons op in 

relatie tot de bestaande wet- en regelgeving en de heersende jurispru-

dentie. Wij verwachten dat dit voor de onderwijspraktijk juist tot meer 

onduidelijkheid leidt. Het aantal vragen dat wij in onze adviespraktijk 

voorbij zien komen bevestigt dit beeld. Deze wijze van berichtgeving 

vanuit onze wetgever is wat ons betreft opnieuw een voorbeeld van 

hoe het niet moet. Het roept ook de vraag op in hoeverre belangen-

organisaties als de PO- en VO-raad hier aan de voorzijde voldoende in 

zijn betrokken. Dat zien wij als een gemiste kans!

Wij adviseren onderwijsinstellingen en/of SWV Passend Onderwijs 

per situatie te blijven beoordelen of het ter beschikking stellen van 

personeel fiscaal pleitbaar buiten de btw-heffing kan blijven. Gelet op 

complexe wet- en regelgeving is het raadzaam daarvoor een fiscalist 

in te schakelen! �

BTW en onderwijs, 
een mijnenveld!

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

Fiscaal directeur | Belastingadviseur | 
Financieel planner 
avdbok@vanreeacc.nl

Onderwijsinstelling XSWV Passend
Onderwijs Y

SWV Passend
Onderwijs Z

SWV Passend
Onderwijs Y

6 Art. 11, lid 1, letter f Wet op de Omzetbelasting juncto art. 7, lid 1,  
 Uitvoeringbesluit omzetbelasting, juncto bijlage B nr. 17 en nr. 18
7 Art. 6b van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
8 Zie specifiek onderdeel 3.2 besluit 5 juli 2022, nr. 2022-181729
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Uw ICT-partner 
voor het onderwijs
Efficiënt samenwerken. Optimale verbinding voor iedereen.  
Een veilige werk- en leeromgeving bieden. 

We kennen de ICT-uitdagingen van onderwijsinstellingen als 
geen ander. Daar helpen wij al ruim 30 jaar bij. 
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 

Scan de QR-code en zie hoe 
Driestar educatief en Lagarde Groep 

samen alles uit de ICT halen.

Kijk voor meer informatie op www.lagarde.nl/onderwijs.
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ICT-managers en directeuren kunnen het ongetwijfeld beamen: ICT-

uitdagingen genoeg in het onderwijs. De belanghebbenden (o.a. lera-

ren, afdelingen en leerlingen) eisen meer en meer van de ICT en de 

ontwikkelingen gaan continu door. Hoe zorgt u als onderwijsinstelling 

voor een moderne en veilige leer- en werkomgeving?

De basis: uw verbinding
Dit begint al bij de internetverbinding. Hoe komt het onmisbare 

internet uw school binnen? Een snelle en betrouwbare verbinding is 

noodzakelijk en glasvezel kan daarvoor de oplossing zijn. Als de ver-

binding dan toch wegvalt? Dan kunnen de ‘kritieke applicaties’ in de 

lucht gehouden worden door een supersnelle mobiele 5G-Backup op 

uw verbinding. 

Maak van WiFi geen ondergeschoven kindje
Niet alleen de verbinding naar buiten is belangrijk. Ook de manier 

waarop men die verbinding maakt. Leraren die voornamelijk 

‘draadloos’ lesgeven, leerlingen die smartphones, laptops en tablets 

meenemen: er wordt nogal wat gevraagd van het WiFi-netwerk.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook de middelen om aan deze vraag 

te voldoen. Een voorbeeld daarvan is WiFi 6. Deze standaard gaat 

efficiënter om met de beschikbare WiFi-kanalen en is daarom perfect 

om veel apparaten tegelijk te verbinden met het netwerk. 

Daarbovenop biedt modern WiFi nog meer: eenvoudige, veilige 

toegang, het monitoren van apparaten, eenvoudig beheer en de 

mogelijkheid tot verschillende WiFi-netwerken. Tot slot is het ook 

eenvoudig om dit netwerk uit te breiden.

WiFi kan niet zonder een goed netwerk
Zonder goede netwerkinfrastructuur is een goed WiFi-netwerk echter 

weinig waard. Een goede infrastructuur levert u daarentegen zowel 

technische als financiële voordelen op! Let daarbij op de capaciteit 

van het netwerk: hoeveel gebruikers gebruiken één WiFi-accesspoint 

en hoeveel bandbreedte gebruiken zij? 

Vervolgens verdienen ook de switches aandacht. Zij vormen de con-

nectie tussen een accesspoint en de rest van het netwerk. Zet u ze 

primair in voor de WiFi-omgeving? Of kunt u ze beter breed inzetten 

door middel van VLAN’s? Ook Power over Ethernet, glasvezelconnetie 

en managed switches bieden kansen.

Werk aan digitaal beveiligen
Met al deze kansen, komen ook bedreigingen. Het kon dan ook niet 

uitblijven als we het over ICT hebben: ICT-security. Onder andere het 

Kennisnet stipt de digitale veiligheid in het onderwijs aan. Wanneer de 

ICT-omgeving niet voldoende weerbaar is, loopt uw onderwijsinstelling 

het risico op:

• lesuitval en/of toetsen die niet doorgaan;

• verloren documenten;

• te laat betaalde facturen of salarissen;

• platgelegde systemen door een hack.

U kunt hier gelukkig ook iets tegen doen. Begin bijvoorbeeld met 

goede firewalls, een opgedeeld netwerk en goede back-ups. Zorg ook 

voor een veilige inlogomgeving met multi-factor authenticatie en de 

juiste rechten- en rollenstructuur. Tot slot: regel een digitaal alarm-

systeem. Wordt er iets verdachts gedetecteerd in uw netwerk? Dan 

gaan de alarmbellen af!

Geef les over cybergevaren
Het grootste gevaar zit bij de gebruiker. Eén foute klik kan al fataal 

zijn. Daarom adviseren we u om alle medewerkers, en zelfs leerlingen, 

goed voor te lichten over de digitale risico’s. Dit kan heel goed via 

trainingen, periodieke opfris-updates of een phishing simulatie. 

U ziet: de ontwikkelingen binnen de ICT gaan continu door. 

Morgen zal er weer iets anders nieuw zijn. Zorg ervoor dat 

u niet achteropraakt! �

VAN EEN GROEIEND AANTAL DEVICES TOT VEILIG VERBINDEN MET HET NETWERK EN VAN SOEPEL DELEN VAN 

DOCUMENTATIE TOT HET INSPELEN OP HET TOENEMENDE DATAGEBRUIK.

Gastartikel 
door Lagarde Groep

E  kgrundmann@lagardegroep.nl

T 088 1616 016

door Kim Gründmann

Hoe gaat uw onderwijsinstelling om 
met de continue ICT-uitdagingen?  
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Trends
In het po en vo is al jarenlang een dalende trend in het leerlingaantal 

zichtbaar. In de tien jaar voorafgaand aan 2021 daalde het leerling-

aantal in het po van 1.608.000 naar 1.478.000 en in het vo van 

970.000 naar 934.0001. De landelijke leerlingenprognoses2 voorspellen 

dat de dalende trend in het vo doorzet. In het po lijkt de bodem in 

zicht en ontstaat op middellange termijn naar verwachting weer groei. 

Met name in het po is zichtbaar dat de leerlingendaling heeft geleid 

tot minder scholen. Het aantal instellingscodes, inclusief het speciaal 

basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, daalde tussen 

2012 en 2021 van 7.958 naar 7.211. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat de regionale verschillen aanzienlijk kunnen zijn. Het is geen 

uitzondering dat in stedelijk gebied sprake is van groei, terwijl twintig 

kilometer verderop sprake is van krimp. Maar met 212 instellingscodes 

kleiner dan vijftig leerlingen en 1155 instellingscodes kleiner dan hon-

derd leerlingen3 is geen glazen bol nodig om te voorspellen dat meer 

fusies of samenvoegingen zullen volgen. 

Aandachtsgebieden
Wanneer u als schoolbestuur wilt anticiperen op krimp is er een breed 

spectrum aan aandachtsgebieden waar u rekening mee moet houden. 

In dit artikel richten wij ons op de aandachtsgebieden waar wij als 

onderwijsaccountant het beste zicht op hebben, namelijk:

• gevolgen voor de (fusie)bekostiging;

• risico’s op het gebied van huisvesting;

• risico’s op het gebied van personeel;

• verslaggevingsaspecten;

• krimp als aandachtspunt binnen de planning- & controlcyclus.

Veel onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met krimp. De leerlingaantallen in 

zowel het primair onderwijs (po) als in het voortgezet onderwijs (vo) dalen landelijk gezien al jaren. Krimp 

in leerlingaantallen laat zich financieel voelen en leidt vaak tot knelpunten in de bedrijfsvoering. Laat u zich 

hierdoor verrassen of kunt u dankzij goed beleid anticiperen op krimp? In dit artikel beschrijven wij voor u 

de belangrijkste aandachtspunten voor de bedrijfsvoering in een situatie van leerlingendaling. 

Anticiperen op krimp
De gevolgen van leerlingendaling voor de bedrijfsvoering

door A. (Arjen) van der Plas RA MSc

1 Deze aantallen zijn gebaseerd op de databestanden zoals deze door  
  DUO beschikbaar worden gesteld.
2 Scenariomodellen VOION en Arbeidsmarktplatform PO.

3 Deze aantallen zijn gebaseerd op de databestanden zoals deze door   
  DUO beschikbaar worden gesteld.
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Gevolgen voor de (fusie)bekostiging
Schoolbesturen die te maken hebben met krimp zien zich vaak 

genoodzaakt het aantal scholen terug te brengen, zodat robuuste, 

toekomstbestendige scholen ontstaan. Bij het samenvoegen van 

scholen kunnen schoolbesturen, onder voorwaarden, recht hebben 

op een tijdelijke fusiecompensatie. De spelregels voor fusiebekostiging 

zijn complex. De regeling voor fusiebekostiging in het primair onder-

wijs wordt met ingang van 1 januari 2023 herzien. Deze herziening 

vindt plaats gelijktijdig met de vereenvoudiging van de bekostiging. 

Vanaf deze datum wordt bovendien niet meer van fusiebekostiging, 

maar van samenvoegingsbekostiging gesproken. 

Door de PO-raad is hiervoor een uitgebreide handreiking uitgegeven4. 

Het onderscheid tussen een substantiële fusie met meer dan 50% 

fusie-instroom en een beperkte fusie met een fusie-instroom tussen 

de 25 en 50%, komt te vervallen. Bestaande fusiefaciliteiten als 

gevolg van beperkte fusies worden in 2023 door DUO in één keer 

uitbetaald. Vanaf 2023 geldt één regeling voor samenvoeging met een 

minimale fusie-instroom van 25%. Voor de voorwaarden en de details 

van deze regeling verwijzen wij u naar de genoemde handreiking. 

De nieuwe regeling in het po maakt de hoogte van de samenvoegings-

bekostiging aanzienlijk voorspelbaarder. De oude regeling liet school-

besturen vaak tot het laatste moment in spanning over de vraag of 

50% fusie-instroom zou worden gerealiseerd. Tegelijkertijd is de duur 

van de samenvoegingsbekostiging verkort. Bij een samenvoeging per 

1 augustus 2023 wordt tot en met 2026 een afnemend bedrag aan 

samenvoegingsbekostiging ontvangen gedurende een periode van drie 

jaar en vijf maanden. Onder de oude regeling kon dit een periode van 

zes jaar zijn. Dit betekent dat de overblijvende school sneller moet 

transformeren naar een geïntegreerd geheel waarbinnen formatie en 

samenstelling van de schoolleiding in balans moet zijn met het leer-

lingenaantal.

Risico’s op het gebied van huisvesting
Krimp leidt onvermijdelijk tot vraagstukken op het gebied van huis-

vesting. Het aantal vierkante meters onderwijshuisvesting dat de 

gemeente beschikbaar stelt is onder meer afhankelijk van het aantal 

leerlingen. De gemeente heeft economisch claimrecht en kan bij 

krimp besluiten de huisvesting op te eisen. Voorziet u een situatie 

van krimp? Dan is het verstandig tijdig met de gemeente in gesprek 

te gaan over de overcapaciteit. Overcapaciteit klinkt misschien com-

fortabel, maar brengt ook kosten met zich mee. Zeker in deze tijden 

van hoge energie- en bouwkosten kan overcapaciteit een zware wis-

sel trekken op de exploitatie. Het faciliteren van medegebruik door 

bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties kan een maatregel zijn om dit 

risico’s te mitigeren. Ons advies is om bij dergelijke trajecten altijd 

de gemeente te betrekken, omdat in gemeentelijk verhuurbeleid de 

kaders zijn opgenomen rondom medegebruik en verhuur. 

Het kan zijn dat u vanwege krimp of samenvoeging van scholen 

genoodzaakt bent om schoolgebouwen terug te leveren aan de 

gemeente. Veelal ziet u dit aankomen en kunt u hierop anticiperen. 

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat, in aanloop naar een 

teruglevering, geen of slechts beperkt onderhoud wordt uitgevoerd 

aan het schoolgebouw. Begrijpelijk, maar dit brengt ook risico’s met 

zich mee. U wilt voorkomen dat u bij teruglevering wordt gecon-

fronteerd met afrekeningen van de gemeente voor achterstallig 

onderhoud. Daarom doet u er verstandig aan met de gemeente 

het gesprek te voeren over de bestemming van het terug te leveren 

school gebouw. Het maakt voor de gewenste staat van het onderhoud 

uiteraard verschil of het schoolgebouw wordt gesloopt of beschikbaar 

wordt gesteld aan een ander schoolbestuur. 

Risico’s op het gebied van personeel
Wanneer krimp leidt tot al dan niet gedwongen afvloeiing van perso-

neel, krijgt u te maken met vraagstukken over eventuele reorganisa-

tievoorzieningen en voorzieningen voor WW-verplichtingen. Met de 

huidige situatie op de arbeidsmarkt lijken deze risico’s op dit moment 

beperkt. Een groter risico is het niet tijdig anticiperen op een daling 

in het leerlingaantal, waardoor overformatie ontstaat. In de praktijk 

zien wij dat financiële uitglijders vaak veroorzaakt worden door onvol-

doende formatiebeheer. Onnodig wat ons betreft, want vanwege de 

t-1 systematiek in de bekostiging krijgt u als schoolbestuur de tijd 

om maatregelen te treffen. Timing is hierbij cruciaal. De formatiege-

sprekken voor het nieuwe schooljaar worden gevoerd in het voorjaar, 

dat is het moment om scherp op de formatie te sturen. Begint u het 

schooljaar in augustus met overformatie dan is het uitermate lastig 

om op korte termijn nog passende maatregelen te treffen. Uiteraard is 

in een situatie van krimp ook een gezonde verhouding tussen vaste en 

flexibele arbeidscontracten en inzicht in het natuurlijk verloop van de 

formatie noodzakelijk. 

Verslaggevingsaspecten
Heeft uw schoolbestuur te maken met krimp? Dan vragen ook ver-

schillende verslaggevingsaspecten uw aandacht. Heeft u bijvoorbeeld 

zicht op de boekwaarde van de investeringen die zijn gedaan in 

schoolgebouwen die u moet sluiten? Wanneer het waarschijnlijk is dat 

u een schoolgebouw verlaat is het noodzakelijk om activa die ‘aard- 

en nagelvast’ aan het gebouw is verbonden, versneld af te schrijven. 

4 https://www.poraad.nl/uploads/2022-02/handreiking_fusies.pdf
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Ook voor inventaris of ICT kan dit het geval zijn, wanneer deze activa 

niet wordt ingezet op andere scholen. Onze ervaring is dat met name 

onderwijsinstellingen die groot onderhoud in de jaarrekening verwer-

ken volgens de componentenmethode hiermee te maken hebben. 

Heeft u in beeld welke activa u versneld moet afschrijven? Dan kunt u 

deze informatie ook op tafel leggen in het gesprek met de gemeente. 

Zeker wanneer u het schoolgebouw verlaat op initiatief van de 

gemeente. Alhoewel de gemeente niet verplicht is om een compensa-

tie te verstrekken kan dit wel een rol spelen in de besluitvorming. 

Krimp heeft ook gevolgen voor de voorziening groot onderhoud. 

Schoolbesturen zijn er door het ministerie van OCW toe opgeroepen 

om te komen tot beleidsrijke onderhoudsplannen5. Bij het beleidsrijk 

maken van uw onderhoudsplannen hoort ook het nadenken over 

de toekomstige samenstelling van het gebouwenbestand. Een inte-

graal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente is hierbij behulpzaam. 

Bevindt u zich in een situatie van krimp? Dan moet u zich afvragen 

of u voor ieder schoolgebouw een voorziening groot onderhoud wilt 

opbouwen. Ook kan het zijn dat u bepaalde componenten uit een 

onderhoudsplan niet uitvoert. Dan bouwt u hiervoor ook geen voorzie-

ning op. De schattingen die u hierbij maakt kunnen door de tijd wor-

den ingehaald. Een voorgenomen samenvoeging ketst af, bestuurlijke 

samenwerking komt niet tot stand of de gemeente stelt het IHP bij. 

Zomaar wat ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat uw inschat-

ting bijgesteld moet worden. De uitdaging is het vinden van de juiste 

balans. Bent u te optimistisch? Dan wordt u mogelijk geconfronteerd 

met noodzakelijk onderhoud waarvoor u geen voorziening heeft opge-

bouwd. Ben u te pessimistisch? Dan zet u mogelijk veel geld apart 

voor groot onderhoud dat nooit wordt uitgevoerd.

Krimp als aandachtspunt binnen de planning- & controlcyclus

Wanneer u te maken heeft met krimp vormt dit de rode draad door 

uw planning- en controlcyclus. Bij iedere fase in de planning- & 

controlcylus kunt u zichzelf kritische vragen stellen die u dwingen om 

na te denken over de gevolgen van krimp. 

Strategisch meerjarenbeleid

Hoe denkt u op de langere termijn de krimp het hoofd te kunnen 

bieden? Is krimp het gevolg van geografische ontwikkelingen? Of daalt 

uw marktaandeel en moet u zich afvragen waarom ouders en leerlin-

gen andere keuzes maken? Misschien denkt u na over samenwerking 

met andere schoolbesturen of zelfs juridische fusie. Het is van belang 

dat u een stip op de horizon zet en de koers bepaalt in deze tijden 

van krimp. Organisatieveranderingen die nodig zijn als gevolg van 

krimp realiseert u niet van vandaag op morgen. Het opstellen van een 

roadmap met concrete milestones en het opknippen van grote veran-

deringen in kleine stapjes helpt u het overzicht te bewaren.

(Meerjaren)begroting 

In tijden van krimp is het moeilijk begroten. Welke modellen hanteert 

u als uitgangspunt voor de leerlingenprognose? Geeft u scholen de 

ruimte om eigen prognoses op te stellen of houdt u vast aan externe 

bronnen? Durf de feiten onder ogen te zien en laat u niet te veel 

beïnvloeden door leerlingenprognoses die gebaseerd zijn op wishful 

thinking. Luistert het nauw en kan een foutieve prognose directe 

gevolgen hebben voor de continuïteit? Dan kan het verstandig zijn in 

uw begroting scenario’s op te nemen. U kunt dan sneller anticiperen 

op gewijzigde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld tegenvallende 

instroom van nieuwe leerlingen. Daarnaast is ons advies om helder te 

zijn over de uitgangspunten waarop uw meerjarenbegroting is geba-

seerd. Welke veronderstellingen heeft u bijvoorbeeld gehanteerd als 

het gaat om toekomstige fusies en de mate waarin hierbij recht op 

samenvoegingsbekostiging ontstaat? Neemt u de stakeholders hierin 

op transparante wijze mee dan kunt achteraf de zaken beter uitleggen. 

Ten slotte
Heeft u als schoolbestuur te maken met krimp dan komen er veel 

vraagstukken op u af. Hierbij zijn pijnlijke besluiten soms onvermij-

delijk. Dat begrijpen wij en daarom is Van Ree Accountants graag uw 

sparringpartner. Nu anticiperen op krimp maakt dat uw organisatie 

toekomstbestendig blijft en klaar is voor de toekomst. �

Wanneer u te maken heeft 
met krimp vormt dit de rode 
draad door uw PDCA-cyclus

“
A. (Arjen) van der Plas RA MSc

Accountant medewerker
avdplas@vanreeacc.nl

5 Rapport Verslaglegging Groot Onderhoud Schoolgebouwen (
  www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/22/rapport-
  verslaglegging-groot-onderhoud-schoolgebouwen)
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De feiten 
De ontwikkeling van het eigen vermogen van de onderwijssector laat door de jaren heen een stijgend beeld 

zien (tabel 1). Het eigen vermogen ligt deels ook vast in vaste activa. Als we de ontwikkeling van de liquide 

middelen bezien, dan ontstaat hetzelfde beeld: een voortdurende stijging in de periode 2016-2020.

Tabel 1: ontwikkeling eigen vermogen         Tabel 2: ontwikkeling liquide middelen

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) het eigen 

vermogen grotendeels in liquide vorm aanwezig is: in het po 88% en in het vo 102% (cijfers 2020). In het 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) ligt deze verhouding met 44 tot 67% 

beduidend anders. Dit houdt vooral verband met de andere wijze van bekostiging van de huisvesting. In het 

po en vo is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting en in de andere sectoren het bevoegd gezag 

van de instelling. In het mbo en het ho wordt een deel van het eigen vermogen aangewend voor de finan-

ciering van gebouwen en terreinen.

Volgens de Staat van het Onderwijs 2022 van de onderwijsinspectie is er vooral in het funderend onderwijs, 

dat is het po en vo tezamen, sprake van mogelijk bovenmatig eigen vermogen. In het po beschikt ruim 50% 

van de besturen over mogelijk bovenmatig eigen vermogen, in het vo 44%, in het (voortgezet) speciaal 

onderwijs 77%. Bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs ligt dit percentage zelfs op 86%. In het 
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De vermogenspositie van onderwijsinstellingen houdt de gemoederen al jaren bezig. Adviezen van de com-

missie Don, rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en Kamervragen suggereren dat er bij onderwijs-

instellingen veel geld op de plank ligt dat gebruikt moet worden voor het onderwijs. In dit artikel geven we 

een update van de huidige stand van zaken.

Vermogenspositie 
onderwijsinstellingen

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

Eigen vermogen x € 1 mln. Liquide middelen x € 1 mln.
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mbo en ho liggen deze percentages beduidend lager; tussen 

5 en 11%. De inspectie geeft geen verklaring voor de verschillen 

tussen de sectoren. Naar onze mening is het verschil tussen enerzijds 

het funderend onderwijs en anderzijds het mbo en ho voor een groot 

deel verklaarbaar door de andere wijze van bekostigen en financieren 

van de huisvesting. In het funderend onderwijs wordt de huisvesting 

door de gemeente bekostigd, situaties van doordecentralisatie buiten 

beschouwing gelaten. In de andere sectoren dragen de instellingen 

zelf zorg voor de huisvesting. Dit betekent dat in het mbo en het ho, 

in tegenstelling tot het funderend onderwijs, de gebouwen en terreinen 

op de balans van de instellingen geactiveerd staan. In de formule van 

het ministerie voor de bepaling van het mogelijk bovenmatig eigen 

vermogen zit een component voor de financiering van gebouwen 

en terreinen. In de formule wordt er feitelijk van uitgegaan dat deze 

geheel met eigen vermogen worden gefinancierd. Dit verhoogt de 

norm voor het toegestane publieke eigen vermogen fors, waardoor 

instellingen in deze sectoren niet snel boven de norm uitkomen. Het 

is zeer de vraag of het wel redelijk is om voor het funderend onderwijs 

en de andere sectoren dezelfde formule te hanteren voor de bepa-

ling van het normatief publiek eigen vermogen. Wij zijn van mening 

dat het ministerie sectorspecifieke signaleringswaarden zou moeten 

ontwikkelen. 

Oorzaken bovenmatig vermogen
De Inspectie van het Onderwijs noemt in de Staat van het Onderwijs 

2022 het voorzichtig begroten door instellingen als belangrijkste 

oorzaak voor bovenmatig eigen vermogen. Instellingen maken bij hun 

prognoses voor het eerstvolgende begrotingsjaar vaak te lage inschat-

tingen van hun resultaat. Een andere oorzaak is dat instellingen 

sparen voor toekomstige investeringen of voor onvoorziene risico’s. 

Tot slot noemt de onderwijsinspectie ‘de onvoorspelbaarheid van de 

bekostiging doordat leerlingaantallen fluctueren of door onzekerheid 

over het wel of niet recht hebben op achterstandsgelden’.

De inspectie vergeet echter enkele belangrijke, misschien wel de 

belangrijkste, oorzaken. De eerste oorzaak is de onvoorspelbaarheid 

van de bekostiging als gevolg van het laat beschikbaar komen van de 

definitieve bekostigingsinformatie (indexering) en het vaak aan het 

einde van het jaar ter beschikking stellen van extra, vaak incidentele, 

middelen. We noemen de herfstakkoordgelden in 2013, de conve-

nantsmiddelen in 2019 en de middelen uit het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) in 2021. De begrotingen worden uiteraard vooraf-

gaand aan het kalenderjaar opgesteld. Als ruim een jaar later onver-

wachts extra middelen ter beschikking worden gesteld, dan is het 

logisch dat er grote overschotten ontstaan. Een deel van deze mid-

delen heeft een incidenteel karakter. Daarmee is het voor instellingen 

lastig om goed beleid te maken, omdat ze zo geen structurele 

verplichtingen aan kunnen gaan, zoals het benoemen van vast per-

soneel. Een tweede oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt in het 

onderwijs, welke door vergrijzing en het beschikbaar komen van extra 

middelen alleen maar toeneemt. Onderwijsinstellingen willen hun 

bovenmatige reserves wel aanwenden voor het onderwijs, maar kun-

nen onvoldoende personeel vinden om de vacatures daadwerkelijk in 

te vullen. Dit leidt tot overschotten en toenemende reserves.

Toekomstige ontwikkelingen
Er zijn enkele ontwikkelingen die potentieel grote impact hebben op 

de hoogte van het eigen vermogen van onderwijsinstellingen. We noe-

men de belangrijkste:

• Nieuwe regelgeving op het gebied van de voorziening groot 

onderhoud. 

• Vereenvoudiging van de bekostiging in het po met als bijkomend 

gevolg het vervallen van de vordering op het ministerie van OCW.

De meeste onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs vormen 

een voorziening voor groot onderhoud. Enkele jaren geleden kwam 

naar voren dat veel instellingen de voorziening niet berekenden 

conform de methodiek die de Raad van de Jaarverslaggeving geeft 

in haar Richtlijn RJ 212 Materiële vaste activa. Strikte toepassing van 

deze richtlijn zou voor veel instellingen tot een behoorlijke toename 

van de voorziening voor groot onderhoud en daarmee een afname 

van het eigen vermogen leiden. Eind 2021 is er een nieuwe uiting van 

de Raad voor de Jaarverslaggeving gekomen; RJ-Uiting 2021-14. Deze 

uiting werpt weer ander licht op de materie. Vervanging van belang-

rijke componenten zou niet meer via de voorziening groot onderhoud 

mogen lopen, maar als investering geactiveerd moeten worden. Dit 

heeft weer een drukkend effect op de voorziening en een positief 

effect op het eigen vermogen. Al met al is er al geruime tijd onzeker-

heid over de wijze waarop de voorziening groot onderhoud berekend 

moet worden en is het nog onduidelijk wat het effect hiervan is op 

de vermogens van onderwijsinstellingen. Een aantal scholen heeft 

besloten om een stelselwijziging door te voeren en over te gaan op 

de componentenbenadering (activeren van al het groot onderhoud). 

In die situatie zal de voorziening groot onderhoud komen te vervallen, 

hetgeen leidt tot een hoger eigen vermogen.

De vereenvoudiging van de bekostiging in het po houdt tevens in 

dat overgegaan wordt van de bekostiging op basis van schooljaren, 

naar bekostiging op kalenderjaarbasis. Het gevolg hiervan is dat de 

vordering op het ministerie van OCW per einde 2022 komt te verval-

len1. Macro gezien gaat dit volgens de Inspectie van het Onderwijs 

om een bedrag van € 500 mln. Dit betekent dat de vermogens in het 

1 Er loopt op dit moment een juridische procedure om de bekostiging die scholen mislopen als gevolg van de overschakeling van bekostiging op   
  schooljaarbasis naar kalenderjaarbasis gecompenseerd te krijgen door de overheid. In dit artikel is geen rekening gehouden met een eventueel 
  positieve uitslag voor de instellingen van deze procedure. 
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po gemiddeld genomen hierdoor met ongeveer 17% zullen dalen. 

Volgens het ministerie van OCW bedroeg het totaal mogelijk 

bovenmatig eigen vermogen per 31 december 2020 in het po € 677 mln. 

Dit leidt ertoe dat macro gezien, los van andere ontwikkelingen zoals 

de ontwikkeling rondom de voorziening groot onderhoud en het 

beschikbaar komen van extra middelen uit hoofde van het NPO, het 

probleem van het bovenmatig eigen vermogen in het po hiermee een 

stuk minder zal worden. Per individueel bestuur kan er uiteraard nog 

wel sprake zijn van fors bovenmatig eigen vermogen.

Sanctiebeleid ministerie van OCW
Tot op heden legt het ministerie van OCW geen sancties op aan 

scholen die structureel over bovenmatig eigen vermogen beschikken. 

Samen met de inspectie proberen ze met een goed gesprek onderwijs-

instellingen te bewegen hun bovenmatige vermogens af te bouwen. 

Dit lukt echter maar ten dele. Het aantal besturen van alle sectoren 

tezamen met mogelijk bovenmatig eigen vermogen, daalde volgens 

het ministerie in de periode 2016-2020 van 766 naar 630. Hierbij ging 

het in totaal om een daling van het mogelijk bovenmatig eigen vermo-

gen van € 1.200 mln. naar € 983 mln.2 Het ministerie vindt echter dat 

de afbouw van de bovenmatige reserves niet snel genoeg gaat. Om die 

reden kondigde ze in haar brief van 24 september 2021 nieuwe wet-

geving aan om handhavend op te kunnen treden. Dit houdt in dat het 

ministerie sancties op kan leggen als schoolbesturen over bovenmatig 

vermogen beschikken maar niet kunnen aantonen waarom dit nood-

zakelijk is en ook geen concreet plan hebben om dit vermogen binnen 

enkele jaren af te bouwen en het bovenmatige deel in te zetten voor 

het onderwijs. Hoe deze sancties er precies uit komen te zien is nog 

niet helder. Het ligt voor de hand dat deze sancties zullen inhouden 

dat het bovenmatig deel van de reserves op de één of andere wijze zal 

worden afgeroomd door het ministerie. 

Acties schoolbesturen
Om de middelen die u van de overheid krijgt goed te besteden en 

vervelende verrassingen, zoals sancties vanuit het ministerie, te voor-

komen is het nodig dat schoolbesturen tijdig en adequaat acteren op 

hun vermogenspositie. Wij doen u de volgende aanbevelingen:

• Bepaal op grond van een gedegen risicoanalyse wat voor uw 

organisatie het gewenste eigen vermogen is. 

• Stel realistische en beleidsrijke begrotingen op. Dit geldt niet 

alleen voor de begroting voor het komende jaar, maar ook voor 

de meerjarenbegroting.

• Zorg dat uw planning- en controlcyclus, waaronder de interne 

informatievoorziening, op orde is, zodat u snel kunt acteren als er 

zich onverwachte ontwikkelingen (zowel positief als negatief) op 

financieel gebied voor doen. 

• Bewaak de inzet van incidentele middelen, zoals de NPO-gelden 

en zorg dat u over voldoende informatie beschikt om de uitput-

ting van deze middelen te monitoren.

• Als u over bovenmatig eigen vermogen beschikt, stel dan een 

concreet bestedingsplan op. Betrek hierbij alle relevante geledin-

gen binnen uw organisatie, zoals locatiedirecties, medezeggen-

schapsorganen e.d.

• Geef in het bestuursverslag een heldere toelichting op uw finan-

ciële positie en het financieel beleid dat u voert. Beschikt u over 

mogelijk bovenmatig eigen vermogen? Licht dan toe waarom dit 

nodig is óf hoe u dit de komende jaren gaat afbouwen. 

Tot slot
Het is noodzakelijk dat onderwijsinstellingen een duidelijk en trans-

parant beleid voeren rond hun vermogensvorming. Het bepalen van 

een gewenste bandbreedte voor uw eigen vermogen is, mede gezien 

de vele onzekerheden, een lastige opgave. Een beleidsrijke begroting 

voor meerdere jaren én een gedegen risicoanalyse is een must om een 

adequaat financieel beleid te voeren. Onze adviseurs zijn graag bereid 

u hierbij te ondersteunen. Neem contact op met uw relatiebeheerder 

om de mogelijkheden die wij bieden te bespreken. �

Adequaat beleid betreffende 
vermogensvorming een must!

“
M.A. (Marien) Rozendaal RA

Directeur/partner 
mrozendaal@vanreeacc.nl

1 Brief van het ministerie van OCW aan de Tweede Kamer d.d. 
  24 september 2021.
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door mr. drs. Jaco van den Brink

E brink@bvd-advocaten.nl

T 06 31 69 32 59

In dit artikel de knelpunten, belangrijke 

praktische aandachtspunten en het per-

spectief: een reeds lang aangekondigd 

wetsvoorstel.

Stelsel 
Onderwijshuisvesting is zo geregeld dat 

nieuwbouw en uitbreiding voor rekening 

van de gemeente komen en onderhoud 

voor het schoolbestuur. De gemeentelijke verordening beschrijft de 

procedures om een gemeentelijke voorziening in huisvesting te krij-

gen. Dat verloopt volgens jaarlijkse aanvragen van schoolbesturen, 

waarover na overleg tussen schoolbesturen en gemeente wordt 

beslist.

Overleg en IHP’s
Bijna overal gaat de praktijk anders omdat de bekostiging in integrale 

huisvestingsplannen (IHP’s) wordt vastgelegd, vaak voor 10 tot 30 

jaar. Deze IHP’s hebben geen wettelijke status en functioneren juri-

disch als een overeenkomst tussen de gemeente en de betrokken 

besturen. Dit sluit beter aan bij de lange-termijnvisie die nodig is en 

die schoolbesturen ook hanteren. 

Hierdoor is het informele proces bepalender geworden dan de wet-

telijke procedure. Dat het begrip renovatie niet wettelijk is geregeld, 

maakt dit informele nog belangrijker. Het ligt tussen onderhoud en 

nieuwbouw en dus moeten gemeente en schoolbestuur in overleg 

een verdeelsleutel voor kosten vinden. Bij ventilatie- en energiegerela-

teerde investeringen verwachten schoolbesturen een bijdrage van de 

gemeente, maar een helder juridisch kader ontbreekt.

Informeel overleg gaat prima zolang er vertrouwen is om tot over-

eenstemming te komen. Gelukkig is er meestal een professionele 

en oplossingsgerichte houding. Maar feit blijft dat het stelsel van de 

Verordeningen verouderd is. En dat wreekt zich: als het overleg vast-

loopt is er vaak geen geschikt kader om op terug te vallen.

Rechtspraak
Juridisch is er veel afwegingsruimte voor gemeenten. Wel zijn er 

minimumnormen in de Verordening waaraan de gemeente zich 

moet houden. Als een gemeente niet ingaat op een voorstel van een 

schoolbestuur dat uitgaat boven die minimumnormen, maar toch heel 

redelijke gronden heeft, grijpt de rechter meestal niet in. 

Een voorbeeld. Een schoolbestuur stapte naar de rechter nu de door 

de gemeente tijdelijk aangewezen locatie in zijn ogen niet voldeed 

voor het (praktijk)onderwijs van de school. Het schoolbestuur deed 

een beroep op gemaakte afspraken. De gemeente voerde aan dat 

door gewijzigde omstandigheden die afspraken niet meer golden. De 

rechter oordeelde dat de gemeente, “na afweging van alle belangen 

tot het oordeel heeft kunnen komen dat de nadelige gevolgen van het 

besluit tot toewijzing van de locatie aan de school niet onevenredig 

zijn tot de met het besluit te dienen doelen.”

Opschudding
Al enkele jaren wachten we op een wetsvoorstel dat naar verwachting 

de verantwoordelijkheden verheldert, en de vertrouwensbasis kan ver-

sterken met de volgende wijzigingen:

• Schrappen van het investeringsverbod voor PO-besturen, zij kun-

nen nieuwbouw deels met eigen publieke middelen betalen. 

• Verplicht meerjarig onderhoudsplan voor schoolbesturen.

• Verplicht vaststellen van een IHP door de gemeente in overleg 

met schoolbesturen.

• Toewijzing van renovatie als taak voor gemeenten.�

Slopen maar: naar een beter 
stelsel voor huisvesting
GOEDE HUISVESTING VOOR HET FUNDEREND ONDERWIJS IS EEN 

GEMEENTETAAK. DIT BEKOSTIGINGSSSTELSEL KRAAKT IN ZIJN VOE-

GEN. HET BOUWEN, VERDUURZAMEN EN RENOVEREN VAN SCHOOL-

GEBOUWEN GAAT GELUKKIG ALLEMAAL WEL DOOR. MAAR OOK HET 

JURIDISCH STELSEL IS INMIDDELS DRINGEND AAN EEN RENOVATIE TOE. 

Gastartikel 
door BVD advocaten
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INTERVIEW MET PETER TIJS EN INGRID SLUITER VAN SKPO EINDHOVEN: 

“VAN REE BEGRIJPT ONZE BESTURINGSFILOSOFIE”. 

 SKPO Eindhoven

SKPO is een stichting waar 35 basisscholen uit de regio Eindhoven  bij zijn aangesloten. Peter 

Tijs en Ingrid Sluiter vormen samen het college van bestuur. Ingrid vertelt, ook namens Peter, 

over hun uitdagingen, hun visie en de samenwerking met Van Ree Accountants.

Wat maakt SKPO bijzonder?
“Dat zit voornamelijk in twee aspecten: de bijzonderheid die samenhangt met de stad Eindhoven en 

de decentrale besturingsfilosofie van onze organisatie. Eindhoven is één van de grootste steden van 

Nederland. De stad heeft veel internationale aantrekkingskracht. De komst van expats en andere nieuwko-

mers brengt een grote diversiteit op de scholen. Binnen SKPO volgen circa vijftig nationaliteiten onderwijs. 

Helaas kent Eindhoven ook armoede en zijn er achterstandswijken. Dit zorgt voor grote tegenstellingen in 

de stad. Onze scholen zijn ‘mini-maatschappijen’: kleine kopieën van de echte maatschappij, waarin alle 

lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd. Wij zijn er voor alle kinderen. Inclusief onderwijs is daarom 

een speerpunt van SKPO. Onze visie is om de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 
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neer te leggen. Wij gaan uit van vertrouwen. In onze overtuiging kunnen de medewerkers die dicht op het 

vuur zitten de beste beslissingen nemen. Ons bestuursbureau richt zich voornamelijk op ondersteuning van 

de scholen. Daarnaast focust het op het waarborgen van de continuïteit en het benutten van (schaal)voor-

delen. Wij zien dat deze visie vruchten afwerpt. Er zijn hoge scores op het gebied van leerling-, ouder-  en 

medewerkerstevredenheid én het verzuimpercentage is laag.”

Afgelopen jaren hebben we te maken gehad met Covid-19. Wat heeft 
dit jullie gebracht?

“Als organisatie focussen wij ons voornamelijk op de positieve zaken die Covid-19 teweeg-

bracht. Covid-19 heeft ons allemaal laten zien dat leren niet gebonden is aan een vaste locatie 

op de scholen. Maar dat het ook anders kan. Toch zagen wij nadrukkelijk dat persoonlijk en 

fysiek contact tussen en met zowel de leerlingen als hun ouders erg belangrijk is. Dit aspect is 

van groot belang voor de sociale ontwikkeling van het kind.

Daarnaast heeft de waardering voor het onderwijs een boost gekregen. Ouders en andere 

betrokkenen zijn het onderwijs en de leerkrachten meer gaan waarderen. Dit had, en heeft nog 

steeds, een positief effect op de betrokkenheid bij het onderwijs.”

Vanwege Covid-19 zijn er diverse aanvullende subsidies ontvangen. 
Hoe zijn die besteed?

“Covid-19 had een grote invloed op het aanbod van onderwijs. Met behulp van de incidentele 

en aanvullende subsidies is vooral extra personeel aangetrokken. Dat is ingezet om kleinere 

groepen te realiseren, meer maatwerk aan leerlingen te bieden en meer aandacht te beste-

den aan de sociaal-emotionele ontwikkelingen van leerlingen. Wij zijn ons er bewust van dat 

deze middelen slechts tijdelijk zijn en in de komende jaren waarschijnlijk zullen verdwijnen. 

Desondanks houden wij onze formatie op peil, om het hoofd te kunnen bieden aan de uitda-

gingen waar wij voor staan.”

Welke uitdagingen hebben op dit moment jullie grootste aandacht?
“Bij SKPO hebben we diverse uitdagingen die onze aandacht vragen. Allereerst de krapte op 

de arbeidsmarkt. Binnen SKPO hebben we volop plannen om het onderwijs en onze leerlingen 

verder te ontwikkelen. Het is voor ons niet eenvoudig om voldoende personeel aan te trekken 

om onze plannen te realiseren. De vervangerspool raakt uitgeput. Zowel het aanvullen van 

deze pool, als de verdeling van de beschikbare vervangers over de scholen zijn uitdagingen.

Dan de internationalisering van het onderwijs. Er is een grote instroom van nieuwkomers, waaronder kin-

deren van expats uit de techindustrie. De impact hiervan voor onze leerkrachten is groot. Vanwege taalbar-

rières of leerachterstanden is het uitdagend en intensief om deze leerlingen goed te  begeleiden, zonder de 

aandacht te verliezen voor de andere leerlingen.

Huisvesting is ook een belangrijk thema. De afgelopen jaren is relatief weinig geïnvesteerd in nieuwbouw. 

Dit heeft ertoe geleid dat wij relatief oude gebouwen in gebruik hebben. De discussies met de gemeente 

over nieuwbouw, renovatie, bouwkosten en klimaat- en duurzaamheidsinvesteringen vergen veel geduld. 

Op de lange termijn is het voor SKPO de uitdaging om te werken aan een duurzame en stabiele organisatie. 

Daarbij kijk ik ook kritisch naar mezelf. Het feit dat ik nu een goede bestuurder ben, is geen garantie dat ik 
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dat over vijf jaar nog steeds ben. Door voortdurend veranderende omstandigheden is er behoefte aan stabi-

liteit enerzijds en veerkracht anderzijds. De toekenning van incidentele middelen, de structurele stijging van 

personele lasten en overige lasten dragen hier niet aan bij. Het is daarom positief dat er aandacht is vanuit 

de overheid voor de problematieken in het onderwijsveld. Deze dienen echter niet met tijdelijke maatregelen 

opgelost te worden, maar met maatregelen die getuigen van een duurzame toekomstvisie.”

Hoe zien jullie de toekomst van het primair onderwijs voor jullie?
“Als bestuur zien wij de toekomst van het primair onderwijs positief in. We werken met een toegewijde 

beroepsgroep, die zich met hart en ziel inzet voor de ontwikkeling van de leerlingen. Onze verwachting is 

wel dat de inrichting van het onderwijs verder zal veranderen. Specialisatie en differentiatie zullen verder 

toenemen. Hierdoor is het mogelijk om de kennis en capaciteiten van de leerkrachten beter te benutten.” 

En tot slot: Hoe ervaren jullie de samenwerking met Van Ree Accountants?
“Van Ree komt nu voor het derde jaar bij ons over de vloer. Bij de selectieprocedure was persoonlijk contact 

een belangrijk criterium voor ons als bestuur. Het persoonlijke contact met de medewerkers van Van Ree 

wordt door ons als prettig ervaren. Er is oprechte belangstelling voor onze organisatie. Jullie begrijpen wat 

ons bezighoudt, wat onze decentrale besturingsfilosofie voor ons betekent en welke invloed dit heeft op 

onze organisatie. Daar wordt goed op ingespeeld!” �
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Helaas is dit met enige regelmaat de uitkomst van een geschil tussen bestuurders en toezichthouders van 

een onderwijsinstelling. Een verschil van inzicht, ongeacht wat de oorzaak is van dit verschil, mondt uitein-

delijk uit in het ontslag van de bestuurder. Beide partijen komen de voorwaarden voor dit ontslag overeen 

en gaan uit elkaar. Op zich niet bijzonder, ware het niet dat hierbij voor onderwijsinstellingen een belangrijke 

wet om de hoek komt kijken: de Wet Normering Topinkomens (WNT). In dit artikel gaan we in op een aantal 

aandachtspunten waarvan in de praktijk vaak blijkt dat hier niet of onvoldoende aan gedacht wordt.

Wet Normering Topinkomens 
bij beëindiging dienstverband

De WNT is een wet die, in tegenstelling tot een vergelijkbare situatie 

in het bedrijfsleven, bij het ontslag van topfunctionarissen weinig 

ruimte tot onderhandeling openlaat en zeer duidelijke grenzen stelt 

aan de te maken afspraken. Grenzen die ook nauwgezet nagekomen 

moeten worden. Onze ervaring is nogal eens dat de veronderstelling 

gehanteerd lijkt te worden dat bijna alles onderhandelbaar is en dat 

het toereikend is als de WNT ongeveer wordt nageleefd. Ook door 

arbeidsrechtadvocaten. Dat is niet terecht. De WNT moet heel precies 

toegepast worden om vervelende consequenties achteraf te voorko-

men. Alle aandachtspunten die worden benoemd gelden alleen in 

situaties van het ontslag van topfunctionarissen. Bij veruit de meeste 

onderwijsinstellingen gaat het dan om de directeur-bestuurder of de 

leden van het college van bestuur. 

Ontslagvergoeding
De WNT stelt dat de maximale ontslagvergoeding die een bestuurder 

mag ontvangen, niet hoger is dan de bezoldiging over de 12 maanden 

voorafgaand aan het einde van het dienstverband, gemaximeerd op 

€ 75.000. In de praktijk geldt dat bij een fulltime dienstverband in 

bijna alle gevallen uitgegaan moet worden van het maximale bedrag, 

en niet het totaal van de bezoldiging over de afgelopen 12 maanden. 

Bij een parttime dienstverband wordt dit bedrag gecorrigeerd voor de 

werktijdfactor die van toepassing is. 

Hiermee is echter niet alles gezegd. De vraag die nu opkomt is natuur-

lijk wat de ontslagvergoeding precies omvat. Welke onderdelen maken 

deel uit van dit bedrag en welke onderdelen niet? In het vervolg wor-

den daarom enkele veel voorkomende bijzonderheden behandeld:

• Collectieve regelingen;

• Transitievergoedingen;

• Rechterlijke uitspraak;

• Vrijstelling van werkzaamheden;

• Uitbetaling van vakantie- en verlofdagen.

Collectieve regelingen
Een ontslagvergoeding is niet genormeerd indien deze rechtstreeks, 

dwingend en eenduidig voortvloeit uit een wettelijk voorschrift, een 

cao of een andere collectieve regeling. Indien één van deze situaties 

van toepassing is mag het bedrag betaald worden dat in de wet of de 

collectieve regeling is bepaald, ook als dit meer is dan € 75.000. Tot 

en met 2016 gold deze regeling met betrekking tot cao’s alleen als 

deze algemeen verbindend was verklaard. Sinds 2017 geldt dat ook 

voor cao’s die niet algemeen verbindend zijn verklaard. 

Tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan over de wijze waarop de 
bestuurder de functie uit dient te oefenen en we komen tot de conclusie dat de 
tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst dient te worden beëindigd.’



>>

| Reeducatief. November 202236

| Inhoudelijk

Transitievergoedingen
Een transitievergoeding is in beginsel een vergoeding die verplicht 

voortkomt uit het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat deze vergoe-

ding rechtstreeks en dwingend voortvloeit vanuit de wet, en dus ook 

geen onderdeel uitmaakt van de ontslagvergoeding die door de WNT 

wordt genormeerd. Echter, niet elke vergoeding die een transitiever-

goeding wordt genoemd is ook een wettelijke transitievergoeding. 

Arbeidsrechtelijk is alleen sprake van een wettelijke transitievergoe-

ding wanneer het ontslag eenzijdig door de werkgever wordt opge-

legd. In veel gevallen wordt echter een vaststellingsovereenkomst 

opgesteld waarin is opgenomen dat beide partijen met wederzijds 

goedvinden overeen zijn gekomen dat de arbeidsovereenkomst wordt 

ontbonden. In dergelijke gevallen is geen sprake van een eenzijdig 

ontslag. De vergoeding, ook al wordt deze in de overeenkomst tran-

sitievergoeding genoemd en wordt de hoogte zelfs bepaald met de 

rekenregels die gelden voor wettelijke transitievergoedingen, is daar-

om geen wéttelijke transitievergoeding. Deze ‘transitievergoedingen’ 

maken voor de WNT daarom wel deel uit van de ontslaguitkering. 

De omvang van deze vergoeding kan daarom, samen met eventuele 

andere onderdelen, niet hoger zijn van de al eerder genoemde € 

75.000. De Rechtbank Amsterdam heeft in het verleden bepaald dat 

het niet de bedoeling is dat naast een wettelijke transitievergoeding 

ook nog een andere beëindigingsvergoeding wordt betaald. De wet is 

hier echter niet helder over en ook juristen zijn het hier niet over eens. 

In de praktijk komt een combinatie daarom nogal eens voor. 

Rechterlijke uitspraak
Naast de wettelijke transitievergoeding, is er nog een situatie waarin 

een ontslaguitkering niet wordt genormeerd door de WNT. Dat is in 

het geval als de betaling het gevolg is van een rechterlijke uitspraak. 

Een bedrag dat door de rechter is bepaald, of in een pro-forma uit-

spraak wordt bevestigd, maakt geen deel uit van de ontslaguitkering 

in het kader van de WNT. Een bedrag dat eventueel hoger is dan 

het maximale bedrag is daarom ook in dit geval niet onverschuldigd 

betaald.

Vrijstelling van werkzaamheden
Tot de genormeerde ontslaguitkering worden alle bedragen gerekend 

die onderdeel uitmaken van onderlinge afspraken. Het gaat daarbij 

om toegekende vergoedingen, maar ook om doorbetaald salaris gedu-

rende een periode van non-activiteit die voorafgaat aan de ontslag-

datum. Dit geldt niet indien sprake is van onvrijwillige non-activiteit 

van de werknemer. Het onmiddellijk uit een functie ontheffen van een 

topfunctionaris door bijvoorbeeld een raad van toezicht, valt daarom 

onder onvrijwillige non-activiteit. De non-activiteit is dan geen onder-

deel van onderlinge afspraken die gemaakt worden in aanloop naar 

ontslag en maken daarmee ook geen onderdeel uit van de ontslaguit-

kering. Het moet evident zijn dat er geen sprake is van een poging om 

de maximale ontslagvergoeding te omzeilen. Uit het feitenrelaas moet 

de onvrijwilligheid daarom wel duidelijk aantoonbaar zijn. De onvrij-

willigheid kan bijvoorbeeld blijken uit de communicatie tussen de raad 

van toezicht en de bestuurder, of uit de notulen van de beraadslagin-

gen van de raad van toezicht.

Gedurende een bemiddelingsfase kan onvrijwillige non-activiteit 

bijvoorbeeld aan de orde zijn als de betrokken bestuurder wordt 

geschorst. Er geldt wel dat deze periode van onvrijwillige non-activitei-

ten niet langer moet duren dan redelijkerwijs nodig is om tot onder-

linge afspraken te komen. Een maximale periode van drie maanden 

wordt als een redelijke periode geacht. Voorzien van een goede moti-

vatie kan deze periode eventueel nog eenmalig met drie maanden 

worden verlengd. Een periode van onvrijwillige non-activiteit stopt in 

elk geval op de datum dat door beide partijen een vaststellingsover-

eenkomst wordt getekend. Omdat een vaststellingsovereenkomst uit-

gaat van wederzijds goedvinden, kan na het afsluiten daarvan immers 

geen sprake meer zijn van onvrijwilligheid. In veel gevallen gaat na het 

overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst nog een opzegter-

mijn van enkele maanden lopen. De bezoldiging die gedurende deze 

opzegtermijn wordt betaald aan de bestuurder, maakt deel uit van de 

ontslagvergoeding. 

Uitbetalen van vakantiedagen
De afkoopsom van vakantie- en verlofdagen wordt als hoofdregel 

aangemerkt als bezoldiging en dus niet als ontslaguitkering. In veel 
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situaties heeft een bestuurder nog niet opgenomen vakantie- of ver-

lofdagen. Bij het maken van afspraken over het ontslag worden ook 

afspraken gemaakt over de afwikkeling van deze opgebouwde rech-

ten. Het maken van goede afspraken, die passen binnen de kaders 

van de WNT kan een behoorlijke complexe aangelegenheid zijn. 

Indien sprake is van verlofdagen die ontstaan zijn als gevolg van een 

regeling in bijvoorbeeld de cao, is het verstandig om te bepalen of 

dergelijke dagen inderdaad uitbetaald mogen worden. Niet in alle 

gevallen is het arbeidsrechtelijk toegestaan om verlofdagen ook in 

geld uit te keren. Bij het uitbetalen van verlofdagen is een goede regi-

stratie van de hoeveelheid dagen waar de bestuurder recht op had en 

hoeveel daarvan al is gebruikt belangrijk. 

Voor het uitbetalen van vakantiedagen zijn er drie opties. Deze hoeven 

niet noodzakelijkerwijs ook volgordelijk toegepast te worden, het zijn 

keuzeopties. 

1. De eerste mogelijkheid is dat de bestuurder, bijvoorbeeld vanaf 

de datum van de vaststellingsovereenkomst tot aan de datum 

van het einde van het dienstverband, de resterende vakantieda-

gen opneemt. De bezoldiging gedurende de vakantiedagen geldt 

dan niet als ontslaguitkering, maar als reguliere bezoldiging. Het 

is toegestaan het einde van het dienstverband pas in te laten 

gaan nadat alle resterende vakantiedagen zijn genoten. Er hoe-

ven dan geen dagen afgekocht te worden.

2. Indien nog vakantiedagen uit eerdere jaren over zijn, en in die 

jaren nog ruimte is tussen de al in de WNT-verantwoording 

opgenomen bezoldiging en het bezoldigingsmaximum, kan de 

afkoopsom van de vakantiedagen worden toegerekend aan de 

bezoldiging van het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Dit 

kan maximaal tot het bezoldigingsmaximum van het betreffende 

jaar is bereikt.

3. De derde optie is complexer: de afkoop van vakantiedagen wordt 

niet tot de bezoldiging gerekend als deze bij beëindiging van 

het dienstverband worden uitbetaald én de uitbetaling tot een 

overschrijding het bezoldigingsmaximum leidt indien in totaal 

maximaal 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan 

vakantiedagen wordt uitbetaald en aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan:

 a. Het zijn vakantiedagen (wettelijk én bovenwettelijk) die zijn 

  opgebouwd in de 12 maanden voorafgaand aan de datum 

  van de beëindiging van het dienstverband tot maximaal 

  4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. In dit 

  geval maakt de reden waarom deze vakantiedagen niet 

  opgenomen zijn niet uit. 

 b. Het zijn wettelijke vakantiedagen (zie art. 7:634 BW) die 

  zijn opgebouwd in de periode voorafgaand aan de 12 

  maanden voorafgaand aan de datum van de beëindiging 

  van het dienstverband. Voor deze vakantiedagen gelden 

  wel een paar voorwaarden:

  i. De opgebouwde vakantiedagen zijn nog niet vervallen  

   op grond van de wettelijke verjaringstermijn (art 7:642  

   BW), en

  ii. Ze zijn niet vervallen omdat de functionaris ze redelij-

   kerwijs en aantoonbaar niet heeft kunnen opmaken 

   binnen de termijn vanwege bijzondere omstandigheden  

   (art 7:640a BW).

Conclusie
Werkgevers doen er met al deze aandachtspunten goed aan om zich 

goed te laten adviseren door een advocaat die gedegen kennis heeft 

van de WNT. Ook is het raadzaam om de accountant al vanaf de 

conceptfase te betrekken bij de afspraken die gemaakt worden tus-

sen bestuurders en hun werkgevers. De accountant heeft tenslotte de 

taak om de WNT-verantwoording te controleren en vast te stellen of 

de afspraken binnen de WNT-normen passen. Achteraf constateren 

dat sprake is geweest van een overschrijding van het maximum en 

daarmee ook van een onverschuldigde betaling die weer op de inmid-

dels voormalig bestuurder verhaald moet worden, kan zo worden 

voorkomen. �

Ontslag en WNT: zorg dat 
een vervelende situatie niet 
nog vervelender wordt!

“
mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

Directeur/partner | Corporate Governance Adviseur  
gdjong@vanreeacc.nl
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Wij helpen u graag. Immers: samen realiseren wij Sterk-onderwijs!

www.sterk-onderwijs.nl
Voor vragen, opmerkingen of ondersteuning, neem vrijblijvend contact op met 
secretariaat@sterk-onderwijs.nl of bel Micha Janischka (06 – 4990 2080). U kunt 
ook het contactformulier invullen op onze website.

Onderwijs
Personeel

Organisatie
Huisvesting

Financien

Sterk-onderwijs is uw partner
waar het gaat om de planning 
en control in het onderwijs

“ “

Sterk-onderwijs ondersteunt 

schoolbesturen met o.a. interim 

controllers en HR-adviseurs, ondersteunt 

organisatie- en beleidsontwikkeling, 

schrijft en waardeert bijvoorbeeld uw 

functiebouwwerk.

“Zonder planning, geen control” is ons 

credo. Wij benaderen planning en control 

op integrale, doch praktisch wijze. Onze 

adviseurs en consultants zijn zeer ervaren 

en versterken uw organisatie vanaf het 

eerste contactmoment.

Graag komen wij kennis maken om te zien 

waar we uw organisatie kunnen versterken.
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E info@sterk-onderwijs.nl

T 06 49 90 20 80
Gastartikel 
door Sterk Onderwijs

Dat gaat dus zeker niet om (alleen) een beslissing van directie of 

bestuur. Voor het onderwijs zijn naast het managementteam zeker 

ook de leerkrachten nodig voor een structurele kanteling van de 

organisatie. Dat is nodig om duurzaam tot verandering te komen. 

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister 

van kracht. Het schooljaar 2017/2018 is gehanteerd als periode om 

te komen tot een Professioneel Statuut. In dit statuut wordt de 

zeggenschap en autonomie van (individuele) leerkrachten geregeld, 

zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun 

verantwoordelijkheden 

zonder dat de school op 

detailniveau bepaalt hoe 

zij hun werk uitvoeren. 

Met een professioneel 

statuut spreken schoolleiding 

en leerkracht vertrouwen in 

elkaar uit. Het is een middel 

om de professionele dialoog 

te stimuleren en om de professionele ruimte van de leraar te verhel-

deren. Veel onderwijsinstellingen hebben nog niet feitelijk een derge-

lijk Professioneel Statuut vastgesteld. Bij controle bij diverse besturen 

zien wij dat toetsing op de aanwezigheid van het Professioneel 

Statuut de aandacht heeft van de onderwijsinspectie in 2022.

Daarnaast is in 2018 in het PO de nieuwe set met voorbeeldfuncties 

Onderwijzend Personeel vastgesteld. Ook deze functies kennen een 

verregaande autonomie en rol in onderwijsbeleid en wijze van toe-

passing. De invoering van het nieuwe voorbeeldmateriaal voor het 

Onderwijzend Personeel PO in 2018 heeft geleid tot een collectieve 

bevordering. De toegenomen verantwoordelijkheden in de functie, 

de Wet Beroep Leraar en (naar verwachting uw) Professioneel Statuut 

betekenen dat op papier de randvoorwaarden zijn gecreëerd om 

onderwijsontwikkeling bij het team te leggen. Nu is het zaak dat de 

gehele organisatie wordt aangepast aan die gewijzigde rol. Collegiale 

consultatie en visitatie door onderwijsprofessionals die elkaar met 

feedback, aanspreken en afstemmen in een transparante cultuur, 

duurzaam versterken. Dit wordt versterkt door coachend leiderschap 

waarin durven delegeren, fouten door het team steunen en verant-

woorden plus vernieuwing initiëren past. Hierbij ligt eigenaarschap in 

iedere rol met een duidelijke en gedeelde visie op onderwijs en het 

leren door kinderen. 

De komende actualisering FUWA in het MBO en de te verwachten 

CAO voor het funderend onderwijs (PO/VO) vergen ongetwijfeld 

aandacht en afstemming op het FUWA-voorbeeldmateriaal PO 2018. 

De actualisering die u vervolgens in uw eigen functiebouwwerk 

aanbrengt, zal voor u ook een kans betekenen om duurzame organi-

satieontwikkeling te helpen ondersteunen. Vergis u niet: naast deze 

papieren randvoorwaarden komt duurzame organisatieontwikkeling 

alleen door verandering van de cultuur in uw organisatie.

Heeft u nog geen Professioneel Statuut vastgesteld voor uw school? 

Zijn aanpassingen aan uw functiebouwwerk aan de orde? Behoefte 

aan interim inzet als controller of HR-adviseur? Sterk-onderwijs helpt 

u graag om tot een passend statuut te komen, onze zeer grote groep 

SPO(FUWA)-gecertificeerde collega’s met ervaring in PO/VO/MBO/HBO 

beschikbaar te stellen of een interim functionaris te leveren. Zie ook: 

www.sterk-onderwijs.nl �

Sterk-onderwijs door duurzame 
organisatieontwikkeling
DUURZAME ORGANISATIEONTWIKKELING IN HET ONDERWIJS VERGT OVER HET ALGEMEEN EEN FUNDAMEN-

TELE, DUURZAME VERANDERING VAN DE SCHOOLORGANISATIE. BIJ DUURZAME ORGANISATIEONTWIKKELING 

IS HET VAN BELANG OM ALLE ACTOREN IN HET ONDERWIJSPROCES IN HUN WIJZIGENDE ROL TE KRIJGEN. 

P

A

D

C
Contin

ue verbeteren

Borgen

PRESTATIE

TIJD



>>

| Reeducatief. November 202240

| Inhoudelijk

door R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

Met ingang van 2013 werd de toekomstparagraaf voor alle onderwijssectoren verplicht. In het bestuurs-

verslag wordt dit de continuïteitsparagraaf genoemd. De continuïteitsparagraaf is gebaseerd op een vaste 

set van gegevens. Dit betreft een toelichting op de balans en de resultaten van het huidige verslagjaar, het 

meerjarenperspectief en een rapportage ten aanzien van het risicomanagement en het interne toezicht. In 

de praktijk krijgen wij veel vragen wanneer de continuïteitsparagraaf voldoet. Maar ook de impact op de 

paragraaf wanneer er sprake is van een fusie. 

De verplichte invoering van de continuïteitsparagraaf was het gevolg 

van financiële incidenten in de onderwijssector. De overheid is van 

mening dat bij deze instellingen het intern toezicht heeft gefaald. Dit 

gaf aanleiding om het aansturingsmodel te onderzoeken en te bezien 

hoe het extern toezicht effectiever kon worden ingericht. Redenen 

hiertoe waren de incidenten die de continuïteit, het voortbestaan 

van onderwijsorganisaties, bedreigden. Ingrijpen door de overheid 

werd noodzakelijk geacht. Eén van de uitkomsten van het onderzoek 

was het verplicht stellen van de continuïteitsparagraaf; mede om het 

onderdeel ‘versterking bestuurskracht’ te verstevigen. Versterking van 

bestuurskracht heeft tot doel:1 ‘Leerlingen en studenten verdienen 

goed onderwijs. Goed onderwijs vereist goed bestuur. Daarnaast is 

goed bestuur vereist om demografische krimp en de gevolgen van de 

economische crisis het hoofd te kunnen bieden.’ Deze doelstelling is 

het gevolg van de voortgaande autonomie in het onderwijs. Het doel 

hiervan was om (bestuurs)verantwoordelijkheid bij de instelling te 

beleggen om kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en doelmatig-

heid van bestedingen te vergroten. Maar met de toename van auto-

nomie bleek het aantal financiële incidenten ook toe te nemen. En dat 

was aanleiding om de te onderzoeken hoe de bestuurskracht versterkt 

kon worden. Met als gevolg dat de continuïteitsparagraaf een middel 

is om het toezicht te versterken. 

Vooruitkijken
De continuïteitsparagraaf of toekomstparagraaf dient inzicht te geven 

in de toekomstige ontwikkelingen binnen de onderwijsinstelling. Als 

basis geldt de aanwezigheid van een goed werkende planning- en 

controlcyclus. Een cyclus die vraagt om een toekomstvisie, vertaalt 

naar een meerjarenbegroting en beheersing van risico’s. 

Het uitgangspunt is een beleidsrijke meerjarenbegroting. Met als 

fundament het strategisch beleidsplan of koersplan. Hierin zijn de 

missie en visie van de organisatie met doelstellingen en plannen 

uitgewerkt. Het behalen van de missie is afhankelijk van externe en 

interne ontwikkelingen. Sommige ontwikkelingen zijn niet beïnvloed-

baar of zijn afhankelijk van strategische keuzes. Om de continuïteit 

van de organisatie goed te kunnen inschatten is intern toezicht 

belangrijk. Een toezichthouder die de juiste vragen stelt om de doel-

stelling te behalen. Zodat bestuur en toezicht op koers blijven om 

goed onderwijs te blijven geven. 

Nu is de praktijk altijd weerbarstiger dan de theorie. Voorbeelden zijn 

de demografische ontwikkelingen die tal van variabelen bevatten waar 

een onderwijsinstelling niet direct invloed op heeft. Bijvoorbeeld de 

afname van het leerlingenaantal in de regio in relatie met het onder-

wijs in specifieke schoolsoorten. Maar er kunnen ook gebeurtenissen 

plaatsvinden die de kwaliteit van het onderwijs bedreigen, met diverse 

negatieve gevolgen in de toekomst. Daarom dienen al deze ontwik-

kelingen en risico’s afgewogen te worden in de strategische visie om 

te komen tot een beleidsrijke begroting. Deze verantwoordelijkheid 

is belegd bij de onderwijsbesturen om kwalitatief goed onderwijs te 

geven; met inbegrip van doelmatige besteding van de middelen. 

De vraag is in hoeverre het strategisch beleidsplan of koersplan de 

toekomstvisie van het onderwijs bevat. Bevat het plan strategische 

keuzes om als instelling, zelfstandig of niet, goed onderwijs in de 

toekomst te kunnen blijven geven? Bevat het plan voldoende aankno-

pingspunten voor een meerjarenbegroting? Ofwel, er dient sprake te 

zijn van adequaat financieel beheer van de organisatie, met inzicht in 

externe en interne ontwikkelingen. 

Continuïteitsparagraaf

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33495-10.html 
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Er zijn uitzonderingen, waarbij de toelichting of continuïteitsparagraaf 

uitgebreid dient te worden. Te denken valt aan majeure investeringen, 

investeringen groter dan 15% van de totale baten, of daar waar spra-

ke is van doordecentralisatie van huisvesting in de sectoren primair en 

voortgezet onderwijs. In hoeverre deze investeringen verband houden 

met strategische doelstellingen, maar ook de financiering ervan, dient 

toegelicht te worden. De continuïteitsparagraaf moet in die gevallen 

een termijn van vijf jaren in plaats van drie jaren omvatten.

Duidelijk wordt dat de overheid autonomie aan onderwijsinstellingen 

wil toekennen; maar ze wil ook geïnformeerd worden. Daardoor kan 

de onderwijsinspectie invulling geven aan haar rol van externe toe-

zichthouder. Zodat de overtuiging blijft dat de onderwijsinstelling in 

staat is om autonoom te zijn en de continuïteit gewaarborgd is. 

Schaalvergroting gaat ook het onderwijs niet voorbij. Gevolg hiervan 

is fusie van verschillende besturen. Veelal komt de vraag wie verant-

woordelijk wordt voor de continuïteitsparagraaf in het jaar vooraf-

gaand aan de fusiedatum. De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 

(RJO) geeft aan dat de (nieuwe) rechtspersoon, waarvan het bestuurs-

nummer behouden blijft, de continuïteitsparagraaf opneemt. De 

moeilijkheid kan zijn dat een fusie samenvalt met een nieuw strate-

gisch beleidsplan wat wellicht zelfs nog geschreven moet worden. 

Dan is een beleidsrijke begroting niet mogelijk omdat onduidelijk is 

hoe dat plan wordt. In die situaties is het aan te raden om de gevol-

gen van de keuze om het niet publiceren van een continuïteitspara-

graaf te bespreken met uw accountant. 

Risicobeheersing
In de continuïteitsparagraaf wordt ook een link gelegd met de risico-

paragraaf. Zoals aangegeven hebben de onderwijsinstellingen meer 

autonomie gekregen. Maar de overheid blijft verantwoordelijk voor 

goed onderwijs; die de taak ook heeft gedelegeerd aan het intern 

toezicht. En daarom wordt van het bestuur gevraagd om jaarlijks 

verantwoording af te leggen risico’s met grote impact op de instelling. 

Dit zijn risico’s die betrekking hebben op interne en externe ontwik-

kelingen. Die kunnen worden verdeeld in een vijftal risicogebieden: 

strategische risico’s, operationele risico’s, financiële risico’s, risico’s in 

de financiële verslaggeving en risico’s betreffende wet- en regelgeving. 

Vanuit de continuïteitsgedachte en autonomie verwacht de over-

heid dat de instelling informeert over meerjarige risico’s. Informeren 

bestaat uit het geven van een beschrijving van de risico’s over één of 

meerdere jaren, de impact op het eigen vermogen en de wijze waarop 

risico’s gemitigeerd en gemonitord worden. 

Ook moet inzicht gegeven te worden op de werking van het risico-

management. Feitelijk dient de planning- en controlcyclus beschreven 

te worden, waarbij ingegaan wordt op geplande beheersingsmaatre-

gelen. Beheersingsmaatregelen die werken en de constateringen die 

gedaan zijn om vervolgmaatregelen te nemen. Vervolgmaatregelen 

die gericht zijn op de erkenning van risico’s en het mitigeren daarvan. 

De getroffen beheersmaatregelen om de continuïteit, en daarmee 

ook de risico’s te bewaken, zijn omvangrijk. Denk onder meer aan de 

totstandkoming van het strategisch beleidsplan, de beleidsrijke meer-

jarenbegroting met aandacht voor investeringen, exploitatie, liquidi-

teit en de voorzieningen. U dient ook te beschrijven hoe het intern 

toezicht is vormgegeven en hoe dit functioneert. Bijvoorbeeld dat 

het toezicht kennis neemt van de voortgang middels de tussentijdse 

verslaggeving; bijstelling van de risicoanalyse en eventueel daaraan 

gekoppeld het minimaal weerstandsvermogen. De beschrijving van de 

ontwikkelingen gedurende het verslagjaar met onverwachte impact op 

het vermogen én de wijze waarop geanticipeerd is, geeft inzicht in de 

werking van de controlcyclus. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de continuïteitsparagraaf vooral 

het vooraf informeren is van ontwikkelingen in leerling/-studentaan-

tallen, financiële situatie en beheersing van risico’s die samenhangen 

met de koers die de instelling ingeslagen is. Overtuig het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat autonomie aan u is 

toevertrouwd. �

Continuïteitsparagraaf: 
een doordenking van 
uw strategische koers in 
financiën en risico's.

“
R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

Directeur/partner 
rvdweerd@vanreeacc.nl
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School Facility ondersteunt scholen met het inrichten van een 
beleidsrijk MJOP volgens de componentenmethode voor een reëel en 

transparant beeld van de kosten van groot onderhoud.

EEN TOEKOMSTGERICHTE ONDERHOUDSSTRATEGIE 
VOOR HET PO - VO - MBO - HBO - WO

0172-745 085 - INFO@YOUNGGROUP.NL  
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Een veel gebruikte methodiek om op basis van een gemiddelde 

gewogen onderhoudsdotatie jaarlijks een reservering te doen is per 

1-1-2023 niet meer toegestaan. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw 

school voldoet aan de eisen van een toekomstgerichte en duurzame 

onderhoudsstrategie en ook compliant is met de regelgeving voor de 

verslaglegging in het onderwijs?

Beleidsrijk MJOP
Een beleidsrijk MJOP sluit aan bij de visie en de toekomst van uw 

onderwijsinstelling en ondersteunt in het doelmatig, duurzamer en 

kosteneffectiever beheren van de onderwijslocaties. In de praktijk 

wordt, in overleg met uw onderwijsinstelling, de onderhoudsstrategie 

per gebouw bepaald door het toepassen van de methode achter de 

ISO 55000 Assetmanagement norm. Daarnaast worden er verschillende 

scenario’s toegepast op het MJOP om de impact van keuzes door te 

vertalen naar de investeringen en exploitatielasten. Een beleidsrijk 

MJOP wordt per school passend gemaakt door schooldirecties te 

betrekken bij het opstellen hiervan. Zonder de financiële kaders uit 

het oog te verliezen, wordt de input van het strategische plan van 

de schoollocatie meegenomen in het maken van de duurzame en 

toekomstgerichte keuzes.

Duurzame en financiële verslaglegging
Voor de verslaglegging zijn er in het nieuwe stelsel, dat vooralsnog 

per 1-1-2023 wordt geïmplementeerd met een verwachtte overgangs-

periode t/m 1-1-2024, twee varianten gebaseerd op de “componenten 

benadering”. 1: De onderhoudskosten worden op basis van activatie 

op moment van investering op componentniveau op de balans gezet 

en vervolgens via afschrijvingen ten laste van het resultaat gebracht. 

2: Er wordt gekozen voor een jaarlijkse dotatie aan de voorziening 

groot onderhoud opgebouwd door per component uit het MJOP jaar-

lijks een reservering gedaan op basis van de hoogte van de geraamde 

toekomstige investering en de geplande termijn van de investering.

Het opbouwen van een voorziening voor groot onderhoud via een 

jaarlijkse dotatie per component brengt in onze ogen, vele voor-

delen met zich mee. Het leidt namelijk tot een reëel beeld van de 

toekomstige financiële verplichtingen in de jaarrekening, wat waar-

devol is voor de besluitvorming. Met het inzichtelijk maken van de 

onderhoudskosten op de korte en lange termijn, worden de kosten 

maximaal beheerd en worden budgetten vanuit het voorzichtigheids-

beginsel gereserveerd. 

Daarnaast kunt u bij het maken van het beleidsrijk MJOP op basis van 

een scenariostudie besluiten nemen voor te toepassen van duurzaam-

heid, klimaatbeheersing en energiebesparende maatregelen. Advies 

hierbij is om naast de investering ook te kijken naar de exploitatielas-

ten op basis van een live cycle cost benadering. Bij deze methodiek 

worden alle kosten gedurende de gehele levensduur van een asset in 

beeld gebracht.

FMIS als beheertool van het onderhoudsplan
Een FMIS maakt het mogelijk om het MJOP per schoollocatie te 

beheren op het vlak van financiën en uitvoering. De financiële reserve-

ringen worden automatisch aangepast over de looptijd waardoor een 

overzichtelijk dashboard wordt gecreëerd als sturingsinformatie. Het 

systeem maakt het daarnaast veelal mogelijk om met één druk op de 

knop een rapportage uit te draaien die geschikt is voor uw accountant 

en voldoet aan de regelgeving voor jaarverslaglegging. �

DE URGENTIE VOOR EEN TOEKOMSTGERICHTE ONDERHOUDSSTRATEGIE VOOR SCHOLEN WORDEN STEEDS 

MEER AANGESCHERPT. HET MJOP VORMT HIERVOOR AL SINDS GERUIME TIJD DE BASIS. EN BIEDT EEN 

GOEDE KANS OM DE DUURZAAMHEIDSAMBITIES HIERIN TE VERWERKEN.  

Compliant en toekomstgerichte 
onderhoudsstrategie
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Strategisch personeelsbeleid als concept voor realisatie 
van strategische doelstellingen
Strategisch personeelsbeleid geeft een antwoord op de externe en 

interne ontwikkelingen van een organisatie die nu spelen of nog te 

wachten staan. Strategisch personeelsbeleid is een belangrijk onder-

deel van het totale strategische beleid van een schoolorganisatie. 

Het biedt enerzijds de randvoorwaarden om personeel ‘te boeien en 

te binden’ aan de organisatie. Anderzijds is het een instrument om 

het personeel te laten bijdragen aan de realisatie van de organisatie-

doelstellingen. Tussen de organisatie en het personeel ervan is dus 

een wederkerigheidsrelatie. Uitgangspunt is dat het strategische per-

soneelsbeleid aansluit bij de missie, de visie, de kernwaarden en de 

strategische doelstellingen van de organisatie. Daarbij komt dat stra-

tegisch personeelsbeleid een belangrijk concept is voor de ‘duurzame 

inzetbaarheid’ van de werknemers.

Door middel van het integraal en strategisch personeelsbeleid worden 

de strategische organisatiedoelstellingen verbonden aan de persoon-

lijke ontwikkelingsdoelen van het onderwijzend en het onderwijson-

dersteunend personeel en dus ook aan het persoonlijk ontwikkelplan 

(POP1) van de leerkrachten. Als dit op een goede wijze gestalte krijgt, 

ontstaat er ‘een lerende organisatie’ met een professionele kwaliteits-

cultuur waarbij leerkrachten worden uitgedaagd om het beste van 

zichzelf te geven.  

Strategisch personeelsbeleid als planmatig en cyclisch 
proces van ontwikkeling
Onderwijskundig leiderschap, integraal personeelsbeleid en kwali-

teitsbeleid zijn belangrijke katalysatoren voor de realisatie van goede 

onderwijsontwikkelingen, goede onderwijsopbrengsten en goede 

organisatieresultaten. Als de strategische organisatiedoelstellingen 

worden verbonden aan de professionele ontwikkeling van het perso-

neel, ontstaat er een planmatig en cyclisch proces van organisatieont-

wikkeling, maar ook van personeelsontwikkeling, en afgeleid daarvan 

ook van de ontwikkeling van de leerlingen. Het kernproces op school 

door drs. W. (Wout) Penning MBA

Integraal Personeelsbeleid (IPB) één van de meest belangrijke strategische portefeuilles in het onderwijs. 

In dit artikel wordt hier een lans voor gebroken. Het gebeurt nogal eens, dat een onderwijsbestuurder tot 

de ontdekking komt, dat er weliswaar personeelsbeleid wordt gevoerd, maar dat dit niet in alle gevallen 

‘strategisch’ dan wel ‘integraal’ personeelsbeleid kan worden genoemd. Om de eenvoudige reden dat het 

strategische of het integrale element ontbreekt. 

Integraal Personeelsbeleid

1 Een POP is een plan waarin staat hoe een werknemer zich verder gaat ontwikkelen in zijn of haar huidige functie of met het oog op een 
  toekomstige functie.
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is leren en ontwikkelen. Het IPB vormt een verbindende schakel tus-

sen al deze niveaus waarop wordt geleerd en ontwikkeld. Dan is een 

levende kwaliteitscultuur merkbaar en meetbaar aanwezig en heerst 

er een aantrekkelijk leer- en leefklimaat voor leerlingen en personeel.

Het IPB is een afgeleide van de visie en missie, oftewel haar bestaans-

reden en kernopdracht, en het strategisch beleidsplan van de school. 

Daarbij komt, dat eigentijds personeelsbeleid belangrijker is dan ooit 

om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. Een aantal actu-

ele strategische hr-thema’s worden ook meegenomen bij de totstand-

koming van het IPB van de school, zoals onder andere duurzame 

inzetbaarheid, mobiliteit en vitaliteit. 

Strategisch personeelsbeleid als prioritair maatschap-
pelijk thema
Als het goed is, is elke onderwijsbestuurder intrinsiek gemotiveerd om 

goed werkgeverschap en goed personeelsbeleid te voeren, met hart 

voor de leerlingen en voor het personeel. Een externe prikkel moet 

dan ook onnodig zijn om strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen. 

Toch heeft Arie Slob, die in het kabinet Rutte III minister was van 

Basis en Voortgezet Onderwijs en Media, per brief van 11 november 

2021 opnieuw aan de besturen voor het primair onderwijs gemeld, 

dat ‘strategisch personeelsbeleid’ door hem is aangewezen als maat-

schappelijk thema, waarop de schoolbesturen zich dienen te verant-

woorden voor het verslagjaar 2021, net als in 2019 en 2020. 

Als toelichting noemde oud-minister Slob: “De kwaliteit van het perso-

neel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en een goede verbin-

ding van het personeelsbeleid met de opgaven waar de scholen voor 

staan is van grote meerwaarde. Daarom Iigt het voor de hand om het 

onderwerp strategisch personeelsbeleid te kiezen als prioritair thema 

waarover besturen zich verantwoorden. Uit recent onderzoek blijkt 

ook dat verdere versterking nog mogelijk is. Een gedegen verantwoor-

ding kan helpen om het goede gesprek te (blijven) voeren. Ik vraag u 

in het bestuursverslag een toelichting te schrijven op hoe het perso-

neelsbeleid is afgestemd op de onderwijskundige visie en de opgaven 

waar de scholen voor staan. Daarnaast vraag ik u om een specifieke 

toelichting op de wijze waarop het personeelsbeleid wordt geïmple-

menteerd, gemonitord en geëvalueerd, inclusief de wijze waarop het 

bestuur de dialoog over het strategisch personeelsbeleid met leraren 

en schoolleiders heeft ingericht.”

Richting en inrichting van Integraal personeelsbeleid
Het concept van IPB geeft richting en inrichting aan het personeels-

beleid, van onboarding tot en met de exit. Een belangrijk actueel 

thema is onder andere het ontwikkelen van startbekwaam naar basis-

bekwaam personeel, maar ook het ontwikkelen van basisbekwaam 

naar vakbekwaam personeel. Het voeren van stay interviews is hierbij 

belangrijk: die gesprekken maken onder andere helder waarom het 

personeel bij de organisatie blijft werken, wat persoonlijke drijfveren 

zijn en wat energie geeft.

Integraal personeelsbeleid als must have voor elke 
organisatie
Integraal en strategisch personeelsbeleid is een must have voor elke 

organisatie die bewust wil omgaan met eigentijds personeelsbeleid, 

met goede personele randvoorwaarden, met heldere verwachtingen 

over de bijdrage van het personeel aan de realisatie van de doelstel-

lingen van de organisatie, aan tevreden belanghebbenden en aan het 

onderscheidende vermogen van de organisatie. In het IPB staan:

• de meest actuele hr-trends, zoals hybride werken, krappe 

arbeidsmarkt en digitalisering hr-processen;

• de meest actuele hr-thema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, 

Strategische personeelsplanning (SPP) om te anticiperen op 

schaarste, ontgroening en vergrijzing,  Werving & selectie, goed 

werkgeverschap, werkgeluk en wet- en regelgeving;

• de meest belangrijke hr-instrumenten, zoals een professionele 

cultuur, stimuleren van ontwikkelbereidheid, stimuleren van 

duurzame inzetbaarheid, stimuleren van vitaliteit, stimuleren 

van mobiliteit, een aantrekkelijk werkgever zijn, een scenari-

omodel met toekomstscenario’s voor formatieramingen en 

personeelsbehoefte, een rekenmodel voor SPP, een vlootschouw, 

competentiemanagement, een competentiescan, loopbaan-

ontwikkeling, het meerjaren-formatie(-beleids-)plan.

Randvoorwaarden voor integraal en strategisch personeelsbeleid  

Een aantal randvoorwaarden voor integraal en strategisch personeels-

beleid zijn als volgt:

a. De bewustheid bij het bestuur over het belang om de strate-

gische koers (richting) van de organisatie te verbinden met de 

ontwikkeling van de ‘dragers’ van die strategische koers en de 

actoren van de strategische doelstellingen van de organisatie 

(inrichting en verrichting);

b. De ambitie en het streven om een transitie door te voeren van 

informeel naar formeel personeelsbeleid en van incidenteel 

naar strategisch personeelsbeleid met een planmatig en cyclisch 

karakter (PDCA);

c. Bewustheid van het bestuur om goed werkgeverschap in te vul-

len met integraal en strategisch personeelsbeleid;

d. De bewustheid van het bestuur om eigentijds en toekomstgericht 

hr-beleid te introduceren, zoals duurzame inzetbaarheid, 

vitaliteit, mobiliteit, levensfase gericht personeelsbeleid, etc.;
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e. Het personeel te zien, als de belangrijkste ‘waarde’ in de 

organisatie, en niet als kostenpost;

f. Een professionele cultuur te introduceren en/ of te bevorderen 

dat er een ‘lerende organisatie’ ontstaat, bijvoorbeeld met 

professionele leergemeenschappen;

g. Faciliteren dat het personeel zich professioneel ontwikkeld 

van start- naar basisbekwaam en van basisbekwaam naar vak-

bekwaam;

h. Introduceren van een strategische langetermijn hr-agenda, met 

SPP, waarbij een inventarisatie is gedaan van de kwantiteit en de 

kwaliteit en het ontwikkelpotentieel van het huidige personeels-

bestand en een aantal strategische toekomstscenario’s om het 

personeelsbeleid gestalte te geven. 

De definitie van IPB 
Als definitie van IPB hanteren wij: 

Het planmatig en cyclisch verbinden van de strategische koers met de 

ontwikkeling van de inzet, kennis en bekwaamheden van de mede-

werkers op onze school. Deze verbinding is ingebed in de strategische 

doelstellingen, onze professionele cultuur en de bekwaamheidsont-

wikkeling van ons personeel. Hierbij wordt professioneel gebruikge-

maakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen 

die gericht zijn op de ontwikkeling van individuele medewerkers. IPB is 

de afstemming van de competenties van de personeelsleden met de 

strategische doelen van de school (en andersom). Onder die compe-

tenties vallen kennis, houding en vaardigheden. De strategische doel-

stellingen van de school zijn dus het kader voor het personeelsbeleid. 

Het POP van de medewerkers speelt hierin ook een rol.

Het IPB is onderdeel van strategisch personeelsbeleid als de verwach-

te resultaten bijdragen aan de strategische doelstellingen en ambitie 

van de organisatie. Het effectief benutten van de kwaliteiten heeft 

een positief effect op het onderwijskundig proces en draagt zo bij aan 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

IPB betekent in elk geval dat:

a. IPB een zaak is van het bestuur, leidinggevenden en 

medewerkers;

b. de school een succesvolle organisatie wil zijn die door mid-

del van IPB uitdagingen en ontwikkelingskansen biedt aan de 

medewerkers en waarin gestreefd wordt naar een evenwichtige 

afstemming tussen de behoeftes en eisen van de organisatie 

en de behoeftes en wensen van de individuele medewerker;

c. IPB alle fases van het personeelsbeleid betreft: van de 

onboarding tot en met de exit;

d. er effectief personeelsbeleid wordt gevoerd in de aanname, trai-

ning, opleiding en ontwikkeling van het personeel, evenals het 

realiseren van een gezonde, veilige en boeiende werkomgeving 

voor de medewerkers;

e. IPB de doelen van de school verbindt met de (bekwaamheids-)

ontwikkeling van het individuele personeelslid;

f. personeelsmanagementinstrumenten gericht zijn op personeels-

beheer en – zorg;

g. verschillende betrokkenen ieder vanuit hun verantwoordelijkheid 

en met voldoende vaardigheden een bijdrage leveren aan het 

realiseren van het personeelsbeleid:

• medewerkers dragen de verantwoordelijkheid voor hun 

 eigen loopbaan, voor hun professionele (bekwaamheids-)

 ontwikkeling en voor hun bijdrage aan het realiseren van de  

 doelen van de school;

• afdeling P&O draagt zorg voor het opstellen van het beleid,  

 begeleiding bij de implementatie, evaluatie en bijstelling  

 daarvan, signaleert de voortgang van het personeelsbeleid en  

 adviseert het bestuur;

• de directie is verantwoordelijk om het IPB uit te voeren en 

 zich te verantwoorden over de correcte uitvoering ervan, zorg  

 te dragen voor een open, lerende cultuur en een professionele  

 attitude om medewerkers te coachen, uit te dagen, te stimu- 

 leren en te motiveren, maar ook om te faciliteren dat mede- 

 werkers zich in de gewenste richting ontwikkelen;

• het bestuur is verantwoordelijk om de goede randvoorwaar- 

 den neer te zetten voor IPB en de realisatie daarvan te moni- 

 toren;

• de Raad van Toezicht (RvT) oefent toezicht uit, waarbij 

 ‘onderwerpen van toezicht’ onder andere de ontwikkeling, 

 de uitvoering en de evaluatie van de organisatiestrategie zijn,  

 maar ook de resultaten die de organisatie realiseert en het  

 functioneren en handelen van de bestuurder. Onderdeel van  

 de organisatiestrategie is dus ook het integraal en strategisch  

 personeelsbeleid;

• de wisselwerking tussen top-down en bottom-up is een van  

 de kenmerken van IPB. De afstemming met de medewerkers  

 betekent dus tweerichtingsverkeer. Integraliteit stelt eisen aan

  de attitude van alle betrokkenen. Het vereist een open houding 

 en de durf om te beginnen en te experimenteren. Een 'waar 

 om-niet' houding in plaats van een ‘ja- maar' houding. Fouten  

 maken of het constateren van onvolkomenheden, zijn meer  

 aanleiding tot individuele en collectieve reflectie en leermo- 

 menten dan een 'afrekenmoment'.

IPB: 

• is doelgericht, samenhangend, resultaat- en vooral toekomst-

gericht; 

• levert de instrumenten op die gericht zijn op wat organisatie en 

medewerkers nodig hebben om beleid te kunnen uitvoeren; 
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• zorgt dat de wijze waarop de medewerkers competenties 

ontwikkelen, past bij de doelen die de organisatie zich stelt. 

Personeelsmanagement 
Door uitdagingen als bezuinigingen, terugloop van leerlingen, 

kwantitatieve en kwalitatieve personeelstekorten en vergrijzing, 

is er aandacht voor het sturen op en managen van personeel 

door inzet van instrumenten en opstellen van beleid. Een krappe 

begroting stimuleert de creativiteit in het vinden van oplossingen. 

De langere termijn is belangrijker en wordt beter in beeld gebracht 

en geanalyseerd. Instrumenten en beleid worden gericht ingezet. 

Deze ontwikkelingen worden aangeduid als ‘personeelsmanagement’. 

Personeelsmanagement betekent het sturen op kwantitatieve- en 

kwalitatieve doelstellingen op personeelsvlak door gerichte inzet van 

instrumenten en beleid. Door het gericht en geïntegreerd uitzetten 

van instrumenten geeft personeelsmanagement schoolbesturen meer 

gewenst resultaat. Instrumenten hiervoor zijn onder meer:

• het beloningsbeleid;

• het meerjarig (bestuurs-)formatieplan;

• competentiemanagement; 

• het functieboek; 

• de functiemix;

• de gesprekkencyclus; 

• Leeftijdsbewust personeelsbeleid, 

• het POP; 

• het professionaliseringsbeleid; 

• het verzuimbeleid; 

• de werkkostenregeling; 

• het werkverdelingsplan. 

Bekwaamheidsontwikkeling van leerkrachten2 

Leerkrachten moeten voldoen aan eisen voor bekwaamheid. De 

school moet kunnen laten zien dat haar leraren aan deze zogenoemde 

bekwaamheidseisen voldoen. Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe 

wettelijke bekwaamheidseisen in het onderwijs. Ze gelden voor alle 

leraren en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs. De bekwaamheidseisen zijn vastgelegd 

in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Ze beschrijven 

wat leraren minimaal moeten weten en kunnen. Deze eisen zijn 

opgesteld door lerarencommissies en beschrijven wat er nodig is om 

leraar te zijn. De bekwaamheidseisen dienen als ijkpunten voor oplei-

ding en bekwaamheidsonderhoud van leraren.

De nieuwe bekwaamheidseisen vervangen de eisen van de Wet op 

de beroepen in het onderwijs (de wet BIO) uit het jaar 2006. Na een 

inhoudelijke verbeterslag zijn de bekwaamheidseisen nu eenduidig, 

concreet en beter toetsbaar geworden. De zeven competenties zijn 

ondergebracht in de hoofdthema’s: vakinhoudelijk, vakdidactisch 

en pedagogisch. Hiermee is de herkenbaarheid toegenomen. De 

bekwaamheidseisen leggen de focus op het leren van de leerling en 

de kern van het leraarsberoep.

Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren 

benoemen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen 

mag de school nog aanvullende normen opstellen. Leraren die niet 

aan alle eisen voldoen moeten de gelegenheid krijgen om deze aan 

te leren. De school maakt hierover afspraken met de leraar. Als extern 

toezichthouder ziet de Inspectie van het Onderwijs toe op de kwaliteit 

van het onderwijs van de school. De school moet voldoen aan de wet-

telijke eisen voor de bekwaamheid van leraren. Voldoet de school niet 

aan de kwaliteitseisen? Dan kijkt de inspectie bij haar onderzoek ook 

naar de bekwaamheidsdossiers op school. Met de kwaliteit van de 

individuele leraar houdt de inspectie zich niet bezig.

Van Ree HR Consultants heeft veel praktijkervaring in huis om het 

IPB te ontwikkelen, te implementeren en te borgen. Wij zijn u graag 

van dienst, ook bij specifieke onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld 

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) of variabele beloning van onder-

wijsbestuurders. Wij wensen alle betrokkenen veel succes bij de reali-

satie van dit ‘prioritair maatschappelijk thema’!  �

2 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-   
  onderwijs/bekwaamheidseisen-leraren

Strategisch personeelsbeleid: 
maatschappelijk thema èn 
organisatiebelang!

“
drs. W. (Wout) Penning MBA

Directeur 
wpenning@vanreehrc.nl
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INTERVIEW MET GERDA HUIZINGA, DIRECTEUR-BESTUURDER VAN 

STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO ROOSENDAAL E.O. 

SWV 
ROOS VO 

Kunt u kort iets vertellen over SWV ROOS VO?
“Samenwerkingsverband ROOS VO is een relatief klein samenwerkingsverband met ongeveer 7.200 leer-

lingen in West-Brabant. Het is onze visie dat passend onderwijs start in de klas, waarbij de relatie tussen 

docent en leerling centraal staat. Goed onderwijs is de basis van passend onderwijs. Het samenwerkings-

verband steunt leerlingen, hun ouders en docenten met begeleiders passend onderwijs, orthopedagogen 

en ambulant begeleiders in de praktijk, dus op scholen. Daarnaast hebben we een bovenschoolse voorzie-

ning, welke kansen biedt aan leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijsproces alsook een aantal 

centrale arrangementen, waarbij ook wordt samengewerkt met andere samenwerkingsverbanden. Tot slot 

steunen we scholen ook met bekostiging voor basis- en breedte ondersteuning. We delen onderling kennis 

en verbinden verschillende lagen, waarbij de lijnen kort zijn. Het deelnemerspercentage aan het voortge-

zet speciaal onderwijs ligt onder het landelijk gemiddelde. Met kleine stapjes experimenteren we richting 

steeds meer inclusie.”

De afbouw van het vermogen van samenwerkingsverbanden heeft in de achter-
liggende jaren veel publieke aandacht gehad. Kunt u aangeven hoe SWV ROOS 
VO hiermee is omgegaan?

“Het samenwerkingsverband had in 2019 een bestemmingsreserve gevormd, om zo meerjarig ervaring op 

te kunnen doen met een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk in een andere omgeving 

>>
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passend onderwijs krijgen. Eén van de aangesloten vo-scholen verzorgt dit onderwijs met inachtneming 

van gezamenlijk gemaakte afspraken en kwaliteit. Toen de minister aangaf dat hij ook een bestemmingsre-

serve rekende tot de vermogensnorm van 3,5% van de totale baten, is gekeken hoe we de gereserveerde 

middelen voor dit onderwijsdoel konden blijven inzetten en toch konden voldoen aan de vermogensnor-

men. Het betalen van een groot bedrag naar het schoolbestuur vonden we niet verantwoord en doelmatig 

omdat je daarmee sturing uit handen geeft.

Een bestemmingsreserve had in ons geval nog een nadeel: we waren als samenwerkingsverband een meer-

jarige verplichting aangegaan met een uitvoerder, maar de balans weerspiegelde deze verplichting niet. We 

hebben daarom een voorziening gevormd voor een verlieslatend contract. Deze constructie is uitgewerkt 

door Infinite BV en beoordeeld door Van Ree als zijnde een goede oplossing voor onze situatie. Hiermee 

werd bereikt dat de vermogenspositie meer in lijn werd gebracht met de gestelde normen door de Inspectie 

van Onderwijs.” 

SWV ROOS VO heeft in de achterliggende jaren het bestuursverslag sterk inge-
kort. Kunt u iets vertellen over dat traject en de bereikte resultaten?

“In 2015 startten we met de jaarverslagen vanuit de behoefte om zo volledig mogelijk te zijn. Dat leidde tot 

een dik boekwerk. Nu passend onderwijs zich doorontwikkeld heeft, werd het tijd om terug te gaan naar de 

kern van de prestaties van het samenwerkingsverband. Het kwaliteitssysteem van het samenwerkingsver-

band bood daar voldoende ankers voor. De handreiking van Van Ree was behulpzaam bij het maken van de 

omslag. Het is nu een to-the-point bestuursverslag. We vatten de prestaties ook nog op één A4 samen met 

een stoplichtmodel op de kritische succesfactoren. Daarnaast is er een publieksversie van het jaarverslag op 

A3-formaat, wat we samen met samenwerkingsverband Zuid-West hebben ontwikkeld.”

Welke uitdagingen hebben op dit moment uw grootste aandacht?
“De vraag hoe je als bestuurder zorgdraagt voor een doelmatige inzet van middelen, gebaseerd op gedra-

gen beleid, terwijl sprake is van een grote mate van onvoorspelbaarheid ten aanzien van de wijzigingen in 

de verschillende bekostigingsstromen van het samenwerkingsverband. Er is sprake van bekostiging voor 

lwoo, praktijkonderwijs, btw en ondersteuningspunten. Daarnaast spelen ook de incidentele gelden inzake 

hoogbegaafdheid alsook de NPO-middelen een rol.

De eis van de onderwijsinspectie van een maximaal aan te houden vermogen voor het samenwerkings-

verband van 3,5% van de totale baten alsook de onvoorspelbare wijzigingen in de bekostigingsstromen, 

verhouden zich slecht tot onze bestuurlijke taak om te zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, gedragen 

beleid en doelmatige besteding van middelen.”

Hoe ervaart u de samenwerking met Van Ree Accountants?
“Bij Van Ree is kennis over de bedrijfsvoering van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en dat 

ervaren we als prettig. Zeker bij zaken zoals de sectorbrede ontwikkelingen inzake de vermogensposities 

van samenwerkingsverbanden. Ik nodig Van Ree uit om voor de samenwerkingsverbanden die ervaring nog 

meer in te zetten door het delen van goede ervaringen.” �



>>

| Reeducatief. November 202250

Het ministerie van OCW heeft grote bedragen aan NPO-middelen en andere subsidies om corona-achterstanden weg te werken 

beschikbaar gesteld. Deze gelden werden veelal in 2021 verstrekt, maar waren (deels) bedoeld om ook in 2022 besteed te worden. 

Jaarverslaggevingstechnisch moesten deze gelden, omdat het in de vorm van normatieve rijksbijdragen beschikbaar gesteld was, 

verantwoord worden in 2021. De impact van deze keuze van de overheid is groot. De overschotten bedroegen op landelijk niveau 

€ 1.745,8 mln. Het is de verwachting dat deze overschotten, als de NPO-gelden en andere subsidies de komende jaren alsnog 

besteed worden, zullen leiden tot lagere of negatieve resultaten in 2022 en daarop volgende jaren.

Als we de overschotten relateren aan het totaal van de baten over 2021 c.q. het eigen vermogen per 1 januari 2021, dan ontstaat 

het volgende beeld:

Hieruit blijkt dat de overschotten in het hoger onderwijs, relatief het grootst waren. De overschotten hebben ook een groot effect op 

het eigen vermogen. Landelijk gezien is het eigen vermogen door de grote overschotten met 12,3 % toegenomen. In het voortgezet 

onderwijs was de stijging van het eigen vermogen relatief gezien het grootst. In deze sector hebben de overschotten op de exploitatie 

zelfs geleid tot een toename van het eigen vermogen met ruim 22%. �

| Inhoudelijk

(x € 1 mln.) Resultaat Totaal baten % van de baten Eigen vermogen 1/1 % van eigen vermogen

po 471,8 13.509,7 3,5% 3.200,7 14,7%

vo 552,1 11.428,6 4,8% 2.502,0 22,1%

mbo 242,9 6.009,7 4,0% 2.855,0 8,5%

hbo 272,3 5.255,2 5,2% 1.794,8 15,2%

wo 206,7 8.601,6 2,4% 3.847,5 5,4%

Totaal 1.745,8 44.804,8 3,9% 14.200,0 12,3% 

DE RESULTATEN VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN ZIJN DE AFGELOPEN JAREN NOG NOOIT ZO HOOG 
GEWEEST. ZOALS TE VERWACHTEN WAS, HEBBEN DE MEESTE ONDERWIJSINSTELLINGEN DOOR DE 
EXTRA BESCHIKBAAR GEKOMEN RIJKSMIDDELEN FORS POSITIEVE RESULTATEN GEPRESENTEERD.

Sectorresultaten 
2017-2021

door M.A. (Marien) Rozendaal RA

De totale resultaten per sector waren de afgelopen jaren als volgt:

(x € 1 mln.) 2017 2018 2019 2020 2021

po 116,8 12,0 185,7 -217,6 471,8

vo 84,9 104,4 187,6 -26,8 552,1

mbo 6,5 95,9 50,8 81,1 242,9

hbo -12,6 112,0 4,4 17,7 272,3

wo 63,5 55,9 103,6 53,2 206,7

Totaal 259,1 380,2 532,1 -92,4 1.745,8 
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