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Voorwoord
Het is inmiddels alweer een aantal jaren onze gewoonte om u aan het begin van het 
jaar te informeren over de eisen die aan het bestuursverslag gesteld worden. Veel 
instellingen hanteren onze checklists ‘bestuursverslag’ en ‘verslag toezichthoudend 
orgaan’ als leidraad voor het opstellen van hun verslagen. 

De Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Dit geldt ook voor de vereisten aan het 
bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan. In deze whitepaper 
infomeren wij u over deze wijzigingen en geven wij u door middel van onze checklists 
een overzicht van de eisen die wet- en regelgeving aan deze verslagen stelt.

We geven u allereerst een beschrijving van de vigerende wet- en regelgeving voor het 
bestuursverslag met daarin enkele belangrijke eisen die aan het bestuursverslag en 
het verslag van het toezichthoudend orgaan gesteld worden.

Vanuit de rapportages van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs 
blijkt dat een aantal bestuursverslagen niet geheel voldoen aan de eisen. Het zijn vaak 
dezelfde onderwerpen waar men tegenaan loopt, zoals de continuïteitsparagraaf, de 
maatschappelijke thema’s en de rapportage van het mogelijk bovenmatig publiek 
eigen vermogen. Wij gaan daarom in deze whitepaper dieper op deze onderwerpen in. 

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

Voor vragen naar aanleiding van deze whitepaper kunt u contact opnemen met uw 
relatiebeheerder of mailen naar onderwijs@vanreeacc.nl. Wij wensen u veel succes 
met het opstellen van de jaarverslaggeving over het boekjaar 2022.

Van Ree Accountants

M.A. (Marien) Rozendaal RA
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.1. Eisen die aan het bestuursverslag  
  gesteld worden

1.1 Wettelĳ ke kaders
De jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen dient te voldoen aan de ‘Regeling jaarverslaggeving onder-
wijs’ (RJO). In de RJO is bepaald dat voor onderwijsinstellingen Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
van toepassing is, met uitzondering van de afdelingen 1, 11 en 12. Eveneens is bepaald dat in aanvulling op Titel 
9 Boek 2 BW de jaarverslaggeving ingericht moet worden overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslag-
geving (RJ) en in het bijzonder overeenkomstig de hoofdstukken 400 (Bestuursverslag), 640 (Organisaties 
zonder winststreven) en 660 (Onderwijsinstellingen) van deze richtlijnen. Al deze regelgeving bevat voor-
schriften hoe het bestuursverslag ingericht moet worden. 

Naast de genoemde wet, de RJO en de RJ, bevatten ook andere wetten en regelgeving bepalingen voor spe-
cifieke aangelegenheden die in het bestuursverslag vermeld moeten worden. Een voorbeeld hiervan is de 
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’, die specifieke eisen stelt aan de verantwoording van de 
beleggingen en het treasurybeleid in het bestuursverslag. 

Wij merken ten slotte nog op dat de richtlijnen in bovengenoemde regelingen niet vrijblijvend zijn. De term 
‘richtlijnen’ kan de suggestie wekken dat deze niet verplicht zijn, maar slechts als handvat dienen. Niets is 
minder waar! In de RJO worden de richtlijnen dwingend voorgeschreven en zijn daarom eigenlijk geen ‘richt-
lijnen’, maar ‘eisen’.

1.2 Regeling jaarverslaggeving onderwĳ s (RJO)
De RJO geeft geen uitgebreide richtlijnen voor de inrichting van het bestuursverslag, maar verwijst hiervoor 
naar de RJ. In de RJO worden in aanvulling op of in afwijking van Titel 9 Boek 2 BW en/of de RJ alleen enkele 
specifieke zaken betreffende het bestuursverslag geregeld. De belangrijkste hiervan zijn:
 ✓ Aan het bestuursverslag moet een verslag van het toezichthoudend orgaan worden toegevoegd, waar-

in het toezichthoudend orgaan verantwoording aflegt van zijn handelen en van de resultaten die dat 
handelen heeft opgeleverd, tenzij de onderwijsinstelling geen interne toezichthouder heeft (art. 3f).

 ✓ Aan het bestuursverslag en de jaarrekening moet door het bevoegd gezag specifieke informatie wor-
den toegevoegd in de vorm van een aanvullende set met nader te bepalen gegevens (continuïteitspa-
ragraaf) (art. 3l).

 ✓ Nadere informatie over het aantal studenten waaraan financiële ondersteuning wordt verleend vanuit 
het Profileringsfonds (ho) of het mbo-studentenfonds (mbo).

 ✓ Opname van een overzicht van de vergoedingen aan en declaraties van individuele bestuurders (alleen 
ho).

 ✓ Informatie over de voortgang van de inhoud en het proces van de kwaliteitsafspraken inclusief de be-
trokkenheid van de medezeggenschapsorganen daarbij (alleen ho)

 ✓ Verantwoording over het gevoerde beleid, zoals opgenomen in de zogenaamde ‘helderheidsnotities’ 
(alleen mbo en ho).

 ✓ Toelichting op mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen als dit vermogen de signaleringswaarden 
overschrijdt.

 ✓ Verantwoording over de politieke en maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor het verslagjaar 
(art. 4 lid 6).
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1.3 Burgerlĳ k Wetboek
Art. 391 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gaat in op het bestuursverslag. De eisen die het Burgerlijk Wet-
boek daaraan stelt zijn in hoofdlijnen als volgt:
 ✓ Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld, inclusief een analyse van de toestand per balansdatum, 

de ontwikkelingen gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon.
 ✓ De analyse omvat zowel financiële als niet-financiële informatie.
 ✓ Het bestuursverslag geeft een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de 

rechtspersoon wordt geconfronteerd.
 ✓ In het bestuursverslag worden mededelingen gedaan over de verwachte gang van zaken. Hierbij wordt 

in het bijzonder aandacht geschonken aan de investeringen, de financiering, de personeelsbezetting 
en de omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de baten en de rentabiliteit afhankelijk is.

 ✓ Indien gebruikgemaakt wordt van financiële instrumenten worden, indien relevant, de doelstelling en 
het beleid van de rechtspersoon m.b.t. het risicobeheer vermeld. 

Het Burgerlijk Wetboek geeft alleen enkele hoofdzaken weer en gaat niet in detail in op allerlei eisen die aan 
het bestuursverslag gesteld worden. De RJ en in het bijzonder RJ 400 gaan meer in detail in op deze eisen.

1.4 Richtlĳ nen voor de jaarverslaggeving (RJ)
In de RJ is een algemene richtlijn opgenomen voor het bestuursverslag (RJ 400). Daarnaast zijn in RJ 660 
enkele specifieke bepalingen opgenomen over het bestuursverslag bij onderwijsinstellingen (RJ 660.511 tot 
en met RJ 660.519).  

RJ 400 geeft vrij gedetailleerd weer welke informatie in het bestuursverslag moet worden opgenomen. Deze 
informatie bestaat uit de volgende onderdelen:
 ✓ Algemene informatie
 ✓ Financiële informatie
 ✓ Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden
 ✓ Informatie over de financiële instrumenten
 ✓ Informatie over toepassing van gedragscodes
 ✓ Informatie over de maatschappelijke aspecten van ondernemen

In RJ 400 worden bovenstaande onderwerpen verder uitgewerkt. In de checklist bestuursverslag welke in 
deze whitepaper is opgenomen, is deze nadere uitwerking verwerkt. In RJ 400 zijn enkele vrijstellingen opge-
nomen voor kleine en middelgrote rechtspersonen. Op grond van RJ 660.511 gelden deze vrijstellingen echter 
niet voor onderwijsinstellingen.

In RJ 660.511 tot en met RJ 660.523 zijn specifieke regels opgenomen voor het bestuursverslag van onderwijs-
instellingen. Kort samengevat dient in het bestuursverslag aandacht geschonken te worden aan:
 ✓ Governance
 ✓ Onderwijs
 ✓ Kwaliteitszorg
 ✓ Onderzoek
 ✓ Internationalisering
 ✓ Personeel
 ✓ Huisvesting
 ✓ Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
 ✓ Financiën (inclusief continuïteitsparagraaf)
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Het bestuursverslag wordt opgesteld op het niveau van de rechtspersoon. Voor het hoger onderwijs geldt een 
andere regeling; daar wordt het bestuursverslag opgesteld op het niveau van de instellingen genoemd in de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Het is overigens opmerkelijk dat het verslag van het toezichthoudend orgaan wordt aangemerkt als onder-
deel van de continuïteitsparagraaf. Het is gebruikelijk en ook meer in de lijn van de RJ dat er een afzonderlijk 
verslag van het toezichthoudend orgaan wordt opgenomen. Wij adviseren u dan ook een afzonderlijk verslag 
van het toezichthoudend orgaan aan het bestuursverslag toe te voegen en in de continuïteitsparagraaf hier-
naar te verwijzen. In deze whitepaper is een afzonderlijke checklist voor het verslag van het toezichthoudend 
orgaan opgenomen.

1.5 Checklists bestuursverslag en verslag toezichthoudend orgaan
Voor het overige verwijzen wij u naar de checklist bestuursverslag en de checklist verslag toezichthoudend 
orgaan die in deze whitepaper zijn opgenomen. Deze checklists betreffen een opgave van wat wettelijk 
minimaal in het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan dient te worden opgenomen. 
De instelling kan dit uitbreiden met andere informatie waarvan het bevoegd gezag meent dat deze relevant 
is voor de stakeholders. Ook de Handreiking bestuursverslag van het ministerie van OCW geeft op een aantal 
onderdelen een uitbreiding. Aangezien deze niet wettelijk verplicht zijn, zijn deze niet in bovengenoemde 
checklisten opgenomen.
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Een frisse kĳ k op cĳ fers.2. Specifi eke aandachtspunten
In dit onderdeel gaan we in op enkele specifieke onderwerpen uit het 
bestuursverslag die in de praktijk extra aandacht vragen.

2.1 Maatschappelĳ ke thema’s
Sinds enkele jaren wijst het ministerie van OCW maatschappelijke thema’s aan waarover de instellingen zich 
moeten verantwoorden. De grondslag hiervoor is vastgelegd in art 4 lid 6 van de RJO, waar staat dat het be-
voegd gezag daarover moet rapporteren met betrekking tot de wijze waarop de middelen zijn ingezet en de 
resultaten die daarmee zijn behaald. De thema’s worden (twee)jaarlijks gepubliceerd in een brief richting in 
de instellingen. In een toelichting bij de brief staat een nadere uitwerking van de thema’s. 

Voor 2022 zijn de wijzigingen in de maatschappelijk thema’s beperkt. In het primair onderwijs is het thema 
‘werkdruk’ ingewisseld voor ‘sociale veiligheid’. In het voortgezet onderwijs is het thema ‘convenantsmid-
delen’ vervallen en daarvoor is het thema ‘werkdrukmiddelen’ in de plaats gekomen. In het middelbaar be-
roepsonderwijs en het hoger onderwijs zijn er geen wijzigingen in de verplichte maatschappelijke thema’s.

Het ministerie heeft evaluatieonderzoeken voor iedere sector gepland, waarbij gekeken wordt naar de inhoud 
en de kwaliteit van de verantwoording over de maatschappelijke beleidsthema’s en de verantwoording over 
de NPO-middelen. In de brief van het ministerie van OCW betreffende de financiële positie van het onderwijs 
20211 constateert zij dat in een behoorlijk aantal gevallen niet alle thema’s behandeld worden. Zo is bijvoor-
beeld het thema ’allocatie van de middelen’ in 579 van de 959 jaarverslagen 2021 niet behandeld. Ook het 
thema ‘Passend onderwijs’ werd vaak niet aangetroffen in de bestuursverslagen. Een ander aandachtspunt 
is de diepgang van de behandeling van deze thema’s. Vanuit de vierjaarlijkse onderzoeken van de Inspectie 
van het Onderwijs blijkt dat zij regelmatig opmerkingen bij de diepgang van de verantwoording betreffende 
de maatschappelijke thema’s plaatst. Wij adviseren de instellingen dan ook om kennis te nemen van de toe-
lichting bij de betreffende brieven2 van het ministerie van OCW waarin de maatschappelijke thema’s worden 
uitgewerkt en alle punten die daarin genoemd worden te behandelen. 

Specifiek vragen wij uw aandacht voor de verantwoording betreffende passend onderwijs in het primair en 
voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW wil inzicht krijgen in de uitgaven die schoolbesturen hebben 
gedaan ten behoeve van het passend onderwijs. Daarom wordt u gevraagd in het bestuursverslag een toe-
lichting te geven op:

• De doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor u de middelen vanuit de lumpsum heeft uit-
gegeven;

• De doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor u de middelen vanuit het samenwerkingsver-
band heeft uitgegeven;

• Hoe u, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen gekomen bent en
• Hoe u hebt geborgd dat het ondersteuningsaanbod in de school op papier aansluit op dat in de praktijk.

1 Brief d.d. 21 november 2022 met referentie 3490019
2 Brief d.d. 8 november 2022 met referentie 33784805 voor het primair onderwijs
 Brief d.d. 8 november 2022 met referentie 33848967 voor het voortgezet onderwijs
 Brief d.d. 9 november 2021 voor het middelbaar beroepsonderwijs
 Brief d.d. 1 juli 2021 met referentie 28398454 voor het hoger beroepsonderwijs
 Brief d.d. 1 juli 2021 met referentie 28396141 voor universiteiten
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2.2 Continuïteitsparagraaf
De continuïteitsparagraaf bestaat uit de volgende onderdelen:

A.1 - Aantallen leerlingen/studenten
  - Personele bezetting in FTE uitgesplitst naar:
   o Bestuur/management
   o Personeel primair proces/docerend personeel
   o Ondersteunend personeel/overige medewerkers

A.2 Meerjarenbegroting
  - Balans
  - Staat van baten en lasten

B. Overige rapportages
B.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan

Enkele belangrijke aandachtspunten bij de continuïteitsparagraaf:
1. De gegevens onder A.1 en A.2 omvatten de gegevens van het verslagjaar en de drie daaropvolgende 

jaren. Als er sprake is van majeure investeringen (>15% van de jaarlijkse baten) of als er sprake is van 
doordecentralisatie van de huisvesting in de sectoren primair en voortgezet onderwijs, dan moeten in 
plaats van drie opvolgende jaren, vijf opvolgende jaren opgenomen worden.

2. De gegevens onder A.1 en A.2 moeten ontleend zijn aan de planning- en controlcyclus. Dit betekent 
dat ze ontleend moeten zijn aan de officiële jaarrekening en de door het bestuur vastgestelde en door 
het toezichthoudend orgaan goedgekeurde meerjarenbegroting. De organisatie dient zich derhalve te 
realiseren dat als sprake is van doordecentralisatie of majeure investeringen de meerjarenbegroting 
minimaal vijf jaren moet omvatten.

3. De indeling van de set met gegevens moet conform bijlage 3 van de RJO zijn, inclusief alle verplichte 
uitsplitsingen. In het bijzonder wijzen wij op de uitsplitsing van het eigen vermogen, die in de praktijk 
nog wel eens achterwege gelaten wordt.

4. Beschrijving van het interne risicobeheersing systeem moet zowel de aanwezigheid als de werking 
ervan omvatten. Bij haar vierjaarlijkse onderzoeken maakt de onderwijsinspectie nogal eens de op-
merking dat deze beschrijving niet volledig is of onvoldoende diepgang heeft. De RJO schrijft voor dat 
het bestuur aangeeft op welke wijze het interne risico- beheersingssysteem is ingericht en hoe dit in 
de praktijk functioneert. Daarbij wordt aangegeven welke resultaten hiermee zijn bereikt en welke 
aanpassingen eventueel worden doorgevoerd in de komende jaren.

5. Bij de beschrijving van de risico’s en onzekerheden moet aangeven worden welke passende maatrege-
len het bestuur treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden. Waar nodig en relevant 
wordt dit aangevuld met een cijfermatige toelichting.

6. De rapportage van het toezichthoudend orgaan in het kader van de continuïteitsparagraaf maakt vaak 
onderdeel onderdeel uit van het verslag van het toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in art. 3 lid f 
van de RJO. Dit heeft wat ons betreft ook de voorkeur. Wij adviseren u in de continuïteitsparagraaf een 
verwijzing naar dit verslag op te nemen.

2.3 Bovenmatig publiek eigen vermogen
Sinds enkele jaren heeft de onderwijsinspectie een signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig publiek 
eigen vermogen geïntroduceerd. Dit kengetal zal ook bij de beoordeling van de financiële positie in het 
bestuursverslag betrokken worden. Als er sprake is van publiek eigen vermogen boven de signaleringswaar-
den van de inspectie dan is het bestuur verplicht hierover een toelichting in het bestuursverslag op te nemen 
(RJO Art. 3 lid f2).
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Mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen heeft politiek en maatschappelijk volop de aandacht. Omdat 
naar de mening van het Ministerie van OCW bovenmatige vermogens niet snel genoeg afgebouwd worden, 
heeft de minister nieuwe wetgeving aangekondigd waardoor hij handhavend kan optreden. Hoewel deze wet-
geving nog niet bekend is, is het de verwachting dat de minister de mogelijkheid krijgt om bovenmatige ver-
mogens af te romen, of om een bekostigingssanctie op te leggen. 

Wij adviseren u, als er sprake is van het overstijgen van de signaleringswaarden, om dit goed toe te lichten in 
uw bestuursverslag. Deze toelichting omvat de oorzaken van het overstijgen, de motivatie van de eventuele 
noodzaak om een hoger eigen vermogen aan te houden en als er geen reden is om meer vermogen aan te 
houden; de plannen om het bovenmatig vermogen af te bouwen. Deze toelichting moet voldoende concreet 
zijn en waar nodig cijfermatig onderbouwd worden. Als u van mening bent dat een hoger publiek eigen ver-
mogen dan de signaleringswaarden noodzakelijk is, dan zal dit goed onderbouwd moeten worden. Aan deze 
onderbouwing zal een gedegen risicoanalyse ten grondslag moeten liggen.

2.4 Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
Op 15 april 2021 is de ‘Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten’ gepubliceerd. 
Deze beleidsregel trad in werking per 1 januari 2021 en is van toepassing op het middelbaar beroepsonderwijs 
en het hoger onderwijs. De impact van deze beleidsregel is fors voor onderwijsinstellingen in deze sectoren. 
De beleidsregel stelt nieuwe eisen ten aanzien van de wijze van verantwoorden in het bestuursverslag. Voor 
verslagjaar 2021 mocht nog gerapporteerd worden op basis van de vereisten zoals weergegeven in Thema 2 
van de Notitie Helderheid BVE en de Notitie Helderheid HO. Inmiddels is bekend geworden dat deze wijze van 
verantwoording ook over 2022 nog is toegestaan.
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Checklist 
bestuursverslag

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

 In het voorwoord geeft het bestuur van de onderwijsinstelling een 

 samenvatting van de belangrijkste punten zoals die in de overige 

 hoofdstukken van het bestuursverslag verder worden uitgewerkt.

  

2. Verplichte thema’s vanuit wet- en regelgeving  

2.1 Treasurybeleid:

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

 leningen voor zover dit publieke middelen betreft

2.1.2 Uitvoering van dit beleid in de praktijk

2.1.3 Informatie over uitstaande beleggingen en leningen, de 

 aangetrokken leningen en afgesloten derivatenovereenkomsten,  

 waarbij:

 - een vergelijking wordt gemaakt met de gegevens van het 

  voorgaande jaar

 - van elke belegging jaarlijks gemeld wordt op welk moment de  

  belegging vrijvalt

 - verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van derivaten,  

  conform de RJO

 - een rapportage over het treasurystatuut wordt opgenomen,  

  waarin ten minste verslag gedaan wordt over het beleid en de  

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

  soorten en omvang van de beleggingen, leningen en derivaten  

  en de looptijden van de beleggingen, leningen en derivaten

      

2.2 Sectorspecifiek

2.2.1 Inrichting van onderwijskundige publiek-private 

 arrangementen,waarbij minimaal de volgende elementen   

 behandeld worden:

2.2.2 - Ratio achter de publiek-private samenwerking

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

2.2.4 - Feitelijke resultaten in relatie tot de beoogde resultaten

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

2.2.6 Verantwoording aanvullende bekostiging technisch vmbo

2.2.7 Verantwoording keuzedelen (indien van toepassing) 

verplicht
po vo mbo ho

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

    ✓ ✓

   ✓ ✓

   ✓ ✓

   ✓ ✓

   ✓ ✓

 ✓   

   ✓

verwijzing
regelgeving

Beleidsregel inves-
teren met publieke 
middelen in private 
activiteiten

BLD art. 10            

RJ 660.515

BLD art. 10 

BLD art. 10 

BLD art. 10 lid a

BLD art. 10 lid b

BLD art. 10 lid c

BLD art. 10 lid d       

RJ 660.515

Handreiking 
publiek-private 
arrangementen

Idem

Idem

Idem

Idem

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

WEB art. 6.1.2a lid 2

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

  ✓ 

  ✓ 

  

  ✓  

   ✓

   ✓

   ✓

  

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

  ✓ 

   

   

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

   

  ✓ 

verwijzing
regelgeving

WEB art. 6.1.3 lid 4

WEB  art. 7.2.7 lid 3 

en 4

WEB art. 7.2.7 lid 10

Besluit experimenten 
ho art. 17o lid 5 en art.
32 lid 2 en 3

Besluit experiment 
promotieonderwijs 
art. 12 lid 1b

RJO art. 4 lid 2    

RJ 660.517

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2 

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

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

 marktperspectief en doelmatige verzorging van een opleiding  

 (indien van toepassing)

2.2.9 Verantwoording indien onderwijsprogramma’s worden 

 aangeboden met minder uren

2.2.10 Afwijking koppeling keuzedelen aan de kwalificatie van de 

 opleiding (indien van toepassing)

2.2.11 Rapportage experimenten flexibel hoger onderwijs

2.2.12 Besluit experiment promotieonderwijs

2.2.13 Aantal studenten waaraan door de instelling financiële 

 ondersteuning is verleend uit het Profileringsfonds zoals 

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

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

 de uitgaven samenhangend met het Profileringsfonds

 Hiervoor genoemde opgave wordt gespecificeerd naar:

 - Studenten in overmachtsituaties

 - Studenten die optreden als bestuurslid van een door de 

  instelling erkende studie- of studentenvereniging of in de  

  studentenmedezeggenschap

 - Overige studenten

  Per categorie dient te worden aangegeven hoeveel studenten  

  een vergoeding hebben aangevraagd, hoeveel studenten een  

  vergoeding hebben ontvangen, hoeveel in totaal per categorie  

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

  vergoeding

2.2.14 Opgave aantal studenten waaraan uit het mbo-studentenfonds  

 ondersteuning is verleend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van  

 het voorgeschreven model conform bijlage 2 bij de RJO.

 Hierbij wordt vermeld: 

 - Hoeveel studenten ondersteuning hebben aangevraagd.

 - Hoeveel studenten ondersteuning toegekend hebben gekregen

 - Hoeveel in totaal is toegekend

 - Wat de gemiddelde hoogte was van de toekenningen.

 Deze informatie wordt uitgesplitst in vier categorieën:

 - mbo-studenten die lid zijn van een studentenraad of andere

  doorbevoegd gezag ingestelde medezeggenschapsstructuur 

Vervolg Checklist bestuursverslag
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  of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige 

  omvang is met volledige rechtsbevoegdheid

 - mbo-studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of 

  maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bevoegd   

  gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het 

  onderwijs dat de student volgt

 - mbo-studenten, of diens wettelijk vertegenwoordigers, die 

  aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de 

  aanschaf van onderwijsbenodigheden waarover de student 

  geacht wordt te beschikken

 - mbo-studenten die in verband met de aanwezigheid van een   

  bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen

2.2.15 Extra ondersteuning nieuwkomers. In het bestuursverslag worden   

 de volgende elementen beschreven:

 - Welke acties heeft het bevoegd ondernomen om nieuwkomers   

  op de ISK extra te ondersteunen?

 - Welke acties heeft het bevoegd gezag ondernomen om de 

  nieuwkomers, die zijn doorgestroomd naar het reguliere 

  onderwijs extra te ondersteunen?

 - Het bevoegd gezag legt in het bestuursverslag verantwoording 

  af over het maatschappelijke thema ‘Nationaal Programma   

  Onderwijs’ (zie ook 2.5, 2.6 en  2.7)

2.2.16 Besteding bijzondere bekostiging professionalisering en 

 begeleiding starters en schoolleiders

2.3 Helderheid: BVE

 In het bestuursverslag dient verslag gedaan te worden van de 

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

 ieder geval de volgende thema’s:

 - Thema 1: Uitbesteding

 - Thema 2: Investeren van publieke middelen in private 

  activiteiten / beleidsregel investeren van publieke middelen 

  in private activiteiten

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

  deelnemer zelf

verplicht
po vo mbo ho

  ✓ 

  ✓ 

   

   

   

  ✓ 

   

   

   

  ✓ 

✓ ✓  

✓ ✓  

✓ ✓  

✓ ✓  

✓   

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

verwijzing
regelgeving

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a

RJO art. 4 lid 2a 

Regeling bijzondere 
en aanvullende be-
kostiging uitvoering 
NPO art. 10 en art. 12 
incl. toelichting

Art. 10

Art. 10

Art. 12 

Regeling bijz. 
bekostiging profes-
sionalisering en 
begeleiding starters 
en schoolleidiers art. 
4 en toelichtng

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5
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   ✓

  

   ✓

   ✓

   

   

   

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ 

✓
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regelgeving

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 5

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 1)

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

  één opleiding tegelijk

 - Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan 

  waarvoor hij is ingeschreven

 - Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve 

  van bedrijven

NB In 2021 is de nieuwe beleidsregel ‘Investeren met publieke 
 middelen in private activiteiten’ van kracht geworden. Wat het   
 bestuursverslag betreft mag in 2022 de verantwoording nog op de   
 oude wijze conform notitie Helderheid thema 2 plaatsvinden.
  

2.4 Helderheid ho:

 In het bestuursverslag dient verslag gedaan te worden van 

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

 ieder geval de volgende thema’s:

 - Thema 1: Uitbesteding

 - Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten /  

  beleidsregel investeren van publieke middelen in private activiteiten 

 - Thema 4: bekostiging van buitenlandse studenten

 - Thema 8: Bekostiging van maatwerktrajecten

NB In 2021 is de nieuwe beleidsregel ‘Investeren met publieke 
 middelen in private activiteiten’ van kracht geworden. Wat het   
 bestuursverslag betreft mag in 2022 de verantwoording nog op de   
 oude wijze conform notitie Helderheid thema 2 plaatsvinden.

2.5 Maatschappelijke thema’s po en vo

 - Strategisch personeelsbeleid

 - Passend onderwijs

 - Allocatie van middelen naar schoolniveau

 - Onderwijsachterstanden

 - Toetsing en examinering

 - Nationaal Programma onderwijs

 - Sociale veiligheid

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

  brieven: 
  po: brief d.d.  8-11-2022
  vo: brief d.d.  8-11-2022

NB In de toelichting op de maatschappelijke thema’s in bovengenoemde 
 brieven is nader uitgewerkt welke onderdelen in het bestuurs-
 verslag behandeld moeten worden.
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2.6 Maatschappelijke thema’s - kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022

 - Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie

 - Gelijke kansen in het onderwijs

 - Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst

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

  

2.7 Maatschappelijke thema’s - Kwaliteitsafspraken ho 2019-2024

 - Intensiever en kleinschalig onderwijs

 - Meer en betere begeleiding studenten

 - Studiesucces

 - Onderwijsdifferentiatie

 - Passende en goede onderwijsfaciliteiten

 - Verdere professionalisering van docenten

 - Nationaal programma onderwijs

 - Corona

 - Afspraken met medezeggenschap over de besteding van de  

  studievoorschotmiddelen.

 - Reflectie van de medezeggenschap op de realisatie van het  

  plan en de betrokkenheid van belanghebbenden en de 

  facilitering van de medezeggenschap.
3) ho: brief d.d. 14-10-2019 met briefnr. 7889752
4) ho: brief d.d. 1 juli 2021 met briefnr. 28398454

  wo: brief d.d. 1 juli 2021 met briefnr. 28396141

3. Visie en besturing  

3.1 Visie

3.1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie)

3.1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de 

 belangrijkste producten/diensten

  

3.2 Besturing

3.2.1 Juridische structuur

3.2.2 Interne organisatiestructuur

3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

3.2.4 Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 (overheidsprioriteiten)

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’

verplicht
po vo mbo ho
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  ✓ 

  ✓ 

  ✓ 

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

   ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

   

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

   

verwijzing
regelgeving

RJO art. 4 lid 6 2)

RJO art. 4 lid 6 2)

RJO art. 4 lid 6 2)

RJO art. 4 lid 6 1)

RJO art. 4 lid 6 3)

RJO art. 4 lid 6 3)

RJO art. 4 lid 6 3)

RJO art. 4 lid 6 3)

RJO art. 4 lid 6 3)

RJO art. 4 lid 6 3)

RJO art. 3 - f1 4)

RJO art. 3 - f1 4)

RJO art. 3 - f1 

RJO art 3-l1

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 400.108

RJ 660.514 1)

RJ 400.113-135
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3.2.6 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de 

 rechtspersoon of de daaronder ressorterende instellingen 

 aangesloten zijn en van de verbonden partijen 

3.2.7 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, 

 waaronder samenwerkingsverbanden

3.2.8 Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en  

 hun betaalde en onbetaalde (neven)functies 

  

3.3 Naleving branchecode

3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance

3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt

3.3.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en een toelichting  

 daarop

3.3.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld

  

3.4 Verslag toezichthoudend orgaan

 Het verdient de voorkeur om een separaat verslag van het 

 toezichthoudend orgaan toe te voegen en in het bestuursverslag  

 hiernaar te verwijzen

3.5 Omgeving

3.5.1 Afhandeling van klachten

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het 

 afgelopen jaar m.b.t. internationalisering

3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

 internationalisering

  

4. Risicomanagement  

4.1 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

 In deze paragraaf  worden de voornaamste risico’s en 

 onzekerheden beschreven, waarbij vijf aandachtsgebieden 

 worden onderscheiden:

 - Strategie 

 - Operationele acitiviteiten

 - Financiële positie

 - Financiële verslaggeving

 - Wet- en regelgeving

Vervolg Checklist bestuursverslag
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RJ 660.514  1)

Code goed bestuur
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Div. onderwijswetten

Div. onderwijswetten

RJ 660.516

RJ 660.514 1)

BW 2:391

BW 2:391

RJO bijlage 3
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regelgeving

RJO bijlage 3

RJ 660.514 1)

BW 2:391

RJ 660.514 1)

RJO art. 4 lid 3    

RJ 660.518

BW 2:391

RJ 400.109

RJO art. 3 lid f2

RJ 400.109

RJ 400.109

RJ 400.109

RJ 400.109

RJ 400.109

BW 2: 391 lid 3 

RJ 400.111

  2)

RJ 660.514 1)

BW 2:391

RJ 660.514 1)

4.2 Risicoprofiel

 Rapportage over de aanwezigheid en werking van het interne  

 risicobeheersings- en controlesysteem

  

5 Bedrijfsvoering  

5.1 Bedrijfsvoering

5.1.1 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

5.1.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar m.b.t. personeel

5.1.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

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

 van het college van bestuur, conform het voorgeschreven format

5.1.5 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar betreffende de huisvesting

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

 - Indien het publieke eigen vermogen in een boekjaar boven de  

  signaleringswaarde uitkomt, dient een toelichting hierop 

  opgenomen te worden. 

5.1.7 Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten (vergelijking  

 met voorgaand jaar)

5.1.8 Toelichting op het resultaat en wat daaraan heeft bijgedragen

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

 begroting

5.1.10 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het  

 boekjaar en de verwachte toekomstige investeringen 

5.1.11 Toelichting op kasstromen en financiering

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

5.1.13 In control statement (facultatief voor alle sectoren)

5.1.14 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

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

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

5.2.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het 

 afgelopen jaar

5.2.2 Onderwijsprestaties
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5.2.3 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

5.2.4 Informatie over de toegankelijkheid en het  toelatingsbeleid

5.2.5 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van 

 onderzoek en ontwikkeling

 NB Indien sprake is van een geconsolideerde jaarrekening wordt 
  het bestuursverslag zo gespecificeerd dat in ieder geval inzicht 
  ontstaat in de onderscheiden posten op het niveau van elk 
  afzonderlijk bevoegd gezag, waarbij voor de bepaling van de 
  operationele segmenten aansluiting wordt gezocht bij het 
  bedrijfsproces, zoals de te onderscheiden onderwijssectoren en 
  overige activiteiten op het nvieau van elk afzonderlijk bevoegd  
  gezag.

5.3 Duurzaamheid

5.3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen  

 jaar m.b.t. duurzaamheid

  

6. Risicomanagement  

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein

6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het  

boekjaar en de toekomstige investeringen 

6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid

6.2 Continuïteitsparagraaf:

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

 - Personele bezetting in FTE, onderverdeeld in management/ 

  directie, onderwijzend personeel en overige medewerkers

 - Leerlingen- c.q. studentenaantallen

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

  studentenaantallen en personele bezetting

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

 - Balans

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

  financieringsstructuur, het huisvestingsbeleid (eigendom en  

  huur, doordecentralisatie, voorgenomen bouwprojecten, 

  financiering), contractiviteiten en derde geldstroomactiviteiten   

  en mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen

Vervolg Checklist bestuursverslag
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verplicht
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verwijzing
regelgeving

RJO bijlage 3

RJO bijlage 3

RJO art. 4 lid 4 

RJO art. 4 lid 4

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

 - Staat van baten en lasten

 - Toelichting op de verwachte ontwikkelingen in de staat van  

  baten en lasten; de financiële gevolgen van verwachte leer-

  lingenaantallen /studentenaantallen incl. afstemming in de  

  regio, de personele bezetting, huisvesting, contractactiviteiten  

  en overige aspecten

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

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

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

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

1)  Wanneer de onderwijsinstelling in meer dan één onderwijs 
   sector activiteiten ontplooit, dient de informatie ingevolge 
   RJ 660.514 in het bestuursverslag te worden gesegmenteerd  
   naar operationele segmenten

2)  Facultatief voor alle sectoren
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Checklist verslag 
toezichthoudend orgaan
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1. Verantwoording wettelijke taken  

1.1 Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch meerjarenplan

1.2 Naleving wettelijke voorschriften

1.3 Omgang met code goed bestuur en afwijkingen daarvan

1.4 Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen

1.5 Benoeming externe accountant

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

 schorsing, vaststelling beloning)

1.7 Evaluatie van het uitvoerend bestuur

  

2. Verantwoording op grond van de code goed bestuur

2.1 Inrichting toezichthoudende orgaan:

 - Welk orgaan is het toezichthoudend orgaan?

 - Wie maakt deel uit van het toezichthoudend orgaan?

 - Wie heeft welke taken?

 - Wat is de werkwijze?

 - Vergoedingsregeling  

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

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

 hiermee is omgegaan

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

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

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

 te vinden onder leiding van een externe voorzitter

2.6 Samenstelling commissies, aantal vergaderingen en de belangrijkste 

 onderwerpen die aan de orde geweest zijn

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

2.8 Bevindingen inzake het toezicht op de horizontale dialoog

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

 aan de doelstellingen van de organisatie en van de strategische samenwerking  

 met andere kennisinstellingen, bedrijven en overige instellingen

2.10 Goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement

2.11 Goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling

2.12 Toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg

2.13 Hoofdlijnen van het remuneratierapport betreffende de bezoldiging 

 van de bestuurders

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

 rondom de jaarlijkse accountantscontrole is verlopen

2.15 Bij vermenging van een bestuursfunctie met een toezichthoudende functie bij  

 een andere onderwijssector wordt door het intern toezicht orgaan hierover   

 verantwoording afgelegd 

        verplicht
po vo mbo hbo wo

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

✓ ✓ ✓ ✓  ✓

   ✓  

✓ ✓  ✓

✓ ✓             1)

✓ ✓    ✓

   ✓  

   ✓  ✓

   ✓  

   ✓  

     ✓

     ✓

     ✓

     ✓

 ✓

✓ ✓

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



WWW.ONDERWIJSACCOUNTANT.NL

| Kantoor Alphen aan den Rijn
Leidse Schouw 2, 2408 AE  Alphen aan den Rijn
T (0172) 55 40 06
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl

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

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

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

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

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

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

Een frisse kĳ k op cĳ fers.


