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‘Goed bestuur’ staat hoog in het vaandel van de PO-Raad. Niet alleen 
omwille van de kwaliteit van het bestuur zelf, maar vooral omdat goed 
bestuur bijdraagt aan goed onderwijs.

Om besturen de helpende hand te bieden bij het werken aan goed 
bestuur organiseert de PO-Raad allerlei activiteiten en worden 
handreikingen en brochures uitgebracht. De PO-Raad richt zich daarbij 
niet alleen op bestuurders, maar ook op interne toezichthouders.

Binnen de PO-sector leeft het besef dat goed bestuur condities 
schept om te komen tot goed onderwijs. Goed bestuur maakt het ook 
mogelijk om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van dat 
onderwijs en de wijze waarop de inzet van mensen en middelen die 
kwaliteit moet handhaven. In de Code Goed Bestuur zijn juist daarom Code Goed Bestuur zijn juist daarom Code Goed Bestuur
allerlei bepalingen opgenomen die inhoud geven aan goed bestuur en 
de wijze waarop het bestuur verantwoording aflegt.

Schoolbesturen en interne toezichtsorganen zijn er namens het 
bevoegd gezag in ieder geval verantwoordelijk voor dat ieder kind 
het best mogelijke onderwijs krijgt en dat de scholen adequate 
opbrengsten realiseren. Dat is de belangrijkste opdracht. Medewerkers 
en middelen worden ingezet om die opdracht te bereiken. Het is zaak 
dat die medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat de 
inzet of het aanhouden van financiële middelen aantoonbaar bijdraagt 

Voorwoord
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aan goed onderwijs en een daaraan dienstbaar, succesvol voortbestaan 
van de onderwijsinstelling. In de Code Goed Bestuur wordt voor dit alles Code Goed Bestuur wordt voor dit alles Code Goed Bestuur
uitdrukkelijk aandacht gevraagd.

De brochure Kapitaal en vermogen aan het werk biedt bestuurders en Kapitaal en vermogen aan het werk biedt bestuurders en Kapitaal en vermogen aan het werk
interne toezichthouders houvast bij het analyseren en beoordelen 
van de omvang, samenstelling en noodzakelijkheid van het binnen de 
onderwijsinstelling werkzame vermogen. Ook vermogen dient immers 
op een effectieve en verantwoorde wijze te worden ingezet voor de 
realisatie van goed onderwijs.
Een doordachte analyse en beoordeling maken het beter mogelijk om 
een meerjarig en consistent vermogensbeleid te voeren en draagt bij 
aan een constructieve dialoog met externe toezichthouders. Ook het 
intern toezicht en de Inspectie van het Onderwijs ziet immers erop 
toe dat het door schoolbesturen aangehouden vermogen in redelijke 
verhouding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering en 
dat de bekostiging doelmatig wordt besteed.

In Kapitaal en vermogen aan het werk staat vooral de financiële Kapitaal en vermogen aan het werk staat vooral de financiële Kapitaal en vermogen aan het werk
beoordeling van het vermogen centraal en wordt uitgelegd waarom bij 
dit alles het begrip kapitaal het vertrekpunt vormt.
Financiële oordelen gaan ook in het onderwijs soms ongewild 
domineren. Deze oordelen hebben zeker hun waarde, maar het 
financiële domein blijft dienstbaar aan onderwijs. In de brochure reikt 
de PO-Raad daarom een houvast aan om vanuit kapitaalsperspectief 
de financiële kwaliteiten en noodzakelijkheden van vermogen te 
beoordelen. De brochure nodigt uit om van een meer algemene 
financiële beoordeling te komen tot een oordeel dat financieel hout 
snijdt, en tegelijkertijd rekening houdt met de doelen van uw scholen.

In de brochure wordt regelmatig verwezen naar de PO-Raad uitgave 
Verantwoording van financiën, een handreiking. Deze beknopte uitgave 
en het bijbehorende rekenmodel blijven van belang. Het rekenmodel 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat na invoer van financiële gegevens alle 
relevante kapitaals- en vermogenskengetallen worden berekend en in 
overzichtelijke werkbladen worden samengevat. De brochure Kapitaal 
en vermogen aan het werk geeft achtergronden bij die kengetallen en vermogen aan het werk geeft achtergronden bij die kengetallen en vermogen aan het werk
en plaatst de uitkomsten zoveel mogelijk in een samenhangend 
perspectief. De brochure reikt feiten en meningen aan en stimuleert 
bestuurders en toezichthouders om met een eigen, maar ook voor 
anderen te doorgronden vermogensbeleid te komen. Heldere 
uitspraken over de wijze waarop en in welke omvang vermogen een rol 
speelt bij goed onderwijs, dat is de insteek van deze brochure.speelt bij goed onderwijs, dat is de insteek van deze brochure.
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Leeswijzer

Wat vindt u in dit boek? Hier vindt u een korte inhouds-

beschrijving van de onderdelen van het boek, zodat 

u eenvoudig uw weg kunt vinden.

 Hoofdstuk 1 beschrijft de functies die kapitaal en vermogen binnen 
een onderwijsinstelling hebben, behandelt de kapitalisatiefactor en 
introduceert het centrale begrip Financiële ruimte.
 Hoofdstuk 2 gaat in op de behoefte aan materiële vaste activa en legt 
uit hoe men de omvang van deze kapitaalsbehoefte kan bepalen.
 Hoofdstuk 3 legt uit waarom ook de lopende bedrijfsvoering continu 
om liquiditeiten vraagt.
 Hoofdstuk 4 gaat in op de rol die financiële buffers spelen bij de 
opvang van tegenvallers.
 Hoofdstuk 5 biedt houvast bij een integrale analyse van het aanwezige 
vermogen en kapitaal.
 Hoofdstuk 6 geeft commentaar op mogelijke uitkomsten van de 
analyse, plaats deze in een zinvol verband en geeft tips voor reacties 
op geconstateerde onevenwichtigheden.
 Hoofdstuk 7 maakt duidelijk op welke wijze men jaarlijks 
verantwoording af kan leggen over de noodzaak, omvang en 
samenstelling van kapitaal en vermogen.

Noot voor de lezer
De begrippen kapitaal en vermogen worden in het dagelijkse 
taalgebruik soms als synoniemen gebruikt. We houden ons in deze 
brochure echter aan de definities in de belangrijkste publicaties en 
rapporten over vermogen binnen onderwijssector. Kapitaal verwijst in 
die publicaties naar de som van bezittingen. Vermogen verwijst naar de 
wijze waarop die bezittingen zijn gefinancierd, namelijk met eigen of 
vreemd vermogen. In geen geval moet kapitaal of vermogen worden 
beschouwd als een synoniem voor liquide middelen.
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1.1 Inleiding
Het rapport van de commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen
stelt het begrip Kapitaal centraal en geeft daarvoor ook goede 
redenen. Iedere onderwijsinstelling heeft bezittingen (kapitaal) 
nodig en doet er verstandig aan om de omvang en samenstelling 
van die bezittingen van tijd tot tijd te beoordelen. Die omvang en 
samenstelling moet passen bij wat het schoolbestuur nodig heeft 
voor het bereiken van haar strategische doelen en een succesvol 
voortbestaan van de onderwijsinstelling. Houdt men te veel 
bezittingen1 (kapitaal) aan, dan gaat dat ten koste van de mogelijkheid 
om verkregen middelen anders en met meer onderwijskundige 
waarde in te zetten. Houdt men te weinig bezittingen aan of laat 
de samenstelling van de bezittingen te wensen over, dan kan dit 
belangrijke onderwijsprocessen verstoren of maken dat de organisatie 
het op enig moment zonder toereikende buffers moet stellen. 

Vermogen speelt bij dit alles een passieve rol. Het zorgt ervoor dat 
bezittingen kunnen worden aangehouden en is dan ook per definitie 
in evenwicht met dat kapitaal. De vraag of een schoolbestuur te weinig 
of te veel vermogen heeft, kan echter alleen beantwoord worden 
door te kijken naar het kapitaal. Passen de bezittingen bij de ambities 

en het risicoprofiel van het schoolbestuur, dan is ook de omvang 
van het vermogen passend. Passen de bezittingen qua omvang of 
samenstelling echter niet, dan is het tijd om veranderingen aan te 
brengen in die bezittingen en waar nodig ook in het vermogen dat die 
bezittingen mogelijk maakt.

1.2 Omvang kapitaal en invloed op financiële ruimte
Onderwijsprocessen, strategische ambities en de noodzaak om iets 
achter de hand te hebben voor tegenvallers; dit alles maakt dat een 
schoolbestuur bezittingen nodig heeft. Het gaat daarbij om goederen 
(vaste activa), maar ook om bezittingen in de vorm van geld (kas- 
en banktegoeden) of bezittingen die snel in geld kunnen worden 
omgezet (vorderingen). Soms gaat het om bezittingen waaraan geheel 
eigen keuzes ten grondslag liggen; in weer andere gevallen gaat 
om bezittingen die tot op zekere hoogte als onvermijdelijk moeten 
worden beschouwd. Een voorbeeld van die laatste bezittingen zijn de 
vorderingen.

Het zou natuurlijk prettig zijn wanneer het schoolbestuur van alle 
subsidiegevers, OCW en ouders onmiddellijk boter bij de vis ontvangt, 
maar de realiteit leert dan men soms enige tijd op dat geld moet 

1 Het kapitaal van het schoolbestuur
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van een bijdrage aan goed onderwijs en het succesvol voortbestaan 
van de instelling.

Werkelijk aanwezig kapitaal  - benodigd kapitaal2

= Financiële ruimte

Overigens is het omgekeerde natuurlijk ook mogelijk. Er zijn 
schoolbesturen die te weinig investeren in vaste activa of (in 
vergelijking met bijvoorbeeld hun risicoprofiel) te weinig liquide 
middelen aanhouden. Het werkelijk aanwezige kapitaal is dan lager 
dan wenselijk is.
De financiële ruimte is in die gevallen negatief en men zal middelen 
aan andere bestemmingen moeten onttrekken om dat kapitaal alsnog 
op het juiste niveau te brengen.

1.3 Samenstelling kapitaal en functies kapitaal
De omvang van het werkelijk aanwezige kapitaal is vrij eenvoudig vast 
te stellen. Een blik op de balans volstaat. De omvang van het feitelijk 
benodigde kapitaal laat zich echter wat moeilijker vaststellen. Voor 
een goede onderbouwing van dat benodigde kapitaal is het in ieder 
geval verstandig om de verschillende soorten bezittingen afzonderlijk 
te beschouwen en op hun specifieke functie te beoordelen. Kennis van 
die functie maakt het eenvoudiger om na te gaan of de omvang van 
het kapitaal ook past bij die functie.

wachten en het tot die tijd moet doen met een vordering op deze 
partijen.

Kapitaalszijde van een balans (= activa zijde), vereenvoudigde weergave

Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal kapitaal = totaal activa  

De balans die jaarlijks wordt opgesteld en wordt beoordeeld door de 
accountant maakt in één oogopslag duidelijk wat op de balansdatum 
de daadwerkelijke omvang en samenstelling van het kapitaal is. De 
accountant ziet erop toe dat deze balans een getrouw beeld geeft van 
de waarde en samenstelling van deze bezittingen.

Het schoolbestuur moet erop toezien dat de omvang van het kapitaal 
past bij wat het onderwijs en het succesvol voortbestaan van de 
organisatie nodig heeft. Onnodige investeringen, het aanhouden van 
te veel liquide middelen of onnodig laten aangroeien van vorderingen; 
dit alles doet de omvang van het kapitaal toenemen en dat gaat direct 
of indirect ten koste van de mogelijkheden om met de verkregen 
middelen iets anders te doen. Wanneer de omvang van de bezittingen 
groter is dan wat vanuit normale behoeften kan worden verklaard, dan 
gaat in deze omvang een financiële ruimte schuil die beter aan andere 
zaken kan worden besteed.

Een instelling die zonder enige onderbouwing te veel liquide middelen 
aanhoudt, bijvoorbeeld omdat men denkt dat allerlei tegenvallers zich 
wellicht tegelijkertijd voor zullen doen, legt ten onrechte liquiditeit 
(geld) vast. De omvang van dit beslag is echter niet onderbouwd en 
het aanwezige kapitaal dient niet langer het juiste doel: het leveren 
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Onderwijsinstellingen die al wat langer bestaan hebben natuurlijk al 
werkende een aanzienlijke hoeveelheid goederen via investeringen 
en eerste inrichtingen verkregen. Het zal terugkijkend niet altijd 
even duidelijk zijn welke motieven aan een specifieke investering 
ten grondslag lagen. In dat opzicht is een belangrijk deel van 
goederen voorlopig nog een gegeven. Bij latere vervangings- en/
of uitbreidingsinvesteringen is het natuurlijk wel zaak om kritisch na 
te gaan wat deze investeringen bijdragen aan onderwijs en of zij op 
basis van die afweging als normaal en noodzakelijk mogen worden 
beschouwd.

Meerjareninvesteringsplannen en meerjarenbegrotingen helpen bij 
het tijdig voorzien van investeringen en het beoordelen van hun 
aanvaardbaarheid. Ze brengen toekomstige kapitaalsbehoeften in 
beeld en ze maken het juist daardoor mogelijk om de omvang van 
kapitaal kritisch te beschouwen. Meerjareninvesteringsplannen 
zijn als het goed is gebaseerd op toekomstige ambities en 
behoeften, maar vinden hun fundament ook in reeds aanwezige 
goederen. Deze goederen zullen namelijk na het verstrijken van hun 
economische levensduur in aanmerking komen voor vervanging, 
althans wanneer hun noodzaak opnieuw is getoetst en vastgesteld. 
Onderwijsinstellingen waren echter in het verleden niet verplicht 
om aangeschafte vaste activa op hun balans te zetten en hierop af te 
schrijven. Dit maakt dat de huidige balans niet in alle gevallen een 
volledig beeld geven van de werkelijke aanwezige goederen en hun 
huidige waarde. In hoofdstuk 2 wordt aan dit probleem extra aandacht 
besteed en wordt duidelijk gemaakt hoe een schoolbestuur ook in 
deze gevallen tot een zinvolle voorspelling van de (toekomstige) 
behoefte aan kapitaal in de vorm van vaste activa kan komen.

Kapitaal in de vorm van duurzame3 goederen

Kapitaalszijde van een  balans (= activa zijde), vereenvoudigde weergave

Vaste activa = kapitaal in de vorm
van duurzame goederen
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal kapitaal = totaal activa

Sommige goederen zijn nodig voor het goed kunnen geven van 
onderwijs. Het gaat hierbij om duurzame bezittingen (materiële vaste 
activa) als schoolmeubilair, onderwijsleermiddelen, ICT, etc.). Hoeveel 
kapitaal in de vorm van dergelijke goederen een schoolbestuur nodig 
heeft, is afhankelijk van de strategische (beleids)plannen binnen het 
schoolbestuur. Een onderwijsinstelling waar vooral klassikaal onderwijs 
wordt gegeven, heeft wellicht minder ICT-middelen nodig dan een 
onderwijsinstelling waarbij de scholen hebben gekozen hebben voor 
een meer digitale leeromgeving.

Welke goederen noodzakelijk zijn voor het geven van goed onderwijs, 
bepaald het schoolbestuur dus zelf. Bij het vaststellen van de 
benodigde goederen (kapitaalsbehoefte) staan daarom de volgende 
vragen centraal:

·  Welke vaste activa heeft de onderwijsinstelling nodig om op 
effectieve en efficiënte wijze de gestelde (onderwijs)doelen te 
realiseren en de gewenste onderwijsresultaten te behalen?

·  En wat is de financiële uitkomst van de optelsom van al deze 
goederen?
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middelen maken de uitvoering van deze transacties mogelijk en 
vervullen dus de zogeheten transactiefunctie. Hoofdstuk 3 gaat in op 
deze transactiefunctie en geeft aan dat goed management kan maken 
dat hiervoor benodigde hoeveelheid liquide middelen zoveel mogelijk 
beperkt blijft.

Onderwijsinstellingen krijgen ook te maken met financiële tegenvallers 
die niet of niet snel genoeg binnen de lopende exploitatie kunnen 
worden opgevangen. Ook in die gevallen kan kapitaal in de vorm 
van geld (of snel in geld omzetbare, andere vlottende activa) helpen 
om deze tegenvallers af te dekken. Liquide middelen vervullen 
dan een zogeheten (risico)bufferfunctie. Hoofdstuk 4 besteedt 
aandacht aan deze functie en geeft aan welke rol risicomanagement 
en risicobeheersing speelt bij het waar mogelijk zoveel mogelijk 
verkleinen van de behoefte aan dergelijke buffers. Ook hier geldt 
immers dat de omvang van het kapitaal in de vorm van liquiditeiten 
moet passen bij het risicoprofiel van de instelling en een normaal te 
achten niveau van risicobeheersing. Alleen dan is de behoefte aan dit 
“bufferkapitaal” onderbouwd.

1.4 Omvang en samenstelling financiële ruimte
Een beoordeling van het aanwezig kapitaal start altijd met een 
kritische blik op de functies die dit kapitaal vervult.
1.  Eerst gaat een schoolbestuur na wat in het geval van hun specifieke 

onderwijsinstelling en uitgaande van een normaal kwaliteitsniveau 
van management en risicobeheersing nodig zou zijn voor het goed 
vervullen van ieder van deze functies4.

2.  De optelsom van het voor ieder van deze functies benodigde 
kapitaal vormt de totale, als normaal te beschouwen 
kapitaalsbehoefte.

3.  Dit benodigde kapitaal wordt vervolgens vergeleken met het 
werkelijk aanwezige kapitaal en hierdoor wordt duidelijk wat de 

Kapitaal in de vorm van liquiditeiten of snel in liquide middelen
om te zetten bezittingen

Vaste activa
Vorderingen (en voorraden)
Liquide middelen
Totaal kapitaal = totaal activa

Duurzame goederen worden in de balans vaste activa genoemd. 
De toevoeging vast maakt duidelijk dat ze bedoeld zijn om de vast maakt duidelijk dat ze bedoeld zijn om de vast
onderwijsinstelling meerjarig te dienen en niet zonder consequenties 
kunnen worden omgezet in een andere vorm. Het afstoten van deze 
goederen is natuurlijk mogelijk en in dat geval worden deze goederen 
omgezet in liquide middelen. In dergelijke gevallen zal overigens de 
boekwaarde van deze goederen vaak hoger zijn dan hun opbrengst bij 
afstoting en wordt een verlies geleden.

Naast vaste activa staan op een balans ook zogeheten vlottende activa. 
Deze vlottende activa bestaan uit vorderingen, voorraden en liquide 
middelen en met de toevoeging vlottend wordt duidelijk gemaakt 
dat deze bezittingen of al in liquide vorm aanwezig zijn of binnen 
afzienbare termijn alsnog en zonder al te veel problemen in liquide 
middelen kunnen worden omgezet. Hun liquide vorm maakt dat deze 
middelen voor allerlei doelen kunnen worden aangewend. Met liquide 
middelen kan een schoolbestuur bijvoorbeeld financiële tegenvallers 
opvangen en allerlei transacties en investeringen (voor)financieren.

Binnen een onderwijsinstelling ontstaan voortdurend (tijdelijke) 
verschillen tussen ontvangsten en uitgaven. Het proces moet echter 
altijd doorgang kunnen vinden en er moet voldoende geld zijn om alle 
lopende (dagelijkse) transacties te financieren, voor zover deze nog 
niet uit overeenkomstige ontvangsten kunnen worden gedekt. Liquide 
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en verantwoording vraagt. Blijkt ook na een verdere analyse en een 
grondige blik op de toekomst dat het kapitaal langdurig groter is dan 
vanuit de behoeften aan materiële vaste activa, transactieliquiditeit 
en bufferliquiditeit kan worden verklaard, dan wordt het tijd om de 
ruimte te gaan benutten voor andere doelen. De ruimte verdient een 
aanwending die de kwaliteit van onderwijs en onderwijsopbrengsten 
beter dient.

Wanneer het werkelijk aanwezige kapitaal kleiner is dan het benodigde 
kapitaal kunnen niet alle functies naar behoren worden vervuld en 
ontstaan er binnen afzienbare termijn problemen. Het schoolbestuur 
zal dan ook extra vermogen6 moeten vormen en/of aantrekken om 
alsnog aan de kapitaalsbehoefte te kunnen voldoen.

De uitkomst van de vergelijking aanwezig kapitaal – benodigd kapitaal 
is dus het vertrekpunt van een zinvolle reflectie op de kapitaalspositie 
en zorgt ervoor dat het bestuur wordt uitgenodigd om het antwoord 
te geven op de onderstaande vragen:

1.  Op welke wijze en binnen welke termijn wordt een (te) positieve 
financiële ruimte7 afgebouwd?

  Hoe komt het schoolbestuur hierbij tot een keuze voor één of meer 
aanwendingsrichtingen c.q. hoe dragen juist die investeringen/extra 
uitgaven bij aan een nog betere realisatie van vastgestelde doelen 
en te bereiken leerresultaten?

2.  Op welke wijze en binnen welke termijn wordt een (te) negatieve 
financiële ruimte8 naar een aanvaardbaar niveau gebracht? 
Welke invloed verwacht het schoolbestuur van de hiervoor 
noodzakelijke maatregelen op de vastgestelde doelen en te behalen 
leerresultaten? En hoe borgt het schoolbestuur dat deze toch 
worden behaald?

financiële ruimte is.
4.  Over de eventuele noodzaak van een positieve financiële ruimte 

wordt door het bestuur verantwoording afgelegd en daarbij 
wordt tevens aangegeven of deze ruimte in de nabije toekomst 
alsnog wordt benut voor investeringen in onderwijskwaliteit en 
onderwijsopbrengsten. Bij een financiële ruimte die nihil of zelfs 
negatief is, zet het schoolbestuur deze uitkomst in het juiste 
perspectief door ook de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit te 
bezien en vervolgens aan te geven wat hun eindoordeel is over 
de financiële situatie en of en op welke wijze en in welk tempo de 
financiële positie naar een meer aanvaardbaar niveau moet worden 
gebracht.

Werkelijk aanwezig kapitaal
minus Benodigde  omvang kapitaal  ( = kapitaalsbehoefte)

- Benodigd kapitaal in de vorm van goederen
-  Benodigd kapitaal in de vorm van liquide middelen of 
snel in geld omzetbare andere, vlottende activa

= Financiële ruimte

Financiële ruimte5 verwijst naar de mogelijkheid om op korte of 
middellange termijn een deel van het bezit niet langer aan te houden 
en waar nodig alsnog om te zetten in liquiditeiten zodat deze 
daarna kunnen worden gebruikt voor de dekking van extra uitgaven. 
Uitgaven die bijvoorbeeld gericht zijn op een verdere versterking van 
onderwijskwaliteit en het verhogen van onderwijsopbrengsten.

Wanneer het werkelijke kapitaal groter is dan het benodigde kapitaal, 
houdt de instelling te veel bezittingen aan. Het terugbrengen van 
de omvang van deze bezittingen geeft ruimte om een deel van dat 
kapitaal anders in te zetten en niet langer aan te houden. Bij een 
positieve uitkomst is er dus sprake van een ruimte die om aandacht 
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Een schoolbestuur doet er verstandig aan om niet alleen na te 
denken over een als normaal te beschouwen kapitaalsbehoefte en 
de daarbij behorende vermogensomvang, maar ook stil te staan 
bij wat binnen dat vermogen een wenselijke verhouding is tussen 
eigen en vreemd vermogen. Die verhouding is namelijk van invloed 
op de vermogenskosten, de financiële onafhankelijkheid en de 
continuïteitskansen van de onderwijsinstelling

Vermogen maakt het financieren van alle noodzakelijk geachte 
bezittingen mogelijk. Kapitaal (de bezittingen) en vermogen 
vormen wat dat betreft de twee kanten van één medaille. Als de 
kapitaalsbehoefte van een schoolbestuur hoger is dan het aanwezige 
vermogen, dan zal het schoolbestuur de extra kapitaalsbehoefte 
moeten financieren met eigen vermogen dan wel vreemd vermogen.
Het eigen vermogen en vreemd vermogen, de passivazijde van de 

Het gaat erbij dit alles natuurlijk wel om dat de berekende financiële 
ruimte geen toevalligheid is maar rust op een meerjarige inventarisatie 
van kapitaal en kapitaalsbehoefte.
Een goed kapitaals- en vermogensbeleid kan het nu eenmaal niet 
stellen zonder goede meerjarige begrotingen van investeringen 
en exploitatieresultaten. Verder is het ook van belang om andere 
kengetallen bij de analyse en de keuze van maatregelen te betrokken 
(zie hoofdstuk 5 en 6).

Verder is niet alleen de omvang van de financiële ruimte van belang, 
maar ook de samenstelling van die ruimte. Is er ruimte omdat het 
schoolbestuur veel te veel middelen heeft vastgelegd in vaste activa 
of is er ruimte omdat het schoolbestuur veel te veel liquiditeiten 
aanhoudt?

Het antwoord op dergelijke vragen bepaalt of de financiële ruimte 
daadwerkelijk snel benut kan worden voor alternatieve aanwendingen. 
In de hoofdstukken 5 en 6 wordt daarom ook aan de samenstelling van 
kapitaal (en vermogen) aandacht besteed.

1.5 De rol van vermogen
De activazijde van een balans toont de huidige bezittingen van 
het schoolbestuur. De passivazijde van de balans geeft aan hoe die 
bezittingen zijn gefinancierd. Ze komen immers niet gratis uit de lucht 
vallen. Het verwerven en aanhouden van kapitaal vraagt nu eenmaal 
om vermogen; vermogen dat zelf is gevormd (eigen vermogen) of dat 
van derden is verkregen (vreemd vermogen).
Bij het vaststellen van de financiële ruimte speelt het vermogen als 
zodanig geen directe rol en blijft het onderscheid tussen eigen en 
vreemd vermogen buiten beschouwing. Toch verdient dit onderscheid 
wel degelijk aandacht.

Activa (= kapitaal)

Weerspiegelt de waarde van  alle 
bezittingen (geld en goederen). 
Deze bezittingen c.q. dit kapitaal,  
zijn het gevolg van beleidskeuzes 
of moeten worden beschouwd als 
onvermijdelijk en voortkomend uit 
het geheel van activiteiten binnen 
de onderwijsinstelling.

Passiva (= vermogen)

Weerspiegelt de wijze waarop 
de onderwijsinstelling de huidig 
aanwezige bezittingen heeft 
 gefinancierd: met eigen vermogen, 
dan wel vreemd vermogen

Balans
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Kapitalisatie en Kapitalisatiefactor en kent juist aan deze begrippen een Kapitalisatiefactor en kent juist aan deze begrippen een Kapitalisatiefactor
centrale plaats toe.

Ook in het toetsingskader Financiële verantwoording van de PO-Raad 
is volop aandacht voor de kapitaalsbehoefte van instellingen ( en 
de daarmee samenhangende vermogensbehoefte). De PO-Raad wil 
besturen uitnodigen om niet te veel te gaan leunen op kengetallen en 
algemene signaleringsgrenzen. Een goed onderbouwd kapitaals- en 
vermogensbeleid vraagt om maatwerk en een instelling-specifieke 
berekening van financiële ruimte heeft dan ook de voorkeur. Bij het 
waar nodig aanpassen van een te omvangrijke of tekortschietende 
financiële ruimte komt echter kennis van alle door de commissie Don 
aangedragen kengetallen zeker van pas.

Voor het evalueren het financieel beleid van de organisatie 
in het algemeen heeft de Commissie Vermogensbeheer 
Onderwijsinstellingen het navolgende beoordelingskader 
aangedragen.

  Formule: Onder- Boven-  Formule: Onder- Boven-
   grens: grens:   grens: grens:
Vermogensbeheer
a. Solvabiliteit Eigen vermogen / totaal
  vermogen 20% geen
b. Kapitalisatiefactor (Totaal Kapitaal9 – Gebouwen
  & Terreinen) / Totale baten geen 35-60%10

Budgetbeheer   
a. Liquiditeit Vlottende activa / Kort-
  lopende schulden 0,5 1,5
b. Rentabiliteit Exploitatieresultaat / Totale
  baten 0% 5%

balans, speelt dus een secundaire, beter gezegd een “dienende rol”.
Het (eigen) vermogen moet het verwezenlijken van onderwijskundige 
doelen (en daarbij benodigde kapitaal) mogelijk maken. Deze 
dienende rol kent echter zijn grenzen: in het kader van de continuïteit 
en onafhankelijkheid van de organisatie, is het van belang dat 
het eigen vermogen van een schoolbestuur niet te laag wordt ten 
opzichte van het vreemd vermogen. Aan dat vreemde vermogen 
(schulden) kleven immers maar al te vaak aanzienlijke rente- en 
aflossingsverplichtingen. Dergelijke verplichtingen en het gegeven 
dat schuldeisers invloed gaan uitoefenen op de onderwijsinstellingen, 
maken dat dit middel soms erger is dan de kwaal

Het is daarom belangrijk dat men bij het beïnvloeden van de financiële 
ruimte ook oog heeft voor de rol die vermogen bij dit alles speelt en 
wat ook op de langere termijn gezien werkbare verhoudingen zijn 
tussen eigen en vreemd vermogen. Het gaat dan solvabiliteit en dit 
begrip krijgt extra aandacht in het hoofdstuk 5.

1.6 Kengetallen en signaleringsgrenzen

1.6.1 Beoordelingskader commissie Don
De commissie Don heeft in zijn rapport over het financieel 
beleid van onderwijsinstellingen gepleit voor het toepassen van 
een samenhangend kader voor het beoordelen van kapitaals- 
en vermogensposities. Dit kader reikt het kengetallen en 
signaleringsgrenzen aan die houvast bieden bij het beoordelen van 
die posities. Sommige kengetallen zijn vertrouwd omdat deze reeds 
langer een rol spelen binnen het onderwijs. Solvabiliteit, liquiditeit 
en rentabiliteit zijn reeds voor veel bestuurders bekende begrippen. 
De commissie Don vindt echter dat deze kengetallen niet toereikend 
zijn, juist omdat bij dit deze begrippen kapitaal en kapitaalsbehoefte 
niet centraal staan. De commissie introduceert daarom de begrippen 

  KAPITAAL EN VERMOGEN AAN HET WERK – BOUWSTENEN VOOR BELEID16



De in dit kader vastgestelde signaleringsgrenzen voor de 
kapitalisatiefactor zijn dan ook bedoeld om schoolbesturen te wijzen 
op een opvallend grote (of op opvallend kleine) omvang van hun 
bezittingen (kapitaal) en de consequenties die dit heeft of zou moeten 
hebben voor de omvang van het aan te houden vermogen.

Er is veel kritiek op de kapitalisatiefactor en de daarbij horende 
signaleringsgrens zoals deze (in eerste instantie) wordt voorgesteld 
in het rapport van de commissie Don. Critici waarschuwen (terecht) 
voor al een rigide toepassing van deze kapitalisatiefactor en de 
signaleringsgrens en kennen aan die grens geen absolute waarde 
toe. De omvang van het op een balans getoonde kapitaal kan van 
balansmoment tot balansmoment ingrijpende, maar toevallige 
veranderingen ondergaan. Zo “scoort ”een schoolbestuur bijvoorbeeld 
veel hoger op de kapitalisatiefactor, als het schoolbestuur juist in 
december geld van de gemeente op de rekening gestort krijgt, ten 
behoeve van aanpassingen in de onderwijshuisvesting.
Verder kan men de kapitalisatie alleen zinvol beoordelen wanneer 
men tegelijkertijd kijkt naar de ambities van de specifieke 
onderwijsinstelling en de invloed die deze ambities hebben op de aan 
te houden bezittingen. De commissie Don erkent dat het beoordelen 
van de kapitalisatie om maatwerk vraagt, maar wekt tegelijkertijd 
ongewild de indruk dat de signaleringsgrens wel degelijk als norm 
voor de sector moet worden beschouwd.
De PO-Raad pleit ervoor om de signaleringsgrens niet als norm 
te beschouwen. De kapitalisatiefactor en de daar bijhorende 
signaleringsgrens heeft binnen het toetsingskader Verantwoording van 
Financiën van de PO-Raad vooral een signaalfunctie. Bij een positieve 
of negatieve afwijking ten opzichte van die signaleringsgrens wordt 
het simpelweg tijd voor enkele aanvullende vragen. Deze grens 
moet veel minder dan bijvoorbeeld de waarden voor solvabiliteit 
of liquiditeit worden beschouwd als ‘in vrijwel alle gevallen 

Solvabiliteit geeft op directe of indirecte wijze aan hoe het eigen Solvabiliteit geeft op directe of indirecte wijze aan hoe het eigen Solvabiliteit
vermogen van de onderwijsinstelling zich verhoudt tot de schulden 
van die instelling.

Liquiditeitsratio’s gaan over de verhouding tussen aanwezige 
liquiditeiten (en snel in liquide middelen om te zetten bezittingen) en 
de omvang van kortlopende schulden.

Ook rentabiliteit is een vertrouwd begrip. Het gaat hierbij over de vraag 
of en in welke mate een positief exploitatieresultaat wenselijk is. Een 
positief resultaat doet het al aanwezige vermogen groeien en een 
dergelijke aangroei kan – zeker bij tekortschietende vermogensposities 
– wenselijk zijn.

Het begrip kapitalisatiefactor werd in 2009 geïntroduceerd door de kapitalisatiefactor werd in 2009 geïntroduceerd door de kapitalisatiefactor
Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen. Dit kengetal 
zou moeten signaleren in hoeverre budgetten efficiënt zijn ingezet, 
gegeven de grootte van het schoolbestuur. De veronderstelling 
hierbij is, dat als een schoolbestuur veel kapitaal heeft in relatie 
tot de jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal wellicht niet echt 
nodig is en deze bezittingen beter kunnen worden afgebouwd. De 
schoolorganisatie zou met minder bezittingen dezelfde diensten 
moeten kunnen leveren, of met hetzelfde bezittingen meer diensten. 
De kapitalisatiefactor wordt daarmee dus een maat voor hoe de 
omvang van de bezittingen zich verhoudt tot de omvang van de 
instelling.

1.6.2 Kapitalisatie
Bij kapitalisatiefactor zoals gepresenteerd door de commissie 
Don, gaat het om de vraag of de totale omvang van bezittingen 
wel voldoende kan worden verklaard uit een ‘normaal’ te achten 
kapitaalsbehoefte.
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1.6.3 Relatie tussen kapitalisatie, financiële ruimte, solvabiliteit 
en liquiditeit
Het begrip kapitalisatie(factor) en financiële ruimte helpen bij 
het vaststellen van de benodigde omvang van de aan te houden 
bezittingen (kapitaal). Omdat kapitaal om vermogen vraagt (zie 
paragraaf 1.5), helpen de beide begrippen op indirecte wijze dus ook 
bij het beoordelen van de noodzakelijke omvang van dat vermogen. 
Ook de herkomst van vermogen verdient echter aandacht.

Vermogensherkomst

Iedere instelling heeft vermogen nodig om zich het aanhouden van 
het juiste kapitaal te kunnen permitteren. In vrijwel alle gevallen is 
dat vermogen gevormd door de inbreng van private11 of publieke 
vermogens bij de oprichting of verzelfstandiging, vermeerderd met 
latere positieve exploitatieresultaten en/of verminderd met latere 
negatieve exploitatieresultaten. Dit vermogen wordt aangeduid met 
de term eigen vermogen. 
Vermogen kan echter ook worden verkregen door het aangaan van 
schulden. Vermogen dat is ‘geleend’ van derden noemen we vreemd 
vermogen. Het vreemd vermogen kan net als eigen vermogen het 
aanhouden van bezittingen mogelijk maken en dus zorgen dat kapitaal 
de financierings-, transactie of bufferfunctie vervult.

Of het verstandig is om vreemd vermogen een rol te laten vervullen, 
blijft bij dergelijke berekeningen buiten beschouwing.
In latere hoofdstukken komen we nog op deze vraag terug. Een 
berekening van de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen) laat in ieder geval snel zien of en in welke mate de 
instelling ervoor gekozen heeft om ook vreemd vermogen een rol van 
betekenis te laten spelen. Het is voor een instelling al werkende niet of 
nauwelijks mogelijk om het zonder (kortlopende) schulden te stellen. 

maatgevend’. Een hoge kapitalisatiefactor (en zelfs een zeer lage 
kapitalisatiefactor) vraagt om reflectie en een nadere beoordeling van 
de noodzakelijkheid van bezittingen en vermogen. Die reflectie en 
nadere beoordeling – en dus niet de kapitalisatiefactor op zich – moet 
duidelijk maken of en in welke mate het aanhouden van dat kapitaal te 
verklaren is uit gerechtvaardigde en onderbouwde behoeften van de 
betreffende onderwijsinstelling.
In het toetsingskader van de PO-Raad wordt juist daarom niet 
uitgegaan van een normatieve signaleringsgrens zoals voorgesteld 
door de commissie Don, maar wordt een meer organisatiespecifieke 
berekening gemaakt die leidt tot een signaleringsgrens-op-maat.

Een maatwerkberekening van de financiële ruimte krijgt binnen het 
toetsingskader van de PO-Raad de voorkeur boven de normatieve 
toepassing van de signaleringsgrens voor kapitalisatie. Bij 
berekeningen binnen het toetsingskader van de PO-Raad krijgt de 
noodzakelijke omvang van bezittingen volop aandacht, maar voor die 
kapitalisatie gelden binnen dat toetsingskader dus niet bij voorbaat 
algemene normen.

Het toetsingskader nodigt zoveel mogelijk uit tot maatwerk, komt tot 
een wenselijke kapitalisatie per functie en geeft daarnaast aandacht 
aan solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. In de navolgende paragraaf 
wordt daarom kort uitgelegd hoe deze aanvullende kengetallen een 
rol spelen bij een goed doordacht kapitaals- en vermogensbeleid. 
Hoofdstuk 5 is zelfs volledig gewijd aan de relatie tussen kapitalisatie, 
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit en geeft aan welke rangorde kan 
worden aangebracht in deze kengetallen.
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korte termijn schuld moet namelijk snel worden afgelost en ook die 
aflossing vraagt om liquide middelen. Ook de samenstelling van het 
vermogen speelt dus ene rol bij het beantwoorden van de vraag of er 
voldoende (liquide) kapitaal is om aan de functies te kunnen voldoen 
en tegelijkertijd ruimte te laten voor de noodzakelijke aflossing van en tegelijkertijd ruimte te laten voor de noodzakelijke aflossing van 
schulden.

De daadwerkelijke betalingen van lopende verplichtingen blijft immers 
al snel een paar weken liggen. Een groot deel van de instellingen kiest 
er echter voor om het bij deze schulden te laten en een hoofdrol toe te 
kennen aan eigen vermogen.

Samenstelling van kapitaal en vermogen

Bij de berekening van de financiële ruimte krijgt iedere kapitaalsfunctie 
apart aandacht en wordt per functie vastgesteld hoeveel kapitaal men 
voor die functie nodig heeft. In het toetsingskader Verantwoording 
van financiën kan men tussen de regels zelfs lezen dat voor een goede 
vervulling van een functie soms niet alleen de hoeveelheid kapitaal 
van belang is maar ook de aard van dat kapitaal. Wil men bijvoorbeeld 
transacties kunnen financieren of tegenvallers kunnen opvallen, dan 
heeft men simpelweg liquiditeiten nodig. Vaste activa zouden die rol 
niet of slechts via vele omwegen kunnen vervullen.

Of kapitaal bijvoorbeeld de transactiefunctie goed kan vervullen, is 
dus niet alleen afhankelijk van de omvang van dat kapitaal. Transacties 
vragen om kapitaal dat al in liquide vorm aanwezig is of alsnog 
snel in liquide middelen kan worden omgezet. De financiering van 
investeringen vraagt op het aanschafmoment eveneens om kapitaal 
dat voldoende liquide is. En zelf tegenvallers (risico’s) kunnen vragen 
om een snelle afdekking met behulp van liquiditeiten. Kortom, het 
kapitaal dient niet alleen regelmatig op zijn omvang (kapitalisatie),) 
maar ook op zijn vorm (liquiditeit) te worden beoordeeld.

Bij de berekening van de liquiditeit wordt meestal de zogeheten 
current ratio12 gebruikt. Deze current ratio werkt niet alleen een blik 
op vlottende activa (bezittingen die al liquide zijn of snel in liquide 
vorm kunnen worden omgezet), maar kijkt tevens naar de omvang 
van de kortlopend vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen/ deze 

 Kapitaal benodigd voor vaste activa  40
+ Kapitaal benodigd voor transacties (transactiefunctie) 15
+ Kapitaal benodigd voor risicobuffer (bufferfunctie) 5
  
= Benodigd kapitaal / kapitaalsbehoefte 60
  
  
 Werkelijk aanwezig kapitaal (= per definitie gelijk aan werkelijk
 aanwezig vermogen) 70
– Benodigd kapitaal (= per definitie gelijk aan noodzakelijk vermogen) 60
  
= Financiële ruimte 10
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In de hoofdstukken 2, 3 en 4 bespreken we deze drie behoeften 
en geven we aan hoe de omvang van die behoeften daarvan kan 
worden bepaald. Deze hoofdstukken geven houvast bij een goede 
onderbouwing van de samenstelling en omvang van dat kapitaal. Dit 
houvast maakt het mogelijk om voor iedere instelling tot een meer 
specifieke bepaling van de kapitaalsbehoefte te komen.

2.2 Methoden voor de bepaling van de behoefte aan 
materiële vaste activa
Het is onvermijdelijk dat een onderwijsinstelling investeert in 
bezittingen die nodig zijn voor van het geven van onderwijs (de 
bedrijfsvoering). Hierbij valt te denken aan:

•  Gebouwen en terreinen
•  Inventaris en apparatuur
•  Leermiddelen
•  Overige materiële vaste activa

Het gaat er bij dit alles om dat de instelling niet te veel maar ook niet 
te weinig van dergelijke bezittingen heeft. Een goed kapitaalsbeleid 
vraagt immers om een goede onderbouwing van de bestaande en 
toekomstige behoefte aan materiële vaste activa13.

2.1 Algemeen
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid aandacht besteed aan het begrip 
kapitaalsbehoefte c.q. het benodigd kapitaal. Het totaal benodigd 
kapitaal of totale kapitaalsbehoefte van een onderwijsinstelling is 
de optelsom van alle bezittingen die nodig zijn voor het geven van 
onderwijs, het soepel laten verlopen van alle transacties en het kunnen 
opvangen van financiële tegenvallers. Meerjarige beleidsplannen 
zorgen voor de gewenste onderbouwing van de noodzaak van de 
huidige en/of toekomstige bezittingen.

Een juiste omvang en samenstelling van het kapitaal moet er dus voor 
zorgen dat de onderwijsinstelling in staat is om aan drie behoeften te 
voldoen:

•  De gewenste behoefte aan materiële vaste activa;
•  De behoefte aan liquiditeiten zodat transacties soepel kunnen 

verlopen (transactieliquiditeit);
•  De behoefte aan liquiditeiten zodat financiële tegenvallers 

daadwerkelijk kunnen worden opgevangen (bufferliquiditeit).

2 Benodigde materiële vaste activa

  KAPITAAL EN VERMOGEN AAN HET WERK – BOUWSTENEN VOOR BELEID20



Er kunnen natuurlijk goede redenen zijn om niet alleen bestaande 
bezittingen te vervangen, maar deze bezittingen zelfs uit te breiden.

(Soorten investeringen)

1.  Vervangingsinvesteringen: het, na afschrijving vervangen van 
reeds  aanwezige materiële activa.

2.  Uitbreidingsinvesteringen: het uitbreiden van de al bestaande 
omvang van de materiële vaste activa, als gevolg van 
bijvoorbeeld meer leerlingen.

3.  Innovatieve investeringen: het uitbreiden van de materiële 
vaste activa op grond van nieuw beleid. Denk in dit kader aan de 
opkomst van digitale schoolborden en digitale leermiddelen.

De groei van het leerlingenaantal, innovatie of het willen realiseren 
van bijzondere doelstellingen kunnen extra investeringen noodzakelijk 
maken. De behoefte aan materiële vaste activa is in dat geval de 
optelsom van de eerder genoemde vervangingsinvesteringen en de 
laatstgenoemde uitbreidingsinvesteringen.

Benodigde materiële vaste activa = vervanging + noodzakelijk geachte
uitbreiding

De combinatie van een perfecte administratie van materiële vaste 
activa en goed onderbouwde plannen en begrotingen voor extra 
investeringen maakt het mogelijk om op een zeer directe wijze de 
behoefte aan kapitaal in de vorm van materiële vaste activa te bepalen. 
De meeste onderwijsinstellingen kunnen echter (nog) niet terugvallen 
op een dergelijke perfecte activa-administratie. Zij zullen hun houvast 
moeten zoeken in meer indirecte benaderingen.

De onderstaande methoden helpen bij het schatten van de totale 
(vervangings)waarde van alle investeringen. In paragraaf 2.3 zullen we 
echter laten zien dat de kapitaalsbehoefte die samenhangt met deze 
investeringen in materiële vaste activa vrijwel altijd lager is dan deze 
vervangingswaarde. We komen in paragraaf 2.3 via een noodzakelijke 
correctie op die waarde alsnog tot de juiste kapitaalsbehoefte.

Bestuursspecifieke methode: ideaal

In het meest ideale geval beschikt een onderwijsinstelling over een 
perfecte administratie van alle reeds aanwezige bezittingen, hun 
oorspronkelijke aanschafwaarde, de gedane afschrijvingen en hun 
huidige boekwaarde. Wellicht is er zelfs een betrouwbare raming 
van het bedrag dat gemoeid zou zijn bij hun huidige of toekomstige 
vervanging (vervangingswaarde).
Deze administratie maakt het mogelijk om de huidige en toekomstige 
behoefte aan materiële vaste activa in kaart te brengen en de huidige 
of toekomstige vervangingswaarde te bepalen

Vervangingswaarde = de te vervangen materiële vaste activa x 
vervangingsprijs

Vervangingswaarde is dus het bedrag dat gemoeid zou zijn met de 
vervanging van alle reeds aanwezige bezittingen. Wanneer deze 
bezittingen als noodzakelijk kunnen worden beschouwd (en hun 
vervanging ook in de toekomst is te rechtvaardigen), dan is die 
vervangingswaarde een goed uitgangspunt bij de verdere berekening 
(zie paragraaf 2.3) van de behoefte aan kapitaal in de vorm van 
materiële vaste activa.
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aan bod komen, biedt het toepassen van de zogeheten normatieve 
methode tijdelijk uitkomst.

De commissie Don heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de omvang 
en samenstelling van materiële vaste activa binnen het primair 
onderwijs. Op basis van allerlei analyses en eerder onderzoek van PWC 
heeft de commissie Don een relatie kunnen leggen tussen de omvang 
van de (materiële) bekostiging van instellingen en hun investeringen in 
materiële vaste activa. De commissie komt dan ook met de navolgende 
vuistregel:

Bij het ontbreken van voldoende betrouwbare MIP/MOP’s kan men 
bij het ramen van de vervangingswaarde ervan uitgaan dat die 
vervangingswaarde ongeveer 37% bedraagt van de totale jaarbaten 
van de betreffende onderwijsinstelling.

2.3 Van vervangingswaarde naar feitelijke 
kapitaalsbehoefte
De totale (vervangings)waarde van de benodigde materiële 
vaste activa is vaak hoger dan de uiteindelijke kapitaalsbehoefte. 
Schoolbesturen hoeven immers niet alles in één keer aan te schaffen, 
maar kunnen investeringen spreiden. Bij een perfecte spreiding 
van investeringen (ideaalcomplex: investeringen zijn gelijk aan 
afschrijvingen) kan deze kapitaalsbehoefte vastgesteld worden op 50 
procent van de vervangingswaarde van de materiële vaste activa. De 
perfecte spreiding heeft er voor gezorgd dat de leeftijdsopbouw van 
alle materiële vaste activa evenwichtig is, en dat daardoor op enig 
moment meestal niet veel meer dan de helft van die bezittingen aan 
vervanging toe is.
De uiteindelijke kapitaalsbehoefte ligt om die reden tussen de 
50% en 100% van de berekende waarde van alle vervangings- en 

Bestuursspecifieke methode: compromis

Schoolbesturen die beschikken over deugdelijke, en aan 
beleidsplannen gekoppelde meerjareninvesteringsplannen (MIP) en 
meerjarenonderhoudsplannen (MOP) hebben op die manier al vrijwel 
alle toekomstige investeringen en hun te verwachten aanschafwaarde 
in beeld gebracht. De plannen zullen een boeiende mix laten zien van 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.
Een zorgvuldige opstelling van MIP en MOP zorgt er voor dat de 
schatting van het totaal te verwachten uitbreidingsinvesteringen 
betrouwbaar is. Het MIP en MOP bevatten natuurlijk ook 
vervangingsinvesteringen en ook de raming daarvan wint aan 
betrouwbaarheid bij zorgvuldigheid.

Het ontbreken van een perfecte activa-administratie maakt echter 
dat men zelfs bij de grootst mogelijke zorgvuldigheid sommige 
vervangingen over het hoofd ziet. De hoeveelheid bezittingen 
is immers groot en de leeftijdsopbouw en samenstelling is 
complex. Men loopt daardoor het risico om de omvang van de 
vervangingsinvesteringen enigszins te onderschatten.

Benodigde materiële vaste activa = vervanging MIP/MOP 
(waar nodig vermeerderd met %-opslag i.v.m. onderschatting 
vervangingsomvang + noodzakelijk geachte uitbreiding o.b.v. MIP/
MOP

De normatieve methode:

Bestuursspecifieke methoden verdienen altijd de voorkeur.
Alléén wanneer het MIP en MOP nog veel te wensen overlaat en vooral 
de vervangingsinvesteringen in die plannen absoluut niet voldoende 
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2.4 Maatwerk verdient altijd voorkeur
Het schoolbestuur kan de aannamen met betrekking tot 
vervangingswaarde en investeringsspreiding later alsnog vervangen 
door eigen cijfers op het moment dat meer specifieke gegevens 
beschikbaar zijn en men qua raming van de omvang en spreiding van 
de investeringen tot maatwerk kan komen.

De commissie Don – en latere rapporten – wijzen er met nadruk 
op dat de beoordeling van financiële posities van een bestuur 
maatwerk is. De commissie heeft bij het vaststellen van normen voor 
vervangingswaarde en de correctiefactor voor investeringsspreiding 
de volgende uitgangspunten gehanteerd:

•  De normatieve omvang voor vervangingswaarde geldt alleen voor 
schoolbesturen die geen gebouwen of terreinen op hun balans 
hebben. Schoolbesturen die wel gebouwen en terreinen op hun 
balans hebben staan, moeten deze bij de berekening van hun 
kapitaalsbehoefte buiten beschouwing laten.

•  De normatieve omvang van de correctiefactor voor 
investeringsspreiding moet het schoolbestuur in staat stellen 
om de materiële vaste activa in stand te houden en heeft 
dus eerder betrekking op vervangingsinvesteringen dan op 
uitbreidingsinvesteringen.

•  De normatieve omvang van de correctiefactor is gebaseerd op 
veronderstellingen met betrekking tot de leeftijdsopbouw van 
de materiële vaste activa en de omvang van het betreffende 
schoolbestuur. Laatstgenoemde omvang bepaalt namelijk de mate 
waarin de instelling de investeringen in de tijd kan spreiden.

Schoolbesturen moeten er daarom op bedacht zijn dat de 
investeringen van hun instelling qua aard, spreiding en omvang 
langdurig kunnen afwijken van alle genoemde uitgangspunten en 

uitbreidingsinvesteringen. Instellingen die hun investeringen al langer 
perfect gespreid hebben, kunnen volstaan met 50%. Instellingen die 
hun investeringen niet of nauwelijks hebben gespreid (bijvoorbeeld 
omdat het om een volledig nieuwe instelling gaat) zullen eerder met 
80% of zelfs 100% moeten rekenen.
Grote onderwijsinstellingen kunnen hun investeringen overigens beter 
spreiden dan kleine onderwijsinstellingen. Op basis van dit gegeven 
heeft de commissie Don voorgesteld om te rekenen met 55%-85% van 
de totale baten (incl. financiële baten), afhankelijk van de grootte van 
de organisatie.

Feitelijk benodigde kapitaalsbehoefte in de vorm van materiële 
vaste activa = vervangingswaarde van de materiële vaste activa
x correctiepercentage investeringsspreiding Don

Het Excelmodel dat hoort bij de PO-Raad uitgave Verantwoording 
van financiën rekent op basis van de aannamen van de commissie 
Don (na invoer van balans- en bekostigingsgegevens) automatisch 
het voor een schoolbestuur voorgestelde correctiepercentage i.v.m. 
investeringsspreiding uit14:

(een willekeurig voorbeeld: afgebeelde cijfers zijn sectortotalen)

B.  Benodigd kapitaal: berekening bestuurspecifieke signaliserings-
grens van de kapitalisatiefactor

1.  kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa (financierings-
functie)

a. vervangingswaarde materiële vaste activa 5 3.709.079.955
b. financieringsbehoefte 55%
  5 2.039.993.975
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aannamen. In dat geval ontstaat er immers een sterk afwijkende 
kapitaalsbehoefte. Het is daarom beter om de benodigde omvang 
van de materiële vaste activa op maatwerk te baseren: een goed 
uitgewerkte, meerjarige raming van alle te verwachten vervangings- 
en uitbreidingsinvesteringen.

Het bestuur zou zich in zijn verantwoording aan interne of externe 
toezichthouders moeten houden aan het Pas toe of leg uit-principe: 
het bestuur kent aan de signaleringswaarden van de commissie Don 
een belangrijke sturingswaarde toe, tenzij men van mening is dat deze 
waarden voor de betreffende instelling aanpassing behoeven en men 
met behulp van meerjarenramingen en beleidsvoornemens uitlegt 
waarom en op welke onderdelen dat het geval is.

Het zal voor schoolbesturen tijd vergen om de administratie van alle 
materiële activa te perfectioneren en zo tot een goed fundament te 
komen voor meerjarige ramingen van investeringen.
Tot die tijd kan de door de commissie Don aangedragen normen 
uitkomst bieden en een bijdrage leveren aan een (voorlopige) 
beoordeling van de wenselijke omvang van materiële vaste activa.
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3.1 Transactieliquiditeit voor een soepele bedrijfsvoering
Een onderwijsinstelling heeft meer nodig dan alleen materiële vaste 
activa. In een situatie waarin de bezittingen uitsluitend bestaan 
uit materiële vaste activa, ontstaan immers al snel ingrijpende 
liquiditeitsproblemen.
Binnen iedere onderwijsinstelling vragen ingaande en uitgaande 
geldstromen voortdurend om een goede afstemming. Een soepele 
bedrijfsvoering vraagt erom dat er op ieder moment voldoende 
liquiditeit is om tijdig aan alle lopende verplichtingen te voldoen en 
noodzakelijke, als regulier te beschouwen transacties uit te voeren. 
Deze liquiditeit noemt met transactieliquiditeit en helpt bij het 
opvangen van de schommelingen die ontstaan door verschillen in 
ontvangst- en betaalritme.

3 Transactiefunctie van liquiditeiten

Bezittingen in de vorm van liquiditeiten15 zijn dan ook noodzaak. Het 
gaat er om dat voldoende kapitaal in de vorm van liquiditeiten of snel 
in geld omzetbare vorderingen wordt aangehouden.

3.2 Omvang transactiefunctie
Transacties vragen om kapitaal in liquide vorm. Deze liquiditeit is van 
wezenlijk belang en liquiditeitskengetallen nemen juist daarom een 
belangrijke plaats bij de financiële sturing. Een van de meeste bekende 
kengetallen is de zogeheten current ratio en deze current ratio speelt 
een belangrijke rol bij de door de commissie Don vastgestelde 
signaleringsgrenzen.

  KAPITAAL EN VERMOGEN AAN HET WERK – BOUWSTENEN VOOR BELEIDKAPITAAL EN VERMOGEN AAN HET WERK – BOUWSTENEN VOOR BELEID26



Het nadeel van kengetallen als de current ratio is dat het hier gaat om 
balanskengetallen en balansen beschrijven niet de financiële stromen 
gedurende een jaar, maar de met die stromen bereikte posities aan 
het begin of een einde van dat jaar. Het zijn met andere woorden 
momentopnamen. De werkelijke behoefte aan transactieliquiditeit kan 
gedurende dat jaar sterk schommelen en op enig moment veel hoger 
of lager zijn dan in balansen zichtbaar wordt.

Een schoolbestuur doet er daarom verstandig aan om maatwerk te 
verkiezen en de gewenste omvang van de transactiefunctie te baseren 
op liquiditeitsbegrotingen die in beeld brengen hoe de te verwachten 
inkomende en uitgaande geldstromen zich tot elkaar verhouden.

Current ratio = Vlottende activa : kortlopende schulden

De term vlottende activa verwijst naar bezittingen (kapitaal) die 
al liquide zijn (bank- en kassaldo) of bezittingen (bijvoorbeeld: 
vorderingen) die snel en zonder veel verlies alsnog in liquide middelen 
kunnen worden omgezet. Wanneer deze vlottende activa groter of 
gelijk zijn aan de kortlopende schulden, dan is de instelling voldoende 
liquide. Het zijn immers juist deze kortlopende schulden die snel om 
betaling vragen.

De commissie Don gaat er dan ook vanuit dat de normaal te achten 
omvang van de transactiefunctie gelijk is aan de omvang van de 
kortlopende schulden. Dit uitgangspunt is ook verwerkt in het 
Excelmodel Verantwoording van financiën:

(een willekeurig voorbeeld: afgebeelde cijfers zijn sectortotalen)

1. kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa
a. vervangingswaarde materiële vaste activa € 3.709.079.955 
b. financieringsbehoefte: mogelijkheid tot

spreiding van investeringen 55%
      € 2.039.993.975
2. kapitaal voor het doen van reguliere transacties
 (transactiefunctie) hoogte kortlopende schulden € 1.417.018.447
   € 1.417.018.447
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4.1 Risico en bufferliquiditeit
De kapitaals- en vermogenspositie van onderwijsinstellingen kan 
rekenen op een warme belangstelling. Het onderwerp ligt gevoelig 
en discussies laaien telkens opnieuw op. Dat instellingen behoefte 
hebben aan materiële vaste activa en transactieliquiditeiten is voor 
vrijwel iedereen duidelijk. Het gaat in de discussies dan ook meestal 
om het kapitaal dat nodig is voor het opvangen van financiële 
tegenvallers in de exploitatie. Het blijkt namelijk niet eenvoudig om 
goed gefundeerde uitspraken te doen over de mogelijke financiële 
impact van risico’s en de functie die kapitaal moet spelen bij het 
opvangen van die financiële gevolgen.

Kapitaal dat bedoeld is om de financiële gevolgen van risico’s op 
te vangen, vervult een noodzakelijke bufferfunctie. Het gaat bij 
dit alles uitdrukkelijk niet om het kunnen opvangen van welke 
tegenvaller dan ook. In iedere exploitatie zullen zich van tijd tot tijd 
mee- en tegenvallers voordoen en zal de werkelijkheid afwijken van 
eerdere ramingen. Het gaat dan om grilligheden die voortkomen uit 
het reguliere en waarvan de frequentie en omvang met een goed 
financieel beheer terug te dringen is.

De commissie Don heeft met behulp van expertmeetings een 
inventarisatie gemaakt van risico’s16 waar een onderwijsinstelling mee 
te maken kan krijgen en deze risico’s gerubriceerd:
a)  risico’s ten aanzien van het aantal leerlingen;
b)  risico’s ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs;
c)  risico’s ten aanzien van personeel;
d) risico’s ten aanzien van huisvesting;
e)  risico’s ten aanzien van inventaris en apparatuur;
f )  risico’s ten aanzien van de (interne) organisatie;
g)  risico’s met een politiek bestuurlijke achtergrond.

De bovengenoemde of vergelijkbare risicodomeinen spelen 
ook een hoofdrol bij het door de PO-Raad ontwikkelde 
risicomanagementmodel17.

Al deze risico’s vragen om een passende reactie. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de onderstaande acties:
1.  het risico voorkomen met beheersingsmaatregelen (goed bestuur, 

goed management);
2.  het risico beperken of afdekken met beheersingsmaatregelen 

(bijvoorbeeld: verzekeren)

4 Bufferfunctie van liquiditeiten
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3.  het vroegtijdig voorzien van risicovolle ontwikkelingen en het 
met behulp van goede meerjarenbegrotingen tijdig binnen de 
exploitatie vrijmaken van financiële middelen ter dekking van de 
financiële gevolgen.

De bufferfunctie van kapitaal is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het 
opvangen van de financiële gevolgen van risico’s die met de reacties 1, 
2 of 3 zijn te beheersen.
Het aanleggen en aanhouden van kapitaal is alleen te rechtvaardigen 
voor risico’s die:
•  niet op de genoemde manieren beheersbaar zijn;
•  en niet of onvoldoende voorzien kunnen worden;
•  en een duidelijke financiële impact hebben.

De door de commissie Don voorgestelde omvang van de bufferfunctie 
is daarom uitsluitend bedoeld voor de navolgende, zeer moeilijk te 
beheersen en nauwelijks te voorziene risico’s18:
1. grote fluctuaties in leerlingenaantallen
2. financiële gevolgen van arbeidsconflicten
3. instabiliteit in de bekostiging19

4. onvolledige indexatie van de bekostiging
5. restrisico’s

De risico’s 1 tot en met 4 spreken voor zich. Het begrip restrisico’s
behoeft echter enige toelichting.

Restrisico’s kunnen zich zowel in de kosten als in de baten voordoen. 
Restrisico’s aan de kostenkant bestaan uit niet of slechts beperkt 
planbare kostenstijgingen, bijvoorbeeld als gevolg van hoog 
ziekteverzuim of duur interim personeel. Aan de batenkant bestaat 
het restrisico’s o.a. uit achterblijvende gemeentelijke bijdrage, 
ouderbijdragen en opbrengsten uit nevenactiviteiten.

De door de commissie Don uitgevoerde risico-inventarisatie is 
adequaat, maar toch zijn enkele kanttekeningen en aanvullingen 
op zijn plaats, wil men de omvang van de bufferfunctie kunnen 
beoordelen.

Niet alle bezittingen zijn in staat om een bufferfunctie te vervullen. 
Met kapitaal in de vorm van materiële vaste activa kan men geen 
echte tegenvallers opvangen. Men zou deze bezittingen eerst moeten 
omwisselen voor liquiditeiten, wil men de tegenvallers dadelijk 
kunnen afdekken. Het spreekt voor zich dat dit niet of nauwelijks een 
realistische optie is. Naast kapitaal in de vorm van materiële vaste heeft 
men dan ook een kapitaal nodig in de vorm van (buffer)liquiditeiten20.

De door de commissie Don genoemde risico’s zijn op de eerste plaats 
vooral financieel van aard. Toch kunnen ook meer strategische risico’s 
op directe of indirecte wijze een gevoelige financiële impact hebben. 
Het is altijd verstandig om de door de commissie genoemde risico’s 
goed in beeld te laten brengen en te houden.
Dit mag echter niet betekenen dat meer strategische risico’s en hun 
financiële impact buiten beschouwing blijven.
De PO-Raad instrumenten Risico’s in beeld en het rekenmodel 
Verantwoording van financiën sluiten aan op wat de commissie Don 
concludeert en als buffer adviseert21. Het instrument Risico’s in beeld-
gaat echter nog een stap verder en stelt strategische risico’s centraal. 
Een schoolbestuur kan met behulp van dit instrument inventariseren 
wat de strategische risico’s zijn, wat hun financiële impact kan zijn en 
hoe het met de beheersing van die risico’s staat. Juist die combinatie 
maakt het mogelijk om na te gaan of de risicobuffer wel of niet groter 
moet zijn dan de commissie Don voorstelt.

In het rapport van de commissie krijgt de opsomming van risico’s volop 
aandacht. In het bufferadvies is echter tevens de aanname verwerkt 
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eerste plaats om hoe groot dat vermogen is of waar dat vermogen 
vandaan komt. Omvang en herkomst vragen zeker om aandacht (zie 
hoofdstuk 5 en 6), maar de vraag naar wat er met dat vermogen is 
gedaan, is belangrijker. Is dat vermogen vooral gebruikt voor het 
aanhouden van kapitaal in de vorm van materiële vaste activa, of is dat 
vermogen ook voor een belangrijk deel gebruikt voor het aanhouden 
van liquiditeiten? Alleen in dat laatste geval kan het kapitaal juist door 
zijn liquide vorm daadwerkelijk een bufferrol vervullen.
De materiële vaste activa worden daarom ook in de formule voor het 
weerstandsvermogen buiten beschouwing gelaten. Het nadeel van de 
formule is echter dat de blik vooral uitgaat naar het (eigen) vermogen 
en de focus dus niet ligt op kapitaal en de samenstelling van dat 
kapitaal.

Weerstandsvermogen = Eigen vermogen – materiële vaste
activa : rijksbijdragen OCW

De commissie Don pleit er dan ook voor om dit kengetal niet langer te 
gebruiken en draagt daarvoor nog een argument22 aan.

Bij de berekening van weerstandsvermogen wordt verondersteld dat 
alleen eigen vermogen een rol mag spelen bij de afdekking van risico’s. 
Dat is onjuist. Ook vreemd vermogen kan die rol op zijn minst tijdelijk 
vervullen. De rol die vermogen speelt blijft echter een indirecte rol en 
het is zaak om voor buffering eerst te kijken naar de samenstelling van 
kapitaal en pas daarna een blik te werpen op de samenstelling van 
vermogen.

Toch maken de commissie Don en de ontwerpers van de 
PO-Raadmodellen dankbaar gebruik van het onderzoek dat ten 
grondslag ligt aan bekende normen voor het weerstandsvermogen. 
Die onderzoeken bieden namelijk een belangrijk houvast bij de 

dat het met de risicobeheersing van een instelling goed is gesteld. De 
commissie wijst er terecht op dat bufferkapitaal niet is bedoeld om een 
tekortschietend risicomanagement te compenseren. Een dergelijke 
compensatie vraagt om een veel omvangrijkere buffer en maakt 
dat middelen onnodig aan het primaire onderwijsproces worden 
onttrokken.
Alle financiële tegenvallers die kenbaar en kwantificeerbaar zijn, 
vragen niet om een dekking door buffers. Het zijn immers in die 
zin geen echte risico’s. Ze vragen om een adequate beheersing , 
bijvoorbeeld door een goede administratieve organisatie en een goede 
financiële planning. En ook de echte risico’s vragen om beheersing. Het 
is dus zaak om na te gaan hoe het met die beheersing is gesteld.

Ook is het van belang om te beseffen dat bufferliquiditeiten zorgen 
voor een tijdelijke opvang van financiële gevolgen en dat dus te 
allen tijde gewerkt moet worden aan meer duurzame oplossingen. 
Bufferliquiditeit helpt bijvoorbeeld bij het opvangen van de effecten 
van leerlingendalingen, maar er moet tegelijkertijd gewerkt worden 
aan een sanering van lasten en een start worden gemaakt met 
maatregelen die dergelijke effecten ook in de toekomst kunnen 
beperken. Het aangaan van samenwerking, het samenvoegen van 
scholen; dit alles kan op termijn meer soelaas bieden dan de inzet van 
bufferliquiditeiten.

4.2 Bufferfunctie en weerstands vermogen
Bij de invoering van de lumpsumbekostiging is veel aandacht 
gegeven aan het (kunnen) beoordelen van de financiële posities van 
PO-instellingen. Het begrip weerstandsvermogen werd geïntroduceerd 
als maatstaf voor het (kunnen) opvangen van risico’s met behulp van 
vermogen.
Vermogen speelt bij de afdekking van risico’s echter slechts een 
indirecte rol. Het gaat er voor wat betreft risicobuffering niet op de 
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Deze eerste beoordeling mag echter uiteindelijk niet in de plaats 
komen van een meer uitvoerige risicoanalyse-op-maat zodat rekening 
wordt gehouden met mogelijke afwijkende risicokenmerken van 
de betreffende instelling. Het instrument Risico’s in beeld helpt 
schoolbesturen bij het in kaart brengen van risico’s, financiële impact 
en risicobeheersing zodat besturen zelf kunnen nagaan of de normen 
van de commissie ook voor hun instellingen leidend kunnen zijn.
De bovengenoemde normen houden overigens te weinig rekening met 
risico-kenmerken van schoolbesturen die ook of zelfs uitsluitend SBO, 
SO of VSO-onderwijs aanbieden. Ook wordt weinig rekening gehouden 
met de mogelijkheid dat een schoolbestuur naast PO-scholen ook 
VO-scholen heeft.
De commissie Don volstaat met de mededeling dat de benodigde 
buffer voor (V)SO scholen 1,5 maal hoger is dan voor PO-scholen.

Het PO-Raadmodel Verantwoording van financiën gaat er overigens 
vanuit dat de buffer in alle gevallen ten minste 5 100.000,– moet 
bedragen. Bij kleine schoolbesturen zou immers de toepassing van een 
zuiver procentuele norm tot veel te lage buffers kunnen leiden.

kwantificering van de financiële effecten van de eerder genoemde 
5 risico’s en de daarop gebaseerde normen voor een toereikende 
bufferliquiditeit. De in het werk van de commissie Don genoemde en 
in de PO-Raad instrumenten verwerkte normen voor bufferliquiditeiten 
zijn in belangrijke mate op die normen gebaseerd.

4.3 Omvang bufferliquiditeit
De commissie Don heeft op basis van sectorinformatie, onderzoeken 
betreffende weerstandsvermogen en common sense een zeer 
globale kwantificering gemaakt van de vereiste financiële buffer die 
nodig is om de genoemde 5 risico’s het hoofd te kunnen bieden. 
Deze kwantificering is om die reden ook verwerkt in het PO-Raad 
rekenmodel Toetsingskader Financiële verantwoording.23

Geadviseerde omvang van 
buffer liquiditeit in % van de 
totale baten

Kleine PO-instellingen met totale
baten < 5.000.000 10%
Grote PO-instellingen met totale
baten > 8.000.000 5%
Voor PO- instellingen met baten tussen
5.000.000 en 8.000.000 Glijdende schaal: 5-10%
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begrip domineren. Bij de berekening van de financiële ruimte wordt 
automatisch ook aandacht besteed aan noodzakelijke transactie- 
of bufferliquiditeiten. Die aandacht maakt dat het kengetal 
Weerstandsvermogen geen verdere toegevoegde waarde meer heeft. 
En dat bij de berekening van de financiële ruimte de solvabiliteit 
voorlopig geen hoofdrol speelt, voorkomt dat eigen vermogen al bij 
voorbaat wordt gezien als de enige vermogensbron.

Stap 2: toetsen solvabiliteit
De aanschaf of het aanhouden van bezittingen (kapitaal) is niet gratis . 
Vermogen zorgt ervoor dat men zich kapitaal (in de vorm van materiële 
vaste activa en liquiditeiten) kan permitteren en kan aanhouden. Of 
dat vermogen eigen of vreemd vermogen is, doet in theorie weinig ter 
zake.

Eigen vermogen verdient echter de voorkeur. Het is – eenmaal 
verkregen – langdurig beschikbaar en er kleven geen aflossings- of 
renteverplichtingen aan. Dit betekent dat een gunstige verhouding 
tussen eigen vermogen en vreemd vermogen wenselijk is en dat een 
goede solvabiliteit een groot goed is.
Zelfs een erg hoge solvabiliteit is geen slechte zaak. Solvabiliteit 

5.1 Volgorde van analyse
In de vorige hoofdstukken zijn de begrippen kapitalisatiefactor, 
financiële ruimte, solvabiliteit, weerstandsvermogen, liquiditeit en liquiditeit en liquiditeit
rentabiliteit geïntroduceerd.rentabiliteit geïntroduceerd.rentabiliteit

Deze kengetallen hebben elk een geheel eigen nut bij de beoordeling 
van kapitaals- en/of vermogensposities. Toch is het op basis van 
kengetallen niet altijd eenvoudig om tot een helder en samenvattend 
oordeel te komen. Het komt namelijk in de praktijk vaak voor 
dat een onderwijsinstelling goed scoort op een of meerdere van 
deze kengetallen, maar tegelijkertijd slecht scoort op de overige 
kengetallen.
In die gevallen rijst de vraag of er wellicht alsnog een rangorde kan 
worden aangebracht in de kengetallen.

Iedere rangorde zal zijn voor- en tegenstanders hebben. Toch is er 
onder voorwaarden veel te zeggen voor de onderstaande aanpak:

Stap 1: toetsen omvang en noodzaak kapitaal en vermogen
Stel bij een kapitaals- en vermogensbeoordeling eerst de begrippen 
kapitalisatiefactor en financiële ruimte centraal en laat dat laatste 

5 Integrale kapitaals- en vermogens-
beoordeling

Integrale kapitaals- en vermogens-
beoordeling

Integrale kapitaals- en vermogens-
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Dat deze uitgaven tijdelijk tot verliezen leiden, doet dan minder 
ter zake. Het is dan natuurlijk wel zaak dat men zicht heeft op de 
meerjarige ontwikkeling van resultaten. Meerjarenbegrotingen zijn dus 
onmisbaar bij het beoordelen van de rentabiliteit.

Voorwaarde
De geschetste volgorde van stappen past bij een instelling die geen 
acute en omvangrijke liquiditeitsproblemen heeft en in staat is om 
de ontwikkeling van kapitalisatie, financiële ruimte, solvabiliteit en 
liquiditeit meerjarig in beeld te brengen en deze ontwikkeling af te 
zetten tegen de eveneens meerjarige voorspelling van rentabiliteit.

Een organisatie die acute liquiditeitsproblemen heeft of onverhoopt 
en door bijzondere omstandigheden niet tot voldoende betrouwbare, 
meerjarige voorspellingen in staat is, zal tijdelijk vooral aandacht 
moeten geven aan wat op korte termijn van het grootste belang is: het 
sturen op liquiditeit.

Stap 1 bestaat in dat geval uit het definiëren van de gewenste 
liquiditeit en het vaststellen van de kloof tussen gewenste liquiditeit 
en werkelijk aanwezige liquiditeit. Ook voor deze instelling blijft het 
belangrijk om een meerjarenvisie te ontwikkelen op kapitalisatie, 
financiële ruimte, solvabiliteit en rentabiliteit. Voorlopig worden hun 
waarden echter ondergeschikt gemaakt aan het hoofddoel: het alsnog 
snel herstellen van de liquiditeit. Zo wordt bijvoorbeeld een hoge 
solvabiliteit vooral gezien als een teken van kredietwaardigheid en 
als een mogelijkheid om de liquiditeit snel te verhogen24 door het 
aantrekken van kredieten. Rentabiliteit wordt gezien als een motor 
voor liquiditeitsverbetering. Ook investeringsreductie is in dit geval 
een mogelijkheid om kapitaal vrij te maken en vervolgens aan te 
wenden voor een verhoging van de transactie- of bufferliquiditeit.

verwijst immers slechts naar de verhouding tussen eigen en vreemd 
vermogen en is geen indicatie voor een te grote omvang van het 
kapitaal en de mogelijke overtolligheid van deze bezittingen.

Stap 3: toetsen liquiditeit
In de praktijk van alledag speelt liquiditeit een zeer belangrijke 
rol. Alleen met liquide middelen kunnen uiteindelijk rekeningen 
worden betaald en zonder voldoende liquide middelen komt een 
schoolbestuur al snel in problemen. 
Kapitalisatiefactor, financiële ruimte en solvabiliteit zijn zeker voor de solvabiliteit zijn zeker voor de solvabiliteit
langere termijn de belangrijke indicatoren, maar zeggen weinig tot 
niets over de liquiditeit van de instelling. Een omvangrijk vermogen 
kan bijvoorbeeld vooral gebruikt zijn voor het doen van (te) 
omvangrijke investeringen en dus niet langer in liquide vorm aanwezig 
zijn. Maar met enig geduld biedt een hoge solvabiliteit en/of financiële 
ruimte wel een goede uitgangssituatie om gestaag te werken aan 
betere kapitaalsverhoudingen en een daardoor stijgende liquiditeit.
En als er in de tussentijd toch acute liquiditeitsproblemen ontstaan, 
dan komt men juist door een goede solvabiliteit eerder in aanmerking 
voor een tijdelijke liquiditeitsimpuls via bancair krediet of rekening-
courantfaciliteit.

Stap 4: toetsen rentabiliteit
Voor een onderneming kan de winst niet hoog genoeg zijn. In het 
onderwijs mag het saldo van baten en lasten echter best nihil zijn. 
Rentabiliteit is in het onderwijs geen doel op zich. Rentabiliteit moet 
direct of indirect dienstbaar zijn aan gewenste aanpassingen in 
financiële ruimte, solvabiliteit en liquiditeit. De uitkomsten van die 
toetsen bepalen dan ook of en op welke wijze bepaalde jaarresultaten 
wenselijk zijn. Het is bij dit alles zelfs denkbaar dat te ruime buffers 
extra uitgaven mogelijk maken, bijvoorbeeld in de vorm van 
onderwijskwaliteitsimpulsen en de daarmee samenhangende kosten. 
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paragrafen worden die aannamen door middel van vragen nog eens 
tegen het licht gehouden. De vragen helpen u bij het toelichten van 
verschillen tussen werkelijke waarden en de signaleringsgrenzen voor 
zover deze verschillen voortkomen uit de aannamen van de commissie 
Don.

Een instelling die niet kan terugvallen op eigen onderzoek en 
meerjarenramingen van investeringen, liquiditeit en rentabiliteit 
doet er verstandig aan om de signaleringsgrenzen voorlopig als 
richtinggevend te beschouwen. Er is zeker wat af te dingen op 
die normen, maar hun onderbouwing is – wanneer maatwerk 
ontbreekt – zeker serieus te nemen. Dat is dan ook de reden dat die 
signaleringsgrenzen in ieder geval een rol spelen bij het financieel 
toezicht door de Inspectie van het Onderwijs.

5.3 Aandachtspunten kapitali satie(factor)
Een hoge of lage kapitalisatiefactor heeft zonder nadere beschouwing 
geen vergaande betekenis. Een waarde die ver boven of ver onder de 
door de commissie Don geformuleerde signaleringsgrenzen ligt, trekt 
ongetwijfeld aandacht, maar hoeft nog niet wenselijk of onwenselijk 
te zijn. Dat oordeel moet uitgesteld worden totdat duidelijk is wat een 
passend en meerjarig dragelijk niveau van investeringen is, hoeveel 
kapitaal in een liquide vorm nodig is voor het soepel laten verlopen 
van transacties en hoeveel kapitaal in een liquide of semi-liquide vorm 
nodig is voor het opvangen van de financiële impact van risico’s.
De optelsom van dit alles bepaalt volgens het werkelijk benodigde 
niveau van de kapitalisatie, ongeacht welke signaleringsgrens 
dan ook. Onder benodigd verstaan we een niveau dat past bij 
helder geformuleerde beleidsambities en meerjarige financiële 
mogelijkheden en dat niet onnodig hoog ligt omdat de kwaliteit van 
financiële sturing en risicomanagement te denken geeft.

5.2 Pas toe of leg uit
De door de commissie Don aangedragen signaleringsgrenzen zijn niet 
te beschouwen als sectorgemiddelden, maar als een eerste poging 
tot normering. Later vervolgonderzoek zal leren of deze normen 
voldoende hout snijden. De waarden voor solvabiliteit, liquiditeit 
en rentabiliteit zijn bij dit alles het minst omstreden en vinden 
hun fundament al in veel vroeger onderzoek. De normen voor de 
kapitalisatiefactor en de onderdelen waaruit deze kapitalisatiefactor is 
samengesteld, staan veel meer ter discussie.

De commissie heeft ook niet de pretentie dat men de wijsheid in pacht 
heeft als het gaat om m.n. de normen voor de financieringsfunctie en 
de risicobufferfunctie. Men heeft gebruik gemaakt van alle beschikbare 
(balans)gegevens en eerder onderzoek naar prominente risico’s. 
Toch pleit de commissie voor een analyse en normering op maat. De 
normen zijn daarom eerder te beschouwen als een uitnodiging om 
een eigen onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke omvang van 
investeringen en naar de financiële impact en beheersing van risico’s. 
De uitkomsten daarvan kunnen vervolgens worden afgezet tegen 
de normen van de commissie . Daarna kunnen de verschillen door 
het schoolbestuur worden becommentarieerd en geeft het bestuur 
handen en voeten aan het principe Pas toe of leg uit.

Kapitaals- en vermogensverantwoording wordt gemakkelijker wanneer 
men eigen bevindingen afzet tegen normen en belangrijke verschillen 
toelicht, bijvoorbeeld door te wijzen op de geheel eigen financiële 
consequenties van gevoerd beleid of op bijzondere (risico)kenmerken 
van de instelling.
De verschillen vinden hun oorzaak overigens niet altijd in specifieke 
beleidskeuzen of het risicomanagement van de onderwijsinstelling. 
Aan de normering van de commissie Don is – zoals al eerder werd 
gezegd – een groot aantal aannamen verwerkt. In de navolgende 
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•  Gaat het bij de, in de toekomst binnen de onderwijsinstelling te 
verwachten investeringen hoofdzakelijk om vervangingsinvesteringen?

De indirecte methode van Don gaat ervan uit dat de in de toekomst 
te verwachten investeringen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen 
zijn. Uitbreidings investe ringen krijgen slechts een plek toebedeeld 
wanneer deze samen hangen met groei en deze groei tevens tot 
een overeenkomstige stijging van de totale baten zal leiden. Een 
onderwijsinstelling die wel voor aanzienlijke uitbreidingsinvesteringen 
staat, maar geen overeenkomstige groei van baten realiseert, zal bij 
een indirecte berekening van de te verwachten investeringen de 
omvang van die investeringen uit het oog verliezen, met als gevolg dat 
men de kapitaalsbehoefte die voortkomt uit uitbreidingsinvesteringen 
onderschat.

•  Staat de onderwijsinstelling door doordecentralisatie van 
huisvestingsmiddelen of door de opkomst van multifunctionele 
accommodaties voor omvangrijke investeringen in gebouwen en/of 
terreinen?

In de standaard berekening van de financieringsfunctie wordt geen 
rekening gehouden met dergelijke investeringen en de rol die 
vermogen bij dit alles moet en/of mag spelen. Wat een degelijke 
en rechtmatige wijze van financieren, dient dan ook afzonderlijk te 
worden vastgesteld en dit kapitaal en dit vermogen moet verder 
volledig buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de 
financiële ruimte.

A Normaal te achten  omvang van investeringen
  +
B Normaal te achten behoefte aan transactieliquiditeiten
  +
C Normaal te achten behoefte aan bufferliquiditeiten
  =
D Passende omvang kapitaal = passende kapitalisatie

Belangrijke vragen bij de beoordeling van de kapitalisatiefactor (= kapitalisatiefactor (= kapitalisatiefactor
kapitalisatie uitgedrukt in % van de totale baten) zijn:

Behoefte aan materiële vaste activa

•  Geeft de balans een betrouwbaar beeld van alle in de instelling 
werkzame materiële vaste activa en is dus ook de zogeheten nulmeting 
naar behoren uitgevoerd?

Is dit niet het geval, dan geeft de balans onvoldoende houvast bij het 
schatten van de omvang van noodzakelijke vervangingsinvesteringen. 
Dit betekent dat men alsnog tot een gedegen activa-administratie 
moet komen om vervolgens op basis daarvan een betrouwbare 
meerjaren-investeringsbegroting te maken. In de tussentijd 
biedt een meer indirecte schatting van de te verwachten 
vervangingsinvesteringen uitkomst. Een voorbeeld van een dergelijke 
indirecte inschatting is de methode die de commissie Don hanteert. 
Deze methode gaat uit van een verband tussen de omvang van 
materiële vaste activa, een daarvan afgeleide vervangingsnoodzaak 
en de omvang van de totale baten. Het Excelmodel Toetsingskader 
Verantwoording financiën helpt bij een dergelijke berekening.
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De commissie Don komt tot een onderbouwde aanname met 
betrekking tot de omvang van een vijftal risico’s (zie paragraaf 4.1). 
Het gaat hierbij zeker om veel voorkomende en serieus te nemen 
risico’s. Toch zijn dit niet alle risico’s met een financiële impact. Het is 
daarom zaak om met behulp van een grondige inventarisatie na te 
gaan welke meer strategische risico’s een instelling loopt, wat hun 
mogelijke financiële impact is en hoe het met hun beheersing staat. 
Don veronderstelt dat de vijf risico’s bepalend zijn voor de buffer en 
gaat ervan uit dat alle andere risico’s en mogelijke grilligheden bekend 
zijn en dat deze risico’s allen op een goede wijze worden beheerst. 
Ze hebben een plek gekregen in de administratieve organisatie, 
meerjarenbegrotingen, budgetafspraken en tussentijdse financiële 
bewaking en worden. Het zijn geen ‘echte’ risico’s en komen niet in 
aanmerking voor opvang via buffers.

Het PO-Raad instrument Risico’s in beeld stelt de gebruiker in staat om 
allerlei strategische risico’s te inventariseren en na te gaan hoe het 
met hun beheersing staat. Op basis daarvan kan worden nagegaan 
of de door de commissie Don voorgestelde buffer wel volstaat. Het 
instrument is niet bedoeld voor de inventarisatie van allerlei financiële 
grilligheden die weliswaar een duidelijke financiële impact hebben, 
maar die vooraf kenbaar zijn en waarvan de ontwikkeling voldoende 
kwantificeerbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bapolasten, de 
ontwikkeling van GPL of GGL en dergelijken. De in alle redelijkheid te 
schatten kostenontwikkelingen moeten een plek krijgen in begroting 
en budget en vragen daarnaast om beheersing. Een goed ingerichte 
begrotings- en budgetcyclusronde, vergaande aandacht voor de 
analyse van tussentijdse financiële cijfers en het regelmatig checken 
van de interne beheersing met behulp van AO-checklists bieden bij dit 
alles uitkomst.

Behoefte aan transactieliquiditeiten

•  Is de omvang van de kortlopende schulden op balansdatum een goede 
indicatie voor de gewenste omvang van de transactieliquiditeit, ook 
gedurende het jaar?

De commissie Don en ook het instrument Toetsingskader 
Verantwoording financiën stelt de gewenste omvang van de 
transactiefunctie gelijk aan de omvang van de kortlopende schulden 
op balansdatum. Dit is een bruikbaar uitgangspunt, tenzij zich ieder 
jaar weer gedurende het jaar omvangrijke veranderingen voordoen 
in de omvang van vlottende activa, kortlopende schulden en hun 
onderlinge verhouding. Die schommelingen kunnen maken dat 
de balansmomenten niet de best mogelijke voorspeller zijn van de 
behoefte aan transactieliquiditeiten. In die gevallen kan de gewenste 
omvang van de transactiefunctie beter worden afgeleid van een goede 
liquiditeitsbegroting. Die begroting doet meer recht aan het specifieke 
verloop van geldstromen binnen de betreffende instelling.

Behoefte aan (risico)bufferliquiditeiten

•  Bestaat de onderwijsinstelling niet alleen uit PO-scholen, maar ook uit 
SBO, SO en/of VSO-scholen?

De commissie Don geeft aan dat voor (V)SO-scholen de geadviseerde 
buffers met een factor 1,5 moeten worden verhoogd. Deze scholen 
hebben namelijk ten opzichte van (S)BAO-scholen een hoger risico. Zie 
ook paragraaf 4.3.

•  Is er binnen de instelling een risicoanalyse uitgevoerd die niet alleen 
ingaat op de risico’s maar ook de wijze waarop deze risico’s worden 
beheerst?
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Scenario II: geen financiële ruimte

Een financiële ruimte die nihil is, hoeft geen probleem te zijn. Nihil
betekent in dit geval immers dat de drie basisbehoeften (materiële 
vaste activa-, transactie- en bufferliquiditeiten) volgens de berekening 
naar behoren kunnen worden vervuld, maar dat er vervolgens geen 
ruimte meer resteert. Er is in die situatie dus geen mogelijkheid 
meer om kapitaal (en meer indirect dus ook het vermogen) een rol 
te laten spelen bij de financiering van nieuw beleid en de daarmee 
samenhangende extra uitgaven.
Men zal dergelijke uitgaven in dat geval dus moeten dekken uit de 
jaarmiddelen.
Of dit alles een bezwaar is hangt af van de omvang van die extra 
beleidsuitgaven en hun onderwijskundige urgentie. Bij een zeer hoge 
urgentie in combinatie met hoge extra uitgaven kan dus een financiële 
ruimte die nihil is alsnog een probleem worden. De solvabiliteit, 
liquiditeit en rentabiliteit van de organisatie zijn bij dit alles van groot 
belang en bepalen mede of het probleem daadwerkelijk ontstaat. Het 
spreekt echter voor zich dat het ontbreken van enige financiële ruimte 
aandacht behoeft.

6.1 Twee scenario’s
Een goede analyse start met het bepalen van de financiële ruimte. In 
dit hoofdstuk wordt besproken hoe men vervolgens tot een nadere 
analyse komt. Een positieve of negatieve financiële ruimte geeft 
namelijk op zichzelf nog geen antwoord op de vraag of deze financiële 
positie om bijsturing vraagt. In dit hoofdstuk wordt nader ingaan op 
financiële ruimte en de wijze waarop andere kengetallen (solvabiliteit, 
liquiditeit, rentabiliteit) helpen bij in het perspectief plaatsen van die 
financiële ruimte. We doen dit aan de hand van twee scenario’s.

Scenario I: wel financiële ruimte

Financiële ruimte kan tijdelijk zijn, maar wanneer die ruimte 
zich langdurig voordoet, vraagt deze ruimte om een nadere 
rechtvaardiging of moet een begin gemaakt worden met het alsnog op 
een zinvolle manier aanwenden van die ruimte.
Een financiële ruimte die positief is, maar relatief gering, vraagt niet 
per definitie om een reactie, en kan voorlopig worden beschouwd als 
een uiteindelijk tijdelijke variatie in het onderliggende financieel beeld.

6 Reageren op basis van (nadere) analyse
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belangrijk dat een schoolbestuur – zeker wanneer bij de berekening 
van de financiële ruimte alleen gebruik werd gemaakt van de 
signaleringsgrenzen en rekenmethoden van de commissie – alsnog 
probeert om zelf met meer organisatiespecifieke inschattingen te 
komen van investeringen en risicokenmerken. Dit ter aanvullende 
controle van de financiële ruimte, en daarom graag voorafgaand 
aan de daadwerkelijke inzet van die ruimte. Het is immers mogelijk 
dat door een incompleet balansbeeld, het over het hoofd zien van 
organisatiespecifieke risico’s of een tekortschietende risicobeheersing 
investeringen of tegenvallers worden onderschat. In dat geval is 
financiële ruimte eerder een fictie dan werkelijkheid.

6.2.2 Beoordeel invloed solvabiliteitspositie
Het begrip financiële ruimte zegt niets over de solvabiliteit van het 
schoolbestuur. In de berekening van de financiële ruimte gaat het om 
een vergelijking tussen kapitaalsbehoeften en aanwezig vermogen.
De verhouding tussen eigen vermogen (reserves) en vreemd 
vermogen (krediet) doet hierbij in principe niet ter zake. Toch spelen 
solvabiliteitsoverwegingen wel degelijk een rol bij het nemen van een 
besluit om de financiële ruimte wel of niet te gaan benutten.

Financiële ruimte / lage solvabiliteit
Een lage solvabiliteit26 betekent dat in de kapitaalsbehoeften niet 
alleen is voorzien door eigen vermogen, maar vooral ook door geleend 
vermogen. Het zou niet juist zijn om deze situatie voort te laten 
bestaan, wanneer de aanwezige financiële ruimte mogelijkheden biedt 
om de rol van dat vreemde vermogen27 terug te dringen.
Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin de kwaliteit van het 
onderwijs dringend om een aanvullende en dure impuls vraagt en aan 
dat belang voorrang wordt gegeven boven schuldenreductie. In alle 
andere gevallen verdient het aanbeveling om de financiële ruimte te 
benutten voor een vermogensherschikking. Vreemd vermogen brengt 

6.2 Scenario I: wel financiële ruimte

6.2.1 Toets financiële ruimte waar nodig alsnog aan specifieke 
behoeften
Een meerjarige en substantiële financiële ruimte betekent dat het 
schoolbestuur mogelijk te veel kapitaal aanhoudt voor het vervullen 
van een of meerdere van de drie behoeften (materiële vaste activa-, 
transactie- en risicobufferliquiditeit).

Goed financieel management moet bijdragen ook een zo 
optimaal mogelijke inzet van financiële middelen en maken dat 
die middelen dienstbaar zijn en blijven aan onderwijskwaliteit en 
onderwijsopbrengsten. Het is dus zaak om dit kapitaalsbeslag terug 
te brengen tot het noodzakelijke en de ontstane ruimte vervolgens te 
benutten voor aanvullende uitgaven25 die de kwaliteit van onderwijs 
en onderwijsopbrengsten meer ten goede komen.

Het anders inzetten of op een doordachte wijze verkleinen van 
het benodigde kapitaal (en dus ook van de vermogensbehoeften) 
betekent dat men een vergaande voorzichtigheid verlaat, en dat 
vraagt enige gewenning. Dit betekent overigens nog niet dat men 
iedere behoedzaamheid laat varen. Het verdient zeker aanbeveling om 
voorafgaand aan die extra inzet nog eens kritisch te kijken naar wat 
voor de drie basisbehoeften nu echt nodig is.

Er zijn binnen schoolbesturen van een vergelijkbare omvang 
overeenkomsten als het gaat om wat die behoeften vragen. 
Investeringen, transactiedalen en pieken en risicobuffering; dit 
alles vraagt onvermijdelijk om kapitaal (en dus om vermogen). De 
omvang van het noodzakelijke kapitaal is echter tot op zekere hoogte 
beïnvloedbaar en in die zin organisatiespecifiek. Het is daarom 
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reden voor de opvallend hoge omvang van de behoefte aan materiële 
vaste activa.

6.2.3 Beoordeel invloed liquiditeitspositie

Financiële ruimte / lage solvabiliteit / hoge liquiditeit29

In deze situatie heeft het terugdringen van schulden de voorkeur en 
is die terugdringing door de hoge liquiditeit ook feitelijk mogelijk. 
Liquiditeit maakt immers aflossing mogelijk. Alleen wanneer 
aanvullende onderwijskundige uitgaven om absolute voorrang vragen 
kan de ruimte daarvoor worden gebruikt.
Het is dan wel zaak dat er op de langere termijn alsnog wordt gewerkt 
aan een betere solvabiliteit, bijvoorbeeld door de kapitaalsbehoeften 
terug te dringen of positieve exploitatieresultaten te behalen. 
Kapitaalsbehoeften kunnen worden teruggedrongen door 
aanpassingen in het investeringsbeleid, een betere liquiditeitsplanning 
zodat pieken in de behoeften aan transactieliquiditeit worden 
weggenomen of door een beter risicobeheersing zodat men met een 
kleinere bufferliquiditeit kan volstaan.

Financiële ruimte / lage solvabiliteit / lage liquiditeit
De financiële ruimte kan door de lage liquiditeit niet of slechts 
gedeeltelijk daadwerkelijk worden benut voor extra uitgaven. De lage 
liquiditeit30 en lage solvabiliteit vragen om aandacht. Een verbetering 
van de liquiditeit moet bij dit alles voorrang krijgen. Die lage liquiditeit 
dreigt immers anders voor acute betalingsproblemen te zorgen. Het 
terugdringen van de behoefte aan materiële vaste activa kan uitkomst 
bieden. Een deel van het vermogen wordt dan immers niet langer 
vastgelegd in materiële vaste activa, maar kan in een meer liquide 
kapitaalsvorm worden aangehouden. Het gewenste effect zal echter 
enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd kunnen tijdelijke 
noodmaatregelen uitkomst bieden (tijdelijke kredietfaciliteiten, langer 

immers vrijwel altijd niet-bekostigde rentelasten met zich mee en leidt 
later vaak tot knellende aflossingsverplichtingen.

Financiële ruimte is overigens geen synoniem voor liquiditeit. Het 
aflossen van schulden vraagt echter wel om die liquiditeit. Of het 
aflossen van schulden op de korte termijn daadwerkelijk tot de 
mogelijkheden behoort, hangt dus ook af van de liquiditeit van 
de instelling. Uiteindelijk zal een meerjarige financiële ruimte zich 
overigens 
(wanneer men extra impulsen weglaat) met enig geduld wel degelijk 
voor een deel vertalen in liquiditeiten.
Financiële ruimte / hoge solvabiliteit:

Deze combinatie is een uitnodiging om de financiële ruimte alsnog 
te gaan benutten. Er is immers geen noodzaak om de rol van vreemd 
vermogen verder terug te dringen. De verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen is immers al vanuit economisch perspectief bezien 
gunstig.
De solvabiliteit is hoog wanneer deze duidelijk boven het 
sectorgemiddelde28 ligt.

Ook nu geldt echter: financiële ruimte is geen synoniem voor 
liquiditeit. 
Wanneer het eigen vermogen bijvoorbeeld in een bovengemiddelde 
omvang wordt gebruikt voor de financiering van investeringen en 
kapitaal dus in een veel mindere mate wordt aangehouden in liquide 
vorm, dan wordt het benutten van de financiële ruimte op zijn minst 
tijdelijk feitelijk onmogelijk gemaakt.
Het tijdelijk aantrekken van krediet biedt een oplossing als die 
uitgaven niet langer kunnen wachten, maar dit is wel de minst 
wenselijke oplossing.
Het heeft in dit geval meer zin om nog eens kritisch te kijken naar de 
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Het zou niet juist zijn om de liquiditeit kost wat kost te verbeteren door 
het nastreven van positieve exploitatieresultaten. Daar ligt immers 
niet het probleem en bij een onderwijsinstelling past geen duurzaam 
winststreven. Een eenzijdig accent op het behalen van positieve 
exploitatieresultaten kan er ook toe leiden dat het verwezenlijken van 
onderwijsdoelstellingen niet de aandacht krijgt die het verdient.

6.2.4 Beoordeel invloed rentabiliteit
Positieve exploitatieresultaten hebben in vrijwel alle gevallen een 
positief effect op liquiditeit en solvabiliteit en kunnen dus bijdragen 
aan het verhelpen van solvabiliteits- en/of liquiditeitsproblemen. 
Negatieve exploitatieresultaten vergroten dergelijke problemen. Het 
is dus zaak om niet alleen te kijken naar solvabiliteit en liquiditeit, 
maar juist ook oog te hebben voor de (meerjarige) ontwikkeling van 
de rentabiliteit. Winsten en verliezen kunnen immers een snel en zeer 
omvangrijk effect hebben op solvabiliteit en liquiditeit. Daarom is een 
beleidsrijke meerjarenbegroting onontbeerlijk.

Rentabiliteit draagt bij aan de aangroei (winst) of daling (verlies) van 
vermogen. Blijven de kapitaalsbehoeften van een onderwijsinstelling 
gelijk, dan zorgt een dergelijke stijging of daling ervoor dat ook de 
financiële ruimte daalt of stijgt. Een schoolbestuur dat besluit om 
aanvullende investeringen te doen die het resultaat te boven gaan, zal 
echter zelfs in tijden van winst de financiële ruimte zien afnemen.

6.3 Scenario II: geen financiële ruimte
Het ontbreken van enige financiële ruimte hoeft niet bezwaarlijk te 
zijn. Maar wanneer er dringend extra uitgaven moeten worden gedaan, 
bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van het onderwijs dat vraagt, dan kan 
het ontbreken van financiële ruimte problemen veroorzaken.
Zeker een negatieve financiële ruimte vraagt om aandacht. Dit 
betekent echter nog niet dat een negatieve ruimte altijd om ingrijpen 

benutten van leverancierskrediet, versnelde incasso openstaande 
vorderingen, etc.). Deze middelen zijn op de langere termijn soms 
erger dan de kwaal, dus werk tegelijkertijd aan een verlaging van de 
kapitaalsbehoeften (minder investeren, betere risicobeheersing) en het 
behalen van positieve exploitatieresultaten.

Financiële ruimte / hoge solvabiliteit / hoge liquiditeit
Niets staat een aanwending van de financiële ruimte in de weg. Er zijn 
geen bovenmatige schulden die om terugdringing vragen en de hoge 
liquiditeit zorgt ervoor dat de financiële ruimte niet alleen op papier 
bestaat, maar ook daadwerkelijk in liquide vorm aanwezig is.
Het is wel verstandig om de kapitaalsbehoeften van tijd tot tijd 
kritisch tegen het licht te houden. Ook in deze vanuit economisch 
oogpunt gezien gezonde financiële situatie, is het zaak om de 
kapitaalsbehoeften waar mogelijk te beperken. Dit schept nog meer 
ruimte en beleidsmogelijkheden.

Financiële ruimte / hoge solvabiliteit / lage liquiditeit
De lage liquiditeit vraagt om aandacht. Het doen van extra uitgaven 
zou gelet de financiële ruimte en hoge solvabiliteit verantwoord zijn, 
maar leidt voorlopig alleen maar tot meer liquiditeitsproblemen. 
Het is gelet op de hoge solvabiliteit mogelijk om de liquiditeit 
tijdelijk te verbeteren door het aangaan van kredietfaciliteiten. Dit 
biedt dan de mogelijkheid om al op korte termijn de financiële 
ruimte daadwerkelijk te benutten. Meer duurzame maatregelen 
(veranderen kapitaalsbehoeften) mogen echter niet uitblijven. Het 
gaat erom dat wordt bereikt dat een kleiner deel van het vermogen 
nodig is voor kapitaal in de vorm van materiële vaste activa. Ook een 
betere afdekking van risico’s leidt tot een lagere kapitaalsbehoefte 
(bufferliquiditeit) en zorgt ervoor dat liquiditeiten beschikbaar komen 
voor andere doelen.
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vraagt. Daarvoor is eerst een nadere analyse noodzaak en moet 
worden bepaald of ook solvabiliteit, liquiditeit en/of rentabiliteit te 
wensen overlaten en in combinatie met de negatieve financiële ruimte 
echt voor problemen gaan zorgen.

Ook in dit scenario blijft het verstandig om eerst te kijken 
naar de onderbouwing van de noodzakelijke omvang van 
kapitaalsbehoeften (materiële vaste activa-, transactieliquiditeiten, 
risicobufferliquiditeiten). Wellicht kan de omvang van die behoeften 
worden teruggebracht, bijvoorbeeld door investeringen terug te 
dringen, de pieken en dalen in geldstromen te beïnvloeden of risico’s 
te verkleinen of beter te beheersen.
Vervolgens gaarne toetsen hoe het met de solvabiliteit, liquiditeit 
en rentabiliteit staat. En daarna moeten alle bevindingen worden 
afgezet tegen bestuursspecifieke ontwikkelingen en ambities. Ook die 
ontwikkelingen en ambities bepalen immers of de financiële ruimte 
dragelijk is en om vergroting vraagt.

Geen financiële ruimte / lage solvabiliteit
Vraagt de onderwijskwaliteit op korte termijn om aanvullende 
uitgaven, dan ontstaan er in deze situatie problemen. Het 
aanwezige vermogen is niet of nauwelijks toereikend om aan de drie 
kapitaalsbehoeften te voldoen.

Wellicht wordt de noodzakelijke omvang van een of meerdere van deze 
behoeften te pessimistisch ingeschat en zijn er nog mogelijkheden om 
de investeringen terug te dringen of de risicobeheersing te vergroten 
zodat met een kleiner kapitaal kan worden volstaan.
De lage solvabiliteit betekent dat men niet zo snel in aanmerking komt 
voor aanvullende kredieten (het aandeel vreemd vermogen is immers 
al hoog) en het aangaan van meer schulden in ieder geval moet 
worden ontraden.
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effect zal echter enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd 
kunnen tijdelijke noodmaatregelen uitkomst bieden (tijdelijke 
kredietfaciliteiten, langer benutten van leverancierskrediet, versnelde 
incasso openstaande vorderingen, etc.).
Deze middelen zijn op de langere termijn vaak erger dan 
de kwaal, dus werk tegelijkertijd aan een verlaging van de 
kapitaalsbehoeften(minder investeren, betere risicobeheersing) en het 
behalen van positieve exploitatieresultaten.
Een dergelijk schoolbestuur komt waarschijnlijk niet in aanmerking 
voor kredietverstrekking. De solvabiliteit laat immers al te wensen over

Geen financiële ruimte / hoge solvabiliteit / hoge liquiditeit
De hoge liquiditeit maakt het feitelijk mogelijk om toch aanvullende 
uitgaven te doen, ook al zijn deze liquiditeiten wellicht bedoeld voor 
het vullen van andere functies. Er is echter zeker een goede kans dat 
de liquiditeitsbehoeften die voortkomen uit m.n. de transactie- en 
risicobufferfunctie niet tegelijkertijd zullen pieken en dat een deel van 
de liquiditeit dus tijdelijk anders kan worden aangewend. Voorwaarde 
is wel dat de instelling over goede, meerjarige liquiditeitsramingen 
beschikt en dat een hoge solvabiliteit maakt dat de instelling waar 
nodig onverwachtse liquiditeitsproblemen kan opvangen door het 
tijdelijk aantrekken van kredietfaciliteiten.

Geen financiële ruimte / hoge solvabiliteit / lage liquiditeit
De lage liquiditeit vraagt als eerste om aandacht. Het terugdringen 
van de investeringen, het beter in kaart brengen van pieken en dalen 
in geldstromen en het beter beheersen van risico’s kan maken dat een 
groter deel van het kapitaal in liquide vorm kan worden aangehouden 
en extra uitgaven mogelijk maakt.
Zijn die uitgaven zeer urgent, dan biedt de hoge solvabiliteit 
mogelijkheden om krediet aan te trekken. Of die snelle mogelijkheid 
opweegt tegen latere nadelen, staat nog te bezien.

Geen financiële ruimte / hoge solvabiliteit
Ook hier geldt: wellicht wordt de noodzakelijke omvang van een of 
meerdere van de kapitaalsbehoeften wat te pessimistisch ingeschat of 
zijn er nog mogelijkheden om de investeringen terug te dringen of de 
risicobeheersing te vergroten zodat met een kleinere risicobuffer kan 
worden volstaan.
Wanneer de urgentie van extra uitgaven dat vraagt, kan er zelfs voor 
worden gekozen om wat extra kredietfaciliteiten aan te gaan. De hoge 
solvabiliteit staat dat toe. De nadelen van deze oplossing zijn bekend.

Geen financiële ruimte / lage solvabiliteit / hoge liquiditeit
Deze zeer bijzondere situatie kan eigenlijk alleen ontstaan wanneer 
de behoefte aan materiële vaste activa opvallend laag is en dus zelfs 
een relatief bescheiden vermogen vooral in liquide vorm kan worden 
aangehouden. De hoge liquiditeit is prettig en betekent zelfs dat het 
schoolbestuur feitelijk toch aanvullende uitgaven kan doen.
Er kleeft echter een risico aan deze besteding. Het schoolbestuur 
heeft in de  afgelopen jaren wellicht veel te weinig geïnvesteerd in 
materiële vaste activa en kan daardoor tijdelijk volstaan met een 
relatief bescheiden kapitaal. Ooit zullen echter de alsnog noodzakelijke 
investeringen hun tol eisen en vragen om liquiditeiten. Er ontstaan 
problemen wanneer die liquiditeiten al zijn opgegaan aan andere 
zaken.
Geen financiële ruimte / lage solvabiliteit / lage liquiditeit
Het spreekt voor zich dat dit geen wenselijke situatie is. De lage 
liquiditeit en lage solvabiliteit vragen om aandacht. Een verbetering 
van de liquiditeit moet bij dit alles voorrang krijgen. Die lage liquiditeit 
dreigt immers anders voor acute betalingsproblemen te zorgen.
Het terugdringen van de kapitaalsbehoeften en dan vooral van de 
investeringen kan uitkomst bieden. Een deel van het vermogen wordt 
dan immers niet langer vastgelegd in materiële vaste activa, maar 
kan in een meer liquide vorm worden aangehouden. Het gewenste 
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nodige middelen en de doelmatige en rechtmatige bestemming 
en aanwending van middelen (zie bijvoorbeeld artikel 21, Code 
goed bestuur). Het geven van tekst en uitleg over de kapitaals- en 
vermogenspositie is dan ook een onderdeel van die verantwoording.

Het is van groot belang dat ieder schoolbestuur zijn financiële 
posities verantwoordt en de posities in relatie brengt met gestelde 
onderwijskundige doelen. De discussie over de kapitaals- en 
vermogensposities van schoolbesturen blijft namelijk aanhouden. De 
signaleringsgrenzen van de commissie kunnen in een dergelijk klimaat 
snel verworden tot absolute en dwingende normen. En dat terwijl ze 
toch vooral bedoeld als uitnodiging om de uitkomsten van een eigen 
kapitaals- en vermogensanalyse af te zetten tegen deze waarden en 
vervolgens aan te geven of er voor de gevonden verschillen al dan niet 
goede gronden zijn.

7.2 Vermogen dienstbaar aan adequate opbrengsten
In het primair onderwijs wordt steeds meer de nadruk gelegd op het 
inzichtelijk maken van de onderwijsopbrengsten32 van besturen en 
scholen op verschillende niveaus (zie bijvoorbeeld artikel 7, 12 en 15, 
Code goed bestuur).

7.1 Pas toe of leg uit
Goed financieel management is een absolute basisvoorwaarde voor 
het verzorgen van het best mogelijke onderwijs en het behalen 
van adequate opbrengsten, zoals omschreven in artikel 7 van de 
Code goed bestuur31 in het primair onderwijs. Artikel 7 geeft tevens 
aan dat schoolbestuur en intern toezichtsorgaan tevens ervoor 
verantwoordelijk zijn dat beschikbare (financiële) middelen op een 
effectieve wijze worden ingezet ter realisatie van goed onderwijs met 
adequate opbrengsten.

Vooral na invoering van lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006, 
worden steeds meer eisen gesteld aan hoe schoolbesturen inhoud 
geven aan de sturing, beheersing en verantwoording van de financiële 
middelen. Een belangrijk aspect is hierbij ook het vinden van een juiste 
balans tussen het opbouwen van een noodzakelijke en verantwoorde 
vermogenspositie en het maximaal inzetten van de ter beschikking 
gestelde financiële middelen ten behoeve van het onderwijs.

In de Code goed bestuur staat aangegeven dat schoolbesturen 
in het jaarverslag onder andere verantwoording afleggen over de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verwerving van de 

7 Vermogen verantwoord
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7.3 Kapitaals- en vermogensposities ondertitelen
Kapitaal- en vermogensbeleid maakt onderdeel uit van financieel 
management. Het is belangrijk om bij dat financieel management de 
lat hoog te leggen. Het normatief kader Goed financieel management33

maakt duidelijk wat de kenmerken zijn van een werkelijk goed 
financieel management.

Goed financieel management draagt bij aan het bereiken van de in het 
strategisch beleid gestelde doelen en leerresultaten. Het schoolbestuur 
zal met enige regelmaat verantwoording afleggen over dat financieel 
management. Een dergelijke verantwoording maakt bijvoorbeeld ook 
deel uit van het jaarverslag. Het jaarverslag geeft daarom als het goed 
is antwoord op vragen als:

a)  Wat waren de te behalen doelen en onderwijsopbrengsten?
b)  Welke budgetten waren voor het behalen van die doelen begroot?
c)  Hoe is doelverwezenlijking en middeleninzet in werkelijkheid 

verlopen?
d)  Zijn met de inzet van de beschikbare financiële middelen de vooraf 

gestelde doelen en leerresultaten bereikt?
e)  Waardoor zijn afwijkingen ten opzichte van de begroting 

veroorzaakt en hebben genoemde oorzaken (financiële) 
consequenties voor het realiseren van gestelde doelen en 
leerresultaten in de nabije toekomst?

Het gaat bij dit alles om het inzichtelijk maken van de doelstellingen 
van een school op onderwijsgebied, het meten en monitoren van 
de prestatie van die school en het evalueren daarvan om te bepalen 
wat effectiever en efficiënter kan in het kader van het realiseren van 
onderwijsdoelstellingen.
Financieel management in deze context betekent: het managen van de 
beschikbare middelen op een zodanige manier dat die doelstellingen 
op organisatie- en schoolniveau op een effectieve en efficiënte wijze 
worden behaald.

Financieel beleid kent natuurlijk ook eigen doelstellingen, en een goed 
financieel management borgt bijvoorbeeld het voortbestaan van de 
instelling. Financiële doelen zijn echter nooit en te nimmer waarden 
op zich, maar moeten op korte of lange termijn een bijdrage leveren 
aan goed onderwijs. Ook het aanhouden of inzetten van kapitaal en 
vermogen moet dus aantoonbaar bijdragen aan het vervullen van de 
maatschappelijke opdracht van het bestuur: het verzorgen van goed 
kwalitatief primair onderwijs zoals omschreven in artikel 7 van de Code 
goed bestuur.

Goed financieel management is dus gericht op het bereiken van 
gestelde doelen en adequate opbrengsten. Deze kunnen worden 
bereikt door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing, 
verantwoording en toezicht. Sturing betekent in deze context dat 
vanuit de doelstellingen van de organisatie richting wordt gegeven 
aan de verdeling van middelen over de organisatieonderdelen 
of activiteiten. Beheersing betreft maatregelen om te zorgen dat 
die middelen ook werkelijk door die organisatieonderdelen aan 
de activiteiten waarvoor ze bedoeld zijn worden uitgegeven. 
Verantwoording gaat over de verantwoording van de bestede 
middelen. Bij toezicht staat de behartiging van de belangen van 
stakeholders centraal.
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inspectie van het onderwijs verzocht aan te geven wat ze met deze 
“financiële ruimte” gaan doen.

Het beoordelen en verantwoorden van het vermogen van een 
schoolbestuur moet echter verder gaan dan het toetsen van de 
eigen kapitaals- en vermogensposities aan de kengetallen van de 
Commissie Don. Wat een goede kapitaals- en vermogenspositie van 
een schoolbestuur is, verschilt per schoolbestuur en is afhankelijk van 
de specifieke karakteristieken en doelstellingen van de organisatie.
Iedere instelling doet er goed aan om zich te realiseren dat het 
toetsingskader Don een realiteit is en dat men ook vanuit dat kader 
met tekst en uitleg moet komen. De kengetallen uit het toetsingskader 
zijn echter niet in alles leidend.

De verantwoording van de kapitaals- en vermogensposities moet 
wat ons betreft gaan over hoe kapitaal (en dus ook vermogen) wordt 
ingezet ter verbetering van de onderwijskwaliteit. En dus niet of niet 
alleen over hoe dat kapitaal en vermogen zich verhouden tot een 
landelijke norm. Verantwoording is in dat opzicht maatwerk.

Toch is het in het belang van de sector om gezamenlijk tot enige 
uniformiteit te komen in de opzet van die verantwoording. 
Bijvoorbeeld door een wijze van beoordelen en verantwoorden van 
de kapitaals- en vermogensposities af spreken die uitgaat van de 
specifieke situatie en dito kapitaalsbehoefte van het schoolbestuur, 
zonder dat hierbij gedetailleerde richtlijnen en/ of harde normen gaan 
domineren.

De PO-Raad heeft daartoe een toetsingskader ontwikkeld dat een 
centrale rol speelt bij het evalueren van de vermogenspositie van een 
schoolbestuur in het primair onderwijs. Dit toetsingskader is vervat in 
een eenvoudig te hanteren instrument, dat te downloaden is van de 

Het aanhouden, vergroten of verkleinen van kapitaals- en 
vermogensposities is van invloed op de beschikbare middelen en dat 
maakt dat men ook over dat vermogensbeleid op een vergelijkbare 
wijze kan worden bevraagd:

a)  Op welke wijze en in welke omvang is het kapitaal en vermogen 
dienstbaar aan m.n. het financieren van de noodzakelijk geachte 
investeringen en een wenselijke afdekking van de financiële impact 
van risico’s?

b)  Hoe verhouden zich deze wijzen en deze omvang tot landelijke 
gemiddelden en signaleringsgrenzen?

c)  Hoe kan een eventueel vermogensoverschot of vermogenstekort 
worden weggewerkt en hoe worden aanpak en tempo zoveel 
mogelijk afgestemd op wat het behoud of de versterking van goed 
onderwijs vragen?

d)  En welke samenstelling van kapitaal draagt bij aan de 
verwezenlijking van doelen met een blijvend effect? Het voor dit 
kapitaal noodzakelijke vermogen komt immers te voet en gaat te 
paard.

Die vragen kunnen echter alleen met succes worden beantwoord 
wanneer het strategische beleidsplan glasheldere doelen bevat 
(artikel 15, Code goed bestuur) en er bij het opstellen van 
meerjarenbegrotingen een goede link gelegd is tussen die doelen en 
de inzet van financiële middelen.

7.4 Rol kengetallen
Het beoordelingskader van de Commissie Don speelt inmiddels een 
belangrijke rol bij het oordeel dat de onderwijsinspectie en politiek 
vellen over de financiële positie van schoolbesturen. Instellingen 
met een kapitaal en/of vermogen dat ver boven de aangedragen 
signaleringsgrenzen ligt van de commissie Don, worden door de 
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website van de PO-Raad, zie poraad.nl/content/toolbox-financien.

Verder worden de PO-Raad leden uitgenodigd om in het jaarverslag 
(bestuursverslag) voortaan een aparte paragraaf te wijden aan de 
verantwoording van de kapitaals- en vermogensomvang en de rol 
die het kapitaal volgens het bestuur speelt bij het bereiken van 
onderwijsdoelen. Het jaarverslag vermeldt bijvoorbeeld de uitkomsten 
van het ingevulde toetsingskader34 en geeft aan hoe de omvang en 
samenstelling van het aanwezige kapitaal en vermogen zich verhoudt 
tot de signaleringsgrenzen.

Zo wordt tevens duidelijk in hoeverre er op grond van het 
toetsingskader sprake is van financiële ruimte. Vervolgens geeft het 
bestuur aan:

I.  op welke wijze en binnen welke termijn een eventueel 
tekortschietend kapitaal door vermogensvorming of 
vermogensaantrekking wordt aangevuld en welke invloed dit alles 
heeft op de vastgestelde doelen en leerresultaten;

II.  op welke wijze en binnen welke termijn een eventueel bovenmatig 
kapitaal wordt afgebouwd, hoe men tot keuzes komt betreffende 
de aanwending van dat surplus en hoe dat alles bijdraagt een 
stabilisatie of verhoging van de onderwijsopbrengsten.
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Noten

1 Bezittingen in de vorm van goederen en geld
2 Benodigd kapitaal = kapitaal dat past bij de rationeel te achten 

behoeften van de onderwijsinstelling en waarvan de omvang (en 
samenstelling) op basis van valide argumenten te onderbouwen is. 
De commissie Don draagt ook een signaleringsgrens aan voor de 
kapitalisatie. Daarover later meer. We wijzen er echter nu al op dat 
bij de berekening van deze kapitalisatiefactor de balanswaarden 
van Gebouwen & Terreinen buiten beschouwing worden gelaten.

3 Duurzaam betekent dat deze goederen zijn bedoeld om de 
onderwijsinstelling meerdere jaren te dienen en dat hun 
economische waarde in die periode geleidelijk afneemt. Deze 
geleidelijke waardedaling wordt via afschrijving zichtbaar gemaakt. 
Bij enkele schoolbesturen zullen niet alleen deze vaste activa op 
balans staan, maar ook een voorraad gebruiksmaterialen. Deze 
voorraden zijn gelet op hun slechts tijdelijke aanwezigheid en/
of bescheiden omvang van te verwaarlozen betekenis voor het 
vermogensbeleid.

4 De hoofdstukken 2, 3 en 4 geven houvast bij het vaststellen van wat 
iedere specifieke functie vraagt aan kapitaal

5 De Inspectie van het Onderwijs gebruikt bij het uitoefenen van 
financieel toezicht het begrip financiële buffer. Dit begrip is geen 
synoniem voor financiële ruimte. De afwijkende betekenis van dit 
begrip en de reden waarom het begrip financiële ruimte volgens de 
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voorgesteld en een schoolbestuur zich meer dan anders het geval 
zou zijn geweest, gedwongen voelt om hierover verantwoording af 
te leggen.

12 Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden
13 In publicaties en gesprekken over de behoefte aan materiële vaste 

activa valt ook wel eens de term financieringsfunctie. Deze term 
heeft echter wat ons betreft geen bijzondere meerwaarde en leidt 
zelfs tot verwarring. De wijze waarop een onderwijsinstelling het 
benodigde kapitaal financiert (bijvoorbeeld met eigen of vreemd 
vermogen) is van latere zorg. Het is eerst zaak om de behoefte 
aan kapitaal vast te stellen en deze behoefte met argumenten 
te onderbouwen. Pas daarna kan men zich gaan buigen over 
financieringsvraagstukken en de aandacht verschuiven van de 
activazijde van de balans naar de passivazijde van de balans.

14  Hierbij wordt ook rekening gehouden met de omvang de 
betreffende instelling. Kleinere instellingen hebben namelijk 
wat minder mogelijkheden om hun investeringen optimaal te 
spreiden. Het bij financieringsbehoefte getoonde percentage 
hangt nauw samen met de veronderstelde mogelijkheid 
tot investeringsspreiding en wordt bepaald aan de totale 
baten van het schoolbestuur. Het bijbehorende instrument 
(Toetsingskader financiële positie) vindt u in de Toolbox:
poraad.nl/content/toolbox-financien

15 Bank- en kassaldi, maar ook snel in liquide vorm om te zetten 
vorderingen of beleggingen

16 Risico’s in de ruime betekenis, dus hier worden ook nog de eerder 
als normale grilligheden te beschouwen financiële tegenvallers 
meegenomen

17 Risico’s in beeld, zie http://eerstkiezen.poraad.nl/risicomanagement
18 Zie voor een nadere toelichting pagina 34 van Financieel beleid van 

onderwijsinstellingen, rapport van de commissie Vermogensbeheer 
Onderwijsinstellingen

PO-Raad de voorkeur verdient, vindt u in bijlage I van deze brochure
6 Zie paragraaf 1.5 voor de rol die vermogen speelt bij het kunnen 

voldoen aan de kapitaalsbehoefte
7 Let op! Een positieve financiële ruimte hoeft op zichzelf nog niet 

te betekenen dat de financiële positie van een schoolbestuur (te) 
rooskleurig is. Alleen een aanvullende analyse van solvabiliteit, 
liquiditeit en rentabiliteit brengt de totale financiële positie 
in beeld. Pas daarna wordt duidelijk of en in welke mate het 
verantwoord is om de financiële ruimte te benutten. Zie ook 
hoofdstuk 6.

8 Let op! Een geringe of slechts negatieve financiële ruimte hoeft 
op zichzelf nog niet te betekenen dat de financiële positie van 
een schoolbestuur te wensen over laat. Alleen een aanvullende 
analyse van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit brengt de 
totale financiële positie in beeld. Pas daarna wordt duidelijk welke 
verbeteringen wenselijk zijn. Zie ook hoofdstuk 6.

9 Totaal kapitaal = balanswaarde van alle bezittingen = totaal 
activazijde balans

10 Deze waarden kennen een bandbreedte in verband met de 
verschillende grootteklassen van schoolbesturen (de laagste 
waarden gelden voor grote instellingen, de hoogste waarden voor 
kleine instellingen). Tussen de laagste en hoogste waarde ligt 
een glijdende schaal. Het bij de PO-handreiking Verantwoording 
van financiën behorende Excelmodel berekent na invoer van uw 
instellingsgegevens automatisch de bij de grootte van de instelling 
passende signaleringsgrens voor de kapitalisatiewaarde

11 Bij de berekening van solvabiliteit worden private reserves in 
deze berekening meegenomen. Bij de berekening van financiële 
ruimte blijven deze private reserves echter bij toepassing van het 
PO-Raad rekenmodel Verantwoording Financiën automatisch buiten 
beschouwing. Dit om te voorkomen dat deze financiële ruimte door 
aanwezigheid van substantiële private reserves te positief wordt 
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26 Laag = < 20-30% van het balanstotaal
27 Het opnemen of aflossen van schulden vergroot of verkleint de 

financiële ruimte. Lenen of aflossen betekent echter tegelijkertijd 
dat de bezittingen (kapitaal) toe- of afnemen en dat daardoor 
de kapitalisatiefactor toeneemt of afneemt. Dit rekenkundige 
neveneffect is verwarrend en weinig relevant. Stel daarom het effect 
op de financiële ruimte centraal.

28 Hoger dan 55-60%
29 Als maatstaf voor liquiditeit wordt de zogeheten current ratio 

gebruikt. Dit is de verhouding tussen vlottende activa en 
kortlopende schulden. Van een hoge liquiditeit is sprake bij waarden 
van > 1,5. In deze gevallen is de liquiditeit meer dan voldoende voor 
het vervullen van de transactiefunctie en levert de liquiditeit tevens 
een bijdrage aan het vervullen van de andere functies.

30 Current ratio lager dan 1,0
31 Het gaat hier om de in 2012 bijgestelde Code Goed Bestuur 

(versieaanduiding: 2012)
32 Het gaat bij dit alles om meer dan leeropbrengsten alleen
33 Zie literatuurlijst
34 Zie onder Literatuurtips en instrumenten www.poraad.nl/sites/www.

poraad.nl/files/book/bestand/toetsingskader_verantwoording_van_
financien_versie_2012.xlsx

19 Denk ook aan de mogelijke instabiliteit van gemeentelijke bijdragen
20 Bank- en kassaldi, maar en alle andere vlottende activa die snel 

in geld kunnen worden omgezet. Ook formeel als financiële 
vaste activa opgenomen beleggingen kunnen soms de rol van 
bufferliquiditeit vervullen, ook al moeten deze daartoe eerst worden 
omgezet in een meer liquide vorm

21 De geadviseerde buffers liggen tussen de 10% van de totale baten 
voor kleine schoolbesturen (TB< 5 5.000.000) tot 5% van de totale 
baten voor grote schoolbesturen (TB> 5 8.000.000).

 Voor schoolbesturen met (een) (V)SO scho(o)l(en) moeten deze 
grenzen worden verhoogd met een factor 1,5

22 Zie bijvoorbeeld pagina 25-26 van Financieel beleid van 
onderwijsinstellingen, rapport van de commissie Vermogensbeheer 
Onderwijsinstellingen

23 Zie onder Literatuurtips en instrumenten www.poraad.nl/sites/www.
poraad.nl/files/book/bestand/toetsingskader_verantwoording_van_
financien_versie_2012.xlsx

24 Het aantrekken van kortlopende kredieten heeft overigens geen 
effect op het kengetal voor liquiditeit (current ratio) omdat dit 
kengetal de vlottende activa vergelijkt met de kortlopende 
schulden. Het aantrekken van langlopende kredieten heeft wel een 
positief effect op het kengetal

25 Aanvullende investeringen in materiële vaste activa verkleinen 
de financiële ruimte. Investeren betekent echter tegelijkertijd 
dat de bezittingen (kapitaal) toenemen en dat daardoor de 
kapitalisatiefactor toeneemt. Dit rekenkundige neveneffect 
is verwarrend en weinig relevant als het bij die investeringen 
inderdaad gaat om nieuw en doordacht beleid. Stel daarom het 
effect op de financiële ruimte centraal.
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Instrumenten

•  Risico’s in beeld: zie http://eerstkiezen.poraad.nl/risicomanagement

•  Toetsingskader Verantwoording van financiën: zie
http://www.poraad.nl/content/toetsingskader-financiele-positie

Literatuur

•  Financieel beleid van onderwijsinstellingen, rapport van de commissie 
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen, Ministerie van OCW, 2009

•  Een vermogen om lief te hebben, visie en toelichting op het rapport 
Financieel beleid van de commissie Don, B. Keizer en R. Goedhart, 
SDU, 2010

•  Vermogen verantwoord, R. Goedhart en M. Verbart, in: 
Schoolfacilities (SDU), oktober 2011

•  Vermogenspositie scholen geeft discussie, R. Goedhart en M. Verbart, 
in: BSM Nieuws (Kluwer), juni 2011

•  Op weg naar goed financieel management, basisboek bij het project 
Eerst kiezen, dan delen, M. Fuite, H. Hendriks, F. Rood, S. Witteveen en 
M. Verbart, PO-Raad, 2011

•  Verantwoording van financiën, een handreiking, PO-Raad, 2011.

Download de publicaties kosteloos: http://www.poraad.nl/content/
financieel-management-eerst-kiezen-dan-delen

Literatuurtips en instrumenten
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