
Begroting  
 
 
1. Inleiding en begripsbepaling  
 
In de vele woordenboeken komt u verschillende omschrijvingen van het begrip begroting tegen. Deze 
beschrijvingen hebben met elkaar gemeen dat ze overwegend gericht zijn op het financiële aspect én 
zich vooral op de uitgaven of kosten richten. De definities wekken de indruk dat een begroting slechts 
een cijfermatige weergave is van de inkomsten en uitgaven. 
 
Binnen het onderwijs vervult de begroting vele functies en de woordenboekdefinities dekken hier 
onvoldoende de lading. Wij geven daarom de volgende definitie aan de begroting: 
 
Een begroting is de beleidsmatige en cijfermatige neerslag van de interne afspraken rond de herkomst 
en besteding van de verwachte middelen, als leidraad en controlemiddel voor allen die binnen en 
buiten de organisatie bij het beleid en het beheer zijn betrokken.  
 
Deze definitie laat de betrokkenheid van de verantwoordelijke personen zien. Begroten is een 
instellingsgebeuren en dient een gemeenschappelijk belang. De naleving ervan is wezenlijk voor het 
functioneren van de organisatie en waarborgt de continuïteit.   
 
 
2. Soorten begroting 
 
2.1 Meerjarenbegroting  

De meerjarenbegroting verleent inzicht in de gevolgen van het gevoerde en voorgenomen beleid over 
een reeks van jaren. De meerjarenbegroting is een begroting die bestaat uit verschillende onderdelen. 
Gezamenlijk beslaan deze onderdelen het totaal van de activiteiten van de instelling. De onderdelen 
betreffen de balans-, exploitatie-, liquiditeits-, investerings- en onderhoudsbegroting. Deze 
begrotingen worden in onderling verband opgesteld en vormen een integraal geheel.  
 
2.2 De exploitatiebegroting 
In de exploitatiebegroting worden de verwachte baten en lasten per jaar opgenomen. Deze begroting 
komt tot stand op basis van de huidige exploitatie, aangepast voor prijs- en volumewijzigingen en 
voorgenomen beleidskeuzes. Het doel van de exploitatiebegroting is vast te stellen in hoeverre de 
geplande/verwachte baten toereikend zijn voor de geplande/verwachte lasten. Uit de 
exploitatiebegroting blijkt bijvoorbeeld in hoeverre de afschrijvingslasten kunnen worden gedekt vanuit 
de exploitatie 
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de interne (werk)begroting, voor allen die binnen de 
organisatie belast zijn met (een deel) van het begrotingsbeleid, en de externe begroting, die als 
informatiedocument dient voor derden.  
 
De interne begroting is vrij gedetailleerd en verschaft kaders, normen en budgetten voor de uitvoering 
van taken. De belangrijkste functie is budgetbewaking. Een voorbeeld: 
In de interne begroting wordt de post huisvestingslasten per school uitgesplitst en vervolgens ook nog 
naar de posten: gas, water, licht, klein onderhoud,  dotatie groot onderhoud, verhuur, enz.  
 
De externe begroting is in cijfermatig opzicht veel minder gedetailleerd. Hij verschaft een 
budgetverdeling op hoofdlijnen en bevat veel meer beleidsmatige toelichting op het gebied  van 
beheer en bestuur dan de interne (werk)begroting. In eerste instantie zal bijvoorbeeld de (G)MR veel 
meer belang hechten aan een begroting op hoofdlijnen waaruit de beleidsvisie blijkt, dan een brei aan 
cijfers van de uitgewerkte interne begroting.  
In vergelijking met de interne begroting is in de externe begroting de post huisvestingslasten als een 
geheel opgenomen, zonder nadere uitsplitsing.  
 
De interne en de externe begroting moeten uiteraard met elkaar overeenstemmen. In eerste instantie 
lukt dit wel, maar in de loop van het begrotingsjaar, als bijstellingen aan de orde zijn, wil een 
consequente koppeling er nog wel eens bij inschieten.  
 



2.3 Balansbegroting  
De balansbegroting wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkeling van het 
weerstandsvermogen en brengt de toekomstige aard en omvang van de bezittingen, schulden, 
voorzieningen en reserves in beeld.In deze begroting wordt dezelfde indeling als de balans in de 
jaarrekening gehanteerd. 
 
2.4 Liquiditeitsbegroting  
De liquiditeitsbegroting bevat een planning van de liquiditeitenstroom. Het doel van de 
liquiditeitsbegroting is vast te stellen in hoeverre geld beschikbaar is voor de geplande uitgaven (zowel 
kosten als investeringen). Deze begroting valt grofweg uiteen in de verwachte inkomsten en de 
behoefte aan geldmiddelen om de maandelijkse betalingen te verrichten. De kasstromen zijn nader 
onder te verdelen in kasstromen uit operationele (onderwijs)activiteiten, investeringsactiviteiten en 
financieringsactiviteiten.  
Op basis van deze begroting kan de instelling de mogelijke liquiditeitsbehoefte bepalen. Het is 
belangrijk dat de instelling op zowel de korte als de lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De liquiditeitsbegroting wordt daarom doorgaans voor het komende jaar per maand opgesteld en voor 
de middellange termijn per halfjaar of per jaar. 
 
In een liquiditeitsbegroting telt het volgende mee bij de inkomsten: 
- Alle baten die in de periode waarover de begroting gaat daadwerkelijk ontvangen zijn, 

onafhankelijk van de vraag of deze baten betrekking hebben op deze periode, trage ontvangsten 
zijn die voortkomen uit een voorafgaande periode of juist een voorschot zijn op volgende perioden. 

- Alle bedragen die in die periode zijn ontvangen uit geldleningen. 
- Alle bedragen die in die periode aan de reserves en voorzieningen onttrokken zijn en die 

daadwerkelijk in die periode worden gebruikt om investeringen of bijzondere lasten te betalen. 
 
In een liquiditeitsbegroting telt het volgende mee bij de uitgaven: 
- Alle lasten die in de periode waarover de begroting gaat daadwerkelijk betaald zijn, onafhankelijk 

van de vraag of deze lasten betrekking hebben op deze periode, trage betalingen zijn die 
voortkomen uit een voorafgaande periode of juist een aanbetaling zijn voor volgende perioden. 

- Alle bedragen die in die periode zijn terugbetaald aan geldleningen. 
- Alle bedragen die in die periode daadwerkelijk uit reserves en voorzieningen zijn betaald aan 

investeringen en bijzondere lasten. 
 

2.5 Investeringsbegroting  
In de investeringsbegroting worden de benodigde investeringen opgenomen. Deze investeringen 
worden doorgaans gespecificeerd per schoolgebouw en per jaar. Uit de investeringsbegroting blijkt 
welke middelen jaarlijks nodig zijn voor de geplande investeringen. Van belang is om de begroting een 
meerjarige periode te laten beslaan (10 tot 15 jaar) teneinde een proactief investeringsbeleid te 
kunnen voeren.  
Tevens zijn de afschrijvingen op de investeringen uit de investeringsbegroting te herleiden. Deze 
afschrijvingen worden opgenomen in de exploitatiebegroting. Indien de investeringen in het verleden 
van voldoende niveau zijn en de activa aan het eind van de afschrijvingstermijn worden vervangen 
ontstaat een zogenaamd ideaalcomplex. In dat geval zijn de jaarlijkse afschrijvingen gelijk aan de 
jaarlijkse investeringen. Een investeringsbegroting wordt in het onderwijs veelal het 
meerjareninvesteringsplan genoemd. 
 
2.6 Onderhoudsbegroting  
De uitgaven voor onderhoud vallen uiteen in jaarlijkse onderhoudsuitgaven en meerjarige 
onderhoudsuitgaven. De jaarlijkse onderhoudsuitgaven, ook wel klein onderhoud genoemd, worden 
jaarlijks ten laste van de exploitatierekening gebracht. Meerjarige onderhoudsuitgaven vinden niet elk 
jaar plaats en geven een piek in het uitgavenpatroon. Teneinde deze uitgaven te egaliseren tussen 
verschillende jaren wordt gebruik gemaakt van een voorziening groot onderhoud. Jaarlijks wordt ten 
laste van de exploitatierekening een bedrag gedoteerd aan de voorziening. De meerjarige 
onderhoudsuitgaven worden direct aan de voorziening onttrokken. De lasten in de exploitatierekening 
worden hiermee gespreid over de verschillende boekjaren.  
Belangrijk is dat een begroting wordt opgesteld voor deze meerjarige onderhoudsuitgaven. In deze 
meerjaren onderhoudsbegroting worden de uitgaven voor meerjarig onderhoud opgenomen voor een 
meerjarige periode van bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar. Deze meerjaren onderhoudsbegroting kan door de 
instelling zelf worden opgesteld dan wel door een adviesbureau.  



In de meerjaren onderhoudsbegroting worden alleen posten opgenomen welke daadwerkelijk 
onderhoud betreffen. Investeringen in inventaris en ICT worden opgenomen in de 
investeringsbegroting. Voorbeelden van groot onderhoud zijn schilderwerk en vervanging van 
vloerbedekking. In de begroting worden slechts posten opgenomen die door de school moeten 
worden betaald. Het onderhoud dat door de gemeente wordt betaald blijft buiten beschouwing, omdat 
de instelling daar geen risico over loopt. 
Bij de bepaling van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat de voorziening voor groot onderhoud altijd een bepaald niveau moet hebben en niet 
negatief kan worden. De jaarlijkse dotatie is in feite gelijk aan de slijtage die in dat jaar ontstaat. Een 
onderhoudsbegroting wordt in het onderwijs veelal het meerjarenonderhoudsplan genoemd. 

3. Functies van de begroting 

We onderscheiden verschillende functies van de begroting. Ze zijn uiteraard steeds in meer of 
mindere mate van toepassing op de hiervoor genoemde soorten begrotingen.  
Afhankelijk van de grootte van de organisaties worden de hieronder genoemde functies in meer of 
mindere mate toegepast.  
 
3.1 Budgetteringsfunctie 
Een begroting is een middel om de financiële ruimte toe te wijzen aan de verschillende budgetten en 
daarbinnen aan kostensoorten. Anderzijds kan een begroting ook taakstellend zijn, dat wil zeggen 
erop aansturen om binnen een budget een opbrengstsoort te realiseren (bijvoorbeeld sponsorgelden, 
specifieke subsidie, etc.). 
Budgetteren is het resultaat van normeren, van de afspraken die in het strategisch beleidsplan en het 
jaarplan zijn gemaakt. Budgetteren mondt uit in een financiële taakstelling voor één activiteit, een 
afdeling of een school. Budgetten worden veelal gebaseerd op ervaringscijfers uit voorgaande 
perioden en aangepast aan de volgende drie factoren: 
  
• 
• 
• 

• 
• 
• 

investeringen 
volume- en prijscorrecties 
centraal bepaalde intensiveringen en taakstellingen (beleidsbijstellingen/-ombuigingen) 

 
Budgetten moeten worden bewaakt en er moet periodiek worden gerapporteerd en geanalyseerd. De 
gesignaleerde over- en onderschrijdingen kunnen leiden tot begrotingsbijstellingen en zijn van invloed 
op de volgende begrotingscyclus en de meerjarenbegroting.  
 
3.2 Financieringsfunctie 
De begroting geeft aan op welke wijze het totaal van de verschillende begrotingsposten wordt 
gefinancierd. 
Hiervoor is de noodzaak van een liquiditeitenbegroting genoemd. Een organisatie kan in ernstige 
financiële problemen komen als de financieringsfunctie van de begroting niet op orde is. Ze moet 
absoluut zicht hebben op de stand van de liquide middelen om te kunnen bepalen of tijdig aan alle 
verplichtingen kan worden voldaan. Opbrengsten die pas beschikbaar komen als de betalingen al zijn 
verricht, bieden wellicht zicht op een mooi bedrijfsresultaat, maar als de organisatie niet tijdig aan die 
betalingsverplichting kan voldoen, dan komt de continuïteit in gevaar. 
 
3.3 Beleidsfunctie 
Een begroting bevordert en regelt de discussie tussen beleidsfunctionarissen over bestemming en 
herbestemming, prioritering en meerjarenbeleid.  
De beleidsfunctie heeft te maken met de (her)bestemming van de verwachte middelen. De uitgaven 
zijn onder te brengen in drie hoofdcategorieën die hun weerslag hebben op de begroting: 

continuïteitsuitgaven 
beleidsarme intensiveringen dan wel ombuigingen 
innovatie en andere intensiveringen dan wel ombuigingen 
 

We lichten deze drie uitgaven hieronder kort toe. 
 



Continuïteitsuitgaven 
Deze uitgaven worden voor het volgend jaar begroot op grond van het bestaande volume aan 
voorzieningen (én personeel). Dat gebeurt achtereenvolgens door: 
1. vanuit de administratie per kostensoort het uitgavenpatroon van het afgelopen jaar te 

analyseren; 
2. de verwachte aanpassingen in volume per kostensoort te becijferen; 
3. de loon- en prijsbijstellingen te ramen 
4. de nieuwe begrotingsramingen te formuleren 
 
Beleidsarme intensiveringen/ombuigingen 
Beleidsarme intensiveringen of ombuigingen ontstaan door wijzigingen in het uitgavenpatroon zonder 
dat er een expliciete beleidsbeslissing aan ten grondslag ligt. Ze zijn het directe gevolg van 
onvermijdbare volumewijzigingen, zoals bijvoorbeeld wijziging in het leerlingenaantal. Dit voorbeeld 
geeft al aan dat deze wijzigingen zowel positief (intensivering) als negatief (ombuiging) kunnen zijn.  
 
Beleidsrijke intensiveringen/ombuigingen 
Beleidsrijke intensiveringen of ombuigingen zijn altijd het gevolg van bewuste beleidskeuzes en 
daarmee een belangrijk onderdeel van het begrotingsoverleg tussen bestuur, bovenschools 
management, directie en medezeggenschapsraad. De beleidswijzigingen gaan altijd gepaard met een 
herbestemming van de middelen.  
 
3.4 Beheersfunctie 
De beheersfunctie van de begroting is een van de belangrijkste functies. Vooral de werkbegroting 
dient gedurende het boekjaar als uitgangspunt voor de kostenbewaking en inkomstenrealisatie en 
raakt daarmee aan een van de belangrijkste taken van de financiële administratie met vragen als: 
kloppen de inkomsten met de uitgaven, waar dreigt overschrijding, waar blijven de inkomsten achter 
bij de raming, hoe kunnen we bijstellen. 
Deze functie kan alleen goed functioneren als de rapportage optimaal is.  
 
3.5 Autorisatiefunctie 
De vastgestelde interne begroting machtigt daartoe bevoegde personen tot het aangaan van 
verplichtingen binnen de gestelde kaders. Zij zijn geautoriseerd tot het doen van uitgaven ter zake. 
Autorisatie is een bekrachtiging van gedelegeerde verantwoordelijkheid en een opdracht aan de 
geautoriseerde om zich te houden aan afspraken rond de besteding van het budget, de rapportage en 
de inhoudelijke prestatie. 
 
3.6 Informatie- en onderhandelingsfunctie 
Een begroting bevat informatie die is bestemd voor vele belanghebbenden en belangstellenden. De 
medezeggenschapsraad, banken, de gemeente, leerkrachten, ouders, allen hebben te maken met de 
beleidskeuzes die door het bevoegd gezag met bovenschools management en/of directie zijn 
gemaakt.  
In de procedure van de medezeggenschap of het georganiseerde overleg kan het ook een functie 
hebben in de sfeer van onderhandeling. De overlegpartners of de medezeggenschapsraad hebben 
adviesrecht op het financiële beleid en in dat kader kan bespreking van de begroting ook onderdeel 
zijn van onderhandeling en overleg. 
 
3.7 Vergelijkingsfunctie 
Dit is een afgeleide informatiefunctie. Veel, weinig, duur of goedkoop, zijn begrippen die op zich niets 
zeggen. Ze worden pas interessant als de cijfers in de begroting (of jaarverslag) vergeleken kunnen 
worden met de cijfers van gelijksoortige organisaties. Informeren is het verspreiden van informatie. 
Vergelijken is het naast elkaar leggen van meerdere gegevensbronnen. Bij begrotingen kunt u 
verschillende periodes van uw eigen organisatie vergelijken (trendanalyse), maar ook uw eigen 
instelling met andere vergelijken (benchmark). 

4. Het interne begrotingsoverleg 

Hiervoor is al een aantal malen ter sprake gekomen dat er onderling overleg moet zijn bij het opstellen 
van een begroting. Dit overleg heeft tot doel zaken op elkaar af te stemmen, begrip te kweken voor 
elkaars standpunt, prioriteiten vast te stellen en om als directeur extra’s binnen te halen voor de 



school. Uitgangspunt bij alle besprekingen is onderling vertrouwen. Niemand mag het gevoel hebben 
van verborgen agenda’s. Ook moet iedereen zich volledig verantwoordelijk voelen voor (zijn deel van) 
de op te stellen begroting. Onverschilligheid leidt bijna altijd tot het niet nakomen van de gemaakte 
begrotingsafspraken met als risico budgetoverschrijding.  

5. De (meerjaren)begroting in relatie tot de risico’s 

In de meerjarenbegroting komen de beleidsvisies op langere termijn aan de orde. Daarmee komen 
ook meteen de onzekerheden, de risico’s aan de orde. De risico’s waarmee u te maken kunt krijgen 
zijn in grote lijnen te verdelen in: 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

politieke risico’s: wijziging in wet- en regelgeving, bezuinigingsoperaties, gemeentelijk 
beleid; 
demografische ontwikkelingen: gevolgen voor het leerlingenaantal; 
macro-economische en sociale ontwikkelingen: arbeidsmarktverhoudingen, 
doelgroepenbeleid, visie op parttime werken; 
calamiteiten. 

De meerjarenbegroting geeft ook inzicht in de vermogenspositie op termijn en geeft een overzicht van 
de mogelijkheden om op termijn te kunnen blijven voldoen aan de financiële verplichtingen.  
 
Naast de genoemde risico’s die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, dient u zich bewust te zijn 
van de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het begrotingsproces. We noemen er een aantal: 

gebrek aan tijdige informatie en communicatie; 
onduidelijke onder- en overschrijdingsafspraken; 
onvoldoende betrokkenheid van medewerkers bij het begrotingsproces; 
aanvullende bilaterale afspraken die te laat bij andere betrokkenen binnenkomen. 

 
Bij een gedegen inrichting van de administratieve organisatie en heldere afspraken rond budgettering 
en rapporteren kunt u deze risico’s grotendeels voorkomen.  
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