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De financiële verantwoording in het primair
onderwijs van de vergoedingen die door het
rijk worden verstrekt vindt momenteel jaarlijks
plaats met de Aanvraag Vaststelling Rijks-
vergoeding (AVR). Deze AVR beperkt zich 
echter uitsluitend tot een controle op de juist-
heid van de besteding door een bevoegd
gezag van de vergoeding zoals die door het
Rijk is verstrekt voor de personele en materiële
vergoeding. 
Daardoor ontbreekt een goed zicht op de
financiële situatie waarin een school/bestuur
zich bevindt. Vergelijking met de situatie in
andere sectoren van het onderwijs, bijvoor-
beeld het voortgezet onderwijs, leert dat daar
de verplichting geldt elk jaar een financieel
jaarverslag te leveren aan het departement. In
dat financiële jaarverslag gaat het met name
om de balans en de exploitatierekening van
een kalenderjaar. Met deze gegevens ontstaat
een scherp beeld van de financiële situatie per
school en voor een bestuur met meerdere
scholen ook op het niveau van een bestuur. 

Voor het departement gaat het om de controle
op de juiste besteding door het bestuur van
de verstrekte middelen, maar met de gegevens
van alle scholen is het ook mogelijk inzicht te
krijgen in de financiële situatie van de gehele
sector die het betreft. Op grond daarvan 
kunnen kengetallen ontwikkeld worden die de
afzonderlijke scholen en besturen in staat stel-
len hun situatie te vergelijken met scholen en
besturen die vergelijkbaar zijn. Voor het voort-
gezet onderwijs worden op deze wijze door
het ministerie in overleg met de landelijke
besturen- en managementorganisaties de
gegevens uit de jaarrekeningen systematisch
geanalyseerd en bewerkt en leiden zo tot 
kengetallen voor het voortgezet onderwijs.
Deze ontwikkeling staat niet stil en wordt in
het voortgezet onderwijs gepresenteerd onder
de titel ‘Onderwijs in cijfers’ (zie website
Onderwijs in Cijfers en ook Mijncfi.nl)

Financiële situatie PO onbekend
De financiële situatie in het primair onderwijs
is een zwart gat. Niemand heeft zicht op de
financiële positie en het ontbreekt aan een-
voudige gegevens als de omvang van de 
algemene reserve, eventuele bestemmings-
reserves, de omvang van voorzieningen, de
liquiditeit, de solvabiliteit, enzovoorts. 
Tegelijkertijd wordt wel vaak de vraag gesteld

hoe groot de voorziening van een school 
zou moeten zijn, voor bijvoorbeeld het onder-
houd van gebouwen. Ook ontbreekt het aan
gegevens omtrent de omvang van afschrij-
vingen van bijvoorbeeld het OnderwijsLeer-
middelenPakket (OLP) en de inventaris 
(meubilair, ICT). 
En hoe groot moet de voorziening/reserve zijn
om risico’s te ondervangen die bij de perso-
nele uitgaven aan de orde zijn. Het kan daarbij
gaan om bijvoorbeeld de malus van het Ver-
vangingsfonds, de kosten van Pemba1 of de
BAPO. Maar ook kan het gaan om een voor-
ziening die wordt getroffen voor bijvoorbeeld
activiteiten als nascholing, beloningsdifferen-
tiatie, functiedifferentiatie, de aanstelling van
zij-instromers, LIO-ers, stagiaires, etc. 

Nu is het lastig om in zijn algemeenheid aan te
geven hoe groot een reserve of voorziening
dient te zijn omdat het sterk afhangt van de
situatie per school en bestuur en met name
welk beleid wordt gevoerd. Maar het is wel
interessant om na te gaan welke feitelijk reser-
veringen en voorzieningen andere besturen
treffen. Dat biedt de mogelijkheid de eigen
situatie daarmee te vergelijken. Zo’n verge-
lijking is met name zinvol als een beeld aan-
wezig is van andere scholen en besturen die
op bepaalde kenmerken overeenkomen met
de eigen school c.q. bestuur. Dan spreekt men
van ‘benchmarking’.

Op basis van de jaarrekeningen van de scho-
len/besturen is het mogelijk de gemiddelde
situatie in kaart te brengen van scholen/bestu-
ren die soortgelijke kenmerken hebben, bij-
voorbeeld op basis van grootte. Dan wordt 
het mogelijk de gegevens van de eigen school/
bestuur te spiegelen aan de gemiddelde gege-
vens van overeenkomstige scholen/besturen.
En daaruit kunnen dan beleidsconclusies
getrokken worden voor de eigen situatie. 
Bijvoorbeeld dat de voorziening voor het
onderhoud te laag is of te hoog. Maar ook dat
de afschrijving voor ICT vergeleken met het
landelijke gemiddelde laag is. Maar dat kan
het gevolg zijn van het relatief langer mee
gaan van de computers door een heel goed
systeembeheer.

Het moge duidelijk zijn dat het van groot
belang is om inzicht te krijgen in de financiële
situatie van het primair onderwijs. Dat is van
belang voor de scholen en besturen, maar
zeker ook voor de politiek en de landelijke
organisaties. Ook het departement en de

Tweede Kamer hebben geen zicht op de feite-
lijke situatie in het primair onderwijs. Alleen
door af en toe gerichte onderzoekingen te
doen, ontstaat soms tijdelijk zicht op een
onderdeel. Bijvoorbeeld wordt specifiek
onderzocht hoe het staat met de inkomsten
en uitgaven voor schoonmaak. Maar derge-
lijke onderzoeken roepen ook altijd weer 
vragen op omtrent de financiële situatie op
aangrenzende terreinen. 

Deze achtergronden zijn reden geweest om in
2001 nader onderzoek te doen naar de invoe-
ring van het verplichte jaarverslag in het PO.
Toen is een enquête uitgezet waaruit bleek 
dat men enerzijds positief stond tegenover
een verplichte jaarrekening vanwege hiervoor
genoemde redenen, maar anderzijds aarzeling
had in een aantal gevallen vanwege een te
grote bemoeienis van de kant van de over-
heid. Daarbij speelt ook een rol dat school-
besturen soms eigen reserves hebben en het
niet op prijs stellen dat de overheid daar zicht
op krijgt. De politiek zou de conclusie kunnen
trekken dat verhoging van bepaalde uitgaven
wel achterwege kan blijven gelet op de reser-
ves die nog aanwezig zouden zijn. 
Het is duidelijk dat deze afweging voor het
openbaar onderwijs nauwelijks aan de orde
was, gelet op de aard van het openbaar
onderwijs dat overwegend immers bestuurd
wordt door of namens de lokale overheid.

Wettelijke verplichting
Mede op basis van het onderzoek, maar zeker
ook door de komst van lumpsumbekostiging
voor het primair onderwijs is besloten te
komen tot invoering van het verplichte finan-
ciële jaarverslag voor het PO. Dat heeft geleid
tot de wetswijziging van de WPO en de WEC
(Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet
op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra in verband met het invoeren
van het jaarverslag en een nieuwe regeling van
informatievoorziening voor het primair en
(voortgezet) speciaal onderwijs, Staatsblad
2004, 354). De wet is bij Besluit van 30 sep-
tember 2004 (Stb. 2004, 513) in werking getre-
den met ingang van 1 januari 2005. In de bijlage
is de tekst van de WPO artikelen 171 tot en
met 175 opgenomen waarin het jaarverslag en
de informatievoorziening wordt geregeld.

Vanaf 2002 is in samenhang daarmee een
‘Expertgroep Financieel Jaarverslag PO’ actief
geweest, waarin alle besturenorganisaties 
vertegenwoordigd waren naast vertegenwoor-
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1. De wet Premiedifferentiatie En Marktwerking 
Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba).



digers van accountantsorganisaties en admi-
nistratiekantoren. Die expertgroep functio-
neerde als klankbordgroep voor werkzaam-
heden van Cfi gericht op de totstandkoming
van de nadere regelingen omtrent de financiële
jaarrekening, en het daarmee samenhangende
Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ).
Vooruitlopend op de feitelijke invoering is een
testprogramma gereed gemaakt met de daar-
bij behorende informatie. Een aantal school-
besturen zijn via de besturenorganisaties
gevraagd om deel te nemen aan het testen
(pilot EFJ). Het gaat hier om andere pilots 
dan die voor de invoering van de lumpsum-
bekostiging. De pilotbesturen EFJ hebben in
mei 2003 een landelijke startbijeenkomst
gehad en zijn vervolgens aan de slag gegaan.
Ook in 2004 was het mogelijk alvast te oefe-
nen met het maken van een financiële jaar-
rekening. Op basis van die ervaringen worden
verbeteringen aangebracht in het programma
met het oog op het model waarmee het finan-
ciële jaarverslag 2004 kan worden gemaakt. 
In februari 2005 is het OCW-voorschrift Jaar-
verslaggeving uitgebracht, bestaande uit een
brochure met het programma EFJ 2004. Meer
informatie daarover is te vinden op www.cfi.nl
Cfi stelt de besturen in de gelegenheid om
uiterlijk 1 september 2005 op vrijwillige basis
een jaarverslag of een jaarrekening of alleen
de jaarcijfers over 2004 in te dienen. 
Geadviseerd wordt daaraan zo mogelijk deel
te nemen.
Aanmelding voor de vrijwillige aanlevering kan
via de website van Cfi.

De invoering vergt de nodige tijd omdat de
huidige financiële verslaggeving meestal
anders plaats vindt dan volgens de algemeen
geldende voorschriften omtrent financiële ver-
slaggeving. Daarom zal in veel gevallen de
financiële administratie anders ingericht en
opgezet moeten worden. Nu wordt voor-
geschreven dat in principe de regels gelden
zoals die in het Burgerlijk Wetboek omtrent
financiële verslaggeving zijn vastgelegd. 
Dat ligt voor de hand omdat het natuurlijk wel
noodzakelijk is dat een ieder dezelfde werk-
wijze volgt om tot een juist beeld te komen
van de financiële situatie bij een organisatie.
Alleen als daar duidelijke redenen voor zijn
worden, meestal aanvullend, nog specifieke
aanpassingen voorgeschreven. Bijvoorbeeld
waar het gaat om subsidies die OCW heeft
verstrekt met een specifieke bestemming.

Wie de administratie uitvoert, het eigen bureau
van het bestuur, een meer zelfstandige dienst
van het bestuur of een administratiekantoor
waaraan het is uitbesteed, doet niet ter zake.

Voor het openbaar onderwijs is het van belang
dat de afstemming met de gemeentelijke
financiën helder geregeld wordt. Door de ver-
schillende rechtsvormen die van toepassing
kunnen zijn voor het openbaar onderwijs
(onder andere: integraal bestuur, commissie
ex art. 83, ‘openbare’ stichting) is er sprake
van een afzonderlijke afstemmingsproblema-
tiek, met name als de financiën verweven zijn
met die van de lokale overheid. Aan deze 
problematiek zal nog apart aandacht besteed
worden. Het vergt de afstemming tussen de
voorschriften die voor de gemeenten gelden 
– op grond van het Besluit begroting en ver-
antwoording provincies en gemeenten (BBV) –
enerzijds, en de voorschriften die voor school-
besturen gelden anderzijds. 
De problematiek wordt momenteel bestudeerd
en in kaart gebracht. Een belangrijke aanzet
ervoor is in elk geval geleverd met de twee-
lingbrochures: Het jaarverslag / Financieel 
statuut, een publicatie die is uitgebracht door
VOS/ABB in september 2004.

Het PO volgt met de invoering van het jaarver-
slag de andere sectoren waar het jaarverslag
al eerder is ingevoerd: universiteiten (1984),
hogescholen (1986), ROC’s (1991), WCBO en
VAVO-instellingen (1993) en de scholen voor
VO (1996). Degene die al die operaties van de
kant van Cfi heeft begeleid, de heer H. Pirovano,
is nu ook betrokken bij de invoering in het PO.
Van enige ervaring met deze problematiek is
dus wel sprake.

1.1  Overgangsperiode 
Vanaf het boekjaar 2005 wordt in het primair
en (voortgezet) speciaal onderwijs het jaarver-
slag gefaseerd ingevoerd2. Het was de bedoe-
ling dat de verplichting van de invoering al zou
ingaan over het kalenderjaar 2005, maar bij de
bespreking in de Tweede Kamer is door de
minister meteen toegezegd dat de invoering
en toetsing van het jaarverslag over dat jaar
2005 vooral het karakter zal hebben van een
proefjaar3. Bovendien blijft het declaratie-
systeem gelden tot 1 augustus 2006 en dat
betekent dat de Aanvraag Vaststelling Rijks-
vergoeding (AVR) tot die datum blijft gelden. 

2005
De aanvraag vaststelling rijksvergoeding 
(hierna: AVR) blijft gehandhaafd totdat de
lumpsumbekostiging is ingevoerd. Van het
jaarverslag zijn tot aan de invoering van de
lumpsumbekostiging twee onderdelen ver-
plicht: het onderdeel belenen en beleggen en
het overzicht van de aanvullende subsidies.
De overige onderdelen van het jaarverslag zijn
optioneel. Wanneer een bestuur besluit ook de

overige onderdelen van het jaarverslag al over
het jaar 2005 in te dienen, zal Cfi hier over
terugkoppelen. 

De twee verplichte onderdelen van het jaar-
verslag worden samen met de AVR ingediend.
De AVR zal zodanig worden aangepast dat
dubbelingen tussen de AVR en de genoemde
onderdelen van het jaarverslag worden voor-
komen. Tevens zal de AVR, vooruitlopend op
het invoeren van lumpsumbekostiging, wor-
den vereenvoudigd zodat instellingen meer
ruimte wordt geboden voor het overschakelen
op het jaarverslag. 
Het doel van het eerder invoeren van het jaar-
verslag dan de lumpsumbekostiging, is dat
besturen, schoolleiders en administratie-
kantoren zich van tevoren op de hoogte 
kunnen stellen van de nieuwe voorschriften
voor de (financiële) verantwoording en zich
hierop kunnen voorbereiden. 

2006
Als de lumpsumbekostiging per 1 augustus
2006 wordt ingevoerd, betekent dit dat er in
2006 sprake zal zijn van een gebroken boek-
jaar. Daarom geldt in ieder geval tot 1 augustus
2006 de oude verantwoordingssystematiek
zodat over de periode van 1 januari tot 
1 augustus 2006 ook een AVR moet worden
ingediend. Deze AVR wordt als bijlage bij het
jaarverslag over 2006 gevoegd. Dit jaarverslag
beslaat het hele boekjaar 2006. 
Vanaf de verantwoording over het boekjaar
2007 zijn er geen invoeringsbepalingen meer. 

1.2  Elektronisch aanleveren 
Het cijfermatige deel van het jaarverslag dient
te worden aangeleverd aan het ministerie. In
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2. Voor de pilots lumpsum die al met geld werken
geldt het financiële jaarverslag al vanaf de start
van de pilot, 1 januari 2004. De pilots moeten dus
begin 2005 hun financiële jaarrekening over 2004
gaan opstellen. 
3. De vermelding van het kalenderjaar waarover
een jaarverslag moet worden gemaakt heeft
meteen ook gevolgen voor werkzaamheden in het
voorafgaande jaar en het jaar daarna. In het voor-
afgaande jaar omdat de financiële jaarrekening in
principe al vanaf het begin van het kalenderjaar
een juiste wijze van financiële administratie ver-
langt. Daarom moet de financiële administratie in
dat voorafgaande jaar al zo worden aangepast
dat de verwerking naar de financiële jaarrekening
(exploitatierekening en balans) een eenvoudige
zaak is. Het heeft ook betrekking op het jaar daar-
na omdat het maken van een jaarverslag over een
kalenderjaar T in principe begint zodra dat kalen-
derjaar is afgesloten, dus per 1 januari van het
kalenderjaar T+1. Het jaarverslag moet voor 
1 juli van het jaar T+1 worden ingediend bij het
ministerie.



het verleden werden bij de andere onderwijs-
sectoren de jaarcijfers handmatig ingevoerd.
Elektronische levering van de jaarcijfers door
de instellingen versnelt en verbetert het proces.
Er ontstaat sneller inzicht in de financiële 
positie van instellingen en er kunnen ook 
sneller en gemakkelijker benchmarkgegevens
aan de instellingen worden verstrekt. 

Om het elektronisch aanleveren van de cijfers
te faciliteren, is het Elektronisch Financieel
Jaarverslag (EFJ) ontwikkeld. Dit is een com-
puterprogramma op cd-rom. De EFJ-cd-rom
wordt jaarlijks geactualiseerd en naar alle
besturen gezonden. 
EFJ bevat meerdere modaliteiten en functies.
Uiteraard bevat de EFJ-cd-rom modellen met
de posten uit het verplichte gedeelte van het

worden verzonden. Dit gedeelte is wel van
belang voor ouders, personeel en andere
betrokkenen. 
Het jaarverslag, met name de jaarrekening,
verleent inzicht in de stand van het vermogen
en de samenstelling van de verschillende
bestanddelen (vermogensposten) aan het
einde van het verslagjaar. Door een goede
toelichting en het toevoegen van verloop-
overzichten geeft het jaarverslag onder andere
informatie over de investeringen, de voorzie-
ningen en financieringsconstructies. Daar-
naast bevat het jaarverslag een bestuurs- of
directieverslag en verantwoording van het
(financiële) beleid dat heeft geleid tot de finan-
ciële positie op de balans. Een goed jaar-
verslag bevat voorts kengetallen die de 
presentatie van de financiële positie onder-
steunen. 
In een goed jaarverslag staan ook cijfers van
het voorgaande jaar. Door de verschillen te
analyseren en toe te lichten wordt het gevoer-
de financieel beleid inzichtelijk. 

Het jaarverslag als (intern) beheersdocument
(beleidsdocument)
Over het algemeen heeft een begroting de
functie de exploitatie beheersbaar te maken
en te houden. Ook het jaarverslag kan daarbij
een rol spelen. Het jaarverslag weerspiegelt
de uiteindelijke werkelijkheid. Het is gebruike-
lijk om de cijfers uit het jaarverslag te vergelij-
ken met de begroting en eventuele verschillen
toe te lichten. Daaruit wordt het een en ander
duidelijk over de omstandigheden, de bedrijfs-

voering en de effecten daarvan, bijvoorbeeld
of een ombuigingsmaatregel het gewenste
effect heeft. De kwaliteit van het jaarverslag
als beheersdocument neemt toe, naarmate de
verschillen ten opzichte van de begroting
beter worden geanalyseerd en toegelicht. 

Het jaarverslag als informatiedocument
Een goed jaarverslag bevat tal van gegevens
over het reilen en zeilen van de instelling; niet
alleen over de financiële positie, maar ook
over het investeringsbeleid, het onderwijs-
kundig beleid, organisatorische ontwikkelingen,
de kosten van de bedrijfsvoering, de beleg-
gingen, de relaties met andere rechtspersonen,
etc. Dat is van belang voor alle interne betrok-
kenen, maar uiteraard ook voor alle externe
relaties en belangstellenden. In het jaarverslag
worden verder mededelingen gedaan over 
de verwachte gang van zaken waarbij in het
bijzonder aandacht wordt besteed aan: de
investeringen (en desinvesteringen), de finan-
ciering, de personeelsbezetting en de omstan-
digheden waarvan de ontwikkeling van het
resultaat afhankelijk is. 
Een goede verantwoording is transparant, óók
de afzonderlijke posten ervan. Met de bijbe-
horende toelichtingen en specificaties kan de
lezer zich een oordeel vormen over de vermo-
genspositie en het financiële beleid. 

Het jaarverslag als vergelijkingsdocument
Vergelijking vergroot de informatiewaarde van
een jaarverslag ten behoeve van de interne
bedrijfsvoering. Vergelijkingen met jaarcijfers
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jaarverslag (en tot aan de invoering van lump-
sum kunt u ook de AVR met EFJ opstellen). 

Na installatie selecteert u uw eigen instelling
en ziet u welke posten voor u gelden. Per post
kunnen bedragen worden ingevuld. Door mid-
del van formules berekent het EFJ-programma
totaalbedragen en verwerkt deze automatisch.
De opbouw is gebaseerd op de toelichting op
de exploitatierekening, waarna de overbren-
ging naar de totale balans en de exploitatie-
rekening plaatsvindt. Nadere specificaties of
een extra kostenplaats behoren tot de moge-
lijkheden. 

EFJ kan zorgen voor een directe koppeling
met de administratie zodat de balans en de
exploitatierekening automatisch worden inge-

lezen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het vergt een nadere afstemming via Excel
tussen de eigen administratie en EFJ. De
meeste AK’s hebben daar al enige ervaring
mee. Ook bevat EFJ controlecijfers om te zien
of u niets bent vergeten. Als u EFJ een keer
hebt gebruikt, krijgt u het volgende jaar de
ingeleverde cijfers automatisch retour als cij-
fers t-1. Dat scheelt bij het opstellen van de
nieuwe jaarrekening. 
Meer informatie over EFJ kunt u krijgen via
www.cfi.nl en/of door uw vraag te mailen naar
efjpo@cfi.nl. De EFJ Helpdesk is te bereiken
via 079 – 3236555. 
Zie voor ondersteuning ook de informatie over
de ambassadeurs die u ondersteuning kunnen
bieden in paragraaf 6.

Deze paragraaf geeft informatie over de
opbouw en functies van het jaarverslag.
Tevens krijgt u uitleg over het lezen en inter-
preteren van de verschillende onderdelen van
het jaarverslag. Op basis daarvan kunt u de
juiste vragen stellen aan uw administratie-
kantoor en het jaarverslag gebruiken voor het
maken van verantwoorde keuzes. 

Het jaarverslag geeft allereerst een systema-
tisch en periodiek inzicht in de vermogens-
positie en het financieel functioneren. 
Daarnaast is het een instrument om alle
betrokkenen te informeren. Door het gebruik
van het model jaarverslag is het mogelijk om
de financiële positie van scholen met elkaar te
vergelijken (benchmarken). 

2.1  Functies van het jaarverslag
Het jaarverslag als verantwoordingsdocument 
Een volledig jaarverslag bestaat uit:
a. Het bestuursverslag met informatie over

het algemene instellingsbeleid
b. Het bestuursverslag met informatie over

het financieel beleid
c. Een jaarrekening 
Alleen de onderdelen b en c dienen als verant-
woordingsdocument naar het Ministerie van
OCW verzonden te worden, hiervoor is ook
een model ontwikkeld (begin 2005 ontvangt
ieder bestuur een brochure waarin dit model is
opgenomen). Voor onderdeel a, dus het alge-
mene gedeelte van het bestuursverslag, zijn
geen inrichtingseisen geformuleerd en dit
gedeelte hoeft ook niet naar het Ministerie te

2. Hoofdlijnen jaarverslag



maken kan in vele dimensies en op tal van
niveaus, zoals: 
- Gaat het beter met ons dan vorig jaar? 
- Op welke punten / posten ging het minder? 
- Gaat het beter met ons dan met vergelijk-

bare onderwijsinstellingen? 
- Hoe staan we ervoor ten opzichte van het

landelijk gemiddelde? 
- Halen we onze streefwaarden? 
In dit proces van benchmarking kan het
bestuur/management bijvoorbeeld posten
aanwijzen waarmee men zich in vergelijkende
zin wil manifesteren of stappen wil ondernemen
ter verbetering van onderdelen die er in ver-
gelijkingen negatief uitkomen. Voorwaarde
voor een goede benchmark is uiteraard dat de
cijfers beschikbaar zijn / komen en onderling
goed vergelijkbaar zijn. Jaarverslagen van
andere instellingen zijn vrij eenvoudig te ver-
krijgen en goed met elkaar te vergelijken. 
Ook binnen de eigen instelling is benchmarking
mogelijk, bijvoorbeeld door een trendvergelij-
king van kostenontwikkelingen over meerdere
jaren te maken. Een andere methode is het
vergelijken van de exploitatie van verschillende
scholen. 

Het jaarverslag als public relations-document 
Een met zorg samengesteld jaarverslag kan
een uitstekend visitekaartje zijn in de contac-
ten met mogelijk samenwerkingspartners,
subsidiegevers of sponsoren. Het bestuur/de
school laat daarmee zien dat het als organi-
satie serieus genomen kan en wil worden. 

2.2  Grondslagen 
voor de Jaarrekening
De grondslagen voor de jaarrekening zijn
gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2,
titel 9) en de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat de
Jaarrekening volgens normen die in het maat-
schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd, een zodanig inzicht geeft dat 
er een verantwoord oordeel kan worden ge-
vormd omtrent het vermogen en het exploita-
tiesaldo, en – voorzover de aard van de Jaar-
rekening dat toelaat – omtrent de solvabiliteit
en de liquiditeit van de rechtspersoon. 
Het belang van deze grondslagen moge blij-
ken uit de commotie en ingrijpende gevolgen
die voortvloeien uit de gang van zaken bij
AHOLD en andere grote concerns die hun ver-
slaggeving niet op orde hadden. En er is ook
de relatie naar de HBO-fraude die diep door-
werkt in de eisen die gesteld worden aan de
financiële verslaglegging.
In het OCW-voorschrift Jaarverslaggeving dat
in februari 2005 beschikbaar is gekomen

wordt een overzicht geleverd van de grond-
slagen die gelden bij de totstandkoming van
de jaarrekening. Ieder bestuur moet duidelijk
maken dat deze grondslagen zijn gevolgd dan
wel zorgvuldig aangeven om welke redenen
ervan is afgeweken dan wel aanpassing van
een of meer grondslagen heeft plaats gevon-
den.

In het VO moet de jaarrekening opgesteld
worden op het niveau van de afzonderlijke
school. Voor het PO geldt dat de jaarrekening
wordt opgesteld op het niveau van het be-
voegd gezag. Dit verschil tussen PO en VO
heeft met name te maken met het verschil in
schaalgrootte van deze beide schoolsoorten.
De gemiddelde school in het VO heeft rond de
1400 leerlingen terwijl de gemiddelde basis-
school zo’n 225 leerlingen telt. Mede als
gevolg daarvan is de school VO veelal een in
hoge mate zelfstandige instelling die ook
financieel volledig zijn eigen boontjes moet
doppen. In het PO heeft het bevoegd gezag
meestal meerdere scholen en worden veel
financiële zaken ook bovenschools geregeld
op het niveau van het bestuur. Het ontbreken
op schoolniveau van een adequate admi-
nistratieve ondersteuning en het niveau van
financieel management in het PO op het
niveau van de afzonderlijke instelling heeft in
veel gevallen geleid tot een organisatie met
een bovenschools ondersteunend manage-
ment waarbij de afzonderlijke scholen als in
hoge mate autonome filialen binnen die orga-
nisatie zijn te zien. De ontwikkeling op boven-
schools niveau staat niet stil en is op veel
plaatsen nog heftig in beweging, maar gelei-
delijk is als gemeenschappelijke noemer de
ontwikkeling waarneembaar dat gewerkt
wordt aan een algemene directie voorzien van
een sober stafbureau. Die algemene directie
raadpleegt daarbij met name de directeuren
van de afzonderlijke scholen in het zoge-
naamde directieberaad om te zorgen voor 
voldoende draagvlak voor het te voeren
bestuursbeleid.

Kengetallen schoolniveau
Het gevolg van de jaarrekening op bestuurs-
niveau is dat de kenmerkende gegevens op
schoolniveau niet zichtbaar zouden zijn. Daar-
om is besloten om specifiek te vragen om
kengetallen op het niveau van de school. Met
name die kengetallen die voor het functioneren
van de afzonderlijke school van belang zijn.
De vraag welke kengetallen dat zijn en de 
definiëring ervan is onderwerp geweest van
overleg tussen het departement en de besturen-
organisaties. Gepoogd is met zo weinig moge-
lijk administratieve belasting zoveel mogelijk

relevante gegevens boven tafel te krijgen. 
In paragraaf 5 komen we daar nog nader op
terug.

WSNS en REC apart
Ook is apart stilgestaan bij de vraag of in de
jaarrekening van het bestuur de financiële
gang van zaken van het samenwerkings-
verband WSNS resp. van het REC opgeno-
men moest worden. De consolidatiebepalingen
(zie daarover paragraaf 4) zouden tot gevolg
kunnen hebben dat de positie van een bestuur
van een Centrale Dienst van een samenwer-
kingsverband WSNS of bij een REC dusdanig
is dat de financiële verantwoording van een
dergelijk samenwerkingsverband in voor-
komende gevallen door een aantal besturen
onderdeel van de jaarrekening zou moeten
worden. Op die wijze zou het leiden tot verte-
kende uitkomsten van zowel die besturen als
die betreffende verbanden. Daardoor zouden
kenmerkende gegevens van samenwerkings-
verbanden geen zuiver beeld meer geven. 
Besloten is daarom dat de Centrale Diensten
van samenwerkingsverbanden WSNS en de
REC’s als zodanig een eigen jaarverslag moe-
ten maken met daarbinnen een eigen jaar-
rekening.

2.3  Indeling en nadere 
toelichting jaarverslag
De indeling van het jaarverslag laat zich in het
schema op de pagina 7 weergeven:

2.3.1  Het bestuurs- of directie-
verslag, of verslag Raad van Toezicht 
In het bestuursverslag verstrekt het bevoegd
gezag aan de lezer van het jaarverslag een
heldere toelichting over de structuur van de
organisatie, de belangrijkste activiteiten, het
gevoerde financiële beleid gedurende het
boekjaar en de stand van zaken op de balans-
datum. 
Voor de stand van zaken op de balansdatum
maakt het bevoegd gezag gebruik van de
financiële kengetallen die van belang zijn voor
een oordeel over de financiële positie, zoals
liquiditeit en solvabiliteit. In duidelijke bewoor-
dingen wordt het resultaat geschetst en wat
daaraan heeft bijgedragen. Voorts bevat het
bestuursverslag een analyse op hoofdlijnen
van de verschillen tussen de cijfers van het
verslagjaar, de begrotingscijfers en de cijfers
over het voorgaande verslagjaar.
De lezer van de jaarrekening moet duidelijk
kunnen vaststellen hoe het investeringen-
beleid eruit zag, welke beslissingen over de
financieringsstructuur zijn genomen, hoe de
verschillende onderdelen van de organisatie
hebben bijgedragen aan het resultaat, welke
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ontwikkelingen er in het huisvestingsbeleid
hebben plaatsgevonden en hoe het treasury
management heeft uitgepakt. Zijn er belang-
rijke personele ontwikkelingen geweest of 
verschuivingen in de leerlingenaantallen? 
Het bestuursverslag geeft ook inzicht in toe-
komstige ontwikkelingen, waarbij reserves 
en voorzieningen een rol spelen.
Voor de indeling van het bestuursverslag
bestaan geen vormvoorschriften. Een jaar-
rekening is echter niet compleet zonder 
gedegen bestuursverslag, dat aan boven-
staande zaken aandacht schenkt.

2.3.2  Balans

De balans is een momentopname, doorgaans
aan het einde van het boekjaar, van bezittingen,
schulden en het eigen vermogen. 
Een balans representeert de totale rechts-

persoon. Als er dus sprake is van met de
instelling verbonden rechtspersonen (neven-
stichtingen) waarover beslissende zeggen-
schap bestaat, moeten de activa en passiva
van die andere rechtsperso(o)n(en) ook worden
opgenomen. Dit verschijnsel heet consolidatie. 
Een meer uitgewerkte balans conform OCW-
voorschrift Jaarverslaggeving is op pagina 8
weergegeven: 

Debet 
Aan de (debet)kant van de balans staan de
bezittingen. Deze onderscheiden we in vaste
activa en vlottende activa. 

Vaste activa
Vaste activa zijn investeringen die langer 
dan één jaar een jaar ten dienste staan aan 
de bedrijfsvoering en een aanschafwaarde

hebben boven een bepaald drempelbedrag
(bijvoorbeeld meer dan € 1.000). Kleine inven-
taris, zoals een nietmachine komt niet op de
balans. De vaste activa worden elk jaar minder
waard (afschrijving). Hoe u afschrijft heeft te
maken met de waarderingsgrondslag. 
Materiële vaste activa zijn tastbaar, zoals
gebouwen en terreinen, inventaris, machines
en apparatuur. Activa komen alleen op de
balans te staan als u daarvoor zelf het finan-
ciële risico draagt (economisch eigendom).
Zolang het economisch eigendom van de
schoolgebouwen nog bij de gemeente berust,
zullen die gebouwen niet op de balans van het
bevoegd gezag worden gewaardeerd. 
Immateriële vaste activa zijn niet tastbaar 
(bijvoorbeeld octrooirechten en patenten) 
en komen in het primair onderwijs niet of 
nauwelijks voor. Financiële vaste activa zijn
beleggingen of deelnemingen in andere
rechtspersonen die men langer dan één jaar
aanhoudt. 

Vlottende activa 
Vlottende activa hebben betrekking op vorde-
ringen, kas- en banksaldi en kortlopende
beleggingen. Voorraden zijn ook vlottende
activa maar komen in het primair onderwijs
over het algemeen niet voor. 
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Balans 

Debet Credit

Activa = investeringen Passiva = financieringsbronnen 
- Vaste activa - Eigen vermogen
- Vlottende activa - Voorzieningen

- Vreemd vermogen (kort en lang)
- Overlopende passiva



Credit 
Op de balans staan onder credit de finan-
cieringsbronnen. Er zijn er drie:
- eigen vermogen;
- voorzieningen;
- vreemd vermogen. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is het verschil tussen de
bezittingen en de schulden. Op de balans kunt
u het eigen vermogen uitsplitsen in algemene
reserves en bestemmingsreserves. Bestem-
mingsreserves zijn afgezonderde gedeelte 
van het eigen vermogen waarvoor afspraken
bestaan ten behoeve van de voorgenomen
besteding of waarvan anderen inspraak hebben
op de besteding. Bijvoorbeeld erfstellingen en
legaten en/of een reserve onderwijsvernieuwing. 

Voorzieningen
Iets mag alleen een voorziening genoemd
worden als: 
• het betrekking heeft op een nu al te ver-

wachte verplichting in de toekomst of een
verwacht verlies in de toekomst waarvan de
omvang nog niet vast staat, maar wel
geschat kan worden 

• het betrekking heeft op het gelijkmatig ver-
delen van te verwachten lasten over meer-
dere jaren 

Bekende voorbeelden zijn een reorganisatie-
voorziening, een voorziening wachtgelden en
een voorziening BAPO. 

Vreemd vermogen
De schulden, onderverdeeld naar schulden 
op de lange termijn (geldleningen die langer
dan een jaar lopen) en schulden op de korte
termijn (korter dan een jaar, zoals crediteuren,
kortlopende geldleningen en bankkredieten). 

Overlopende passiva
Als het lastenpatroon niet synchroon loopt met
het verslagjaar waarin de ontvangst van de bij-
drage plaatsvindt, omdat de lasten bijvoorbeeld
pas in het volgende boekjaar zullen worden
gemaakt, ontstaat gedurende twee opeenvol-
gende jaren een vertekend exploitatieresultaat.
Het jaar van toekenning geeft immers alleen een
verhoging van de baten te zien en dus van het
resultaat, terwijl in het tweede jaar alleen de las-
ten worden geboekt hetgeen leidt tot een nega-
tief effect op het resultaat. Om dit verschijnsel te
voorkomen is een tussenstap ingebouwd. 

De toegewezen gelden worden op de balans
geboekt (post overlopende passiva). Tegen-
over de lasten in de jaren erna valt eenzelfde
deel van de overlopende passiva als bate vrij
ten gunste van de exploitatierekening. In het
laatste jaar van besteding valt het restant vrij.
Mogelijk niet bestede gelden met een terug-
betalingsverplichting worden dan als schuld
aan het departement opgenomen. 

2.3.3  Exploitatierekening
De exploitatierekening is een overzicht van 
de baten en lasten gedurende een bepaalde
periode, meestal het boekjaar (= kalenderjaar).
Deze wordt opgezet volgens onderstaand
schema. In de exploitatierekening worden de
vergelijkende cijfers van het vorige verslagjaar
en tevens de begroting van het verslagjaar zelf
opgenomen. In de toelichting op de exploita-
tierekening wordt vervolgens een toelichting
gegeven op de afwijkingen groter dan 5 pro-
cent van de begroting.
Uiteraard heeft u de mogelijkheid om een
nadere onderverdeling te maken in de finan-
ciële administratie zoals u zelf wilt. De hierna
weergegeven exploitatierekening is dan de
clustering van de betreffende onderdelen.
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ACTIVA 31-12-jaar T PASSIVA 31-12-jaar T

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Immateriële vaste activa Stichtingskapitaal

Materiële vaste activa Algemene reserve

Gebouwen en terreinen Bestemmingsreserve

Inventaris en apparatuur Egalisatierekening

Leermiddelen VOORZIENINGEN

Overige materiële activa Onderhoudsvoorziening

Financiële vaste activa Voorziening wachtgelden

Deelnemingen Overige voorzieningen

Leningen aan verbonden partijen VREEMD VERMOGEN

Overige leningen u/g

Effecten Langlopende schulden

Overige financiële vaste activa

Totaal vaste activa Kredietinstellingen

VLOTTENDE ACTIVA Overige langlopende schulden

Voorraden

Gebruiksgoederen Kortlopende schulden

Vorderingen Kredietinstellingen

Debiteuren Crediteuren

Ministerie van OCW Ministerie van OCW

Overige vorderingen Belastingen en premies soc. verz.

Overlopende activa Schulden terzake pensioenen

Effecten Overige kortlopende schulden

Liquide middelen Overlopende passiva

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA



Baten 
1. Rijksbijdrage(n)
De normatieve rijksbijdrage wordt toegekend
per schooljaar, terwijl het boekjaar betrekking
heeft op een kalenderjaar. Dit wordt opgelost
door de Rijksbijdrage te verdelen in de periode
augustus tot en met december en de periode
januari tot en met juli en vervolgens toe te
delen aan het betreffende verslagjaar. 
Daarnaast zijn er al dan niet geoormerkte 
subsidies van de rijksoverheid. Als het lasten-
patroon niet synchroon loopt met het verslag-
jaar waarin de ontvangst van de bijdrage
plaatsvindt, omdat de lasten bijvoorbeeld 
pas in het volgende boekjaar zullen worden
gemaakt, ontstaat gedurende twee opeen-
volgende jaren een vertekend exploitatie-
resultaat. Het jaar van toekenning geeft
immers alleen een verhoging van de baten te
zien en dus van het resultaat, terwijl in het
tweede jaar alleen de lasten worden geboekt
hetgeen leidt tot een negatief effect op het
resultaat. Om dit verschijnsel te voorkomen is
een tussenstap ingebouwd. 
De toegewezen gelden worden op de balans
geboekt (post overlopende passiva). Tegen-
over de lasten in de jaren erna valt eenzelfde
deel van de overlopende passiva als bate vrij
ten gunste van de exploitatierekening. In het

laatste jaar van besteding valt het restant vrij.
Mogelijk niet bestede gelden met een terug-
betalingsverplichting worden dan als schuld
aan het departement opgenomen. 

2. Overige overheidsbijdragen
Bij overige overheidsbijdragen gaat het om bij-
dragen van andere overheidsinstellingen dan
het Ministerie van OCW. In de meeste gevallen
gaat het dan om gemeentelijke bijdragen
(waaronder de bijdragen als gevolg van de
‘overschrijdingsregeling’). 

3.Overige baten 
Onder de overige baten vallen zaken als bij-
voorbeeld:
- ouderbijdragen;
- verhuur onroerende zaken;
- detachering personeel;
- schenking en sponsoring. 

Lasten 
De lasten voor gewone bedrijfsvoering worden
verdeeld over vijf hoofdkostensoorten. 

4. Personele lasten
De personele lasten omvatten alle betalingen
en verplichtingen in het verslagjaar ten
behoeve van het personeel in loondienst. 

In het baten/lastenstelsel zijn dat niet alleen
de daadwerkelijke uitgaven die gedurende het
jaar zijn gedaan (via het CASO-systeem), maar
ook alle nabetalingen, vakantiegelden en nog
te betalen sociale lasten voorzover deze zijn
toe te rekenen aan het verslagjaar (boekjaar).
Het totaal van deze lasten en van de personele
lasten is dan het totaal dat is toe te rekenen
aan de verslagperiode. Daadwerkelijke beta-
lingen die op de balansdatum nog moeten
worden verricht, neemt u in de balans op als
kortlopende schuld. 
Onder de personele lasten vallen ook de 
loonkosten van schoonmaakpersoneel in
eigen dienst. Wordt gebruik gemaakt van de
diensten van een schoonmaakbedrijf dan val-
len deze kosten onder de post huisvestings-
lasten. 

5. Afschrijvingen
Inventaris, leermiddelen en andere bedrijfs-
middelen die u langer dan een jaar gebruikt,
worden tegen de aanschafwaarde op de
balans gezet. Vervolgens bepaalt u hoe lang
u het bedrijfsmiddel wilt gebruiken of het 
middel naar verwachting zal meegaan. Als dat
10 jaar is, neemt u elk jaar 1/10 deel van de
aanschafprijs als kosten. 
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Exploitatierekening

A Gewone bedrijfsvoering

Baten Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Lasten Personele lasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

Leermiddelen

A Het saldo uit gewone bedrijfsvoering

B Saldo financiële baten en lasten

C Buitengewone bedrijfsvoering

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

C Resultaat buitengewone bedrijfsvoering

A + B + C Het totale exploitatieresultaat



6. Huisvestingslasten
De huisvestingslasten kunnen bestaan uit
exploitatiekosten van het gebouw, zoals gas,
water, licht, schoonmaakkosten door een
schoonmaakbedrijf, beveiliging en klein onder-
houd, Daarnaast, afhankelijk van de manier
waarop in groot onderhoud wordt voorzien,
valt de dotatie aan de voorziening groot
onderhoud ook onder deze post. 

7. Overige instellingslasten
Bij overige instellingslasten gaat het om kleine
uitgaven t.b.v. inventaris en apparatuur (minder
dan de ondergrens voor activering, zie pg. 35)
(bijvoorbeeld meubilair, computerapparatuur,
een telefoon- en alarminstallatie). 
Ook beheerslasten als de administratie, reis-
kosten, wervingskosten en dergelijke maken
hier onderdeel van uit. 

8. Leermiddelen
Bij leermiddelen kunt u denken aan bijvoor-
beeld methodes, bibliotheekboeken en educa-
tieve software. 

9. Buitengewone baten en lasten
Onder deze posten komen die baten en lasten
die vreemd zijn aan de normale exploitatie van
de school. Bij baten valt te denken aan schen-
kingen en legaten of winst uit verkoop van
onroerend goed. Bij lasten gaat het bijvoor-
beeld om lasten die voortvloeien uit reorgani-
saties, of om verlies bij verkoop van inventaris.
Hiertoe behoren niet de afwijkingen van de
begroting, nagekomen nota’s over vorige
jaren, vrijval van schulden of afboeking van
vorderingen. Deze behoren tot de gewone
exploitatie. 

2.3.4  Kasstroomoverzicht
Een kasstroomoverzicht (voorheen: Staat van
herkomst en besteding der middelen) geeft
inzicht in de geldmiddelen die gedurende de
verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en
in het gebruik daarvan (liquiditeitenstroom).
Het begrip ‘kas’ in ‘kasstroomoverzicht’ moet
ruim worden opgevat. Het gaat om alle geld-
middelen: kasmiddelen zelf, tegoeden op
bank- en girorekeningen, cheques, direct
opeisbare deposito’s en beleggingen die snel
liquide kunnen worden gemaakt. 
Het kasstroomoverzicht bestaat uit drie onder-
delen: 
• kasstromen uit operationele activiteiten; 
• kasstromen uit investeringsactiviteiten; 
• kasstromen uit financieringsactiviteiten. 
Weergave van de kasstromen uit operationele
activiteiten kan met de directe en de indirecte
methode. Bij de directe methode worden de
ontvangsten en uitgaven als zodanig gerap-

porteerd. Bij de indirecte methode wordt het
bedrijfsresultaat (exploitatieresultaat) als basis
genomen. Dit wordt aangepast voor posten
van de exploitatierekening die geen invloed
hebben op ontvangsten en uitgaven in dezelf-
de periode (afschrijvingen), mutaties in voor-
zieningen, overlopende posten, voorraden
handelsdebiteuren en crediteuren. OCW kiest
voor de indirecte methode. 
De elektronische versie van het jaarrekeningen-
model (EFJ) levert het kasstroomoverzicht
automatisch. (Zie daarvoor pg. 23 OCW-voor-
schrift Jaarverslaggeving)

2.3.5  Extra overzichten 
Bij het jaarverslag dient u voor OCW de 
volgende extra overzichten toe te voegen: 
• niet uit de balans blijkende verplichtingen
• overzicht van ‘verbonden partijen’
• gegevens over rechtspersoon
• accountantsverklaring 
• bijlagen ten behoeve van het Ministerie van

OCW

Overzicht met ‘Niet uit de balans blijkende 
verplichtingen’
Er zijn transacties die niet blijken uit de balans
of exploitatierekening, zoals borgstellingen,
garanties, de looptijd van huurcontracten of
erfpacht, (latente) geschillen/gedingen, lopende
bestellingen en operationele leasecontracten. 
Is hier sprake van, dan is een kort overzicht
noodzakelijk van de desbetreffende posten,
het financieel belang ervan en de looptijd. 

Overzicht van ‘verbonden partijen’
Het is mogelijk dat de instelling verbonden 
is met één of meer andere rechtspersonen.
Deze verbondenheid kan los en oppervlakkig
of vast, diepgaand en permanent zijn. 
Het is verplicht aan de jaarrekening een over-
zicht van deze verbonden rechtspersonen toe
te voegen, inclusief de aard van de activiteiten,
de mate van verbondenheid en het financieel
belang. 

Gegevens over de rechtspersoon
Dit betreft een overzicht van logistieke gege-
vens, zoals naam, adres en vestigingsplaats,
telefoonnummers, e-mailadressen en namen
van contactpersonen. 
Dat laatste voorkomt veel zoeken binnen de
instellingen indien de gebruiker contact wil
opnemen over het jaarverslag of vragen heeft.
Bovendien maakt het het jaarverslag com-
pleet. 

Accountantsverklaring
De instellingaccountant speelt in het verant-
woordingsproces een belangrijke rol. Het

bevoegd gezag van de instelling sluit met de
instellingsaccountant een contract af. Ook het
administratiekantoor kan hierbij het voortouw
nemen vanuit de dienstverleningsovereen-
komst met de instelling. 
De door de accountant uit te voeren controle-
werkzaamheden omvatten drie hoofdonder-
delen: 
• controle die uitmondt in het afgeven van de

zogeheten Getrouw Beeldverklaring; 
• controle van de juistheid en volledigheid

van de bekostigingsparameters (leerling-
gegevens); 

• controle op de rechtmatigheid van de
bestedingen. 

Deze drie taken staan uitgebreid beschreven
in het controleprotocol dat het Ministerie van
OCW jaarlijks publiceert, na overleg met de
instellingsaccountants. 
De accountant kan zich genoodzaakt zien om
in plaats van een goedkeurende verklaring een
oordeelsonthouding of een verklaring met een
beperking te verstrekken. Afkeurende verkla-
ringen komen gelukkig niet of nauwelijks voor
bij onderwijsinstellingen. 
In de genoemde gevallen beoordeelt OCW per
situatie de aanleiding van het probleem en een
mogelijke oplossing. 

Bijlagen ten behoeve van het ministerie van
OCW 
Bijlage met een opgave van de bedragen
bestemd voor de berekening van vergelij-
kende kengetallen. 
Bijlage met een specificatie van de vorde-
ringen op het ministerie. 
Specificatie van de overige subsidies. 

2.3.6  Begroting
De begroting is geen onderdeel van het jaar-
verslag. Maar omdat het een belangrijke rol
speelt bij het financieel beleid besteden we er
hier toch beknopt enige aandacht aan.

Het opstellen van een instellingsbegroting is
niet wettelijk verplicht, maar het is een onmis-
baar instrument voor het financiële beleid. Een
begroting is de beleidsmatige en cijfermatige
neerslag van de interne afspraken rond de
herkomst en besteding van de verwachte mid-
delen, als leidraad en controlemiddel voor
allen die binnen en buiten de organisatie bij
het beleid en het beheer zijn betrokken. 

Er zijn verschillende soorten begrotingen. 
Het belangrijkste onderscheid is dat 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. 
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De interne begroting is vrij gedetailleerd en
verschaft kaders, normen en budgetten voor
de uitvoering van taken. De belangrijkste 
functie is budgetbewaking. 
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 bijvoor-
beeld 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.

Daarnaast kennen we de liquiditeitenbegroting
als belangrijk middel voor de bepaling en
bewaking van de liquiditeitfinancierings-
structuur. De liquiditeitenbegroting bevat een
overzicht van de liquiditeitenstroom en het
doel ervan is primair om na te gaan en te
voorkomen dat zich een liquiditeitsprobleem
kan/zal voordoen. Enerzijds staan er de 
(verwachte) inkomsten op, aan de andere kant
de behoefte aan geldmiddelen om de maan-
delijkse betalingen te verrichten. Onder lump-
sum wordt het de primaire verantwoordelijk-
heid van het bevoegd gezag om ervoor te
zorgen dat er voldoende in kas is om de 
salarissen en de rekeningen te betalen. Daar-
om is het van belang om goed zicht te hebben
op de bedragen die er met de maandelijkse
bevoorschotting door Cfi binnen komen ener-
zijds, en de verplichtingen tot betaling ander-
zijds. 

De meerjarenbegroting verleent inzicht in de
gevolgen van het gevoerde en voorgenomen
beleid over een reeks van jaren. Voor het
management, beleidsmedewerkers, projectlei-
ders, controllers en bestuurders is dit beleids-
instrument in toenemende mate onontbeerlijk.
Zij kunnen het beleid voor de langere termijn
er beter mee overzien en tijdig bijsturen. 

Functies van de begroting 
We onderscheiden verschillende functies van
de begroting. Deze zijn uiteraard steeds in
meer of mindere mate van toepassing op de
hiervoor genoemde soorten begrotingen. 

budgetteringsfunctie
Een begroting is een middel om de financiële
ruimte toe te wijzen aan de verschillende bud-
getten 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 sub-
sidie, etc.). 

financieringsfunctie
De begroting geeft aan op welke wijze het
totaal van de verschillende begrotingsposten
wordt gefinancierd. 

beleidsfunctie
Een begroting bevordert en regelt de discussie
tussen beleidsfunctionarissen over bestem-
ming en herbestemming, prioritering en meer-
jarenbeleid. Dit laatste is vooral aan de orde
bij de al eerder besproken meerjarenraming.

beheersfunctie
Vooral de werkbegroting dient gedurende 
het boekjaar als uitgangspunt voor de kosten-
bewaking en inkomstenrealisatie. 

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. 

Informatie- en onderhandelingsfunctie
Een begroting bevat informatie die is bestemd
voor vele belanghebbenden en belangstellen-
den. In de procedure van de medezeggen-
schap of het georganiseerde overleg kan het
ook een functie hebben in de sfeer van onder-
handeling. De overlegpartners of de mede-
zeggenschapsraad hebben adviesrecht op het
financiële beleid en in dat kader kan bespreking
van de begroting ook onderdeel zijn van onder-
handeling en overleg.

vergelijkingsfunctie
Dit is een afgeleide informatiefunctie. 
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).

2.3.7  Kengetallen jaarrekening
Het ministerie van OCW berekent op basis
van het door u ingestuurde jaarverslag ken-
getallen met betrekking tot de financiële 
positie in totaal (liquiditeit, solvabiliteit, renta-
biliteit). Op schoolniveau worden kengetallen
berekend met betrekking tot de ouderbijdra-
gen, sponsoring, personele lasten, schoon-
maken, leermiddelen, meubilair e.d. op basis
van de opgaven daarvan. Op deze kengetallen
op schoolniveau komen we nog nader terug in
paragraaf 5.3. 
OCW/Cfi koppelt zo snel mogelijk de bereken-
de kengetallen terug voor verder gebruik bin-

nen de instelling, met daarbij tevens de gege-
vens omtrent landelijke gemiddelden. 

Cijfers op zich zeggen weinig, maar ze geven
wel de mogelijkheid om het financiële beleid
te beoordelen en de kansen en bedreigingen
in te schatten. Dat kan door naar de financiële
risico’s te kijken of naar de mogelijkheid om in
de toekomst grote investeringen te kunnen
financieren. Ook kunt u beoordelen of u niet
structureel geld tekort komt of misschien juist
teveel overhoudt. In het laatste geval mist u
misschien kansen, doordat u te weinig inves-
teert in vernieuwend onderwijs. 

De kengetallen stellen u in staat antwoorden
te formuleren op vragen als: 
- Wat te doen met overtollige liquide midde-

len? Beleggen of meer investeren? 
- Is het verantwoord om tijdelijk een negatief

exploitatiesaldo te begroten? 
- Wanneer zal een structureel negatief saldo

leiden tot een financiële situatie waarbij de
continuïteit in gevaar komt? 

- Wanneer wordt het onvermijdelijk om harde
bezuinigingsmaatregelen te treffen? 

- Kunnen de onderwijskundige doelstellingen
worden gehaald met het huidige financiële
beleid? 

De jaarcijfers en de daarop gebaseerde ken-
getallen bieden tevens de mogelijkheid om op
tal van niveaus uw financiële positie te verge-
lijken met die van vergelijkbare scholen en
besturen. Jezelf vergelijken met anderen is
verstandig en – soms – zelfs heilzaam. Daarbij
gaat het om vragen zoals: 
- Gaat het beter met ons dan vorig jaar? 
- Op welke punten / posten ging het minder? 
- Hoe staan we ervoor ten opzichte van het

landelijk gemiddelde? 

Vergelijking van de bedrijfsvoering of van de
eigen financiële positie met die van anderen
levert een schat aan informatie op. Het
management van de instelling kan op basis
daarvan besluiten grenzen vast te stellen, 
posten aanwijzen waarmee men nader ver-
gelijkend onderzoek wil doen of stappen
ondernemen ter verbetering van onderdelen
die er in vergelijkingen negatief uitkomen. 
Het jaarverslag is het instrument bij uitstek om
gegevens voor dit benchmarken aan te reiken.
Het management van een instelling zal immers
vreemd opkijken als een collega-instelling 
van vergelijkbare omvang en complexiteit veel
minder kosten aan administratie en beheer
blijkt te spenderen. En het zal willen weten
aan welke oorzaken dat is toe te schrijven. 
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De huidige werkwijze bij de financiële verant-
woording is niet eenduidig te schetsen. Alle
besturen hebben uiteraard te maken met de
Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding, maar
dat is geen document dat bruikbaar is voor de
verantwoording naar de direct betrokkenen.
Daarom maken veel besturen naast de AVR
nog een eigen (financieel) jaarverslag zonder
dat daarvoor richtlijnen gelden. In principe
heeft elk bestuur dus de ruimte om zijn eigen
specifieke jaarrekening te maken volgens nor-
men die dat bestuur goed vindt. Wat het ene
bestuur goed vindt kan en zal afwijken van de
opvatting van een ander bestuur. Er zijn ook
besturen die al lang werken op basis van de
normen voor jaarverslaggeving zoals die door
OCW voor bijvoorbeeld het VO gehanteerd
worden. Bijvoorbeeld omdat het een bestuur
betreft dat behalve PO ook VO heeft. Maar
over het algemeen betekenen de nieuwe richt-
lijnen van OCW voor het PO op een aantal
punten een wijziging van de bestaande gang
van zaken.

Globaal is wel bekend wat over het algemeen
de werkwijze is. 
De belangrijkste kwesties zijn:
a. Veel besturen werken niet met het baten-

lasten stelsel, maar met het kasstelsel.
b. Het onderscheid tussen reserves en voor-

zieningen is divers.

Het effect van deze diverse werkwijzen is dat
de ene balans niet vergelijkbaar is met de
andere balans. Het is het bekende vergelijken
van appels en peren.
Daardoor is het ook niet mogelijk om tussen
dergelijke besturen te vergelijken door te wer-
ken met kengetallen. Het verschil in werkwijze
leidt tot verschil in resultaten op de balans en
het gebruik van kengetallen vereist juist dat de
definities die daarvoor gelden ‘streng’ worden
gevolgd.

De ontwikkeling naar meer autonomie houdt
ook in dat de algemeen geldende maatschap-
pelijke spelregels ook toegepast moeten 
worden door onderwijsinstellingen. 
Het geven van een waarheidsgetrouw beeld
van de financiële situatie moet nu gebeuren
volgens regels die ook van toepassing zijn 
in de rest van de maatschappij. 
Kennismaking daarmee leert dat de discussie
over die regels en de daarachter liggende 
normen ook heel boeiend kan zijn. Enige 
interesse in financieel beleid in brede zin is
dan wel vereist.

3.1  Baten-lasten stelsel
De huidige werkwijze laat zich als volgt
beschrijven: Nagegaan wordt wat men elk jaar
aan inkomsten heeft en vervolgens wordt zo
goed mogelijk de uitgaven in de hand gehou-
den. Aan het eind van het jaar wordt het resul-
taat van de exploitatie vastgesteld en verdeeld
over de verschillende potjes waarvan men in
de toekomst specifieke uitgaven verwacht. 
Zo is er meestal een potje voor OLP, een voor
het meerjarig onderhoud, een voor ICT, een
voor nascholing, een voor de malus van het
vervangingsfonds, enzovoorts. Meestal wor-
den deze potjes aangeduid als ‘reserveringen
voor’. Met het oog op de toekomst wordt
enerzijds ingeschat wat de komende jaren aan
uitgaven nodig is voor die specifieke uitgaven,
en anderzijds wordt geld daarvoor apart gezet
als tenminste de exploitatie in het lopende jaar
dat toestaat. 
Met een goed ontwikkelde intuïtie voor finan-
cieel beleid werkt deze aanpak heel behoorlijk.
In het PO is er geen sprake van faillissemen-
ten (al is een enkele maal wel een noodmaat-
regel getroffen).

Maar een dergelijke werkwijze spoort niet met
de algemeen geldende regels onder lumpsum.
Er ontstaat dan geen zuiver beeld van de
financiële situatie doordat kosten en lasten
niet toegerekend worden aan de periode
waarop zij betrekking hebben.

Hoofdkenmerken van het baten/lastenstelsel
zijn:
- Toerekening van opbrengsten en kosten aan

de periode waarin zij zijn ontstaan
- Kosten behoeven nog niet per definitie uit-

gaven te zijn, en opbrengsten nog geen
inkomsten

- Uitgaven zijn nog niet per definitie kosten
en inkomsten nog geen opbrengsten. 

Toepassing van het baten/lastenstelsel houdt
dus in dat de kosten en opbrengsten worden
toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Niet het moment van de
werkelijke ontvangst of betaling is bepalend,
maar het moment waarop een vordering (bij-
voorbeeld de verzending van de nota voor de
detachering) of een schuld (bijvoorbeeld de
ontvangst van een nota energiekosten) ont-
staat. Door de opbrengsten en kosten direct
te boeken (met als tegenrekening debiteuren
resp. crediteuren) worden ze betrokken bij de
bepaling van het (tussentijdse) resultaat over
de periode waarop ze betrekking hebben. 

De daadwerkelijke financiële afwikkeling, door
ontvangst of betaling per bank, verloopt via 
de debiteuren- en crediteurenrekening en is
nog uitsluitend van belang voor de liquiditeits-
positie; niet meer voor het (tussentijdse) resul-
taat.

Diverse lasten leiden (voorlopig) niet tot uit-
gaven of zijn het gevolg van eerdere uitgaven.
Enkele beknopte voorbeelden:

Een door de school aangeschafte televisie met
DVD-recorder kost € 1.600. Verwacht wordt
dat dit toestel vier jaar meegaat. De betaling
leidt er toe dat de balanspost banktegoed
wordt omgezet in een balanspost inventaris 
en apparatuur (investering). Dit is dus wel een
uitgave, maar nog geen exploitatielast. 
De exploitatielast ontstaat op het moment dat
op het toestel wordt afgeschreven; in dit geval
vier jaar lang een last van € 400. De jaarlijkse
waardevermindering van de investering 
(= vermindering van de boekwaarde) komt 
als (afschrijvings)last terug in de exploitatie-
rekening. Die last gaat echter niet gepaard 
met een daadwerkelijke uitgave. Het destijds
betaalde bedrag van € 1.600 groeit dus in vier
jaarlijkse termijnen via de afschrijvingen uit tot
de exploitatielast.

Anderzijds zijn er lasten die pas later tot een
daadwerkelijke uitgave leiden. 
Een bekend voorbeeld hiervan is de vorming
van een voorziening onderhoud binnenschil-
derwerk. Dergelijk werk vindt eens in de tien
jaar plaats. Om te voorkomen dat eens per tien
jaar een forse last op de exploitatie ontstaat,
‘spaart’ men hiervoor administratief. 
Dat gebeurt door elk jaar 1/10e deel van de
verwachte kosten ten laste van het exploitatie-
resultaat te brengen en te storten in een voor-
ziening onderhoud. Die storting vormt dus wel
een jaarlijkse last, maar (nog) geen uitgave. 
Na tien jaar is de voorziening zodanig gegroeid
dat de kosten van het binnenschilderwerk
daarmee ineens kunnen worden betaald. 
Die betaling komt dan rechtstreeks ten laste
van de balanspost voorziening. Dat is wel een
uitgave, maar geen exploitatielast.

Ook aan de batenkant vinden financiële muta-
ties plaats die enerzijds wel een bate kunnen
zijn, maar geen ontvangst. Dat geldt bijvoor-
beeld voor een ineens ontvangen rijksbijdrage
voor meerdere jaren die gedurende drie jaren
telkens voor 1/3e deel als bate ten gunste van
de exploitatie komt. En ook aan de batenkant
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zijn er ontvangsten die geen bate zijn, zoals
de financiële afwikkeling van een vordering via
de debiteuren rekening.

Daarmee verschilt het baten/lastenstelsel
wezenlijk van het kasstelsel.

Het baten/lastenstelsel is gericht op vermo-
gensmutaties en dus op het meten van de
daadwerkelijke bezittingen, vorderingen en
schulden op de balansdatum en op perma-
nent inzicht in de ontwikkeling van het exploi-
tatieresultaat. Om de lezer van het jaarverslag
met het onderdeel financiën en de gebruiker
van de tussentijdse informatie voldoende
zekerheid te bieden, moeten de gegevens
consistent en betrouwbaar zijn. Daarvoor is
een bestendige gedragslijn vereist. Deze
houdt in dat:
- het onderdeel financiën van het jaarverslag

elk jaar in principe op dezelfde wijze wordt
opgesteld en ingediend,

- de gebruikte indeling van balans en exploi-
tatierekening, de waarderingsgrondslagen
van de bezittingen en schulden en de 
bepaling van het resultaat slechts wegens
gegronde redenen mogen afwijken van het
voorgaande jaar,

- een vergelijking met de overeenkomstige
posten van voorgaande jaren mogelijk is.

De voordelen van het baten/lastenstelsel zijn
daardoor:
1. Consequente aansluiting op de verrichte

activiteiten.
2. Geen beïnvloeding van het resultaat en de

vermogenspositie door trage debiteuren of
uitgestelde betalingen aan crediteuren.

3. Adequate mogelijkheid voor permanent
inzicht in de ontwikkeling van resultaat en
vermogen.

3.2  Reserves en voorzieningen
Deze begrippen worden vaak door elkaar
gebruikt. Maar in de definitie van de ken-
getallen maakt het verschil of gelden onder-
deel zijn van de reserve of onderdeel uitmaken
van de voorzieningen. De definiëring van
beide begrippen is dan ook van belang en
maakt duidelijk dat het om verschillende
zaken gaat. Hierna gaan we nader in op beide
begrippen.

Tot het eigen vermogen behoort, naast het
stichtingskapitaal de Algemene reserve en de
Bestemmingsreserves.

a. Algemene reserve: 
Dit is het vrije gedeelte van het eigen vermo-
gen. Het onderdeel algemene reserve van het

eigen vermogen is het verschil tussen activa
en passiva, voorzover ter vrije bestemming
door het bevoegd gezag.
Het onderdeel algemene reserve heeft een
ander karakter dan de bestemmingsreserve(s).
In principe wordt de algemene reserve uit-
sluitend gewijzigd onder invloed van het
exploitatieresultaat. Directe vermogensmutaties
zijn alleen toegestaan ingeval van herwaar-
dering van activa of een stelselwijziging. 

b. Bestemmingsreserve:
Het niet-vrije gedeelte van het eigen vermo-
gen. Dit betreft gelden die zijn afgezonderd
binnen het eigen vermogen en van de alge-
mene reserve. Zij hebben een voorlopige
bestemming gekregen of betreffen gelden
waarop een door derden bepaalde bestedings-
verplichting rust.
Voorbeelden zijn schoolfondsen, legaten waar-
aan met het oog op de besteding speciale
voorwaarden zijn verbonden; een afgezonderd
deel van het vrije vermogen met een specifieke
door het bestuur benoemde bestemming.
De waarderingsgrondslag maakt onderscheid
in publieke en private bestemmingsreserves.
De besteding van de private bestemmings-
reserves is en blijft een zaak van het bevoegd
gezag van de instelling(en). Zij vallen niet
onder de bepalingen van rechtmatigheid die
door de overheid worden gesteld aan het
publieke deel van de gelden.
De bestemming van een deel van de algemene
reserve heeft ten doel te voorkomen dat onbe-
stemde gelden te lang braak liggen. Ook kan
het zijn dat ouders, sponsors e.d. voorwaarden
hebben gesteld bij de besteding.

Op de Creditzijde van de balans bevinden zich
ook de voorzieningen.
Voorzieningen:
Dit betreft het afzonderen van gelden voor
toekomstige feitelijke of juridische verplichtin-
gen of ten behoeve van de egalisatie van kos-
ten over meerdere jaren. Toevoegingen vinden
plaats door middel van dotaties via de exploi-
tatierekening.
Voorbeelden zijn de Voorziening groot onder-
houd, voorziening wachtgelden, voorziening
reorganisaties en de voorziening BAPO.
De waarderingsgrondslag vereist dat de be-
rekening gebaseerd dient te zijn op concrete
risico’s en een reële kostenverwachting.
Voorzieningen zijn dus geen reserves. Het zijn
geen vrije middelen, maar ten laste van de
exploitatierekening gebrachte middelen voor
daadwerkelijke kosten die in een ander ver-
slagjaar worden gerealiseerd, maar in het
lopende of voorafgaande jaar/jaren hun oor-
sprong hebben.

Bestedingen (onttrekkingen) vinden recht-
streeks plaats en niet meer via de exploitatie-
rekening. Anders zouden de lasten tweemaal
op de exploitatiedrukken.
Als een voorziening niet meer (volledig) nodig
is, moet vrijval plaatsvinden. Deze vrijval kan
het beste verwerkt worden ten gunste van de
post waarop aanvankelijk ook de last vanwege
de dotatie heeft plaats gevonden (dus ten
gunste van de exploitatie).

Dotaties aan voorzieningen geschieden onaf-
hankelijk van het resultaat aan het einde van
het boekjaar en dat maakt ze qua karakter zo
anders dan reserves.
Fondsen zijn doorgaans te beschouwen als
bestemmingsreserve. 

In veel gevallen worden aanvullende subsidies
verwerkt als voorziening. Dit beantwoordt niet
direct aan de definitie van voorziening. Ont-
vangst van aanvullende subsidies die met een
bepaald oormerk zijn verstrekt worden het
beste eerst verwerkt via de post overlopende
passiva op de balans, waarna vrijval plaats-
vindt ten gunste van de exploitatierekening
naar rato van besteding gedurende de boek-
jaren waarin de subsidie loopt.

In het OCW-voorschrift Jaarverslaggeving
worden hiervoor nadere aanwijzingen gegeven.

3.3  Schooljaar of kalenderjaar
Eén van de resterende zaken die de invoering
van een jaarrekeningmodel voor de sector 
primair onderwijs aan de orde is geweest, is
de discussie over de verslagperiode na invoe-
ring van de lumpsumbekostiging. In principe
kan dit zowel op basis van het kalenderjaar als
op basis van het schooljaar. Voor beide opties
gelden voordelen en nadelen. In het overleg
zijn deze beide mogelijkheden bekeken en zijn
de voordelen en nadelen puntsgewijs tegen
elkaar afgezet. 

Voordelen en nadelen:
a. Verslagperiode op basis van het kalender-
jaar
Voordelen:
- Aansluiting aan verslagperiode alle andere

onderwijssectoren
- Eenvoudige aansluiting op CASO-jaarwerk

(salarisgegevens)
- Kalenderjaarbasis geldt reeds voor de AVR
- Afstemming financiële stromen met andere

instanties (InformatieBeheerGroep, belas-
tingdienst, soc. diensten)

- Geen dubbel werk bij openbare bestuurs-
vorm (gemeentelijke jaarrekening)

- EFJ en Systeem Jaarrekeningen Rappor-
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tage (SJR) programmatuur reeds op kalen-
derjaarbasis

Nadelen:
- Verslagperiode wijkt af van periode huidige

bekostiging voor de bekostiging van de per-
sonele middelen (Londo is al wel op kalen-
derjaarbasis)

- Bij kalenderjaarbasis bij veel scholen minder
goede aansluiting met periode bedrijfs-
voering 

b. Verslagperiode op basis van het schooljaar
Voordelen:
- Bij veel scholen betere aansluiting met

periode bedrijfsvoering
- Verslagperiode komt overeen met periode

huidige bekostiging (geldt voor bekostiging
personele middelen, niet voor Londo)

Nadelen:
- Geen dan wel onvoldoende aansluiting op

CASO-jaarwerk (salarisgegevens)
- Kalenderjaarbasis geldt reeds voor de AVR
- Kalenderjaarbasis geldt voor de gemeente-

rekening en dus voor een aanzienlijk deel
van het openbaar onderwijs

- Andere instanties werken op basis van
kalenderjaar (IB, belastingdienst, soc. dien-
sten), dit leidt tot extra administratieve las-
ten voor schoolbesturen

- Bij meerdere onderwijssoorten binnen één
bevoegd gezag gelden dan afwijkende ver-
slagperioden, dit betekent extra administra-
tieve lasten

- Tussentijdse CASO-overzichten zijn kost-
baar

Afweging van alle voordelen en nadelen van
beide opties heeft ertoe geleid dat de bestu-
renorganisaties de keuze voor het kalenderjaar
als verslagperiode hebben gemaakt en dat is
als zodanig ook opgenomen in de wetgeving
voor het primair onderwijs.

Vooral is ook bepleit en ook toegezegd dat de
periode die gekozen is ook (op termijn) de
periode zal zijn waarop zowel de bekostiging
als de verantwoording plaatsvindt. Met andere
woorden als de verantwoording op kalender-
jaarbasis plaats vindt, laat dan ook de bekosti-
ging op kalenderjaarbasis plaats vinden.
Recent is dat ‘gelijk trekken’ voor het VO ook
gebeurt. Met ingang van 1 januari 2006 zal
daar zowel de bekostiging als de verantwoor-
ding op kalanderjaarbasis plaats vinden.
In het PO is er nu sprake van een mengvorm:
de bekostiging voor de personele middelen
gebeurt op schooljaarbasis, de bekostiging
van de materiële exploitatie vindt op kalender-

jaarbasis plaats. Bekostiging op kalenderjaar-
basis heeft ook een bijkomend voordeel: De
bekostiging vindt plaats op basis van actuele
gegevens, namelijk met ingang van 1 januari T
o.b.v. 1 oktober T-1 in plaats van met ingang
van 1 augustus T.

Het blijft daarbij een feit dat de gebruikelijke
periode dat de school ‘werkt’ , de periode
bedrijfsvoering, het schooljaar is. Administra-
tief is het echter niet al te ingewikkeld om de
bekostiging op kalenderjaarbasis om te zetten
in een begroting en exploitatie per schooljaar.
Dat is een interne operatie die geen grote
externe aansluitingsproblemen geeft.

3.4  De balans in evenwicht
De balans geeft inzicht in samenstelling,
omvang en waarde van de bezittingen, de
schulden en het eigen vermogen. Om de
balans op te stellen is het dus nodig de
samenstelling vast te stellen – de soorten –,
de omvang per soort waaruit het is samenge-
steld en de waarde. Het vereist wel een goede
administratie waaruit de samenstelling, de
omvang en de waarde duidelijk blijkt. Bijvoor-
beeld van de vorderingen, de liquide middelen
en de schulden. 

De balanspost materiële vaste activa is qua
samenstelling, omvang en waarde momenteel
in veel administraties niet goed weergegeven.
Veelal worden dergelijke bezittingen bij de
aanschaf in één keer ten laste gebracht van
reserves en voorzieningen en daardoor ver-
dwijnen ze uit het zicht (kasstelsel).
Door alsnog de samenstelling, omvang en
waarde in kaart te brengen worden deze aan-
wezige materiële activa weer zichtbaar op de
balans. Bij de aanschaf van nieuwe materiële
activa houden we ze meteen in beeld door er
voortaan op af te schrijven in plaats van ze
meteen in een keer ten laste te brengen. 

Om helder te maken wat de huidige werkwijze
is in vergelijking met de werkwijze zoals die
met de verplichte jaarrekening vereist wordt,
zullen we hierna aan de hand van een voor-
beeld met betrekking tot het OLP (met dank
aan Marcel Verbart) het exploitatie- en balans-
beeld laten zien 
a. als gewerkt wordt met reserves in plaats

van voorzieningen, 
b. vervolgens wat het beeld wordt bij het 

werken met voorzieningen, en 
c. tenslotte wat het beeld wordt als gewerkt

wordt met activeren en afschrijven.

Het voorgaande roept natuurlijk meteen de
vraag op: Wat doen we met de ‘oude’ en wat

doen we met de ‘nieuwe’ materiële vaste activa. 
Voor de ‘oude’ materiële vaste activa zal er in
principe weinig anders op zitten dan die qua
samenstelling, omvang en waarde in kaart 
te brengen (voor zover ze nog waarde van
betekenis hebben). Die waarde zal dan op 
de balans opgevoerd moeten worden. 
Nieuwe activa worden meteen bij aanschaf
voor die waarde op de balans gezet en door
middel van afschrijving daalt deze waarde
geleidelijk en daarmee zichtbaar.
De gegevens van soort, omvang en waarde
zijn tegelijkertijd de basis voor het opstellen
van deugdelijke meerjarenbegrotingen voor 
de vervanging en investeringen (investerings-
begroting). 

Deze benadering vergt ook dat de bestaande
huidige reserveringen en voorzieningen 
– gericht op de vervanging van de materiële
vaste activa – onder de loupe worden geno-
men.
Die reserveringen en voorzieningen zullen 
ook aan de grondslagen van de financiële
jaarrekening moeten gaan voldoen.
De betreffende reserves voor de vervanging
van materiële vaste activa kunnen wellicht het
beste overgeboekt worden naar de algemene
of andere (bijv. bestemmings-) reserves. 
Dat heeft dan geen effect op de exploitatie-
rekening noch de balansverhoudingen.
De betreffende voorzieningen voor de vervan-
ging van materiële vaste activa kunnen wel-
licht het beste opgeheven worden (vrijvallen).
Dat heeft dan wel een grote eenmalige invloed
op de exploitatierekening en beïnvloedt balans-
kengetallen die met solvabiliteit te maken 
hebben.

Aandachtspunten bij het nieuwe systeem van
afschrijven betreffen:
- De ‘oude’ manier van werken impliceerde

meestal dat die reserveringen en voorzie-
ningen daadwerkelijk in ‘kas/bankrekening’
aanwezig was.

- Met het systeem van afschrijven hoeft dit
niet maar dient men wel afspraken te
maken met het oog op de liquiditeit.

- Op de ‘oude’ manier werd soms al rekening
gehouden met stijging van prijzen voor
nieuwe aanschaf. Met het systeem van
afschrijven is dat dus een extra aandachts-
punt.

NB.: 
Voor het aanpassen van de balans is het
mogelijk dat op twee manieren te doen. De
eerste manier volgt hetgeen hierboven kort
is aangegeven en werkt dat systematisch
uit in paragraaf 3.5. De tweede manier
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A - Exploitatie- en balansbeeld bij werken met reserve

B - Exploitatie- en balansbeeld bij het werken met voorzieningen

Balanseffecten:
1. Toename reserve gedurende enkele jaren en overeenkomstige stijging liquide middelen
2. Bij aanschaf OLP afname van reserve en overeenkomstige daling liquide middelen
3. Geen effect op materiële vaste activa

Aanschaf en waardedaling OLP niet zichtbaar in exploitatie

Balanseffecten:
1. Toename voorziening gedurende enkele jaren en overeenkomstige stijging liquide middelen
2. Bij aanschaf OLP afname van voorziening en overeenkomstige daling liquide middelen
3. Geen effect op materiële vaste activa

Kosten meerjarige OLP wel zichtbaar in exploitatie d.m.v. dotaties

A 2004 2005 2006 2007 2008

Vergoeding OLP 18.000 18.250 18.500 18.750 19.000

18.000 18.250 18.500 18.750 19.000

OLP

Leermiddelen <1jr 10.000 10.190 9.873 11.124 10.982

Bibliotheek 990 973 1.223 980 1.089

Overig OLP 1.010 1.221 871 1.156 1.098

Vakliteratuur 753 783 881 657 1.234

Kopieerkosten 1.250 1.302 1.432 1.634 1.376

Leermiddelen >1jr 0 0 0 0 0

14.003 14.469 14.280 15.551 15.779

Resultaat in exploitatieoverzicht 3.997 3.781 4.220 3.199 3.221

Naar reserve 3.997 3.781 4.220 3.199 3.221

Aanschaf OLP - - 7.500 - 10.000

Uit reserve - - -7.500 - -10.000

SALDO reserve 3.997 7.778 4.498 7.697 918

Situatie: 144 leerlingen

Kosten OLP per leerling 97 100 99 108 110

B 2004 2005 2006 2007 2008

Vergoeding OLP 18.000 18.250 18.500 18.750 19.000

18.000 18.250 18.500 18.750 19.000

OLP

Leermiddelen <1jr 10.000 10.190 9.873 11.124 10.982

Bibliotheek 990 973 1.223 980 1.089

Overig OLP 1.010 1.221 871 1.156 1.098

Vakliteratuur 753 783 881 657 1.234

Kopieerkosten 1.250 1.302 1.432 1.634 1.376

Dotaties aan voorzieningen t.b.v. 1750 1750 1750 1750 1750

Leermiddelen >1jr

15.753 16.219 16.030 17.301 17.529

Resultaat in exploitatieoverzicht 2.247 2.031 2.470 1.449 1.471

Beginstand voorziening 11.000 12.750 14.500 8.750 10.500

Naar voorziening 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

Uit voorziening (Aanschaf OLP) - - -7.500 - -10.000

SALDO voorziening 12.750 14.500 8.750 10.500 2.250

Situatie: 144 leerlingen

Kosten OLP per leerling 109 113 111 120 122



neemt als vertrekpunt de Investeringsbe-
groting (het uitgewerkte plan voor het aan-
schaffen van goederen die meerdere jaren
meegaan en afgeschreven moeten worden).
Dat wordt geschetst in paragraaf 3.6.
Het voordeel van de aanpak in paragraaf 3.6
is dat de aandacht meteen uitgaat naar dat
investeringsplan en daardoor ‘dwingt’ meer-
jarig beleid te maken. En dat moet toch ge-
beuren onder lumpsum om zicht te hebben
op het meerjarenbeleid met de financiële
gevolgen. Bovendien bespaart het werk
doordat op grond daarvan ook teruggere-
kend kan worden wat de omvang is van de
materiële activa op de startbalans en de
afschrijvingen die op grond daarvan de
komende jaren gaan plaatsvinden. En daar-
door het tijd- en geldrovend werk van het
vaststellen wat de waarde is van een inven-
taris van alle scholen is, overbodig maakt.

3.5  Startbalans maken 
op de klassieke wijze
Het voorgaande zal duidelijk gemaakt hebben
dat in (heel) veel gevallen de balans opnieuw
opgesteld moet worden. De vraag daarbij is
dan tevens wat er nu precies op de startba-
lans moet komen te staan. Het gaat dan met
name om de waardering van de reeds aan-

wezige vaste activa en de opschoning van de
posten voorzieningen en reserves (zie daar-
voor ook paragraaf 3.2). 

Voor een goede jaarrekening geldt dat deze
een getrouw en nauwkeurig inzicht geeft van
de vermogenspositie van de organisatie en
daarom moet nu extra aandacht besteed wor-
den aan balansposten die bij de startbalans
om nadere aandacht vragen. Hieronder volgen
enkele praktische aanwijzingen – onder dank-
zegging aan Hans Pirovano van Cfi – die u
hopelijk op weg helpen met het probleem van
de startbalans. 

De waarde van de bezittingen kan op verschil-
lende wijzen worden bepaald. Dat kan bijvoor-
beeld tegen de aanschafwaarde, tegen de ver-
vangingswaarde of tegen de zogeheten directe
opbrengstwaarde. In de boekhoudwereld is het
uitgangspunt dat bezittingen worden gewaar-
deerd tegen de boekwaarde. Deze wordt
bepaald door de verkrijgings- of vervaar-
digingsprijs jaarlijks te verminderen met de
afschrijvingen. In deze afschrijving komt dus
de jaarlijkse waardevermindering tot uiting.

Het management van de gehele organisatie
bepaalt de ondergrens voor de activering.

Door deze niet te laag te stellen (bijvoorbeeld
€ 1.000) wordt voorkomen dat ook op zaken
van geringe waarde, hoewel ze misschien ook
meerdere jaren meegaan, jaarlijks wordt afge-
schreven. Naast de ondergrens bepaalt het
management ook de zogeheten gebruikster-
mijn. Dat gebeurt doorgaans niet per afzon-
derlijke aanschaf, maar per categorie van goe-
deren. Dat schept duidelijkheid, zeker ingeval
van meerdere budgethouders binnen organi-
satie en dat zal zeker het geval zijn als er
meerdere scholen zijn. 

Bij een goed functionerend financieel manage-
ment is dus steeds duidelijk welke activa wan-
neer moeten worden vervangen, welke inven-
tarisaanschaffingen worden geactiveerd en
hoe hoog de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn.
Dit inzicht ligt vast in een meerjarig investe-
ringsplan waarover we al eerder spraken en
dat plan biedt inzicht in de financierings-
behoefte in de komende jaren.

Hoe pakt u het nu aan? U moet twee dingen
doen: 
a. uw startbalans opstellen, en 
b. een meerjareninvesteringsplan (investe-

ringsbegroting) opstellen.
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C - Exploitatie- en balansbeeld bij het werken met activeren en afschrijven

Balanseffecten:
1. Afname waarde bezit gedurende enkele jaren maar geen negatief effect op liquide middelen
2. Bij aanschaf OLP toename waarde bezit maar dan wel overeenkomstige daling liquide middelen

Kosten meerjarige OLP zichtbaar in exploitatie d.m.v. afschrijvingen

C 2004 2005 2006 2007 2008

Vergoeding OLP 18.000 18.250 18.500 18.750 19.000

18.000 18.250 18.500 18.750 19.000

OLP

Leermiddelen <1jr 10.000 10.190 9.873 11.124 10.982

Bibliotheek 990 973 1.223 980 1.089

Overig OLP 1.010 1.221 871 1.156 1.098

Vakliteratuur 753 783 881 657 1.234

Kopieerkosten 1.250 1.302 1.432 1.634 1.376

Afschrijving leermiddelen > 1 jr 700 700 1450 1450 2450

bv 10 jaar voor € 7.000, resp. 

€ 7.500, resp. € 10.000

14.703 15.169 15.730 17.001 18.229

Resultaat in exploitatieoverzicht 3.297 3.081 2.770 1.749 771

Afname bezit - balans -700 -700 -1.450 -1.450 -2.450

Toename bezit - balans - - 7.500 - 10.000

SALDO bezit (= - saldo liquiditeit) -700 -700 6.050 -1.450 7.550

Situatie: 144 leerlingen

Kosten OLP per leerling 102 105 109 118 127



Ad A. Startbalans voor wat betreft inven-
taris en apparatuur
De beste methode organisatiebreed (dus alle
scholen) voor de startbalans is om het vol-
gende stappenplan te doorlopen:
1. verdeel de inventarisgoederen in een aantal

categorieën, zoals klasse-meubilair, leer-
middelen, overig meubilair, keukenappara-
tuur, computerapparatuur, overige appara-
tuur etc. (intern overleg met collega’s,
schoolleiders of met uw accountant kan
daarbij geen kwaad). 

2. bepaal per inventariscategorie de stan-
daard gebruikstermijn en de ondergrens
voor activering die bij u als bestuur (dus
voor alle scholen) zal worden gehanteerd.
(Let wel: Hiervoor gelden geen aanwijzin-
gen van de kant van de overheid, want dat
zijn besluiten die u zelf moet nemen. Er zijn
wel de normen van de Londo-bekostiging,
maar ook dat zijn geen aanwijzingen,
hoogstens onderdeel van nuttige achter-
grondinformatie.)

3. maak een rondgang en inventariseer aan
de hand van de indeling van de lijst welke
goederen u thans bezit. 

4. ga na welke van deze geïnventariseerde
goederen reeds volledig zijn afgeschreven. 

5. activeer op de startbalans alleen de goede-
ren die nog niet (volledig) zijn afgeschreven
en neem deze tegen de boekwaarde op.
Als de afschrijvingen in de afgelopen jaren
juist zijn geboekt, dan is er dus ook een
hoeveelheid middelen opgebouwd
bestaande uit de afschrijvingen van de
afgelopen jaren. Werd er nog niet gewerkt
met afschrijvingen dan is het aan te be-
velen te bepalen hoeveel jaren de goede-
ren nog meegaan en hoeveel de jaarlijkse
afschrijving zal zijn. 

Ad B. Meerjareninvesteringsplan
Voor een goed meerjareninvesteringsplan kunt
u het volgende stappenplan doorlopen:
1. bepaal voor de geïnventariseerde goederen

op uw lijst die boekhoudkundig al geheel
zijn afgeschreven wat de resterende
gebruikstermijn is en wat de vervangings-
waarde.
Stel aldus voor de onder punt 5 bedoelde
goederen vast welke afschrijvingsmiddelen
de komende jaren nog beschikbaar komen. 

2. stel een meerjareninvesteringsplan op
(wenselijk is een termijn van tenminste 
10 jaar) en bezie wat in de komende tijd
jaarlijks in totaliteit nodig is aan vervan-
gingsmiddelen hiervoor

3. neem de uitkomsten van stap 5, voeg dit
bij de eventueel door afschrijving reeds
opgebouwde reserve, staffel het geheel tot

een jaarlijks overzicht en bepaal aldus het
verschil dat u jaarlijks nog moet financieren
om de aanschaffingen te kunnen realiseren. 

4. stel een financieringsplan op, dat voorziet
in het beschikbaar komen en zijn van vol-
doende middelen voor uw investerings-
plan. 

Om te kunnen voldoen aan de financierings-
behoefte kan dit betekenen dat u de komende
jaren aanvullend moet reserveren, maar
bedenk dat dit het gevolg is van het allocatie-
model binnen uw organisatie en het afschrij-
vingsbeleid (of ontbreken daarvan) van de
afgelopen jaren. Extern financieren kan, maar
legt dan wellicht een hoger beslag op de mid-
delen in de toekomst.

Geen misverstand nu meer over de volgende
punten:
a. Het management bepaalt organisatiebreed

zelf de gebruikstermijn van inventarisaan-
schaffingen 

b. Het management bepaalt organisatiebreed
zelf een ondergrens voor de opname op de
balans van inventarisaanschaffingen 

c. OCW / CFI geeft geen aanwijzingen voor
deze activering, en dus ook niet voor de
opname van inventaris op uw startbalans

d. U beperkt de inhaalinventarisatie en richt u
met name op zaken die nog niet geheel zijn
afgeschreven. U vermijdt zoveel mogelijk
herwaarderingsboekingen op uw balans.
Immers deze leiden alleen tot aanpassing
van de jaarlijkse afschrijvingreserve, welk
resultaat u ook kunt bereiken door de
opstelling van een deugdelijk meerjaren-
investeringsplan met financiering en afzon-
dering vanuit de exploitatie.

e. Ingeval van mogelijke verstoring van het
balansbeeld vermeldt u belangrijke bezit-
tingen die niet (meer) worden geactiveerd
op de (start)balans onder het hoofdstuk
‘Niet uit de balans blijkende verplichtingen
en zaken’

f. U besteedt vooral goede aandacht aan de
opstelling van een meerjareninvesterings-
plan en meerjarenbegroting.

g. U overlegt bij twijfel met uw accountant en
AK of wendt u eerst tot uw ambassadeur..

3.6  Wijzigingen op de balans,
een eenvoudige(r) handreiking
Bij de invoering van het modeljaarverslag wor-
den voorschriften ingevoerd, die voor andere
sectoren al gelden, maar voor het primaire
onderwijs nieuw zijn. Zo dient er een scherper
onderscheid gemaakt te worden tussen voor-
zieningen en reserves. Ook moeten duurzame
bezittingen (bezittingen die meerdere jaren

meegaan) en die nog van wezenlijke waarde
zijn alsnog op de balans aan de activazijde
worden opgevoerd. Op deze bezittingen en 
op dergelijke in de toekomst aan te schaffen
bezittingen moet voortaan afgeschreven wor-
den. 

Over deze laatste twee kwesties, het alsnog
waarderen en activeren van bezittingen en de
overgang naar een systeem van afschrijven,
worden erg veel vragen gesteld. Daarom in
deze paragraaf – onder dankzegging aan
Monica van der Hoff van het Projectbureau
Lumpsum PO – een zo eenvoudig mogelijke
schets van de problematiek, plus een hand-
reiking om op eenvoudige wijze een start-
balans te maken.

Waarderen en activeren
Wat tot op heden (vrijwel) niet gebeurt, is 
dat de waarde van inventaris4 en van leer-
middelen5 op de goede wijze wordt vast-
gesteld en vervolgens op de juiste wijze in 
de balans wordt verwerkt.
In verreweg de meeste gevallen wordt de aan-
schaffing in één keer afgeschreven ten laste
van de reserve of voorziening in kwestie en
wordt alleen door het simpele feit dat er een
reserve of voorziening aanwezig is, zichtbaar
gemaakt dat voor de vervanging een budget
beschikbaar is dan wel wordt opgebouwd.
Met de invoering van het model jaarverslag zal
de waardering van de activa en de afschrijving
op de juiste wijze moeten gebeuren. Immers,
als dat niet gebeurt, geeft de balans geen
getrouw beeld van de bezittingen. Want 
hoewel meubilair is aangeschaft uit de voor-
ziening die u daarvoor hebt opgebouwd, op
het moment dat het in de school wordt neer-
gezet heeft het nog waarde. En na twee jaar
heeft het dat ook nog. Dit geldt ook voor leer-
middelen.

Waar start ik?
De grote vraag is nu: hoe bepaal ik de waarde
van die inventaris en leermiddelen? Natuurlijk
zijn daar verschillende methodes voor. 
Welke methode u ook kiest, u zult altijd uw
inventaris en leermiddelen moeten verdelen in
groepen die grofweg gesproken dezelfde
levensduur hebben en logischerwijs bij elkaar
horen. Dat heet het verdelen van uw inventaris
en leermiddelen in activagroepen. Een activa-
groep is b.v. klassenmeubilair, of als u het 
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4. Denk aan zaken als meubilair, computerappara-
tuur, alarminstallatie, telefooninstallatie e.d. 
5. Denk ook aan zaken als audiovisuele hulpmid-
delen, methodes, bibliotheekboeken, wandkaar-
ten e.d. Zie ook voetnoot 6.



ruimer wilt nemen, meubilair. Een activagroep
is b.v. computerapparatuur. En zo verder. U
bent daar zelf vrij in. 
Een veel gebruikte indeling van activa groepen
in het basisonderwijs is: leermiddelen of
onderwijsleerpakket (OLP)6, ICT, meubilair,
overige inventaris en gebouwen.

Bedenkt u echter wel: als u eenmaal een
keuze gemaakt hebt, gaat u daarmee verder 
in de vorm van afschrijven (zie hierna onder
“afschrijven”) en dat heeft financiële conse-
quenties. U moet dus een verdeling maken die
ook in de praktijk klopt, niet één die u mis-
schien goed uitkomt, maar in de praktijk niet
werkt. Zo is er het voorbeeld van een school-
directeur, die zijn methodes ineens in 15 jaar
wilde gaan afschrijven, omdat de jaarlijkse last
dan lager uitkwam en hij in zijn jaarbegroting
dan meer geld zou overhouden. Het zal duide-
lijk zijn dat bij vervanging na bijvoorbeeld 8
jaar (de huidige norm in de Londo-vergoeding)
er te weinig middelen beschikbaar zijn voor
vervanging en de school dan met een serieus
probleem te maken heeft.

Vervolgens zult u per activagroep de levens-
duur moeten gaan bepalen: hoe lang doe ik
met dat meubilair, die methodes, die boeken.
Daarvoor geldt hetzelfde als de verdeling in
activagroepen: reken u niet rijk of arm, ga
gewoon uit van de praktijk, de realiteit. De
levensduur die u bepaalt is tevens de afschrij-
vingstermijn. Ofwel: als uw leerlingensets 15
jaar mee gaan, is de afschrijvingstermijn dus
15 jaar.
De keuze voor een bepaalde indeling in activa-
groepen is niet de meest dwingende. Dat stel-
selmatig moet worden afschrijven heeft vooral
als consequentie dat een eenmaal gekozen
afschrijvingstempo niet zonder goede redenen
mag veranderen. Geen goede reden is bij-
voorbeeld omdat de uitkomsten van een tem-
powisseling beter bevallen (zoals in het voor-
beeld van de verschuiving van de afschrijvings-
termijn van methodes naar 15 jaar). 
Het voorgaande betekent ook dat de indeling
in activagroepen en de daarbij gekozen
afschrijvingstermijn op het niveau van het
bestuur voor alle scholen gelden. Het kan 
niet zo zijn dat de normen voor de waardering
bij een bestuur van school tot school ver-
schillen.

Hoe waardeer ik?
Vervolgens het waarderen.
U kunt zelf met een blocnote de school 
doorlopen en alles opschrijven wat u heeft.
Vervolgens kunt u proberen na te gaan hoe
lang geleden ze zijn aangeschaft, hoe lang ze

nog mee moeten en vervolgens vaststellen
hoeveel ze nog waard zijn. 

Voorbeeld:
Stel dat een groepsruimte met 25 leerlingens-
ets in totaal € 5.000 heeft gekost, de sets 
15 jaar mee moeten, 5 jaar geleden zijn aange-
schaft en nu dus nog 10 jaar mee moeten, dan
is de waarde nog 5000 : 10/15 = € 3.333,33. 

U kunt er ook voor kiezen dit door gespeciali-
seerde bureaus te laten doen. 
Als u het zelf doet, kost het u erg veel tijd
(vooropgesteld dat u nog weet wanneer u wat
hebt aangeschaft), in het tweede geval kost
het u erg veel geld7.

Andere methode
Er is nog een andere methode en die willen wij
u adviseren. Het is eenvoudiger en gaat uit
van documenten die u vermoedelijk in ieder
geval deels al hebt, en in elk geval toch moet
gaan maken. Het werkt als volgt:
Uitgangspunt is dat u een meerjareninveste-
ringsplan hebt voor al uw inventaris en leer-
middelen. Ofwel, u hebt een planning wanneer
u wat u nu in de school hebt, gaat vervangen.
Is zo’n investeringsplan noch een vervan-
gingsplanning aanwezig dan zult u die onder
lumpsum in elk geval moeten gaan maken. 
Uitgangspunt is voorts dat u wat er in uw
school is, in activagroepen hebt verdeeld en 
er de levensduur (afschrijvingstermijn) van
hebt bepaald.

Nu neemt u uw vervangingsplanning/investe-
ringsplan voor b.v. methodes en kijkt u wat u
wanneer gaat vervangen. U moet uitgaan van
de prijs waarvoor u destijds de aanschaf hebt
gedaan (dat heet de verkrijgings- of aan-
schaffingswaarde). Als dat lastig te achter-
halen is, doet u dan een aanname, eventueel
in overleg met uw leverancier of op basis van
een catalogus. 
De waarde van methodes zoals u die op de
balans gaat zetten, is dan gelijk aan het aantal
jaren dat ze nog mee moeten, gedeeld door
het totaal aantal jaren dat u voor de gebruike-
lijke levensduur aanhoudt. De uitkomst daar-
van vermenigvuldigt u met de aanschafprijs
zoals deze destijds was of het bedrag dat u
daarvoor op basis van een schatting hebt
vastgesteld.

Voorbeeld: 
de gemiddelde prijs van een methode is 
€ 8.000 en een methode gaat acht jaar mee.
In totaal hebt u tien methodes. Twee daarvan
worden over twee jaar vervangen, drie daarvan
over drie jaar, twee over zes jaar en drie zijn er

net vervangen en worden dus pas weer over
acht jaar vervangen.
Dan is de waarde:
2/8 x (2 x € 8.000) = 4.000
3/8 x (3 x € 8.000) = 9.000
6/8 x (2 x € 8.000) = 12.000 
8/8 x (3 x € 8.000) = 24.000
Totale waarde: 49.000

Op dezelfde manier neemt u uw andere 
activagroepen bij de kop. 

Afschrijven
afschrijven algemeen
Na afloop van ieder jaar wordt een evenredig
deel afgeschreven. In het voorbeeld 1/8 deel
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6. De definiëring van OLP in de Londo-bekosti-
ging omvat de volgende onderverdeling met de
daarbij behorende subcode:
11 Zintuiglijke en lichamelijke oefening
12 Nederlandse taal
13 Rekenen en wiskunde
14 Engelse taal
15 Enkele kennisgebieden
16 Expressieactiviteit
17 Bevordering sociale redzaamheid
18 Bevordering goed gedrag
21 Friese taal
23 Eigen richting godsdienst
24 Nederlands onderwijs aan anderstaligen
32 Audiovisueel materiaal
33 Personeelsbibliotheek
34 Keuken
35 Interne administratie
36 Schoolbehoeften
37 Huishoudelijk materiaal
38 Diversen
Het is duidelijk dat de componenten met de sub-
codes 11 t/m 24 direct betrekking hebben op
leermiddelen. De componenten met subcodes 32
t/m 38 zullen in veel gevallen niet ervaren worden
als leermiddelen. Een aantal zaken daarvan zullen
onder het jaarlijks verbruiksmateriaal vallen, en
andere naar verwachting sneller gezien worden
als onderdeel van de overige inventaris in plaats
van het OLP. Ook op dit punt dienen heldere
afspraken vastgelegd te worden.
7 Uiteraard kunt u wel nuttig gebruik maken van
een waardering die toch plaats vindt. Bij het
maken van een meerjareninvesteringsplan voor
meubilair is het mogelijk de leverancier er zo bij te
betrekken dat die voor weinig meerkosten in het
kader van een meerjarenplanning bereid is u de
waarde en afschrijvingstermijn van het aanwezige
meubilair voor te rekenen. Op basis daarvan kunt
u zelfstandig tot vaststelling ervan overgaan. 
U kunt ook gebruik maken van de bedragen die
als eerste inrichting bij uitbreiding met een groep
in de (model)huisvestingsverordening (VNG) zijn
opgenomen. Nog een mogelijkheid is mede
gebruik te maken van een taxatierapport van een
verzekering wanneer de gemeente (als eerst-
verantwoordelijke voor de vervanging van de
inventaris bij calamiteiten) daarvoor een verzeke-
ring heeft afgesloten (geen verplichting voor de
gemeente, die kan ook eigen risicodrager zijn).



voor de leermethodes. Voor de andere activa-
groepen wordt op een soortgelijke manier
gewerkt. Bijvoorbeeld ICT, als daarvoor de
levensduur 4 jaar is, 1/4 deel en zo verder. 
Bovendien moet aan het einde van het jaar
even gecheckt worden of er soms tussentijds
extra vervangen is of weggegooid is, zodat
dat artikel of die artikelen versneld worden
afgeschreven. Het moet dan wel enige
omvang hebben. Als je b.v. een school met 
10 groepen hebt en één kleuterkrukje is weg-
gegooid omdat het onherstelbaar kapot is, zal
dat de totale waarde niet noemenswaard beïn-
vloeden. Omgekeerd activeer je ook niet iede-
re kleine aanschaffing, b.v. één leerlingenset
van zeg € 200. Vaak wordt voor activeren 
een ondergrens getrokken, b.v. elke kleine
aanschaffing tot € 1.000 wordt niet geacti-
veerd. Overlegt u hierover met uw accountant
hoe die tegen dit soort grenzen aankijkt en
bepaal vervolgens de eigen grenzen.

Het bedrag van deze afschrijvingen komt ten
laste van uw exploitatierekening. Met andere
woorden: hoewel u feitelijk voor dat bedrag
van de afschrijvingen geen geld uitgeeft (de
aanschaffing is immers al gedaan), hebt u dat
bedrag toch niet beschikbaar om uit te geven.
U moet het geld dat u dus afschrijft maar niet
uitgeeft, apart houden op een spaarrekening
of iets vergelijkbaars, zodat u straks, als een
artikel helemaal is afgeschreven, ook het feite-
lijke geld hebt om de vervanging te laten
plaats vinden. Dan hebt u het geld dus nodig
en daarom moet u het, op basis van uw
afschrijving, ieder jaar weer wegzetten. 

Kosten nu (bij doteren) en straks 
(bij afschrijven)
Als u straks dus op basis van afschrijvingen
de werkelijke jaarlijkse kosten aftrekt van uw
beschikbare budget, dan zou het wel eens
kunnen dat u ineens minder overhoudt dan
voorheen. Zeker als u tot nu toe toevoegt aan
de reserve of voorziening onderwijsleerpakket
(of meubilair of ICT) op basis van wat u na
aftrek van de uitgaven in enig jaar overhoudt,
niet op basis van uw investeringsplan.

Voorbeeld:
Veel scholen redeneren als volgt: “Ik krijg van-
uit VeLo € 50.000 voor onderwijsleerpakket. 
Ik geef jaarlijks aan allerlei zaken zoveel uit, dat
ik hiervan maar € 10.000 over houdt. Die 
€ 10.000 spaar ik voor toekomstige investe-
ringen en gaat naar mijn reserve/voorziening”.
Terwijl het wel eens zo zou kunnen zijn, dat u
als u naar uw investeringsplan kijkt, eigenlijk
jaarlijks € 15.000 zou moeten sparen. 
Welnu, als u volgens dezelfde termijnen, waar-

op u wilt vervangen, straks gaat afschrijven,
dan ziet u ineens die € 15.000 uit het voor-
beeld als last op uw exploitatie drukken. 
En blijkt u dus ineens in ons voorbeeld die 
€ 5.000 verschil minder beschikbaar te 
hebben. 
Kijkt u maar eens na hoe u het nu doet. En
hoeveel u in uw reserve/voorziening feitelijk
hebt, en zou moeten hebben!

Denk aan de in de toekomst benodigde 
gelden!
Tenslotte: als u het afgeschreven bedrag apart
zet, denkt u er dan aan ervoor te zorgen dat u
er rente op krijgt. Immers, door b.v. de inflatie
is een artikel over 10 jaar duurder dan het nu
is. Een methode die nu € 8.000 kost, zal over
tien jaar misschien € 9.500 kosten. En over
tien jaar moet u het geld wel hebben.

Investeren
Om op dit laatste punt even aan te haken: in
het jaar, waarin u uw investering volgens uw
investeringsplan wilt of moet doen, moet u er
wel het geld voor hebben.
Maakt u daarom, samen met uw administra-
tiekantoor, over een langere termijn zichtbaar
wanneer u (op grond van uw investeringsplan,
en vergeet u daarbij ook zaken als gebouwon-
derhoud niet!) hoeveel geld – liquiditeit – moet
hebben. Dan weet u hoeveel u opzij moet zet-
ten voor de toekomst.
Uw investeringsplan blijft daarbij een noodza-
kelijk instrument, zowel voor uw meerjaren
begrotingen als voor uw liquiditeitsbegroting.

Het evenwicht op de startbalans 
Omdat er bij de eenmalige, eerste waardering
aan de activakant ineens een bedrag bijkomt
(de waarde van uw inventaris en leermidde-
len), zal er aan de rechterkant (de passivakant)
ook iets moeten komen te staan van dezelfde
omvang, om de balans in evenwicht te hou-
den. 
Uw accountant kan u daarover adviseren. Ver-
moedelijk zal er een “herwaarderingsreserve”
worden opgevoerd, die met hetzelfde bedrag
als de afschrijving op deze al in uw bezit zijn-
de inventaris en leermiddelen wordt afgewaar-
deerd. Ofwel: op het totaal van uw inventaris
en leermiddelen die u al had en die u nu voor
de startbalans hebt gewaardeerd, schrijft u
b.v. in één jaar tijd € 25.000 af. Met deze zelf-
de € 25.000 neemt dan de herwaarderingsre-
serve een jaar later op de balans af, totdat u
volledig afgeschreven hebt en de herwaarde-
ringsreserve tot nul is teruggebracht. Deze
herwaarderingsreserve kan onderdeel zijn van
de algemene reserve. Maar vergeet u er niet
op af te boeken!

Als u de startbalans eenmaal hebt opgesteld,
blijft de balans daarna vanzelf in balans. Want
stel dat u ineens twee methodes aanschaft,
dan gaat de post vaste activa met het bedrag
van de aanschaf omhoog, maar zal de post
vlottende activa met datzelfde bedrag naar
beneden gaan of, als op 31 december de nota
nog niet is betaald, zal de post crediteuren
aan de rechterkant van de balans met dat
bedrag omhoog gaan.

Deze handelingen kunt u echter gerust over-
laten aan uw administratie en uw accountant.
Zij zullen u hierover adviseren dan wel de zaak
correct uitvoeren. Overlegt u ook tijdig met 
uw accountant omtrent de wijze waarop u van
plan bent de startbalans op te gaan stellen en
laat u daarover adviseren.

Voorzieningen en reserves
Wat is het verschil tussen een voorziening
en een reserve?
Als u nu naar uw huidige balans kijkt, zult u in
verreweg de meeste gevallen deze termen kris
kras door elkaar zien staan of juist erg veel
voorzieningen zien staan.
Als de geldende richtlijnen echter worden aan-
gehouden, zoals het geval zal zijn bij de invoe-
ring van het modeljaarverslag, gaat er heel wat
veranderen.
De reden daarvoor is simpel: je mag iets alleen
een voorziening noemen, als:
a. het betrekking heeft op een nu al verwach-

te verplichting in de toekomst, of een ver-
wacht verlies in de toekomst, waarvan de
omvang nog niet vast staat, maar wel
geschat kan worden

b. het betrekking heeft op het gelijkmatig ver-
delen van te verwachten lasten over meer-
dere jaren.

Een voorbeeld van een voorziening zoals
onder a. bedoeld, kan na de invoering van
lumpsumfinanciering de voorziening BAPO
zijn: u kent de rechten die opgebouwd worden
en bij benadering de verplichtingen die daaruit
voortvloeien en u bent t.z.t. verplicht die te
financieren.

Een voorbeeld van een voorziening zoals
onder b. bedoeld is de voorziening meerjaren
gebouwenonderhoud. U zult die voorziening
nu ook al hebben.

Alles wat op dit moment verder nog een voor-
ziening heet zal vermoedelijk niet aan één van
deze twee eisen voldoen en is dan ook eigen-
lijk een (onderdeel van de) reserve. Dat geldt
in ieder geval als u een voorziening ICT, een
voorziening onderwijsleerpakket en/of een
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voorziening meubilair hebt. Die zijn, of worden
straks, onderdeel van de reserve. Dat kan
eventueel in de vorm van een bestemmings-
reserve, maar dat wordt niet aangeraden. 
Op die wijze beperkt u de mogelijkheden voor
de toekomst.

Wat betekent dat verschil verder?
Afgezien van de definitiekwestie heeft het
vaststellen of iets een voorziening of een
reserve is nóg twee belangrijke consequen-
ties.

Ten eerste de bepaling wat nu uw eigen ver-
mogen is en daarmee wat uw weerstands-
reserve is en hoe u uw solvabiliteit berekent.
Solvabiliteit is, kort samengevat, de mate
waarin u uw langlopende verplichtingen (langer
dan een jaar) kunt nakomen. U berekent uw
solvabiliteit door het eigen vermogen te 
delen door het totaal van de balanstelling. 
Uw reserves, of het nu een algemene reserve
is of een bestemmingsreserve (een reserve
met een specifieke bestemming), vallen onder
het eigen vermogen. Uw voorzieningen vallen
daar niet onder; zij worden beschouwd als
vreemd vermogen, er staat immers een 
verplichting tegenover, u kunt ze dan ook 
niet zomaar voor iets anders inzetten.

Ten tweede de consequenties voor uw exploi-
tatie, uw verlies- en winstrekening.
Toevoeging aan een reserve, of onttrekking
aan een reserve, loopt niet via de exploitatie
zelf, maar via het resultaat. Met andere woor-
den: als u al uw baten en lasten met elkaar
verrekent en u houdt daarop over, dan kan dat
toegevoegd worden aan één of meer reserves.
Als u daarop tekort komt, moet u dat dekken
uit één of meer reserves. Als u op 0 uitkomt,
valt er niets toe te voegen of te onttrekken. 
Mutaties op de reserves staan of vallen dan
ook met het hebben van een resultaat, of dat
nu positief of negatief is.
Toevoeging aan een voorziening loopt wél 
via de exploitatie. Het gaat immers om een
verplichting, dus die jaarlijkse kosten bent u
sowieso kwijt. Onafhankelijk van het jaar-
resultaat. Zelfs als u daardoor in het rood 
zou komen, moet u de verplichte dotatie van-
uit de exploitatie wel doen. Om dan daarna
het negatieve resultaat uit een reserve te 
dekken.
Onttrekking aan een voorziening loopt niet via
de exploitatie, maar via de balans. 

Met uw administratiekantoor kunt u overleg-
gen om alles wat er nu onder voorzieningen
en reserves op uw balans (aan de rechterkant)
staat, te herschikken.

Vragen?
Bel uw ambassadeur! Die kunt u vinden in
paragraaf 6 en op de website www.lumpsum
po.nl

3.7  Waar blijft de reserve 
van mijn school?
In de besprekingen over het baten-lasten stel-
sel en de jaarrekening kijken de schoolleiders
vooral naar het effect van de veranderingen
voor hun school. Tot nu toe was er vaak sprake
van een reserve1 van de school t.b.v. OLP, een
reserve van de school t.b.v. ICT en op dezelfde
wijze zijn er nog wel meerdere potjes, bijvoor-
beeld op het terrein van personeelsbeleid, die
allemaal beschouwd werden als een soort
specifiek eigendom van de betreffende school.
Formeel is die benadering natuurlijk niet juist,
de beschikbare budgetten zijn en blijven de
verantwoordelijkheid van het bestuur en zijn
niet het privé-bezit van de afzonderlijke scholen.

Tegelijkertijd is het wel een gegeven dat de
scholen – terecht – gestimuleerd zijn tot zelf-
beheer van delen van het budget, waarbij ook
afspraken zijn gemaakt. Een belangrijk onder-
deel van die afspraken is vrijwel altijd geweest
dat de ‘reserves’ die de school door eigen
(zuinig) beleid wist te vormen, ter beschik-
king van de school zouden blijven en niet
teruggevorderd zouden worden door het
bestuur.

Voor deze schoolleiders en hun MR-en komt
de nieuwe systematiek van het baten-lasten
stelsel met het afschaffen van reserves en
voorzieningen voor zaken als OLP en ICT en
vervanging daarvan door afschrijvingen, over
als een ingewikkelde methode waarbij vooral
naar het resultaat gekeken wordt: 
de gespaarde reserves en voorzieningen
verdwijnen in de algemene reserve van het
bestuur en dat budget zijn zij als school dan
kwijt.
Datzelfde geldt ook voor de personele reserves
en voorzieningen waarvoor nu strakke condities
komen van hetgeen nog langer als een perso-
nele voorziening mag gelden, waardoor ook
een groot deel van het budget niet langer als
reserve of voorziening mag bestaan.

Het is begrijpelijk dat daarom fel wordt gepro-
testeerd tegen deze omschakeling en gepoogd
wordt het bestaande systeem te handhaven. 

Hoe heeft het VO dat indertijd opgelost?
Deze problematiek is in veel mindere mate aan
de orde geweest in het VO toen daar het
baten-lasten stelsel werd ingevoerd, omdat er
volledig volgens de regels van de jaarrekening

per school een balans en exploitatierekening
werd opgemaakt en dus de reserves ook
zichtbaar bleven per school.

Daarom lijkt het een oplossing te zijn om 
binnen het PO ook te werken met een soort
balans en exploitatierekening per school waar-
bij de personele kosten genormeerd worden
toegekend en afgerekend per school en voor
de materiële exploitatie een eigen reserve per
school zichtbaar lijkt te blijven. Er is echter
doelbewust gekozen voor een andere werk-
wijze omdat de financiële interacties tussen 
de scholen in het PO, met name waar het de
personele kosten betreft, tot grote fluctuaties
aanleiding kan geven en vaak veel kosten
bovenschools worden afgerekend waardoor
de toerekening naar de afzonderlijke scholen
geen directe relatie heeft met de werkelijkheid.
In feite hebben de op een dergelijke wijze
geconstrueerde balansen en exploitatie-
rekeningen per school geen reële waarde,
anders dan als een geruststelling voor de
betrokkenen om voor hen zichtbaar te laten
schijnen dat er sprake zou zijn van een eigen
reserve van de school.
Verstandiger lijkt het om niet uit te gaan van
dergelijke optische creaties die niet overeen-
stemmen met de werkelijkheid.

Een andere aanpak voor het PO
Het is ook niet nodig omdat het goed mogelijk
is bij de overschakeling van het ‘oude’ naar
het ‘nieuwe’ systeem rekening te houden met
de situatie zoals die bij de afzonderlijke scho-
len in de praktijk is overeengekomen.

De meest eenvoudige werkwijze houdt in dat
de bestaande ‘oude reserves’ onderdeel uit
gaan maken van het eigen vermogen op het
niveau van het bevoegd gezag. In principe is
het dan geen onderdeel meer van de ‘eigen
reserve’ van de school en lijkt het dus alsof de
school zijn eigen reserve kwijt raakt. Het eigen
vermogen kan echter onderscheiden worden
in de algemene reserve en in bestemmings-
reserves. In het onderdeel bestemmings-
reserves kan vastgelegd worden dat de
bestemming van een deel van het vermogen
bedoeld is voor een bepaalde school. Op die
wijze kan een relatie gelegd worden met de
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6. In plaats van reserve werd dit ook wel met voor-
ziening aangeduid. Beide termen zijn dus niet juist in
het baten-lastenstelsel, maar we hanteren de oude
termen om duidelijk te maken waar we het over 
hebben. Deze wijze van reserveren gebeurde vooral
om tijdig voldoende geld te hebben voor het doen
van grote uitgaven, maar in het systeem van afschrij-
vingen kan dat probleem van voldoende liquiditeit
anders opgelost worden.



‘eigen reserve’ van de betreffende school en
het bestemmingsbedrag voor die bepaalde
school. 

Als overgangsmaatregel kan een dergelijke
handelwijze gehanteerd worden. Het is echter
absoluut geen goede zaak als op een dergelijke
wijze in feite de eigen potjes van een school
tot in lengte van dagen in stand worden
gehouden. Zeker voor de personele potjes
geldt dat het gewenst is die zo snel mogelijk
onderdeel te laten worden van de algemene
reserve dan wel onder te brengen in een alge-
mene bestemmingsreserve voor personele
risico’s. Voor de eigen reserves voor met
name OLP en ICT betekent de overgang naar
het baten-lasten stelsel dat de systematiek
van het jaarlijks afschrijven daar volledig voor
in de plaats moet komen. Het is ook goed
mogelijk om van het een naar het ander te
komen.

Daarvoor leggen we een relatie tussen de
bestaande ‘oude’ reserves, het investerings-
plan en de nieuwe methodiek van de afschrij-
vingen. Simpelweg is de redenering daarbij
dat een school die reserves heeft gevormd die
kan verwerken door het meerjareninvesterings-
plan mede daarop af te stemmen en een
beroep kan doen op het werken met een
negatieve uitkomst van de jaarlijkse exploitatie
die in een duidelijke relatie staat tot de om-
vang van de huidige reserves van de betref-
fende school. Ook in de huidige situatie met
het kasstelsel werkt het niet veel anders: de
gevormde reserve staat het toe extra middelen
in te zetten voor de jaarlijkse exploitatie dan
wel om een forse aanschaf die voor meerdere
jaren wordt gedaan bezien in een meerjarig
beeld van de exploitatie toch te kunnen doen.
Het voordeel van deze werkwijze is dat de
bestaande reserves geïnvesteerd worden en
betrokken worden bij de afschrijvingen.

Drie voorbeeldscholen
Ter illustratie gaan we uit van een drietal scho-
len die elk een verschillende beginsituatie ken-
nen bij de overgang naar het nieuwe systeem
en spitsen de voorbeelden toe op de reserve
OLP resp. de reserve ICT. Het zijn met name
deze twee reserves die veelal in eigen beheer
zijn gegeven aan de scholen.

School A is een school die met succes jaar-
lijks doelbewust heeft overgehouden op 
de exploitatie zodat een stevige reserve is
gevormd voor OLP van € 40.000 waarbij uit-
gegaan wordt van het gemiddeld 8 jaar mee-
gaan van de leermiddelen, en voor ICT van 
€ 16.000 waarbij uitgegaan wordt van het

gemiddeld 4 jaar meegaan van de ICT-hard-
ware. Je zou ook kunnen zeggen dat de
school te weinig heeft geïnvesteerd. 
Voor de school geldt dat de komende jaren
weer stevige uitgaven voor vervanging nodig
zijn.

School B is een school die ook met succes
jaarlijks doelbewust heeft overgehouden op
de exploitatie, maar recent flink wat heeft ver-
vangen. Het gevolg is dat er nog een reserve
is voor OLP van € 10.000 waarbij uitgegaan
wordt van het gemiddeld 8 jaar meegaan van
de leermiddelen, en voor ICT van € 6.000
waarbij uitgegaan wordt van het gemiddeld 
4 jaar meegaan van de ICT-hardware. 
Voor de school geldt dat de komende jaren
weinig uitgaven voor vervanging nodig zullen
zijn.

School C is een school waar het niet mogelijk
is gebleken om jaarlijks voldoende over te
houden op de exploitatie zodat er weliswaar
enige reserve is, maar slechts van geringe
omvang gelet op de noodzaak van spoedige
omvangrijke vervangingen. Er is een reserve
voor OLP van € 20.000 waarbij uitgegaan
wordt van het gemiddeld 8 jaar meegaan van
de leermiddelen, en voor ICT van € 10.000
waarbij uitgegaan wordt van het gemiddeld 
4 jaar meegaan van de ICT-hardware. 
Voor de school geldt dat diverse vervangingen
eigenlijk al hadden moeten plaats vinden, maar
door de kleine reserve nog niet hebben plaats
gevonden. Het resultaat is dat de komende
jaren eigenlijk omvangrijke uitgaven voor 
vervangingen nodig zijn, maar de tot nu toe
gevormde reserves staan het in feite maar in
beperkte mate toe.

Het is duidelijk dat in deze situatie school A
vreest dat ‘zijn reserve’ in de grote pot van de
reserve van het bestuur verdwijnt en de school
onvoldoende mogelijkheden zal krijgen voor
de gewenste vervangingen, terwijl daarvoor de
afgelopen jaren juist zo’n doelbewust ‘zuinig’
beleid is gevoerd. Het lijkt erop dat een deel
van de reserve van school A nu wellicht 
besteed gaat worden door school C die
immers nodig vervangingen moet gaan door-
voeren. 

Voor school B is er weinig aan de hand, er is
de afgelopen jaren flink vervangen en de af-
schrijving daarvoor volgens het nieuwe systeem
moet toch wel te vinden zijn in de jaarlijkse
rijksvergoeding, terwijl de reserve die er toch
is, gezien kan worden als een afschrijving die
al geleverd is en te zijner tijd het mogelijk
moet maken weer te vervangen. Maar op dat

laatste punt is school B toch ook niet hele-
maal gerust, liever zouden zij ook zien dat die
reserve gewoon beschikbaar bleef aan de
school zodat men zelf baas bleef over dat
geld. Wellicht ontstaat er op bestuursniveau
een situatie dat het bestuur het noodzakelijk
vindt prioriteit te geven aan investeringen op
bijv. het terrein van het formatie- en perso-
neelsbeleid en wat gebeurt er dan met die
reserve?

School C is geneigd, zoals gewoonlijk, de
handen ten hemel te richten en te hopen dat
het allemaal wel goed zal komen. Zo ziet het
er echter niet naar uit en de kans is dus groot
dat de mogelijkheid tot vervanging over te
gaan gering zal zijn. Bovendien lijkt het er op
dat het bestuur van plan is strakkere regels
vast te stellen omtrent de exploitatie die er
voor moeten zorgen dat meer geld beschik-
baar blijft voor vervanging. Niet door de
school een potje te laten vormen, maar 
door uit te gaan van een systematiek van
afschrijving van de materialen die in het 
verleden had moeten plaatsvinden om de
noodzakelijke vervangingen te kunnen 
doen.

Investeringsplan als oplossing
De oplossing waarmee het bestuur komt, gaat
uit van het maken van een Investeringsplan
per school. Daarbij houdt het bestuur rekening
met enerzijds de reserve waarover de school
meent te beschikken en anderzijds met een
afschrijvingslast die binnen de jaarlijkse
exploitatie niet leidt tot voorzienbare proble-
men in de exploitatie op andere posten. Dat
laatste betekent dus dat de jaarlijkse afschrij-
vingslast als gevolg van het investeringsplan
binnen redelijke grenzen moet liggen, of
anders gezegd de mogelijkheden voor inves-
teringen zijn begrensd door de mogelijkheden
die afschrijvingslasten in een normale exploi-
tatie te kunnen dragen.
Het rekening houden met de aanwezige reserve
betekent voor het bestuur dat het ‘overgaan’
van de reserve van de school naar de jaarlijk-
se exploitatie door vrijval van deze reserve, er
toe mag leiden dat de komende jaren een
tekort op de exploitatie ontstaat die in relatie
staat tot de aanwezige reserve. De redenering
daarbij is dat in het ‘oude’ systeem de reserve
eigenlijk tot doel had de afschrijving te bekos-
tigen zodat na de gemiddelde afschrijvings-
termijn weer voldoende budget aanwezig was
om tot vervanging over te kunnen gaan. Door
toe te staan dat er gedurende een aantal jaren
een tekort mag zijn op de jaarlijkse exploitatie
wordt in feite de reserve van de school omge-
zet in een extra afschrijving die het mogelijk
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maakt de wensen in het investeringsplan te
honoreren7.

Uitwerking per school
De school maakt een investeringsplan voor
OLP met de gemiddelde afschrijvingstermijn
van 8 jaar, voor die periode van 8 jaar van 
€ 80.000, dat is gemiddeld per jaar € 10.000.
Met de reserve van € 40.000 kan in die periode
van 8 jaar een bedrag van € 5.000 per jaar
afgeschreven worden. Dan moet nog uit de
exploitatie jaarlijks gemiddeld € 5.000 afge-
schreven worden om de totale afschrijving 
van € 10.000 per jaar te bereiken.

Omdat de reserve van € 40.000 meteen over-
gaat naar de algemene reserve op bestuurs-
niveau wordt dit gerealiseerd door af te spreken
dat school A de komende 8 jaar een negatief
exploitatiesaldo mag hebben van € 5.000 in
relatie tot OLP. Deze afspraak wordt op deze
wijze verwerkt in het investeringsplan OLP dat
voor de komende 8 jaar wordt afgesproken,
en verwerkt in de meerjarenbegroting voor
school A. Bij de verantwoording van de school
over de jaarlijkse exploitatie van de school
wordt deze afspraak eveneens verwerkt.
Op dezelfde wijze wordt gewerkt met de
reserve van de ICT.

De school maakt een investeringsplan voor
ICT met de gemiddelde afschrijvingstermijn
van 4 jaar, voor die periode van 4 jaar van 
€ 48.000, dat is gemiddeld per jaar € 12.000.
Met de reserve van € 16.000 kan in die periode
van 4 jaar een bedrag van € 4.000 per jaar
afgeschreven worden. Dan moet nog uit de
exploitatie jaarlijks gemiddeld € 8.000 afge-
schreven worden om de totale afschrijving 
van € 12.000 per jaar te bereiken.

Omdat de reserve van € 16.000 meteen over-
gaat naar de algemene reserve op bestuurs-
niveau wordt dit gerealiseerd door af te spreken
dat school A de komende 4 jaar een negatief
exploitatiesaldo mag hebben van € 4.000 in
relatie tot ICT. Deze afspraak wordt op deze
wijze verwerkt in het investeringsplan ICT dat
voor de komende 4 jaar wordt afgesproken,
en verwerkt in de meerjarenbegroting voor
school A. Bij de verantwoording van de school
over de jaarlijkse exploitatie van de school
wordt deze afspraak eveneens verwerkt.
Uiteraard worden de afspraken voor OLP en
ICT tegelijkertijd verwerkt in het investerings-
plan en in de meerjarenbegroting, plus de
financiële verantwoording in het jaaroverzicht.
Uitgewerkt in een schema ontstaat het vol-
gende beeld:
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7. Daarbij past wel nadrukkelijk de waarschuwing dat deze extra mogelijkheid tot afschrijving een tijdelijk
karakter heeft. Immers, op deze wijze wordt de reserve opgemaakt aan extra investeringen met de daarbij
behorende afschrijvingen, maar die extra afschrijvingen zijn na verloop van tijd niet meer mogelijk. 
Dat betekent dat de betreffende school òf moet kijken naar de mogelijkheid om binnen de exploitatie toch 
de hoge afschrijvingslasten te continueren, òf op termijn toewerkt naar de situatie dat op termijn minder 
geïnvesteerd wordt. In de afweging van die keuze kan ook het wegvallen van de schotten tussen personeel 
en materieel een rol spelen. Immers, het is in principe mogelijk om een stukje formatie voor de exploitatie van
de materiële uitgaven te bestemmen. Maar dat is een gevoelige zaak waarbij zorgvuldig overleg vereist is.

school A Nu

reserve OLP 40.000

reserve ICT 16.000

Investeringsplan OLP gemiddeld per jaar 10.000

Investeringsplan ICT gemiddeld per jaar 12.000

jaarlijkse afschrijving OLP 8 jr 5.000

jaarlijkse afschrijving ICT 4 jr 4.000

aanvullend af te schrijven OLP 8 jaar 5.000

aanvullend af te schrijven ICT 4 jaar 8.000

Uitgewerkt voor school B ontstaat bijvoorbeeld het volgende beeld:

Uitgewerkt voor school A ontstaat bijvoorbeeld het volgende beeld:

school B Nu

reserve OLP 10.000

reserve ICT 6.000

Investeringsplan OLP gemiddeld per jaar 6.000

Investeringsplan ICT gemiddeld per jaar 6.000

jaarlijkse afschrijving OLP 8 jr 1.250

jaarlijkse afschrijving ICT 4 jr 1.500

aanvullend af te schrijven OLP 8 jaar 4.750

aanvullend af te schrijven ICT 4 jaar 4.500

De school heeft recent al flink geïnvesteerd, wat in het komende investeringsplan tot uitdrukking
komt (bijvoorbeeld doordat het opnemen van een herwaarderingsreserve voor deze school leidt
tot een lagere afschrijvingslast). 
Uiteraard worden ook bij school B de afspraken voor OLP en ICT tegelijkertijd verwerkt in het
investeringsplan en in de meerjarenbegroting, plus de financiële verantwoording in het jaar-
overzicht.

Uitgewerkt voor school C ontstaat bijvoorbeeld het volgende beeld:

school C Nu

reserve OLP 20.000

reserve ICT 10.000

Investeringsplan OLP gemiddeld per jaar 12.000

Investeringsplan ICT gemiddeld per jaar 14.000

jaarlijkse afschrijving OLP 8 jr 2.500

jaarlijkse afschrijving ICT 4 jr 2.500

aanvullend af te schrijven OLP 8 jaar 9.500

aanvullend af te schrijven ICT 4 jaar 11.500



De school heeft in feite in de voorgaande
periode teveel uitgegeven en te weinig gereser-
veerd c.q. afgeschreven. Daardoor is de nood-
zaak tot vervanging groot, terwijl tegelijkertijd
weinig reserve aanwezig is om de relatief hoge
afschrijvingen te bekostigen.
Uiteraard worden ook bij school C de afspraken
voor OLP en ICT tegelijkertijd verwerkt in het
investeringsplan en in de meerjarenbegroting,
plus de financiële verantwoording in het jaar-
overzicht.

Dilemma school C
Het is duidelijk dat bij school C de vraag aan
de orde is of die hoge afschrijvingslasten wel
gedragen kunnen worden. De kans is groot
dat dit niet kan. Het betekent dat het investe-
ringsplan in dat geval naar beneden moet
worden bijgesteld, òf er wordt gezorgd voor
extra budget dat aan de exploitatie van de
materiële instandhouding kan worden toege-
voegd. In principe is dat bijvoorbeeld mogelijk
door een deel van het personele budget 
(formatieve middelen of uit het budget perso-
neelsbeleid) hiervoor te gebruiken, het schot
om de personele middelen is immers met de
lumpsum weggehaald. Het is duidelijk dat
daarover in de school eerst de nodige discussie
gevoerd zal moeten worden. De afweging is
dan duidelijk: minder personele middelen ten
gunste van leermiddelen en ICT of werken met
verouderde en versleten spullen. 

Met het voorgaande is de reserve direct ge-
koppeld aan de besteding in het kader van het
investeringsplan. Het resultaat is echter dat 
er (in verschillende mate) tijdelijk gewerkt kan
worden met een tekort op de exploitatie in
relatie tot de voorheen gevormde ‘reserve’. 
Er is geen belemmering om het jaarlijkse 
budget van de exploitatie minder strak te kop-
pelen aan het doen van investeringen en de
omvang van het investeringsplan. Met andere
woorden, het beschikbare budget kan in de
jaarlijkse exploitatie ook voor andere zaken
uitgegeven worden als aan afschrijvingen, 
tenminste als het investeringsplan zo is vast-
gesteld dat minder hoge afschrijvingen nodig
zijn dan in de voorbeelden aangegeven. Als
maar wordt toegewerkt naar de situatie dat de
jaarlijkse exploitatie van de school, inclusief
de afschrijvingen, rond komt. Het is de primaire
taak van het bevoegd gezag, niet van de
school, om er voor te zorgen dat tijdig vol-
doende liquiditeit aanwezig is om de investe-
ringen te kunnen bekostigen. Daarvoor is het
niet nodig dat elke school daarvoor zelf eerst
een potje moet vormen. Het risicobeleid is een
bovenschoolse aangelegenheid, waarvoor 
het bevoegd gezag moet zorgen voor een 

voldoende weerstandsvermogen. Let wel: 
voldoende, niet te groot. 

Overgang geslaagd
Met het voorgaande is gepoogd duidelijk te
maken dat het heel goed mogelijk is om 
rekening te houden met de stand van zaken
tot nu toe en met de afspraken die gemaakt
zijn omtrent de reserves/voorzieningen waar-
van de primaire verantwoordelijkheid bij de
school is belegd. 
De toelichting is niet primair boekhoudkundig
van aard maar poogt vooral duidelijkheid te
geven over de wijze waarop rekening gehou-
den kan worden met deze bij de scholen en
schoolleiders gevoelig liggende kwestie.
Op de geschetste wijze kan de overgang naar
het baten-lasten stelsel hopelijk zonder grote
problemen gerealiseerd worden.
Op analoge wijze kan ook omgegaan worden
met reserves/voorzieningen die gevormd zijn
op het terrein van de personele kosten. Het
aantal mogelijke potjes is op dat terrein nogal
groot waardoor het minder eenduidig benaderd
kan worden. Een aantal voorzieningen kan ook
voortgaan als of omgezet worden in een voor-
ziening, bijvoorbeeld een voorziening voor de
kosten BAPO. Maar in veel gevallen zal zo’n
voorziening als BAPO niet per school worden
gevormd maar meteen op bestuursniveau. 
Het is dus zaak op het terrein van de personele
kosten duidelijke afspraken te maken op welk
niveau een voorziening nuttig en nodig is. 
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4.1  Algemeen
Samenvoeging is wat anders dan consolidatie.
Samenvoeging is het samenstellen van een
jaarverslag van alle onderdelen (scholen, 
plus eventueel bovenschools management)
binnen een bevoegd gezag. Daarmee ontstaat
dus een totaalbeeld van de gehele eigen 
organisatie.

Consolidatie heeft betrekking op het optellen
van jaarrekeningen van meerdere rechts-
personen die financieel en organisatorisch
nauw met elkaar zijn verbonden. Daarmee
ontstaat een totaalbeeld van de organisatie
plus andere aan de eigen organisatie verbon-
den andere rechtspersonen.

De consolidatieplicht geldt voor alle verbon-
den partijen waarover het bevoegd gezag
beslissende zeggenschap heeft. Dat is het
geval als u meer dan de helft van het aantal
statutaire bestuursleden kunt benoemen of
ontslaan (bij stichtingen of verenigingen), of
indien u voor meer dan 50 procent deelneemt
in het kapitaal van de andere rechtspersoon
(bij een NV of BV).

Als daarvan geen sprake is, kan worden 
volstaan met verwerking van het financiële
belang onder Financiële vaste activa. Minder-
heidsbelangen in stichtingen of verenigingen
leiden niet tot opname van gegevens in het
jaarverslag van de rechtspersoon. Wel moet
een volledig overzicht worden verstrekt van
alle verbonden partijen.

Kortom: Als sprake is van onderlinge verbon-
denheid en als voldaan wordt aan de voor-
waarden voor consolidatie, dan geldt die 
consolidatieplicht wel degelijk. 

Voor de sector PO is in de brochure OCW-
voorschrift Jaarverslaggeving in de modellen
afgezien van de term ‘geconsolideerde jaar-
rekening’ en dus van de inrichting van het
geconsolideerde verantwoordingsmodel. Dit
ondanks het feit dat de gangbare procedure
binnen OCW is om van het bevoegd gezag
een geconsolideerde jaarrekening te vragen,
dus inclusief de balansposten en exploitatie-
cijfers van de zogeheten gelieerde rechts-
personen. 

Hieraan wordt bij de sector PO in het EFJ 
echter geen expliciete aandacht besteed
omdat dit relatief beperkt voor zou komen. 

De veronderstelling dat in het PO weinig 
sprake is van gelieerde rechtspersonen moge
waar zijn voor de bevoegde gezagen die
alleen met het basisonderwijs (de WPO) te
maken hebben; het is een veel voorkomend
verschijnsel bij bevoegde gezagen die met
onderwijsinstellingen van het (voortgezet) 
speciaal onderwijs te maken hebben.

Verderop in deze paragraaf staan we nog
apart stil bij de vrijwillige ouderbijdragen en bij
de bijdragen van ouders voor het overblijven
en de wijze waarop deze bijdragen (al dan
niet) in het jaarverslag worden verwerkt.

In onderstaand schema is aangegeven of er
consolidatieplicht bestaat. 
Dit schema (uit het OCW-voorschrift Jaar-
verslaggeving) ziet er als volgt uit:

Het jaarverslag PO24

4. Consolidatie

Overzicht verwerking van verbonden partijen

NV en BV Kapitaal belang Soort verbondenheid Verwerking in Jaarrekening

< 20% Belegging Balanspost Effecten

Het gaat hierbij om het 

percentage van het 

aandelenkapitaal van de 

verbonden partij (BV of NV) 20 t/m 50% Minderheidsdeelneming Balanspost Deelnemingen

dat het bestuur van uw 

rechtspersoon direct of 

indirect bezit.

> 50% Meerderheidsdeelneming Integrale consolidatie met 

opname aandeel derden 

ingeval < 100%

Stichtingen en Verenigingen Organisatorisch belang Soort verbondenheid Verwerking in Jaarrekening

Het gaat hierbij om de directe of 

indirecte bevoegdheid die het ≤ 50% Geen beslissende Niet verwerken in Jaarrekening

bestuur van uw rechtspersoon zeggenschap

statutair heeft in de benoeming 

en/of het ontslag van de 

bestuursleden van de verbonden Integrale consolidatie

partij (stichting, vereniging, > 50% Beslissende zeggenschap (altijd 100%)

maatschap).



KORTOM: Als sprake is van onderlinge ver-
bondenheid en als voldaan wordt aan de 
voorwaarden voor consolidatie, dan geldt 
die consolidatieplicht wel degelijk. 

4.2  Centrale Dienst samen-
werkingsverband WSNS 
en REC uitgezonderd 
van consolidatieplicht
Van de plicht tot consolidatie zijn uitgezon-
derd:
a. de Centrale Dienst van een Samenwer-

kingsverband ‘Weer Samen Naar School’: 
Ongeacht de omvang of de juridische rela-
tie. Deze Centrale Diensten moeten een
afzonderlijk jaarverslag opstellen en indie-
nen. Daarmee wordt de AVR-praktijk, zoals
die gold vóór de lumpsumperiode, door-
getrokken. 
Als er sprake is van een bevoegd gezag
dat zowel onderwijs verzorgt als fungeert
als bevoegd gezag van een Samenwer-
kingsverband, maar geen aparte Centrale
Dienst heeft ingericht (art. 132 WPO), geldt
een andere situatie. Dan moet van de totale
organisatie een volledig Jaarverslag worden
opgesteld en ingediend;

b. de Regionale Expertise Centra (REC)
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs:
Ook deze blijven buiten de consolidatie-
kring en dienen afzonderlijk een eigen jaar-
verslag in.

In beide gevallen is de overweging dat anders
de cijfers in de jaarrekening in een aantal
gevallen een vertekend beeld gaan vertonen
waardoor geen zuiver beeld ontstaat van ener-
zijds de jaarrekening van een schoolbestuur
met scholen, en anderzijds de jaarrekening
van de centrale diensten van samenwerkings-
verbanden.

4.3  Besturen met scholen 
voor openbaar onderwijs
Besturen met scholen voor openbaar onder-
wijs vragen speciale aandacht bij zaken rond
financieel management, verslaglegging en 
verslaggeving. Openbare scholen kunnen een
bestuursvorm hebben waarbij de financiën in
feite onderdeel zijn van de financiële huishou-
ding van de gemeente. 
Dit betreft in elk geval die scholen waarvoor
het gemeentebestuur zelf integraal verant-
woordelijk is. Voor deze scholen voert de
gemeente ook de financiële administratie. 
Veel balans- en exploitatieposten maken
onderdeel uit van het grotere geheel van de
gemeentelijke administratie. Toch moeten 
ook deze gemeenten een jaarverslag indienen
dat zoveel mogelijk is gebaseerd op het OCW-
voorschrift Jaarverslaggeving.

Uitgangspunt daarbij is dat voor onderwijs
toegekend geld daaraan ook besteed moet
worden. Van een beperkt aantal balansposten
(met name de liquide middelen en de financie-
ringsmiddelen, zoals leningen) is het ‘onder-
wijsdeel’ vaak niet te specificeren, omdat de
posten onderdeel zijn van de totale financie-
ringsstructuur van de gemeente (bijvoorbeeld
het totaal aan liquide middelen). Daardoor kan
het voorkomen dat een balans niet geheel
sluitend is. In de toelichting bij de balans gaat
de gemeente daar dan op in.
In elk geval moeten de exploitatiekosten vol-
ledig worden opgenomen.

Aan deze problematiek zal nog apart aandacht
besteed worden in een nog komende afzon-
derlijke publicatie. Het vergt de afstemming
tussen de voorschriften die voor de gemeen-
ten gelden – op grond van het Besluit begro-
ting en verantwoording provincies en gemeen-
ten (BBV) – enerzijds, en de voorschriften die
voor schoolbesturen gelden anderzijds. 

Inmiddels valt een fors percentage van de
scholen onder een andere bestuursvorm dan
de integrale gemeentelijke bestuursvorm. De
verantwoordelijkheid is dan bijvoorbeeld over-
gedragen aan een bestuurs- of beheerscom-
missie ex artikel 83 van de gemeentewet.
Het openbaar onderwijs heeft dan een eigen
bestuur, maar dat bestuur blijft onderdeel en
werkt nog steeds onder de verantwoordelijk-
heid van het gemeentebestuur. De bestuurs-
commissie is gebonden aan een aantal
gemeentelijke regels, met name op het terrein
van de financiën. Het is belangrijk de financiële
ruimte van de bestuurscommissie ten opzichte
van het gemeentebestuur vanaf het begin van
de verzelfstandiging duidelijk te regelen. 
Daarbij worden een boel problemen omzeild
door voor het principe te kiezen dat alleen het
financiële resultaat van de bestuurscommissie
opgenomen wordt in de gemeenterekening.
Op een aantal plaatsen gebeurt dat nu ook 
al in volle wederzijdse tevredenheid (bijv.
bestuurscommissie De Basis uit Arnhem 
met de gemeente Arnhem).
Het gemeentebestuur kan namelijk op het ter-
rein van de financiën de bestuurscommissie
een zodanige zelfstandige positie geven, die
materieel zoveel mogelijk overeenkomt met de
positie van bijvoorbeeld een stichting open-
baar onderwijs of een openbare rechtsper-
soon. VOS/ABB is een uitgesproken voorstan-
der van een dergelijke zelfstandige positie op
het terrein van de financiën en heeft daarover
ook een aparte brochure8 uitgebracht: ‘Finan-
cieel statuut’, waarin dit wordt bepleit en
waarin nadere informatie wordt gegeven over

de totstandkoming van dergelijke afspraken in
een financieel statuut. 
Wanneer de commissie ex art. 83 een dergelij-
ke financieel zelfstandige positie heeft verkre-
gen kan het zelf de balans en de exploitatie-
rekening opstellen en kan het daarbij dus ook
voldoen aan het OCW-voorschrift Jaarverslag-
geving. Formeel is dan nog wel sprake van
goedkeuring van de jaarrekening door de
gemeente, maar juist door de afspraken in het
financieel statuut kan de jaarrekening wat de
inhoud betreft aan de voorschriften van OCW
voldoen. 
Heeft de commissie ex art. 83 geen zelfstan-
dige financiële positie verkregen dan geldt
dezelfde problematiek als in de situatie dat de
gemeente nog integraal bestuur is.

De verantwoordelijkheid kan door een
gemeente ook worden overgedragen aan een
openbaar lichaam op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen, aan een
openbare rechtspersoon of aan een stichting
voor openbaar onderwijs. 
Daardoor wordt zo’n school een instelling met
afzonderlijk vermogensbeheer en een volledige
eigen administratie. Dergelijke bestuursvormen
worden inzake de verslaglegging en verslag-
geving behandeld conform de procedures
voor bijzondere scholen. De regels, modellen
en andere voorschriften voor het jaarverslag
zijn volledig van toepassing.

4.4  Besturen met scholen 
voor PO en VO
Is er binnen een bevoegd gezag sprake van
meerdere onderwijsvormen, zoals primair
onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO),
dan dient als standaard het voorschrift van de
(wat betreft de ontvangen Rijksbijdrage) groot-
ste sector binnen de organisatie gehanteerd te
worden, maar aangevuld met sectorspecifieke
informatie9. 
Dit omdat de aanlevering van gegevens op
BRIN-niveau verschilt voor de beide sectoren.

Verzorgt het bevoegd gezag zowel VO als PO,
en:
• VO is de grootste sector, dan dient het
bevoegd gezag de Richtlijn VO voor de
(geconsolideerde) balans op het niveau

Het jaarverslag PO 25

––––
8 Deze brochure is door VOS/ABB als onderdeel
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is het verstandig daarover te overleggen met Cfi.



bevoegd gezag te hanteren. Vervolgens wordt
een splitsing aangebracht in de exploitatie-
cijfers en wordt het gedeelte dat aan de sector
PO en het gedeelte dat aan de sector VO is
toe te rekenen. Voor de VO-scholen wordt ver-
volgens het VO-totaal over de onderscheiden
deelexploitatierekeningen verdeelt die voor de
VO-scholen aangeleverd moeten worden. 
Het PO-gedeelte van de exploitatiecijfers
wordt als de kengetallen PO aangeleverd,
zoals elders is aangegeven (zie volgende
paragraaf).
• PO is de grootste sector. Is er geen sprake
van consolidatieplicht, dan wordt de balans en
de exploitatierekening opgesteld volgens de
voorschriften op het niveau bevoegd gezag.
Vervolgens wordt een splitsing aangebracht in
de exploitatiecijfers en wordt het gedeelte
bepaald dat aan de sector PO en het gedeelte
bepaald dat aan de sector VO is toe te rekenen.
Voor de VO-scholen wordt vervolgens het 
VO-totaal verdeeld over de onderscheiden
deelexploitatierekeningen die voor de VO-
scholen aangeleverd moeten worden. Het PO-
gedeelte van de exploitatiecijfers wordt als
kengetallen PO aangeleverd, zoals elders is
aangegeven (zie volgende paragraaf).

Besturen met zowel PO- als VO-scholen gaan
als volgt te werk bij de inrichting van de jaar-
rekening.
1. Stel de totaalbalans en de exploitatiereke-

ning op voor het gehele bevoegd gezag.
2. Consolideer eventuele gelieerde rechts-

personen.
3. Bepaal de grootste onderwijssector binnen

het bevoegd gezag en pas het betreffende
voorschrift toe.

4. Verdeel de baten en lasten:
• over de PO-scholen in relatie met de

kengetallen;
• over de VO-scholen met behulp van

deelexploitatiecijfers.
5. Reken met behulp van de kengetallen de

kosten voor bovenschools management
om naar bedragen die zijn toe te rekenen
aan PO-scholen.

Zie ook het schema op pg. 9 van het OCW-
voorschrift Jaarverslaggeving.

Let op: maak de post Leermiddelen voor de
sector PO altijd zichtbaar, ook al past u de
richtlijn VO toe.

4.5  Bijdragen van ouders 
en het jaarverslag
Het jaarverslag stelt eisen aan de verantwoor-
ding van de financiën die tot de verantwoor-
delijkheid behoren van het schoolbestuur.
Daarbij komt ook de kwestie om de hoek 

kijken van de bijdragen die van ouders af-
komstig zijn. Die bijdragen betreffen de zoge-
naamde vrijwillige ouderbijdragen, en in 
voorkomende gevallen ook de bijdragen van
ouders aan de bekostiging van de tussen-
schoolse opvang. 

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouderbijdrage aan een school voor primair
onderwijs is vrijwillig. De wettelijke vereisten
omtrent deze vrijwillige bijdragen zijn tegelij-
kertijd buitengewoon complex (WPO artikel
40, lid 1) en vereisen bij een uitvoering volgens
de letter van de wet omvangrijke administra-
tieve werkzaamheden. 
Er moet sprake zijn van een (jaarlijkse) over-
eenkomst waarin is aangegeven:
- de hoogte van de bijdrage
- waar de school de bijdrage aan besteedt
- dat het om een vrijwillige bijdrage gaat
- dat na ondertekening de verplichting tot

betaling van de bijdrage bestaat
- dat er een mogelijkheid bestaat slechts voor

bepaalde voorzieningen/activiteiten te beta-
len (specificatie van de besteding vereist)

- dat er een reductie-/kwijtscheldingsregeling
is en wat deze inhoudt.

Ook zonder veel fantasie kan men zich voor-
stellen dat dit tot aanzienlijke problemen aan-
leiding kan geven in de uitvoering.

Het is duidelijk dat als een bevoegd gezag
zich als zodanig verantwoordelijk maakt voor
de heffing van de vrijwillige ouderbijdrage, 
de uitvoering in overeenstemming met de 
wet moet gebeuren. In de praktijk gebeurt dit
momenteel in feite niet. De uitvoeringsproble-
men zijn dusdanig dat er vrijwel altijd wel
sprake is van een ouderbijdrage maar de
administratie ervan wordt niet in de officiële
administratie van de school en het bestuur
opgenomen. 
Met het jaarverslag moet de administratie van
de financiële jaarrekening door de accountant
worden gecontroleerd. De Aanvraag Vaststel-
ling Rijksvergoeding (AVR) betreft, zoals de
naam al aangeeft, niet de ouderbijdrage en
daarom is er op dit punt in de huidige situatie
waarbij de AVR geldt nog de nodige speel-
ruimte. 
Wanneer de financiële jaarrekening volledig
verplicht is, moet het duidelijk zijn tot wiens
verantwoordelijkheid het behoort om de vrij-
willige ouderbijdrage te innen. Is dat het
bevoegd gezag, dan zal ook conform de voor-
waarden van de wet op dit punt gehandeld
moeten worden met de voorschriften omtrent
de overeenkomst die van toepassing is op
deze vrijwillige ouderbijdragen.

Alternatief
Om te voorkomen dat het bevoegd gezag
belast wordt met alle voorschriften rondom de
inning van de vrijwillige ouderbijdrage, moet
het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid
ervoor in het geheel niet op zich nemen. Dat
houdt dan tevens in dat ook niet een directeur
van een school ermee belast wordt of iemand
anders van het personeel het mandaat krijgt
die vrijwillige ouderbijdrage te innen. Formeel
moet het bevoegd gezag c.q. de school als
zodanig in feite afzien van de vrijwillige ouder-
bijdrage.
Dat hoeft echter geen beletsel te zijn voor
iemand, niet zijnde een personeelslid, die zich
betrokken voelt bij de school om een steun-
stichting op te richten die aan de ouders een
bijdrage vraagt voor het goed functioneren
van de school. Het bestuur van zo’n steun-
stichting kan bestaan uit ouders van de
school. Als er nog sprake is van een ouder-
raad kan deze raad die taak op zich nemen.
Zelfs het formeel oprichten van zo’n stichting
is geen vereiste, maar met het oog op de 
verantwoording van de gelden wordt dit wel
met klem aangeraden.

Tussenschoolse opvang
Op dit terrein gaat er de komende jaren het
een en ander veranderen. Daarom is het goed
daarbij stil te staan om een goede keuze te
maken die voor de langere termijn houdbaar
is. 

In de Wet op het primair onderwijs staat in
artikel 45 dat het bevoegd gezag leerlingen in
de gelegenheid moet stellen onder toezicht de
middagpauze in het schoolgebouw en op het
terrein van de school door te brengen. Door
deze omschrijving – in de gelegenheid stellen –
is er onduidelijkheid wie er nu feitelijk verant-
woordelijk is voor het overblijven.
Het kabinet heeft daarom in november 2003
afgesproken helder aan te geven wie verant-
woordelijk is voor het overblijven. Er is beslo-
ten dat de verantwoordelijkheid voor het over-
blijven op schoolniveau bij de schoolbesturen
zal komen te liggen. Dit betekent dat school-
besturen de verantwoordelijkheid krijgen om
het overblijven op hun scholen te (laten) orga-
niseren. Dat kunnen ze rechtstreeks doen als
schoolbestuur, maar ze kunnen voor de uit-
voering van het overblijven ook aansluiten op
bestaande situaties en de uitvoering uitbe-
steden aan andere organisaties, zoals aan een
stichting of vereniging van ouders of aan de
oudercommissie, die veelal vrijwillige overblijf-
medewerkers voor de tussenschoolse opvang
inschakelen. 
Uiteraard blijft het mogelijk goed werkende
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oplossingen te continueren. Ook blijft de
mogelijkheid bestaan om de tussenschoolse
opvang door een professionele kinderopvang-
instelling te laten uitvoeren. Ook in dat geval
zijn ouders zelf verantwoordelijk voor de 
kosten. 

Het uitgangspunt in de door de minister voor-
gestelde oplossingen is dat het overblijven
een zaak is tussen ouders en het school-
bestuur. Schoolbesturen worden verantwoor-
delijk voor het (laten) organiseren van een
overblijfvoorziening op hun scholen. Ouders
blijven verantwoordelijk voor de exploitatie-
kosten van het overblijven. Schoolbesturen
bepalen in overleg met ouders de manier
waarop het overblijven wordt georganiseerd.
De rijksoverheid stelt enige financiële midde-
len beschikbaar voor onder andere de onder-
steuning van de organisatie van tussenschool-
se opvang door schoolbesturen. 

Er zal een wetsvoorstel worden voorbereid
waarin artikel 45 van de WPO wordt aange-
past. In dat artikel zal ook worden verduidelijkt
dat de verzekering tegen wettelijke aanspra-
kelijkheid waarvoor het bevoegd gezag moet
zorgen betrekking heeft op degenen die het
overblijven verzorgen. Ouders zullen instem-
mingsrecht krijgen over de wijze waarop het
schoolbestuur het overblijven regelt. 
De inspectie zal toezicht houden op het na-
leven van de afspraken. Het streven is dat de
wetswijziging per 1 augustus 2006 in werking
treedt. 

De voorgestelde wijziging van artikel 45 WPO
geldt niet voor de Wet op de expertisecentra
(WEC). De WEC kent een dergelijk artikel niet.
Op de scholen die onder de WEC vallen, is 
de middagpauze onderdeel van het school-
programma. 

Ondersteuning schoolbesturen 
Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2006
voor de uitvoeringsverantwoordelijkheid van
het overblijven jaarlijks een budget. Dit budget
zal worden toegevoegd aan het budget perso-
neelsbeleid. 

Een deel van de beschikbare financiële mid-
delen voor de tussenschoolse opvang zal de
komende jaren expliciet aangewend worden
voor de scholing van overblijfmedewerkers.
Tot 2008 zal dit gebeuren via voortzetting van
de huidige regeling. Daarna zijn schoolbestu-
ren volledig verantwoordelijk voor de des-
kundigheid van hun overblijfmedewerkers. 
De financiële middelen gaan dan ook via het
budget personeelsbeleid.

Overblijven op scholen voor speciaal basis-
onderwijs 
Het voorstel is om een deel van de financiële
middelen voor tussenschoolse opvang in te
zetten voor verbetering van het overblijven op
de sbo’s. Sbo’s krijgen in 2005 en in 2006 via
het budget personeelsbeleid extra middelen
om één onderwijsassistent per school gedu-
rende vier dagen per week, één uur per dag in
te kunnen zetten. Vanaf 2007 krijgen de sbo’s
financiële middelen voor extra formatie voor
inzet van twee onderwijsassistenten per
school gedurende vier dagen per week, één
uur per dag. 

Zelf organiseren of uitbesteden
Op grond van het voorgaande is het duidelijk:
een bestuur zal moeten beslissen of de tussen-
schoolse opvang wordt uitbesteed of dat het
in eigen beheer wordt genomen. Wordt het uit-
besteed dan zijn de consolidatiebepalingen
weer van belang omtrent de directe betrok-
kenheid – en de mate waarin – van het school-
bestuur. Men kan er dan voor zorgen dat de
uitvoering van de tussenschoolse opvang een
zaak is die geheel buiten de jaarrekening van
het schoolbestuur valt. De enige relatie is dan
de betaling aan een aparte rechtspersoon
voor de verrichte diensten aan de uitvoering
van de tussenschoolse opvang. Is er wel 
sprake van een betrokkenheid van het school-
bestuur die leidt tot consolidatie, dan worden
deze activiteiten meegenomen in de opstelling
van de jaarrekening.
Een andere mogelijkheid is dat de uitvoering
van de tussenschoolse opvang een integrale
activiteit van het schoolbestuur wordt. Men int
de gelden van de ouders, stelt er personeel
voor aan en is verantwoordelijk voor de uit-
voering van de tussenschoolse opvang, ook in
de rol van werkgever van het personeel dat
met die uitvoering belast is. In dat geval wor-
den de financiële gegevens integraal verwerkt
in de jaarrekening van het schoolbestuur.

Het is lastig aan te geven welke handelwijze
verstandig is. 
Is er al sprake van uitbesteding en verloopt de
tussenschoolse opvang naar wens van alle
betrokkenen, dan is er weinig reden die acti-
viteit anders te organiseren en tot de eigen
verantwoordelijkheid te maken. 
Is dat niet het geval en is er weinig mogelijk-
heid het op een voor allen bevredigende
manier elders onder te brengen dan ligt het
voor de hand zelf de complete verantwoorde-
lijkheid te nemen. 

In de afweging is het van belang te beseffen
dat de tussenschoolse opvang naar verwach-

ting een structurele zaak zal zijn die eerder
(kwantitatief en kwalitatief) zal toe- dan afne-
men. Gelet ook op de te verwachten grotere
verantwoordelijkheid van het onderwijs voor
de Voor- en Vroegschoolse Educatie is een
ontwikkeling te zien waarbij het schoolbestuur
ook meer verantwoordelijk wordt voor aanver-
wante zaken die voor de kinderen van belang
zijn. Vanuit die overweging kan gekozen wor-
den voor een directe verantwoordelijkheid
voor dergelijke zaken boven een uitbesteding
aan derden.
Formeel kan de verantwoordelijkheid voor uit-
voering van de tussenschoolse opvang buiten
de deur worden geplaatst, maar als er proble-
men zijn zullen de ouders er de school op
aanspreken. De plek waar de tussenschoolse
opvang plaats vindt, is meestal het school-
terrein en dat maakt de directe betrokkenheid
ook nog groter.
De verantwoordelijkheid voor het personeel
van de tussenschoolse opvang speelt hierbij
ook een rol. Nu al is veelal het schoolbestuur
de instantie die de subsidie voor de scholing
van de overblijfkrachten ontvangt en toedeelt.
En daarmee zich impliciet verantwoordelijk
maakt voor de kwaliteit van het overblijven.
Met de komst van een stukje structurele be-
kostiging via het budget personeelsbeleid die
is aangekondigd wordt het lastig die verant-
woordelijkheid te ontkennen.

De keuze is aan het bestuur, maar het lijkt 
verstandig die verantwoordelijkheid niet te
ontlopen. Alleen als er een goede regeling
bestaat van de huidige tussenschoolse op-
vang, is continuering daarvan voor de hand
liggend. In andere gevallen is een zorgvuldige
afweging noodzakelijk.

Met het voorgaande is ook aangegeven dat 
de keuze van de toedeling van de verantwoor-
delijkheid direct gevolgen heeft voor de jaar-
rekening. 

Het jaarverslag PO 27



5.1  Algemeen
Een kengetal is een cijfer dat in sterk vereen-
voudigde vorm een meetgegeven vertegen-
woordigt, een waarde. Het gebruik van ken-
getallen perkt de informatiestroom in en
reduceert deze tot een enkel cijfermatig ge-
geven. Voorbeelden van kengetallen zijn: 
• het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie;
• een auto die 1 op 10 rijdt;
• de gemiddelde huurstijging;
• de AEX-index.

Kengetallen roepen bij de lezer/gebruiker 
een bepaald beeld op. Dat is echter alleen
mogelijk als iedereen zich aan standaard-
berekeningen houdt. Een kengetal is slechts
een momentopname, vergeleken met een
opname op een ander moment of met een
tijdreeks (trend).

Voor een school(-bestuur) berekende ken-
getallen kunnen worden vergeleken met
dezelfde kengetallen van andere scholen met
een vergelijkbare omvang of complexiteit, met
eigen streefwaarden of met het gemiddelde
van de sector en/of over eerdere jaren.

In het kader van de jaarrekening beperken we
ons tot de kengetallen die betrekking hebben
op de financiën. CFI berekent volgens een 
uniforme berekeningswijze kengetallen voor
scholen en schoolbesturen op basis van de
ingestuurde gegevens uit de jaarverslagen/
onderdeel financiën. Dit zijn financiële ken-
getallen die voor elke rechtspersoon een
beeld kunnen geven van de financiële situatie. 

In het VO hebben we al enige tijd ervaring met
de financiële kengetallen die het ministerie
jaarlijks ontleend aan de balans en exploitatie-
rekening van het bevoegd gezag en de deel-
exploitatierekening van elke school voor VO
afzonderlijk. Deze jaarrekening behoeft in 
principe de goedkeuring van een accountant. 
In het overleg over de financiële verantwoor-
ding voor het PO is om meerdere redenen
afgesproken dat deze verantwoording alleen
hoeft plaats te vinden op het niveau van het
bestuur. Behalve om redenen van het tegen-
gaan van administratieve lasten, speelt een rol
dat in het PO veel financiële zaken zich ook op
bovenschools niveau afspelen. Voor de ver-
antwoording op schoolniveau zou dat moeten
betekenen dat die bovenschoolse kosten dan
per school toegerekend moesten worden, of
er zou ook een aparte bovenschoolse verant-
woording moeten plaats vinden. 

In het eerste geval zou die toerekening het
beeld per school ernstig kunnen verstoren, 
en in het laatste geval zouden gegevens op
schoolniveau moeilijk vergelijkbaar zijn.

Het belang om toch goede kengetallen per
school te verkrijgen heeft ertoe geleid dat een
beperkt aantal kengetallen wordt gevraagd
met een uitsplitsing naar school/scholen en
bovenschools management. Voor deze opgave
is het niet nodig dat die gepaard gaat met een
accountantscontrole. Met behulp van deze
opgave ontstaat inzicht in financiële kengetal-
len op een aantal relevante onderdelen. Nog
steeds met een toedeling die verschillend 
kan zijn naar bovenschools en school niveau,
maar door deze opgave in een matrixvorm
neer te slaan blijft het mogelijk met deze
gegevens scholen en schoolbesturen met
elkaar te vergelijken. Voor deze kengetallen
wordt gekeken naar de hoogte van verschil-
lende soorten baten en lasten per leerling.

Door een goede keuze van kengetallen is 
het mogelijk vergelijkingen tussen scholen te
maken waardoor een systeem van bench-
marking ontwikkeld kan worden. Daardoor ont-
staat voor besturen en scholen de mogelijkheid
om de eigen financiële resultaten te spiegelen
aan die van andere besturen en scholen.

Omdat in het PO is voorgeschreven dat de
balans en de exploitatierekening alleen op
bestuursniveau hoeft te worden gemaakt t.b.v.
het ministerie, zijn de gebruikelijke financiële
kengetallen alleen aan de orde op dat niveau. 

De kengetallen die voor het PO van belang
worden, zijn hierna weergegeven op het
niveau van het bestuur en op het niveau van
de school.

5.2  Bestuursniveau
Op het niveau van het bestuur gaat het om 
de gebruikelijke financiële kengetallen. Dit zijn
solvabiliteit, liquiditeit, en rentabiliteit. Ze wor-
den berekend en weergegeven om de finan-
ciële positie van instellingen en (sub)sectoren
zo goed mogelijk in kaart te brengen. Deze
financiële kengetallen zijn een maatstaf en
kunnen de aanleiding zijn voor wijzigingen in
het (financiële) beleid.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen
eigen en vreemd vermogen en verschaft dus
inzicht in de financieringsopbouw. De solvabi-

liteit geeft ook aan in hoeverre de instelling of
onderneming op langere termijn aan zijn ver-
plichtingen kan blijven voldoen. 
Voor de solvabiliteit bestaan twee verschillende
berekeningen: solvabiliteit 1 (exclusief voor-
zieningen) en solvabiliteit 2 (inclusief voorzie-
ningen).

Solvabiliteit 1
Definitie: Eigen vermogen (inclusief egalisatie-
rekening) gedeeld door totaal vermogen.

Toelichting
De solvabiliteit geeft dus aan op welke wijze
de bezittingen op de actiefzijde van de balans
zijn gefinancierd: met eigen vermogen en/of
vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabili-
teit (het eigen vermogen neemt af ten opzichte
van het vreemde vermogen), des te groter het
risico dat de vermogensverstrekkers hun ver-
mogen deels of geheel verloren zien gaan. Een
slechte solvabiliteit bemoeilijkt daarom in het
algemeen het vinden van nieuwe vermogens-
verstrekkers.

Solvabiliteit 2
Definitie: Eigen vermogen (inclusief egalisatie-
rekening) en voorzieningen gedeeld door
totaal vermogen.

Toelichting
Dit kengetal wordt additioneel berekend,
omdat een instelling haar vermogenspositie 
en exploitatiesaldo kan beïnvloeden door de
voorzieningenpositie aan te passen. Door-
gaans worden de voorzieningen namelijk
gekenmerkt door een bandbreedte. De onder-
bouwing ervan kan op verschillende manieren
geschieden. Wel moeten ze ieder jaar stelsel-
matig tot stand komen. De instellingsaccoun-
tant toetst of er geen (onterechte) stelsel-
wijzigingen worden doorgevoerd.
In elk geval constateert CFI bij de instellingen
grote verschillen in het gebruik van de post
voorzieningen. Vaak leidt de vraag of ze aan
het eigen of het vreemd vermogen moeten
worden toegerekend ook tot discussies. De
gangbare opvatting is dat voorzieningen tot
het vreemde vermogen behoren, maar gelet
op het eerdergenoemde diverse gebruik van
de post voorzieningen voert CFI ook de 
berekening van solvabiliteit 2 uit.

Liquiditeit (current ratio) 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instel-
ling of bedrijf op korte termijn aan zijn beta-
lingsverplichtingen kan voldoen.
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Definitie: De verhouding tussen de vlottende
activa (de som van de liquide middelen, de
vorderingen en de voorraden) en de kortlopen-
de schulden.

Toelichting
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate 
de instelling aan haar verplichtingen op korte
termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan
1 wordt doorgaans gekwalificeerd als vol-
doende, omdat dan tegenover de eerdaags
vervallende schulden van de instelling ten
minste evenveel vlottende activa staan. Er is
met andere woorden sprake van een positief
werkkapitaal; de instelling hoeft om aan haar
verplichtingen op korte termijn te voldoen
geen vaste activa om te zetten in liquide mid-
delen of extra financieringen aan te gaan.

N.B: Er bestaan eigenlijk drie verschillende
liquiditeitsratio’s: de zogeheten acid test, de
quick ratio en de current ratio. Alle drie be-
rekenen zij de financiële weerbaarheid op de
korte termijn, maar in dit verband beperken we
ons tot de meest gebruikte: de current ratio.

Rentabiliteit
De rentabiliteit heeft betrekking op het rende-
ment en geeft – simpel gezegd – aan of er
sprake is van een positief dan wel een nega-
tief bedrijfsresultaat, in relatie tot bijvoorbeeld
het (eigen) vermogen of de totale baten. De
rentabiliteit wordt gebaseerd op het resultaat
uit gewone bedrijfsvoering. Voor de non-
profitsector onderwijs is er niets mis met een
rentabiliteit van 0%, in tegenstelling tot het
bedrijfsleven.

Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfs-
voering.

Toelichting
Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale
baten c.q. opbrengsten resteert na aftrek van
de lasten c.q. kosten.

Het is van evident belang dat een instelling de
eigen financiële positie goed in het oog houdt
door berekening van de hiervoor genoemde
kengetallen.

5.2.1  Overige financiële kengetallen
“Oh, u mag de hele wereld op elkaar delen”,
sprak een bekend econoom eens toen hem
werd gevraagd naar andere nuttige bedrijfs-
matige kengetallen, behalve de financiële
positie: “Maar beperk u in hemelsnaam tot 
die kengetallen, waar u daadwerkelijk iets 
mee doet.”

Met bovenstaande uitspraak in gedachten
volgt hieronder een overzicht van andere
financiële kengetallen, waarvan in elk geval
het ministerie vindt dat zij belangrijke infor-
matie kunnen bevatten over de bedrijfsvoering
van een schoolorganisatie. 
Echter – het is al eerder vastgesteld –: een
kengetal op zichzelf stelt niets voor. U moet
het altijd vergelijken met een andere waarde:
eenzelfde kengetal uit een voorgaande periode,
een gemiddelde of een streefwaarde. En ken-
getallen winnen voorts sterk aan kracht en
waarde als u:
• trendvergelijkingen maakt;
• grafische voorstellingen presenteert;
• ze eens vergelijkt met anderen of met uw

accountant bespreekt;
• ze voorziet van een analyse of een toe-

lichting.

Een kengetal van een organisatie kan duidelijk
afwijken van een gemiddelde. Dat hoeft geen
enkele zorg te baren als er maar een goede
verklaring voor is. De liquiditeit bijvoorbeeld
kan relatief laag zijn, maar als de verklaring
daarvoor is dat recent forse investeringen zijn
gedaan die nu de komende jaren niet hoeven
plaats te vinden, waardoor de liquiditeit de
komende jaren weer voldoende zal stijgen, 
is er geen enkel probleem. Vandaar dat een
meerjaarlijks beeld van groot belang is en
meer zegt dan een momentopname.

Algemene reserve / baten
(Algemene reserve gedeeld door de baten uit
gewone bedrijfsvoering) * 100%

Dit kengetal geeft een indicatie van het risico-
management bij de instelling. Het is van
belang dat helder en duidelijk is waar reserves
voor worden aangehouden. Hoelang kan men
vooruit? Welke risico’s zijn reëel? Welke nood-
zakelijke investeringen staan voor de deur?
Welke financieringsconstructie wordt beoogd?
Zitten er geen bestemde of beklemde reserves
tussen?
Te hoge reserves duiden op spaargedrag.
Zonder nadere omschrijving geven ze aanlei-
ding tot ongeremde claims. Of het kan reden
zijn voor de politiek om te constateren dat de
financiering van het onderwijs kennelijk
(teveel) ruimte geeft en een beperking ken-
nelijk geen probleem hoeft op te leveren. Die
discussie speelt al enigszins in het voortgezet
onderwijs. De bevriezing van de indexering
van de vergoedingen voor de materiële ex-
ploitatie in het VO kan gezien worden als een
reactie daarop, al zal niemand uit de politiek
dat openlijk beamen. 
Recent is ook geconstateerd in een rapport

van de Rekenkamer over het beleid WSNS dat
er sprake is van hoge en groeiende reserves
bij de samenwerkingsverbanden. Ook dat is
vragen om beperking in de bekostiging, dan
wel het verkrijgen van criteria voor toetsing
van het onnodig oppotten van middelen die
voor zorg zijn bedoeld.
Aan de andere kant: Te lage reserves kunnen
duiden op onachtzaam financieel manage-
ment.

Eigen vermogen / baten
(Eigen vermogen gedeeld door de baten uit
gewone bedrijfsvoering) * 100%

Hiervoor geldt eenzelfde benadering, maar
met inbegrip van alle bestemde reserves.

Voorzieningen / baten
(Voorzieningen gedeeld door de baten uit
gewone bedrijfsvoering) * 100%

Dit kengetal geeft het verloop weer van de
voorzieningen. Stel hierbij steeds en nadruk-
kelijk de vraag in hoeverre voorzieningen en
dotaties reëel zijn. Voldoen alle voorzieningen
aan de omschrijving van het begrip ‘voorzie-
ning’ (zie blz. ..) ? Hoe zit het met de uitputting
in voorgaande jaren?

Rijksbijdrage / baten
(Rijksbijdrage gedeeld door baten uit gewone
bedrijfsvoering) * 100%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de instelling
afhankelijk is van de rijksbijdrage. Een hoog
percentage is niet erg, maar vergelijk het eens
met dat van andere instellingen.

Overige overheidsbijdragen / baten
(Overige overheidsbijdragen anders dan OCW,
gedeeld door baten uit gewone bedrijfsvoe-
ring) * 100%

Dit kengetal geeft aan of en zo ja in hoeverre
andere / lokale overheden bijdragen aan de
totale baten. Met name voor het (voortgezet)
speciaal onderwijs kan dit kengetal van belang
zijn.

Contractactiviteiten of fondsen / baten
(Opbrengst contractactiviteiten of fondsen
gedeeld door baten uit gewone bedrijfsvoe-
ring) * 100%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de instelling
ook bijdragen van elders ontvangt. Het wint
aan waarde als ook het kostenpatroon wordt
uitgesplitst naar ‘rijk’ en ‘overig’.
Vergelijk ook dit kengetal eens met dat van
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andere instellingen. De verwachting is dat dit
kengetal in het PO weinig relevant zal zijn,
maar er zijn besturen waarvoor dit mogelijk
relevant zou kunnen zijn of worden.

Personele lasten / lasten
(Personele lasten gedeeld door lasten uit
gewone bedrijfsvoering) * 100%

Een mooi en praktisch hulpmiddel. U kunt
hiermee onderzoeken of u met dezelfde per-
sonele lasten wordt geconfronteerd als andere
scholen. Het kengetal geeft aan of deze kos-
tensoort in dat opzicht bij u stabiel is en hoe
deze zich trendmatig ontwikkelt. Relevant
hierbij kan ook zijn een verdere uitsplitsing van
de personele lasten naar de verschillende
categorieën en met name ook naar de perso-
nele last die wel resp. niet toegerekend kan
worden aan het primaire proces. Op dit terrein
zijn ook enkele pilots lumpsum actief om hier
meer zicht op te krijgen.

Investeringen huisvesting / baten
(Investeringen gebouwen en terreinen gedeeld
door baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100%

Dit kengetal is alleen interessant als u ook het
economisch eigendom hebt.

Investeringen inventaris en apparatuur /
baten
(Investeringen inventaris en apparatuur ge-
deeld door baten uit gewone bedrijfsvoering) 
* 100%

Dit is een kengetal voor vergelijkingen met
andere instellingen waaraan geen directe
absolute waarde kan worden ontleend.

Werkkapitaal / baten
((Vlottende activa -/- kortlopende schulden)
gedeeld door baten uit gewone bedrijfsvoe-
ring) * 100%

Dit kengetal is een indicator van uw treasury-
management. Zit u structureel ruim in de 
liquide middelen, dan is dat een aanduiding
voor onrendabel gebruik daarvan.

Beleggingen (t.o.v. eigen vermogen)
(Langlopende effecten gedeeld door (eigen
vermogen + voorzieningen)) * 100%

Dit kengetal geeft een indicatie van de mate
waarin reserves en voorzieningen worden
belegd. Vooral de trends die dit kengetal te
zien geeft zijn van belang.

Kortlopende schulden / baten en Kort-
lopende vorderingen /baten
(Kortlopende schulden of kortlopende vor-
deringen gedeeld door de baten uit gewone
bedrijfsvoering) * 365 dagen

Dit kengetal geeft een indicatie van de daad-
kracht van het management op het gebied
van vorderingen en schulden.

Alle eerdergenoemde kengetallen worden nu
al berekend en gepresenteerd op het overzicht
‘Publicatie Financiële gegevens’ voor het VO.
Op dit overzicht worden de gegevens van 
de balans en de exploitatierekening van een
bevoegd gezag van de laatste 5 jaar weer-
gegeven. In het voorbeeld van een VO-school-
bestuur ziet u aan de rechterkant de kengetal-
len, met daar onder de financiële kengetallen
grafisch weergegeven, waarbij de kengetallen
van de instelling worden afgezet tegen het
gemiddelde van de hele sector of (in dit geval)
deelsector. Dit overzicht krijgt ieder school-
bestuur teruggestuurd nadat de gegevens uit
de jaarrekening elektronisch via EFJ zijn inge-
stuurd aan CFI. Het is duidelijk dat deze gege-
vens in het PO er nog niet zijn, maar er de
komende jaren wel gaan komen. 

Op de volgende bladzijde wordt een voor-
beeld gegeven van de wijze waarop CFI jaar-
lijks aan elk bevoegd gezag een overzicht ver-
strekt van de eigen financiële positie en een
vergelijking van gemiddelden van de gehele
(vergelijkbare) sector. Dit overzicht gaat steeds
vijf jaar terug en biedt dus ook inzicht in de
trendmatige ontwikkeling. Het overzicht is
steeds op het niveau bevoegd gezag. 

Samenvoeging kostenposten
Om tot goede en vergelijkbare kengetallen te
komen, moeten verschillende kostenposten
samengevoegd worden.
Bij het maken van kengetallen worden onder
andere de volgende gegevensgehanteerd:
• Afschrijvingslasten: 

als u de kosten van een grote uitgave over
meerdere jaren wilt spreiden, dan is er 
sprake van een investering. Door activering
komt de aanschaf op de balans en door
afschrijving worden de jaarlijkse lasten op
de exploitatierekening geboekt. Let hierbij
op de activeringsgrens. Dit moet in de
grondslagen zijn aangegeven.

• Dotatie aan voorzieningen: 
door het treffen van een voorziening kunnen
grote kosten ook over meerdere jaren ver-
deeld worden. De jaarlijkse last is dan de
jaarlijkse dotatie aan de voorziening.

N.b.: sinds de invoering van de Europese
richtlijn om de internationale standaard (IFRS)
aan te houden, wordt het gebruik van voorzie-
ningen slechts zeer beperkt toegestaan.
• Personele lasten: 

voor kengetallen waarbij personele lasten
een onderdeel kunnen uitmaken, gelden 
de salarislasten inclusief het werkgevers-
aandeel sociale lasten en dergelijke.

• Materiële lasten: 
uitgaven die rechtstreeks ten laste van de
exploitatierekening worden geboekt. 

De elektronische versie van het financieel jaar-
verslag (EFJ) bevat een speciale kengetallen-
module, waarmee u de gegevens voor de ken-
getallen eenvoudig uit de administratie kunt
selecteren.

5.3  Schoolniveau
Naast de verantwoording op niveau bevoegd
gezag is een (deel) exploitatierekening op
schoolniveau niet noodzakelijk. Wel is er
behoefte om het schoolniveau zichtbaar te
houden voor beleidsinformatie en horizontale
verantwoording. Om vergelijkbaarheid te 
realiseren zijn in het overleg met de besturen-
organisaties definities van kengetallen over-
eengekomen, en door het aantal kengetallen
te beperken wordt ook de administratieve last
beperkt. 

De kengetallen zijn bedoeld als beleidsinfor-
matie en om betrokkenen op schoolniveau
inzicht te geven in de financiële stand van
zaken. De kengetallen zijn geen onderdeel van
de verantwoording. De accountantscontrole
op het jaarverslag heeft dan ook geen betrek-
king op de kengetallen.

Door een goede keuze van kengetallen is 
het mogelijk vergelijkingen tussen scholen te
maken waardoor een systeem van bench-
marking ontwikkeld kan worden. Tevens zijn
de kengetallen een middel voor horizontale
verantwoording. 

Hieronder wordt het model gegeven voor de
kengetallen op school-/BRIN-niveau. Na het
elektronisch insturen van de kengetallen per
BRIN krijgt elke school een overzicht van de
kengetallen. CFI rekent de aangeleverde
bedragen om tot kengetallen door deze
bedragen te delen door het aantal leerlingen
per school. Ook op dit overzicht zijn de ken-
getallen van de scholen te vergelijken met
gemiddelde kengetallen van de sector of 
deelsector.
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Toelichting bij de afzonderlijke kengetallen
Totale baten:
Dit zijn alle baten die aan een BRIN of boven-
schools management verbonden zijn, dus
inclusief de financiële baten.

Ouderbijdragen en sponsoring:
Als baten hoeft u alleen deze posten die op
BRIN niveau binnenkomen specifiek te ver-
melden.

Gemeentelijke bijdragen:
Optioneel (dus niet verplicht) kunt u gemeen-
telijke bijdragen vermelden.

Totale lasten:
Dit zijn alle lasten die aan een BRIN of boven-
schools management verbonden zijn, dus
inclusief de financiële lasten.

Personele lasten:
De personele lasten worden ook in drie 
verschillende kengetallen uitgesplitst:
directie (directeur en adjunct-directeur),
onderwijzend personeel (OP) en onderwijs-
ondersteunend personeel (OOP). Onder het
OOP vallen administratief personeel, ICT-per-
soneel, schoonmaakpersoneel in eigen dienst,

overige personele lasten. Het schoonmaak-,
administratief en ICT personeel komen ook bij
enkele volgende kengetallen terug.

Administratie:
Hieronder vallen: administratief personeel in
dienst, contractkosten inhuur, administratie-
en beheerslasten. ‘Administratie- en beheers-
lasten’ zijn alle materiële lasten die betrekking
hebben op de administratie en beheer. 
Bijvoorbeeld: kantoorartikelen, telefoon- en
portokosten, reiskosten, PR, werving en selec-
tie, accountantskosten e.d.

Schoonmaak:
Hieronder vallen: personeel in eigen dienst,
contractkosten inhuur (schoonmaakbedrijf),
schoonmaakmiddelen en -materialen.

Meubilair:
Hieronder vallen: afschrijving op inventaris en
apparatuur; inventaris en onderhoud uit
exploitatie.

Leermiddelen:
Hieronder vallen: afschrijving op leermiddelen;
leermiddelen uit exploitatie; ICT-leermiddelen
uit exploitatie.

Huisvesting (onderhoud):
Hieronder vallen: afschrijving gebouwen, dotatie
aan onderhoudsvoorziening, klein onderhoud.
Als de gemeente het economisch en juridisch
eigendom van een schoolgebouw heeft over-
gedragen aan het bevoegd gezag, wordt u
verzocht ook de gemeentelijke bijdrage te ver-
melden.
Onderhoudskosten die rechtstreeks ten laste
van de exploitatie worden geboekt, vallen
onder ‘klein onderhoud’.

Energie:
Tel de kosten voor gas, elektriciteit en water
bij elkaar op. U bent niet verplicht dit kengetal
aan te leveren.

ICT:
Hieronder vallen: ICT-personeel, afschrijving
op ICT-apparatuur, ICT-(leer)middelen en 
-apparatuur uit exploitatie. Voor ICT is een
apart kengetal gemaakt. U bent niet verplicht
gegevens voor dit kengetal aan te leveren.

Toelichting bij het model in zijn geheel
De besturen leveren tegelijk met de verant-
woording de basisgegevens voor de financiële
kengetallen.
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* De vet aangegeven kengetallen (K) moeten verplicht geleverd worden, de kengetallen die niet vet zijn weergegeven, zoals Ka4, Kb8 en Kb9, zijn vrijwillig.

Kengetallen Primair Onderwijs

Bovenschools En zo 
management School 1 School 2 School 3 School 4 voorts

Baten

Ka1 Totale baten

Ka2 Ouderbijdragen

Ka3 Sponsoring

Ka4 Gemeentelijke bijdragen

Lasten

Kb1 Totale lasten

Kb2 Personele lasten totaal

Kb2.1 Personele lasten Directie

Kb2.2 Personele lasten OP

Kb2.3 Personele lasten OOP

Kb3 Administratie

Kb4 Schoonmaak

Kb5 Meubilair

Kb6 Leermiddelen

Kb7 Huisvesting (onderhoud)

Kb8 Energie

Kb9 ICT



Op basis van de aangeleverde gegevens van
alle scholen berekent CFI de kengetallen.
Door een koppeling te maken met de leerling-
gegevens kunnen per school kengetallen ‘per
leerling’ worden berekend. CFI zet de ken-
getallen af tegen de gemiddelde cijfers van
vergelijkbare scholen (qua onderwijssoort,
grootte, omvang bestuur) uit de gehele sector.
Daardoor ontstaat een vergelijkingsbasis ten
behoeve van het benchmarken. U kunt zich
dan immers per kengetal meten met het ver-
gelijkbare gemiddelde uit de sector.

In het overzicht wordt aangegeven hoe kosten
verdeeld zijn over school- en bovenschools
niveau. In deze tabel wordt aangegeven op
welk niveau kosten gerealiseerd worden, er
hoeven dan ook geen bovenschoolse kosten
(kunstmatig) toegerekend te worden naar
schoolniveau.

Bij veel schoolbesturen is sprake van boven-
schools management. Hierbij is echter sprake
van (grote) diversiteit. Bij de ontwikkeling van
kengetallen moet daarom ook naar de samen-
stelling van de bovenschoolse kosten gekeken
worden om deze kosten vergelijkbaar te kun-
nen maken. Het meest eenvoudig kan dit
opgelost worden door per onderscheiden 
kostensoort, dat inputgegeven is voor het
kengetal, aan te geven of en in hoeverre het
bovenschools geregeld wordt. Hierbij gaat 
het erom op welk niveau kosten gerealiseerd
worden en niet om de verdeling van de beslis-
singsbevoegdheid. Zo kan het bijvoorbeeld
zijn dat een school zelf beslist welke boeken
aangeschaft zullen worden, maar dat de
inkoop bovenschools plaatsvindt omdat daar
afspraken gemaakt zijn met een leverancier
over kortingen.
Een andere complicerende factor treedt op als
binnen uw onderwijsorganisatie ook scholen
voor voortgezet onderwijs ressorteren. In dat
geval splitst u per kengetal de totale boven-
schoolse kosten in een gedeelte PO en een
gedeelte VO. Het eerste bedrag gedeelte
neemt u op in het bovenstaande model, het
tweede gedeelte rekent u toe aan de zoge-
heten deelexploitatiecijfers volgens de richtlijn
VO (zie ook paragraaf 4.). 

Naast de verplichte set van op te leveren
basisgegevens voor kengetallen kunnen 
besturen ook op vrijwillige basis extra gegevens
aan leveren die verwerkt zullen worden tot
kengetal.
Een voorbeeld hiervan is ICT, dit onderwerp
staat nu erg in de belangstelling en een ken-
getal hieromtrent kan meerwaarde hebben.
Echter ICT wordt niet overal apart geadmini-

streerd. Veelal worden ICT-kosten geboekt bij
leermiddelen en apparaatskosten. Een ken-
getal ICT levert dan extra administratieve 
lasten op. Daarom wordt dit kengetal op 
vrijwillige basis opgevraagd. Wanneer een
bestuur de ICT-kosten apart op wil leveren ten
behoeve van het kengetal zal dit wel aan de
hand van de vastgestelde definitie moeten
gebeuren. Op deze manier ontstaat een ken-
getal dat geschikt is voor benchmarking. 
Andere voorbeelden zijn energie, of aan de
baten kant: gemeentelijke bijdragen.
Geadviseerd wordt om, als het niet teveel
werk met zich brengt, positief mee te werken
aan deze niet verplichte gegevens voor ken-
getallen. 
Dat is voor benchmarking, ook voor u zelf, een
goede zaak.
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Ter ondersteuning van de invoering van het
jaarverslag is in mei 2004 een brief naar alle
schoolbesturen gestuurd over de inrichting
van een ambassadeursfunctie. Daarin werd
onder andere aangegeven dat men uit eigen
kring iemand kon opgeven om deze functie te
vervullen. De organisatie van de selectie en
scholing is door het projectbureau Lumpsum
PO opgedragen aan VOS/ABB en inmiddels is
de scholing achter de rug en zijn de ambassa-
deurs gereed hun ondersteuning in het veld
aan te bieden.

De ambassadeurs hebben vooral een rol bij
vragen van collegiaal-informerende aard van
besturen en scholen op het gebied van finan-
cieel management. Zaken dus waarover u de
mening van een collega wil horen. De ambas-
sadeurs kunnen ook op eigen initiatief voor-
lichtingsacties over één of meerdere onder-
werpen organiseren. 

De projectorganisatie Flankerend Beleid
invoering Lumpsum werkt in het kader van
voorlichting, communicatie en informatie, daar
waar raakvlakken tussen de projecten invoe-
ring jaarverslag en invoering lumpsum zijn,
samen met de Expertgroep invoering Finan-
cieel Jaarverslag PO. 

Als expertise van de ambassadeurs geldt:
De ambassadeur moet thuis zijn in de begin-
selen van financieel administratieve verslag-
geving en financieel management. Hij/zij 
moet kunnen uitleggen welke inrichtingseisen
bestaan, het voorschrift voor de opstelling 
van het jaarverslag OCW redelijk beheersen,
advies kunnen geven hoe vraagstukken van
financieel beleid moeten worden aangepakt,
zich kunnen inleven in lokale problematiek en
daar zo mogelijk een gerichte oplossing voor
kunnen aandragen. Hij zij moet het moment
goed kunnen inschatten dat doorgeleiding van
een vraag of probleem naar het centrale aan-
spreekpunt noodzakelijk is. Daarnaast moet
de ambassadeur aspecten van EFJ zodanig
beheersen dat hij de meest voorkomende 
vragen kan beantwoorden. Daar staat tegen-
over dat de ambassadeur een voortrekkersrol
kan spelen bij de eigen organisatie en deze
nadrukkelijk op de kaart kan zetten. 

Dus: hebt u vragen bij de voorbereiding op 
of invoering van het jaarverslag? Dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met een
ambassadeur bij u in de buurt.
Als u een presentatie van een ambassadeur

wilt, of een workshop, dan kunt u terecht 
bij de coördinator, telefoon 0348-405204 of 
e-mail ambassadeursjaarverslag@vosabb.nl. 
Al uw vragen over het Elektronisch Financieel
Jaarverslag (EFJ) kunt u per e-mail stellen bij
EFJPO@cfi.nl.
De ambassadeurs staan hieronder vermeld. 
Zij zijn ook te vinden (met pasfoto) op de 
website van www.lumpsumpo.nl bij Jaar-
verslag door in die informatie ‘Aan ambassa-
deurs’ aan te klikken. 

Groningen

Stadskanaal, J. Duit
tel: 0599 - 696397 / 06 - 54712924
e-mail: jj.duit@rboo.picto.nl

Vlagtwedde, L. Faber
tel: 0599 - 320292/220
e-mail: lfaber@vlagtwedde.nl of
l.faber@12move.nl

Friesland

Oosterwolde, S. Saakstra
tel: 0516 - 425054
e-mail: s.saakstra@stafbureau.nl

Surhuizum, A. Dam
tel: 0512 - 351900
e-mail: info@johlooijengaskoalle-pcbo.nl

Drenthe

Emmen, H. Meuzelaar
tel: 0591 - 390574
e-mail: meuzelaar@wxs.nl

Rouveen, G. van Tol
tel: 0522 - 291355
e-mail: tol@triangel-rouveen.nl

Overijssel

Zwolle, W. Lengkeek
tel: 038 - 4270475 / 06 - 21872167
e-mail: ijsselronde@ijsselronde.nl

Enschede, H.J. Slot
tel: 053 - 4803600 / 06 - 51152658
e-mail: hjslot@vcpoct.nl

Flevoland

Dronten, E. Borghouts
tel: 0341 - 493233 / 06 - 13223818
e-mail: erikborghouts@hetnet.nl

Gelderland

Nijmegen, W.A. Crum
tel: 06 - 54737110
e-mail: wimcrum@zonnet.nl

Arnhem, C.J. Slok
tel: 026 - 3530830 / 06 - 13463678
e-mail: cjslok@corslok.nl

Utrecht

Woerden, H.M. de Vink
tel: 0348 - 432334
e-mail: h.devink@spco.nl

Utrecht, M.L.J. Eijkemans
tel: 030 - 2652640 / 06 - 53107133
e-mail: marcel.eijkemans@home.nl

Zeist, N.B. Lamphen
tel: 030 - 6939464
e-mail: nb.lamphen@wxs.nl

Noord-Holland

Purmerend, W.J. Otter
tel: 0299 - 435595
e-mail: wim.otter@tele2.nl of
w.j.otter@purmerend.nl

Bovenkarspel, H. van Vliet
tel: 0228 - 523982
e-mail: jam.vanvliet@quicknet.nl

Amsterdam, E. de Joode
tel: 020 - 6239900
e-mail: edejoode@freeler.nl

Zuid-Holland

Voorhout, B.K.M. van Rooij
tel: 0251 - 288368 / 06 - 53362687
e-mail: b.van.rooij@heliomare.nl
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Maasdijk, A.J. van Zanten
tel: 010 - 5914605 / 06 - 18265285
e-mail: ichthus@bart.nl

Zoetermeer, R. Petersen
tel: 06 - 51004948
e-mail: r.petersen@hetnet.nl

Den Haag, B. Tukker
tel: 070 - 3118794
e-mail: btukker@bestuur.scoh.nl

Rotterdam, L.J. Schippers
tel: 0187 - 499000
e-mail: schippers@havenhoofd.nl

Zeeland

Vlissingen, A. Menger
tel: 0118 - 487287
e-mail: menger@zeelandnet.nl

Terneuzen, G. Langeraert
tel: 0115 - 649561
e-mail: langeraert@zeelandnet.nl

Noord-Brabant

Klundert, C.M. van der Slikke
tel: 0168 - 404502
e-mail: spco@xs4all.nl

St. Michielsgestel, A. van der Staak,
tel: 06 - 25088838
e-mail: a.vanderstaak@home.nl

Limburg

Venray, J.L. Hendriks
tel: 0478 - 516215
e-mail: j.hendriks@spovenray.nl

Voerendaal, G.W.M. Zelissen
tel: 045 - 5754387
e-mail: f.zelissen@planet.nl

Algemeen inzetbaar

J. Kooij
tel.: 030 - 2361010
e-mail: j.kooij@avs.nl
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AFDELING 11
VERSLAGLEGGING EN 
INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 171. Jaarverslag
1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks een jaar-
verslag over het voorafgaande kalenderjaar
vast. Op deze jaarverslaggeving is Boek 2,
titel 9, van het Burgerlijk Wetboek, met uit-
zondering van de afdelingen 1, 11 en 12, van
overeenkomstige toepassing voor zover bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur
niet anders is bepaald. Het jaarverslag bestaat
tenminste uit de volgende onderdelen:
a. een bestuursverslag als bedoeld in artikel
391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
b. een jaarrekening als bedoeld in artikel 361
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met
daarbij ingevolge het derde lid vast te stellen
bijlagen,
c. overige gegevens als bedoeld in artikel 392
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald welke onderdelen het jaar-
verslag tevens dient te bevatten, dan wel
welke onderdelen komen te vervallen.

3. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kan een nadere invulling worden
gegeven aan de onderdelen, bedoeld in het
eerste en tweede lid, en kunnen nadere voor-
schriften worden gegeven over:
a. de indeling en de wijze van ordening van de
gegevens per onderdeel van het jaarverslag,
b. de wijze en het tijdstip waarop de des-
betreffende onderdelen beschikbaar gesteld
worden,
c. de elektronische verzending van het cijfer-
matige deel uit de jaarrekening, en
d. de grondslagen voor de jaarrekening.

4. De beschikbaarstelling van de gegevens,
bedoeld in het derde lid, onder b, gaat verge-
zeld van een verklaring omtrent de getrouw-
heid en rechtmatigheid, afgegeven door een
door het bevoegd gezag aangewezen accoun-
tant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de aan-
wijzing van de accountant bedingt het
bevoegd gezag dat de controle overeenkom-
stig een door Onze minister vast te stellen
controleprotocol plaatsvindt en dat aan Onze
minister op diens verzoek inzicht wordt gebo-
den in de controlerapporten van de accoun-
tant.

Artikel 172. Informatie over 
bekostiging
1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat
het ten behoeve van Onze minister beschikt
over geordende gegevens die van belang zijn
voor de berekening van de hoogte van de
bekostiging, alsmede over een verklaring over
de juistheid van de bekostigingsgegevens,
afgegeven door een door het bevoegd gezag
aangewezen accountant als bedoeld in artikel
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere voorschriften worden
gegeven omtrent de definiëring, de wijze van
ordening en de beschikbaarstelling van de
gegevens, bedoeld in het eerste lid.

3. Het bevoegd gezag bewaart de gegevens,
bedoeld in het eerste lid, en de desbetreffende
boeken en bescheiden gedurende een periode
van zeven jaren.

Artikel 173. Beleidsinhoudelijke 
informatie
1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat
het beschikt over geordende gegevens ten
behoeve van het door Onze minister te voeren
beleid met betrekking tot het onderwijs,
bedoeld in deze wet, en verleent desgevraagd
medewerking aan door of namens Onze
minister uit te voeren onderzoek dat geheel of
mede op deze gegevens is gebaseerd.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere voorschriften worden
gegeven omtrent de definiëring, de wijze van
ordening en de beschikbaarstelling van de
gegevens, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 174. Reikwijdte voorschriften
De voorschriften, bedoeld in artikel 171, derde
lid, artikel 172, tweede lid, en artikel 173,
tweede lid, hebben geen betrekking op het
persoonsgebonden nummer van een leerling
of op de andere gegevens, bedoeld in artikel
178a, tweede lid.

Artikel 175. Onderzoek vanwege 
de minister
1. De accountant die door Onze minister is
belast met het onderzoek van de controlerap-
porten, bedoeld in artikel 171, vierde lid, en
met het onderzoek van de juistheid van de
bekostigingsgegevens, bedoeld in artikel 172,
heeft met het oog op het verrichten van dat

onderzoek toegang tot de plaats waar de des-
betreffende boeken en bescheiden worden
bewaard. Aan de accountant wordt desge-
vraagd inzage in de boeken en bescheiden
gegeven en worden alle inlichtingen verstrekt
die deze voor de uitvoering van zijn taak nodig
oordeelt.

2. Onze minister kan naast het accountants-
onderzoek, bedoeld in het eerste lid, een
onderzoek instellen of doen instellen naar de
rechtmatigheid van het beheer op grond van
de ter beschikking gestelde controlerappor-
ten, bedoeld in artikel 171, vierde lid, en de
bekostigingsgegevens, bedoeld in artikel 172.
Het bevoegd gezag verstrekt aan degene die
door Onze minister met het onderzoek is
belast, alle inlichtingen die deze voor de uit-
voering van zijn taak nodig oordeelt en geeft
desgevraagd inzage in de boeken en beschei-
den.

De betreffende artikelen in de WEC, afdeling
10, artikelen 157 tot en met 161, zijn analoog.
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Bijlage 1  WPO artikel 171 tot en met 175


