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Bedrijfsvoering centraal op netwerkconferentie
Het thema ‘bedrijfsvoering’ stond 
centraal op de landelijke netwerkcon-
ferentie financieel management van 
VOS/ABB, die half april werd gehou-
den.

’s Ochtends bracht adviseur Bé Keizer de 

circa honderd deelnemers op de hoogte 

van recente ontwikkelingen in onder andere 

de gewichtenregeling, de nieuwe GPL’s, de 

hoogte van de werkgeverslasten, het BAPO-

gebruik en het Vervangingsfonds.

Hot item was de brief over de Londo-ver-

goeding van staatssecretaris Dijksma. ‘On-

derzoek heeft vorig jaar aangetoond dat die 

vergoeding te laag is’, aldus Keizer. ‘Dijksma 

schuift de kwestie door naar de derde 

dinsdag in september, maar schrijft nu dat 

ze dan ook wil kijken naar de vermogens-

positie van schoolbesturen. Haar impliciete 

boodschap is: als scholen teveel reserves 

hebben komt er geen extra geld voor zaken 

als onderhoud, schoonmaak, energie en 

leermiddelen. Dat is heel kwalijk, want in de 

wet staat dat daar gewoon een dekkende 

vergoeding tegenover moet staan. Ik roep 

alle aanwezigen op om hier de politiek mee 

lastig te vallen.’

In de middag-workshops ging Floris Koster 

van het bureau Pro Mereor in op de Euro-

pese aanbesteding. Veel schoolbesturen 

beschouwen de aanbestedingsregels nog 

steeds als een veelkoppig monster, en 

laten massaal na ze toe te passen. ‘Maar 

openbare aanbesteding is echt verplicht’, 

stelt Koster. ‘Als je het nalaat, loop je kans 

dat aanbieders van goederen of diensten 

die buiten de aanbesteding zijn gehouden, 

naar de rechter stappen om een openbare 

procedure af te dwingen. Dat gebeurt de 

laatste tijd steeds vaker.’

Scholen laten volgens Koster ook kansen 

onbenut om het geld van de belastingbe-

taler zo efficiënt mogelijk te besteden. ‘Met 

professioneel aanbesteden kan veel geld 

bespaard worden.’ (Meer informatie: www.

vos/abb.nl, dossier bedrijfsvoering)

Voormalig registeraccountant Henk Rüger 

hield de aanwezigen voor dat een accoun-

tant leuk is. ‘Scholen moeten ontzettend 

wennen aan accountants, maar een accoun-

tant kan veel voor je school betekenen. Ze-

ker in het lumpsum-tijdperk. Hij kan bijvoor-

beeld de jaarrekening met je doornemen en 

adviezen geven over de eventuele financiële 

risico’s die je organisatie loopt. Of over de 

manier waarop de financiële administratie 

het beste kan worden ingericht.’ Zijn advies 

is dan ook: ‘Bouw een goede relatie met je 

accountant op, en ga met elkaar in gesprek. 

Als je hem alleen gebruikt voor de accor-

dering van de jaarrekening, doe je jezelf als 

school echt tekort.’

Adviseur Geke Lexmond van VOS/ABB 

Bé Keizer: ‘Brief van staatssecretaris Dijksma 
is kwalijk’



Bedrijfsvoering centraal op netwerkconferentie
ging in op de financiële onderbouwing van 

beleidsplannen. ‘Plannen maken is heel be-

langrijk, maar ze moeten wel worden voor-

zien van een goede meerjarige financiële 

onderbouwing. En daar ontbreekt het nog 

wel eens aan. Het draait er bijvoorbeeld niet 

alleen om hoe duur een nascholingscursus 

is: het vrijroosteren van de mensen die hem 

moeten volgen is vaak veel duurder.’

Gertjan van Midden, adviseur van VOS/

ABB, bekeek het huisvestingsbeleid van 

scholen uit het oogpunt van de bedrijfsvoe-

ring. ‘Huisvesting is in belangrijke mate een 

vraagstuk van de beheersing van kosten. En 

gemeenten en schoolbesturen hebben op 

dat gebied bijvoorbeeld verschillende belan-

gen. Voor de gemeente is het belangrijk het 

gebouw zo voordelig mogelijk te realiseren, 

terwijl de school dan te maken krijgt met 

hoge exploitatielasten. Goedkoop hout vergt 

veel schilderwerk.’

Verder kan een bestuur soms veel geld 

besparen door op bovenschools niveau on-

derhoudscontracten af te sluiten. Van Mid-

den: ‘Dat is doorgaans goedkoper dan dat 

elke schooldirecteur zelf een schilder belt.’ 

Ook op het gebied van energiebesparing 

valt veel te winnen. ‘In klassen zijn soms 

het licht en de verwarming aan en staat er 

een raam open voor de frisse lucht, terwijl 

iedereen al naar huis is. Op dat gedrag kan 

je sturen. Je kunt energiebesparing bijvoor-

beeld belonen door de school een deel van 

die besparing te laten houden en het geld 

niet op bovenschools niveau te houden.’

Cees de Geest, financieel beleidsmedewer-

ker van het ministerie van OCW, nam de 

BTW-regels onder de loep. ‘Scholen denken 

vaak niets met BTW te maken te hebben, 

maar zodra je iets doet wat niet specifiek 

met onderwijs te maken heeft komt die 

BTW toch om de hoek kijken. Bijvoorbeeld 

bij de detachering van personeel. Als je 

een docent verplaatst van het ene bestuur 

naar het andere, is dat formeel ‘inhuren van 

personeel’ en moet daar BTW over worden 

betaald. Dat overvalt scholen vaak – die 

moeten dan opeens nog ergens 19 procent 

BTW vandaan zien te halen.’

Rob Petersen, bovenschools directeur 

Stichting OPO Zuid-Kennemerland, ging 

samen met adviseur Reinier Goedhart van 

VOS/ABB tenslotte in op de ‘levende begro-

ting’. ‘Een begroting is slechts geld: het gaat 

uiteindelijk om het beleid. En dat was in het 

basisonderwijs altijd voor de korte termijn, 

want de scholen kregen geld en dat moest 

op.’ Met de invoering van de lumpsum-

bekostiging kunnen scholen echter gaan 

sturen en beleid voor de lange termijn gaan 

opstellen Petersen: ‘Je kunt aangeven waar 

je naar toe wilt met je onderwijs. Een grotere 

kans kan je als school niet krijgen. En als 

je die kans nu niet pakt, de komende jaren, 

doet een ander dat. Dan wordt jouw beleid 

dus voortaan bovenschools opgesteld. Wil 

je dat?’

Rob Voorwinden
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Netwerken levert meerwaarde op

Friese controllers profiteren van elkaar
In Friesland bestaat een hecht 
netwerk van financieel beleidsmede-
werkers. ‘Wij kunnen nu samen een 
vuist maken.’

Hoe kunnen we de administratie inrichten 

om te voldoen aan de EFJ-voorschriften? 

Volgens welke procedure stellen we de 

jaarverslagen op, en hoe kunnen we één 

vuist maken naar onze administratie-

kantoren? Dat zijn enkele vragen die de 

afgelopen tijd aan de orde kwamen in het 

regionale netwerk van Friese financiële 

beleidsmedewerkers.

Het Friese openbare onderwijs had al een 

directeuren-netwerk. ‘En wij kregen als 

beleidsmedewerkers regelmatig zaken te-

ruggekoppeld die er in dat netwerk aan de 

orde kwamen’, vertelt Rein Brandsma van 

het openbaar onderwijs in de gemeente 

Skarsterlân. ‘Toen heb ik zelf ook maar 

eens contact gezocht met een financiële 

beleidsmedewerker op een andere school, 

en dat is uitgedijd tot een netwerk.’

Het netwerk staat open voor controllers 

van alle twintig openbare schoolbesturen 

in Friesland. Er is inmiddels een harde kern 

ontstaan van zo’n acht deelnemers, die 

vier tot vijf keer per jaar bij elkaar komen. 

‘Wij profiteren van elkaar’, zegt Brandsma. 

‘Eén van de schoolbesturen heeft bijvoor-

beeld meegedaan aan de pilot voor de 

invoering van de lumpsum. Hun controller 

heeft de opgedane kennis ingebracht in 

ons netwerk. Verder hebben we bijvoor-

beeld formats opgesteld voor het jaarver-

slag, of vertellen we wat we zelf weer in 

andere netwerken hebben opgevangen 

– bijvoorbeeld bij VOS/ABB.’

Sommige netwerkers ontwikkelen ook een 

eigen specialisme. Zo is  Marjan de Boer-

Tjassing, beleidsmedewerker huisvesting 

van de stichting Triënte in Oosterwolde, de 

laatste tijd veel bezig met brede scho-

len. ‘Daar krijg ik dus nu van anderen 

veel vragen over. Je kunt veel van elkaar 

opsteken.’

De deelnemers aan het netwerk ontwikke-

len nu zelfs een model waarmee ze elkaar 

als deskundigen kunnen inhuren, gewoon 

tegen betaling. Bijvoorbeeld om een ander 

een analyse te laten opstellen van de 

huisvestings-situatie. De Boer-Tjassing: 

‘Huisvesting is toch vaak een onderge-

schoven kindje in het openbaar onderwijs. 

Dan is het handig als een of twee mensen 

in het netwerk zich daarin hebben gespe-

cialiseerd, en weten hoe bij de gemeenten 

de hazen lopen.’

Een voordeel van de Friese samenwerking 

is ook dat deze scholen erg veel gemeen 

hebben. De Boer-Tjassing: ‘Zwarte scholen 

hebben we hier niet zo, maar wel veel 

dorpsscholen met heel eigen problema-

tiek. En onze leraren beginnen bijvoorbeeld 

veel jonger met hun vak dan in de rest 

van het land, waardoor ze eerder op een 

hoger loonpeil zitten. Ons personeel is dus 

gemiddeld duurder. Het is goed om met 

een sparring-partner aan tafel te zitten die 

dezelfde problemen heeft.’

Een ander voordeel van het netwerk is dat 

Brandsma: ‘Netwerken is halen én brengen’
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de scholen die op dezelfde wijze door ad-

ministratiekantoren bediend willen worden, 

nu een gezamenlijke vuist kunnen maken, 

vindt Johan Leistra, controller bij Proloog 

in Leeuwarden. ‘Wij willen bijvoorbeeld de 

gegevens zelf gaan invoeren in het finan-

ciële pakket en het personeelspakket. Dat 

voorkomt communicatiestoornissen. Als 

andere besturen die wens óók op tafel leg-

gen, staan we sterker om dit voor elkaar te 

krijgen. Het eindplaatje is misschien zelfs 

wel dat we gezamenlijk voor één admini-

stratiekantoor kiezen.’

Leistra werkt inmiddels ook samen met 

een school in Noord-Holland, waarvan hij 

de controller ontmoette op een bijeen-

komst van VOS/ABB. ‘Die school maakt 

gebruik van hetzelfde administratiekan-

toor als wij, en wij hebben nu samen een 

programma van eisen ontwikkeld en bij 

dat bureau neergelegd. Zo blijkt maar weer 

eens hoe belangrijk netwerken zijn.’

Het is wel noodzakelijk om je in zo’n 

netwerk open te stellen voor anderen, zegt 

Leistra. ‘Sommige besturen denken defen-

sief: dít is onze manier van administratie 

voeren en dat willen we vooral zo houden. 

Maar als je openstaat voor elkaar en verder 

kijkt dan je eigen administratie, kom je veel 

verder. Want de problemen worden steeds 

complexer, en als kleine school kun je niet 

meer alles zelf bedenken. Je kunt beter 

gaan samenwerken.’

Een netwerk is ook heel gezellig, vindt De 

Boer-Tjassing. ‘Het geeft ook een stukje 

saamhorigheid, het idee dat je niet alleen 

staat in het land der blinden. En het is heel 

goed om af en toe ook eens met de voeten 

op tafel met elkaar te praten – dan hoor 

je nog eens wat. Dat gebeurt nog veel te 

weinig in het onderwijs.’

‘Als je iets aan een netwerk wilt hebben 

moet je wel halen én brengen’, waarschuwt 

Brandsma. ‘Het is niet binnenkomen, gaan 

zitten en maar zien wat er gebeurt. Want 

dan leer je weinig en draag je weinig bij. 

Je moet de bijeenkomsten voorbereiden, 

de stukken lezen en je vragen op papier 

zetten. Dat is een investering, maar die 

verdien je dubbel en dwars terug. Want 

andere collega-besturen hebben soms het 

wiel al uitgevonden, dus daar kan jij van 

profiteren. En een andere keer profiteren zij 

weer van jou.’

Rob Voorwinden

Leistra: ‘Als kleine school kun je niet alles 
zelf bedenken’

De Boer: ‘Dorpsscholen hebben een eigen 
problematiek’
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Een goed financieel jaarverslag is een 
waardevol document in het kader van 
de interne aansturing van de organi-
satie.

Voor 1 juli van dit jaar moeten schoolbe-

sturen in het primair onderwijs voor het 

eerst een financieel jaarverslag aanleveren 

bij het CFI, conform het OCW- voor-

schrift jaarverslaggeving voor het Primair 

Onderwijs. Dat dit veel meer werk met zich 

meebengt dan de oude manier van ver-

antwoording via de Aanvraag Vaststelling 

Rijksvergoeding (AVR), hebben de meeste 

schoolbesturen aan den lijve ondervonden.

Het financiële jaarverslag dient in de eerste 

plaats als verantwoording van een bestuur 

richting het ministerie van OCW (verticale 

verantwoording) en  zijn “stakeholders” 

(horizontale verantwoording). Een goed 

jaarverslag is echter ook een waardevol 

document in het kader van de interne 

aansturing van de organisatie.

De schematische opbouw van het jaarver-

slag vindt u op pagina 7.

Het financieel jaarverslag bestaat uit een 

tweetal onderdelen: de jaarrekening en het 

bestuursverslag.

De jaarrekening is het cijfermatige gedeelte 

en wordt veelal aangeleverd door het 

administratiekantoor (AK). Wanneer het 

schoolbestuur de conceptjaarrekening van 

het AK heeft ontvangen, kan het schoolbe-

stuur beginnen met het schrijven van het 

bestuursverslag. Over welke onderdelen 

verantwoording afgelegd moet worden 

staat ook aangegeven in het OCW- voor-

schrift. Een duidelijk format wordt hierbij 

echter niet gegeven. Dit artikel is daarom 

mede bedoeld om daar wat meer duidelijk-

heid over te geven. Temeer ook daar juist 

het bestuursverslag de kern vormt van de 

verantwoording in het jaarverslag. 

De inhoud van het bestuursverslag

Voor die schoolbesturen die nog bezig 

zijn met het schrijven van hun bestuurs-

verslag en voor die besturen die hun 

bestuursverslag al wel afgerond hebben, 

maar deze nog eens kritisch tegen het 

licht willen houden, zullen in dit artikel de 

twee onderdelen van het bestuursverslag 

worden langsgelopen, te weten: het “Alge-

meen instellingsbeleid” en het “Financieel 

beleid”. Allereerst zal echter kort worden 

stilgestaan bij het onderdeel “Algemene 

informatie” van het financieel jaarverslag, 

waarin het schoolbestuur de lezer in staat 

stelt zich een goed beeld te vormen van de 

schoolorganisatie. 

Bij de behandeling van het bestuursverslag 

is met een schuin oog gekeken naar het 

verslaggevingvoorschrift van het Voortge-

zet Onderwijs en is ook gebruik gemaakt 

van de ervaringen die deze onderwijssec-

tor al heeft opgedaan met het bestuurs-

verslag. Een puntsgewijze format voor een 

bestuursverslag vindt u op www.vosabb.

nl/dossiers/financien/bedrijfsvoering.

Algemene informatie

In het onderdeel “Algemene informatie” 

geeft het schoolbestuur de lezer een beeld 

van de schoolorganisatie op basis van 

de vragen: “wie zijn we, wat doen we en 

hoe doen we dat?” Dit vindt plaats door 

de volgende punten te behandelen: (1) de 

juridische structuur en de organisatiestruc-

tuur, (2)  kernactiviteiten (en organisatie-

doelen) en (�) de belangrijkste kenmerken 

van het gevoerde (financiële) beleid

De juridische structuur en de organisa-

tiestructuur van het schoolbestuur kan 

kort en bondig worden toegelicht door 

allereerst aan te geven welke scholen er 

onder het schoolbestuur vallen (eventueel 

aangevuld met de namen van de schooldi-

recteuren, het aantal leerlingen en het aan-

tal FTE). Vervolgens kan worden ingegaan 

op de wijze waarop de schoolorganisatie 

wordt aangestuurd en welke partijen zijn 

verbonden aan het schoolbestuur. Een 

meer uitvoerige toelichting is vereist wan-

neer de juridische structuur of de organisa-

tiestructuur in het verslagjaar drastisch is 

gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van een 

fusie/samenwerking. Veelal wordt de juri-

dische- en de organisatiestructuur visueel 

ondersteund met een organogram.

Bij de kernactiviteiten (en organisatiedoelen) 

wordt stilgestaan bij: (a) de taakopvatting 

van het schoolbestuur (kernactiviteiten), (b) 

de visie/ missie, (c) de doelstellingen (wat 

betekent de missie concreet voor het dage-

lijks functioneren van de school) en (d) de 

strategie (op welke wijze denkt het bestuur 

de geformuleerde doelstellingen te kunnen 

realiseren) van het schoolbestuur.

Tot slot wordt een korte samenvatting 

gegeven van de belangrijkste (financi-

ele) zaken die in het verslagjaar hebben 

gespeeld.

Niet genoemd, maar wel belangrijk is dat 

hier ook de bereikbaarheidsgegevens van 

het schoolbestuur worden vermeld. Daar-

naast komt het goed over wanneer hier 

aangegeven wordt wie de bestuurs- en 

directieleden zijn, waardoor het glashelder 

wordt wie verantwoording aflegt.

Algemeen instellingsbeleid 

Bij dit eerste onderdeel van het bestuurs-

verslag wordt ingegaan op de belangrijke, 

niet-financiële elementen van het gevoerde 

Het bestuursverslag: 
verantwoording & ‘control’
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beleid in het verslagjaar. Hierbij licht het 

bestuur toe welke besluiten zijn genomen 

en wat de resultaten zijn van het gevoerde 

beleid op het gebied van onder andere 

onderwijskundig beleid, kwaliteitsbeleid, 

personeelsbeleid, huisvesting, communi-

catie met de omgeving. 

Het schoolbestuur geeft dus inzicht in de 

koers die het gevaren heeft, óók wan-

neer de uitvoering minder voorspoedig is 

verlopen. Hiermee kan de lezer van het 

jaarverslag zich een beeld vormen in hoe-

verre de visie/missie, doelen en strategie 

worden gerealiseerd. In het financieel 

jaarverslag van andere onderwijssectoren 

(bijvoorbeeld VO en HBO) wordt op dit ge-

bied in toenemende mate gebruik gemaakt 

van streefwaarden en kengetallen om de 

mate van doelbereiking aan te geven. Een 

schoolbestuur mag echter zelf bepalen 

óf en hoeveel aandacht het wil geven aan 

de verantwoording over het gevoerde 

beleid. Volgens het OCW- voorschrift is dit 

onderdeel namelijk géén verplichting naar 

de overheid. 

Dit doet overigens niets af aan het feit dat 

dit onderdeel van het bestuursverslag met 

name in het kader van de (horizontale) 

verantwoording wel degelijk van groot be-

lang is. Om als lezer van het jaarverslag de 

financiële situatie goed te kunnen beoor-

delen moet hij óók worden meegenomen in 

de wereld “achter de cijfers”. De financiële 

positie waarin het bestuur zich bevindt, 

is immers de uitkomst van het gevoerde 

(onderwijskundige) beleid! 

Financieel beleid

Bij het onderdeel “Financieel beleid” moet 

de lezer zich zowel een beeld kunnen 

vormen van het gevoerde financiële beleid 

en het beheer van de organisatie, als van 

de financiële positie en de consequenties 

daarvan voor de totale schoolorganisatie. 

Kortom, het schoolbestuur wordt geacht 

hier verantwoording af te leggen over het 

gevoerde financiële beleid. 

Dit wordt dus een redelijk financieel verhaal. 

Aan het schoolbestuur de lastige taak om 

hierbij ook rekening te houden met de niet-

financieel onderlegde lezer. Vermijd daarom 

zoveel als mogelijk financieel jargon en licht 

gehanteerde financiële begrippen duidelijk 

toe. Leg één en ander desnoods voor aan 

een niet-financieel onderlegd persoon en 

vraag of hij dit begrijpt. Probeer daarnaast 

een heldere financiële beschouwing te 

schrijven met slechts de belangrijkste 

(financiële) boodschap, zodat de lezer niet 

strandt in de financiële details. Laat tot slot 

duidelijk naar voren komen wat het oordeel 

van u als (vertegenwoordiger van het) 

bestuur is over de huidige (financiële) stand 

van zaken binnen de schoolorganisatie.

Bij de verantwoording over het financiële 

beleid wordt op hoofdlijnen ingegaan op 

de volgende onderwerpen:

1. Analyse van de financiële situatie

In het kader van de verantwoording over 

het financiële beleid moet het bestuur aller-

eerst een analyse geven van de financiële 

positie per balansdatum. Dit doet het 

bestuur doorgaans door gebruik te maken 

van de kengetallen solvabiliteit, rentabili-

teit, liquiditeit en weerstandsvermogen (zie 

ook kernthema bedrijfsvoering; nummer  

1, april 2007). Met behulp van deze kenge-

tallen kan worden vastgesteld in hoeverre 

een schoolbestuur zich in de gewenste 

financiële situatie bevindt. Hiervoor moet 

uiteraard wel vooraf vastgesteld zijn wat 

door het schoolbestuur als “financieel 

gewenst” wordt beschouwd. Wanneer de 

hoogte van deze kengetallen zijn onder-

bouwd en vastgelegd in het financiële 

beleidsplan, kan de financiële situatie 

per balansdatum geconfronteerd worden 

met de gewenste situatie. Significante 

afwijkingen, zowel negatief als positief, 

moeten door het bestuur worden toege-

licht, daarbij aangevend of het aanvul-

lend beleid noodzakelijk acht om aan de 

vastgestelde streefwaarden te voldoen. Bij 

te hoge uitkomsten van de kengetallen zou 
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een schoolbestuur aan kunnen geven zich 

te beraden op forse investeringen in het 

onderwijs.

2.  Gang van zaken gedurende  

het verslagjaar

Om als lezer de jaarrekening goed te kun-

nen interpreteren moet ook het financiële 

resultaat door het schoolbestuur worden 

geanalyseerd én alle relevante ontwikkelin-

gen in dit kader worden toegelicht.

De analyse van het financiële resultaat vindt 

doorgaans plaats door de exploitatiereke-

ning van het verslagjaar af te zetten tegen 

de exploitatiebegroting voor dat verslagjaar. 

Significante afwijkingen vanuit deze analyse 

zullen moeten worden toegelicht. Aanvul-

lend zou deze analyse en toelichting ook 

plaats kunnen vinden door de exploitatie-

rekening van het verslagjaar af te zetten  

tegen de exploitatierekening van het vorig 

verslagjaar. De analyse van het resultaat 

zou kunnen worden afgesloten met een 

toelichting  ten gunste/ laste van welke 

reserve het resultaat wordt gebracht.

Relevante ontwikkelingen en factoren die 

van belang zijn bij de interpretatie van de 

jaarrekening zijn onder andere de investe-

ringen en het financieringsbeleid. Hierbij 

zouden de belangrijkste investeringen in 

het verslagjaar beschreven kunnen worden, 

het totaalbedrag aan investeringen worden 

vermeld, om vervolgens aan te geven hoe 

dit totaalbedrag is gefinancierd. Ook kan 

hierbij worden ingegaan op de invloed van 

ontwikkelingen op het gebied van perso-

neel, het onderwijsaanbod, huisvesting en 

leerlingenaantal op de exploitatie van het 

verslagjaar.

3. Treasuryverslag

Schoolbesturen dienen verantwoording 

af te leggen over hoe zij in het verslagjaar 

invulling hebben gegeven aan hun treasu-

rybeleid, zoals vastgelegd in het treasury-

statuut. Schoolbesturen zijn verplicht een 

treasurystatuut vast te stellen, waarin staat 

aangegeven hoe het invulling geeft aan 

de regeling “Beleggen en belenen door 

instellingen voor onderwijs en onderzoek” 

(Gele Katern 1�a, 2� juli 2001). Ook als het 

bestuur helemaal niet belegt of beleent, is 

het daar toch toe verplicht. De verantwoor-

ding via het treasuryverslag is tweeledig. 

Allereerst wordt een korte schets gegeven 

van het treasurybeleid en de uitvoering hier-

van. Vervolgens moet een overzicht worden 

gegeven van de soorten beleggingen, inclu-

sief de omvang en het resultaat hiervan. 

 

4.  Toekomstige (financiële)  

ontwikkelingen

Bij dit onderdeel worden de toekomstige 

ontwikkelingen genoemd, voor zover die 

de financiële positie van het schoolbe-

stuur in de toekomst kunnen beïnvloe-

den. Wanneer dit het geval is, dienen de 

financiële consequenties van dergelijke 

ontwikkelingen te worden getoond. Hierbij 

valt te denken aan de financiële gevolgen 

van een verwachte forse stijging/ daling 

in het leerlingenaantal of aan op handen 

zijnde veranderingen in de bekostiging. In 

dat laatste geval zouden bijvoorbeeld de 

consequenties van de nieuwe gewichten-

regeling in het primair onderwijs kunnen 

worden aangegeven.

Interne aansturing

In de P&C-cyclus wordt op een systema-

tische manier inhoud gegeven aan het 

proces van richting geven (planning) en 

het op koers houden (control/ beheersen) 

van de organisatie is. Bij de inrichting van 

deze cyclus wordt veelal gebruik gemaakt 

van de principes van de regelkring van 

Deming, namelijk ‘plan – do – check – act’, 

oftewel: plannen, uitvoeren, analyseren en 

bijsturen. 

In het bestuursverslag wordt, zoals uit bo-

venstaande blijkt, op een gestructureerde 

wijze  teruggekeken op het verslagjaar. Er 

wordt een relatie gelegd tussen het vastge-

stelde beleid, de realisatie van dat beleid 

en de financiële consequenties daarvan. 

Hierbij worden zowel de successen ge-

noemd als de verbeterpunten. Ook wordt 

er in het bestuursverslag vooruitgekeken  

door de consequenties van de huidige 

(financiële) situatie én de verwachte  toe-

komstige (financiële) ontwikkelingen te ver-

talen in consequenties voor het toekomstig 

beleid. Daarmee wordt concreet invulling 

gegeven aan de laatste twee fasen uit de 

P&C-cylus.

Waar staan we nu? Wat vinden we daar-

van? Wat zijn de gevolgen hiervan voor 

ons meerjarig beleid? Deze wezenlijke 

vragen in het kader van de interne aan-

sturing van de schoolorganisatie worden 

in een goed bestuursverslag door het 

schoolbestuur systematisch doorgenomen. 

Daarom leent het bestuursverslag zich ook 

uitstekend als start van een strategische 

discussie die met betrokkenen, waaronder 

de (G)MR, moet worden gevoerd.

Reinier Goedhart

Beleidsmedewerker VOS/

ABB
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Balanced scorecard nuttig 
bij planning en control

Een goede balanced scorecard laat 
op enkele A-viertjes zien wat de or-
ganisatie als doel nastreeft en langs 
welke weg ze dit doel wil bereiken. 
De balanced scorecard kan de 
cyclus van planning en control goed 
ondersteunen.

Regelmatig komen we in beleidsplannen 

de verwijzing naar de balanced scorecard 

(BSC) tegen met de opmerking dat het 

te ver voert om de systematiek achter de 

BSC toe te lichten. In de plannen zijn di-

verse aspecten uit de BSC terug te vinden, 

maar de samenhang ertussen en het waar-

om van bepaalde activiteiten ontbreekt. 

Medewerkers, maar ook ‘de omgeving’ zijn 

daardoor niet in staat om nut en noodzaak 

van die activiteiten op waarde te schat-

ten. Dat is jammer, want een goede BSC 

laat vaak op enkele A-viertjes zien wat de 

organisatie als uiteindelijk doel nastreeft en 

langs welke weg ze dit doel wil bereiken. 

Wat is de BCS?

In 1992 introduceerden Robert Kaplan 

en David Norton voor het bedrijfsleven 

de Balanced Scorecard als een systeem 

om prestatie te meten. ”De BSC is een 

systeem waarmee alle aspecten van het 

presteren van een organisatie kunnen 

worden gemeten en beheerst. De score-

card zoekt de balans tussen traditionele 

financiële maatstaven voor succes, zoals 

winst en rentabiliteit van het geïnvesteerd 

vermogen, en niet-financiële maatstaven 

voor de factoren die bepalend zijn voor 

het toekomstig financieel presteren. De 

BSC meet het presteren van de organisatie 

vanuit vier verschillende, maar met elkaar 

verbonden perspectieven die gebaseerd 

zijn op de visie, strategie en doelstellingen 

van de organisatie.” 

Ook voor onderwijsorganisaties is de 

Balanced Scorecard een prima manage-

mentinstrument waarmee de missie en de 

strategie van de organisatie omgezet kan 

worden in concrete, meetbare indicatoren. 

De BSC is:

1. een instrument om de belangrijkste 

doelen van de organisatie constant te 

kunnen monitoren en waar nodig bij te 

sturen. 
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2. een sturingsinstrument, waarmee je met 

de medewerkers in gesprek gaat;

�. een instrument om te kunnen commu-

niceren met personeel, ouders, bestuur, 

inspectie en andere betrokkenen;

�. tenslotte een instrument voor zelfevalu-

atie. 

Bij de inrichting van de P&C-cyclus wordt 

veelal gebruik gemaakt van de principes 

van de regelkring van Deming, namelijk 

‘plan – do – check – act’ oftewel: plannen, 

uitvoeren, analyseren en bijsturen. 

De vier punten geven al aan dat de BSC 

gebruikt kan worden in de PDCA-cyclus, 

omdat hij een nadrukkelijke rol speelt bij 

de check. 

Centraal staan de visie, missie en strategie 

van de organisatie. Deze worden concreet 

gemaakt in vier perspectieven. 

- Financieel perspectief. Is het financiële 

beleid gericht op de groei en de toekomst 

van de organisatie?

- Klantperspectief. Zijn de leerlingen, 

ouders en andere betrokkenen tevreden 

over wat de school te bieden heeft? Hoe 

is de inspraak geregeld?

- Intern perspectief. Welke processen 

moeten leiden tot klanttevredenheid? 

Hoe zijn onze examenresultaten? Hoe is 

de uitstroom naar het vervolgonderwijs? 

Hoe is de communicatie intern en extern 

geregeld?

- Leer- en groeiperspectief. Waarin moet 

de organisatie uitblinken om haar positie 

te blijven houden? Hoe staat het met de 

deskundigheid van de medewerkers? Wil-

len ze blijven verbeteren en vernieuwen? 

Veel non-profitorganisaties hebben een 

vijfde perspectief aan de BSC toegevoegd.

- Maatschappelijk perspectief. Hiermee 

wordt gedoeld op die aspecten die – los 

van de waardering van klanten voor 

de organisatie – betrekking hebben op 

de maatschappelijke betekenis van de 

organisatie. Hierbij valt te denken aan 

het beschikbaar stellen van de schoolge-

bouwen voor buurtactiviteiten of voor het 

realiseren van de naschoolse opvang van 

leerlingen.

Schematisch kan het als volgt voorgesteld 

worden. Het maatschappelijk perspectief 

wordt buiten beschouwing gelaten omdat 

het niet direct van invloed is op de overige 

vier perspectieven.  

Werken met de Balanced Scorecard

Bij de BSC gaat het dan om de onderlinge 

samenhang tussen de vijf perspectieven 

in relatie met de visie en de strategie. 

Directie en management richten zich op 

deze vijf perspectieven en stellen voor 

elk perspectief afzonderlijke doeleinden 

vast om de organisatie professioneel te 

leiden op weg naar een blijvend succes-

volle toekomst. De doeleinden moeten zo 

nauwkeurig mogelijk beschreven worden 

waarbij ook de middelen en het gewenste 

resultaat worden genoemd. Op de BSC 

zelf is de kern van het doel weergegeven, 

de beschrijving ervan kan echter een hele 

paragraaf in beslag nemen. Hoe nauw-

keuriger het doel omschreven is, des te 

gemakkelijker kan het resultaat beoordeeld 

worden. De doeleinden worden vervolgens 

vertaald in indicatoren. De indicatoren 

bepalen hoe succes in het realiseren van 

het doel wordt vastgesteld. Indicatoren 

maken zaken specifiek en verminderen 

de dubbelzinnigheid die inherent is aan 

formuleringen. Voor de indicatoren worden 

normen vastgesteld die uitgedrukt kunnen 

worden in grenswaarden en streefwaarden. 

De grenswaarden zijn uitersten waarbinnen 

de resultaten moeten liggen. Worden de 

grenswaarden overschreven, dan moet het 

management krachtig ingrijpen. 

De streefwaarde stelt een gewenst presta-

Klantperspectief

Hoe zien onze
klanten ons?

Financieel perspectief

Hoe doen we het
financieel?

Leer- en groei perspectief

Zijn we in staat constant te
vernieuwen?

Intern perspectief

Kunnen onze processen
meerwaarde toevoegen?

Visie
Missie
Strategie
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tieniveau of verbeteringspercentage vast 

voor de indicator. Bereikt de organisatie 

de streefwaarde, dan is dat de beste pres-

tatie. Zie voor een toelichting het schema 

op pagina 12.

Het management komt vervolgens met 

initiatieven, korte termijn-programma’s en 

actieplannen, die de organisatie helpen 

om de streefwaarden te realiseren. Blijkt 

dat de programma’s onvoldoende werken, 

dan moeten verbeteringstrajecten ingezet 

worden of de doelen, en misschien zelfs 

de strategie, moeten bijgesteld worden. 

Daarmee is de cirkel rond.

De BSC is in eerste instantie een instru-

ment voor het management. Ze gebruiken 

de indicatoren om te kunnen zien hoe 

de organisatie ervoor staat. Waar nodig 

moeten ze dus ingrijpen of bijsturen. De 

hele organisatie en de klanten (ouders 

en leerlingen) zijn echter betrokken bij dit 

instrument. Goed leiderschap betekent 

dus medewerkers op de hoogte brengen 

van de inhoud van de visie en missie van 

de organisatie en alle onduidelijkheden 

hieromtrent wegnemen, maar ook ervoor 

zorgen dat iedereen zich erbij betrokken 

voelt. 

Voorbeeld 1:

De strategische maatregelen van het bo-

venschools management worden vertaald 

naar schoolniveau, zodat de schoolleiders 

en hun teams kunnen zien wat van hen 

vereist wordt om uitstekende prestaties te 

bereiken.

Voorbeeld 2:

Middels een tweejaarlijkse tevredens-

heidsenquête geven ouders hun mening 

over allerlei zaken op school. De uitslag 

wordt vertaald naar een indicator op de 

BSC. Wellicht is ingrijpen nodig.Tijdens 

ouderavonden zijn de resultaten bespreek-

baar en laat het management zien hoe de 

school het doet ten opzichte van andere 

scholen in het land of binnen de eigen 

organisatie. 

Alvorens we ingaan op de vijf afzonderlijke 

perspectieven eerst nog twee voorbeelden 

waaruit blijkt dat ze steeds met elkaar 

verband houden en dat je ze kunt weer-

gegeven in een keten van oorzaak- en 

gevolgreacties. 

a. De organisatie heeft een hoog ziektever-

zuim (intern perspectief). Dit kan leiden 

tot een vermindering van de kwaliteit van 

het onderwijs, wat weer leidt tot klachten 

van ouders met mogelijke daling van het 

aantal leerlingen (klantperspectief) en 

vermindering van de inkomsten (finan-

cieel perspectief) waardoor uiteindelijk 

het hoofddoel continuïteit in gevaar 

komt. Een doel kan dus zijn: terugdrin-

gen van het ziekteverzuim waarbij de 

streefwaarde op �% is vastgesteld en de 

grenswaarde op �%. (Een ondergrens 

vaststellen hoeft in dit geval niet.) De 

organisatie beschrijft vervolgens hoe het 

doel gehaald moet worden en welke mid-

delen daarvoor gebruikt kunnen worden. 

In deze beschrijving moet ook nadruk-

kelijk meegenomen worden hoe gemeten 

wordt of de klachten afnemen en of de 

daling van het aantal leerlingen stopt. 

b. Een schoolbestuur heeft als een van de 

strategiedoelen gekozen voor vergroten 

van het marktaandeel (strategie). Het 

leerlingenaantal loopt echter terug en 

het marktaandeel daalt (financieel en 

klantperspectief). Dit zou kunnen komen 

omdat de organisatie onvoldoende 

inspeelt op de signalen die medewerkers 

afgeven (intern perspectief) of omdat 

de organisatie te weinig investeert in de 

medewerkers (leer- en groeiperspectief).

Een doel is hier bijvoorbeeld: over uiter-

lijk 1 jaar is voor alle medewerkers een 

bekwaamheidsdossier aangelegd. De 

streefwaarde vaststellen en vervolgens 

meten of de streefwaarde gehaald is, 

is vrij eenvoudig. Maar als het doel niet 

duidelijker omschreven wordt, als niet 

beschreven wordt aan welke bekwaam-

heidseisen medewerkers minimaal moe-

ten voldoen en hoe medewerkers eraan 

kunnen voldoen, als niet beschreven 

wordt hoe vervolgens gemeten wordt of 

de kwaliteit van de organisatie toeneemt 

waardoor meer ouders kiezen voor deze 

school, dan zal het strategiedoel van 

vergroten van marktaandeel een loos 

doel zijn. 

1. Het financiële perspectief

In onderwijsorganisaties is in tegenstelling 

tot het bedrijfsleven ‘winst’ niet het ultieme 

doel. Het gaat om de continuïteit van de 

organisatie en kwaliteit van het onderwijs. 

Onderwijsorganisaties kunnen ook niet al-

leen aan de hand van hun financieel preste-

ren gemeten worden. Zij moeten natuurlijk 

hun uitgaven controleren en werken binnen 

de financiële grenzen, maar het succes 
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moet worden gemeten aan de hand van 

hun effectiviteit in het leveren van diensten. 

Natuurlijk zijn er financiële prestatie-indica-

toren op te stellen. Een indicator is bijvoor-

beeld uitputting van het budget. Eventuele 

afwijkingen moeten in de gaten worden ge-

houden. Ook liquiditeit en rentabiliteit zijn 

prestatie-indicatoren. Toen lumpsum nog 

niet was ingevoerd, hadden organisaties 

de instelling: de fre’s moeten op, anders 

vloeien ze terug naar het Rijk. Door de in-

voering van lumpsum moet de organisatie 

meer gericht zijn op de toekomst en kan 

het mogelijk zijn dat een positief resultaat 

nodig is voor het opbouwen van een buffer.  

2. Het klantperspectief

In elke organisatie gaat het om de klanten, 

in het onderwijs om de leerlingen en hun 

ouders.  

Wat mogen onze leerlingen en hun ouders 

van ons verwachten? Met name het 

voldoen aan deze verwachtingen kan voor 

opschudding zorgen. Indien het onderwijs 

in technisch opzicht volkomen aan alle ei-

sen voldoet, kan het tóch zijn dat de klant 

andere verwachtingen heeft gekoesterd. 

Zijn verwachtingen worden onder meer 

ingegeven door wat gebruikelijk is, wat an-

dere scholen in de omgeving doen en door 

wat de school belooft of suggereert. Een 

school heeft doorgaans weinig invloed op 

In onderstaand schema zijn voor de vijf perspectieven mogelijke indicatoren gegeven met maatstaf en 

voorbeelden voor streef- of grenswaarde. Tevens is aangegeven hoe vaak per jaar gemeten kan worden.

Perspectief Prestatie-indicator  Maatstaf  Streef (1)- of  Frequentie    

       grenswaarden (2)  per jaar

Financieel - budget-overschrijding percentage (1) 0%   12

       (2) <x% overschrijding

  - liquiditeit  ----  (1) 1,5   12

       (2) 1,2 < x < 2

  - weerstandsvermogen percentage (1) 7,�%   1

       (2) �% < x < 1�%

Klant  - klachten van ouders aantal per jaar (1) 0   1

       (2) < 10

  - de school programmeert  uren per jaar (1) 10�0 uur per jaar �

     voldoende onderwijstijd     

     onderbouw    (1) < 10�0 uur per jaar

Intern  - ziekteverzuim  percentage (1) �%   �

       (2) < 7

  - POP-gesprekken  Aantal jaar (1) 2   1

       (2) < 2

Leer- en groei - cursussen/opleidingen Uren/jaar  (1) 7� uur   1

     leerkrachten    (2) < �0 uur

Maatschappelijk - schoolgebouw ter Aantal/jaar (1) �   1

     beschikking gesteld

     voor buurtactiviteiten
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de markt, maar wel alle middelen om zich 

te richten op het achterhalen van en invul-

ling geven aan de behoeften van de klant. 

Een prestatie-indicator kan dan tevreden-

heid van de klant zijn die gemeten wordt 

aan de hand van een tevredenheidsonder-

zoek. Een andere indicator is het aantal 

klachten of vragen van ouders dat binnen-

komt bij de organisatie. Een derde indica-

tor is het aantal mutaties van leerlingen die 

in een bepaalde periode in- of uitstromen, 

waarbij het dan gaat om de reden van in- 

of uitstromen.  

 

3. Het interne perspectief

Het interne perspectief van een BSC laat 

de cruciale processen zien waarin de orga-

nisatie moet uitblinken om doelstellingen te 

realiseren en te verbeteren. Het personeel 

is één van de belangrijkste middelen van 

de organisatie. Zonder kwalitatief goed 

personeel en zonder betrokkenheid van dit 

personeel is het geven van goed onderwijs 

niet mogelijk. Prestatie-indicatoren zijn 

bijvoorbeeld het aantal POP- en functi-

oneringsgesprekken dat gevoerd wordt, 

het ziekteverzuim, in- en uitstroom van 

medewerkers en het inspectierapport. 

Ook de inrichting van de administratieve 

organisatie en daarmee de planning en 

control vallen onder dit perspectief. Een 

prestatie-indicator is dan of de beschreven 

procedures ook daadwerkelijk uitgevoerd 

worden.   

4. Het leer- en groeiperspectief

Het vierde onderdeel van de BSC gaat 

over het leer- en groeiperspectief. Hoe 

verbetert de organisatie de kwaliteit en 

hoe zorgt zij ervoor dat de medewerkers 

goed opgeleid blijven om de doelstellingen 

verwoord in de strategie te kunnen blijven 

realiseren? Alle scholen stellen schoolplan-

nen op. Een prestatie-indicator kan zijn of 

de scholen de plannen voor vernieuwing 

van het onderwijsleerpakket of teamscho-

ling ook daadwerkelijk op het gewenste 

tijdstip hebben uitgevoerd. 

5. Maatschappelijk perspectief

Zoals hierboven al gezegd, geeft het maat-

schappelijk perspectief de maatschappe-

lijke functie weer die de schoolorganisatie 

vervuld in de omgeving. Met de gemeente 

en omwonenden kan bijvoorbeeld een plan 

opgesteld worden om een deel van het 

schoolplein na schooltijd algemeen toe-

gankelijk te maken voor de kinderen uit de 

buurt. Een prestatie-indicator is dan of de 

openstelling van het schoolplein leidt tot 

vermindering van de overlast in de buurt, 

of voor de kinderen een veiliger speelom-

geving heeft gecreëerd. 

Tips

Veel instellingen ondervonden problemen 

bij de ontwikkeling van hun eerste BSC. In 

de eerste plaats merkten zij dat ze geen 

duidelijke strategie hadden. Soms waren 

er documenten van meer dan �0 pagina’s 

en anderen hadden een lange lijst van 

geplande programma’s en initiatieven die 

echter nooit de resultaten aangaf die deze 

initiatieven en programma’s op zouden 

moeten leveren. Om de BSC te kunnen 

gebruiken, moet de denkwijze verschuiven 

van wat de organisatie wil doen naar wat 

ze wil bereiken, met andere woorden een 

verschuiving van activiteiten naar resul-

taten. Doe je dit niet, dan zal elke score-

card slechts een lijst zijn met doelen voor 

operationele prestaties en geen systeem 

om de strategie te communiceren en toe 

te passen.

Geke Lexmond

senior beleidsmedewerker 

VOS/ABB
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Als halverwege het jaar blijkt dat de 
begroting waarschijnlijk overschre-
den gaat worden, ga dan vooral niet 
schuiven met kosten. Dat adviseert 
Jules Caris, manager stafdienst van 
de Stichting Onderwijs Midden Lim-
burg. ‘Pleeg open overleg, en zorg 
dat er geen afreken-cultuur heerst.’

Met de aanschaf van een nieuw boek-

houdpakket, twee jaar geleden, heeft de 

Stichting Onderwijs Midden Limburg de 

cyclus van planning en control stevig op 

de rails.

Basis van de cyclus is het meerjaren-be-

leidsplan, dat wordt opgesteld door het 

college van bestuur. Daarin staat in globale 

termen wat de stichting wil bereiken. Die 

algemene uitgangspunten worden per 

jaar vertaald in een ‘kaderbrief’, waarin de 

speerpunten van het komende jaar worden 

aangegeven op gebieden als kwaliteitsbe-

leid, onderwijskundig beleid, personeels-

beleid en huisvesting.

Alle vijf scholen (op twaalf locaties) verta-

len die speerpunten dan in schoolplannen 

die zijn toegesneden op de eigen situ-

atie en dat schoolplan wordt vervolgens 

vertaald in een personele en materiële 

begroting.

‘Dat hele proces noemen we ‘beleidsrijk’ 

begroten’, zegt Caris. En dat klinkt mooi, 

maar is voor menig schoolleider even 

wennen. ‘Alles moet in elkaar grijpen. Veel 

scholen hadden bijvoorbeeld uitstekende 

formatieplannen en huisvestingsplannen, 

maar die vormden geen samenhangend 

geheel.’

De scholen stellen hun begrotingen nu op 

per kalenderjaar. Ook dat was wennen, 

want zoals gebruikelijk liepen er twee cycli 

door elkaar: die van het schooljaar, voor de 

scholen zelf en de cyclus per kalenderjaar 

voor het CFI. Dat was niet erg efficiënt. 

Caris: ‘We krijgen onze inkomsten via het 

CFI, waar wij ook onze gegevens moeten 

aanleveren, en zij rekenen in kalenderjaren. 

Dan ben je eigenlijk als bestuur veroor-

deeld om dat over te nemen. Maar dat was 

een hele omslag in het denken.’

Voorschrijdend inzicht in dat proces 

was dat de schoolleiders wel in mei hun 

begroting kunnen bijstellen. ‘De leerling-

stromen zijn moeilijk een jaar van tevoren 

te voorspellen’, zegt Caris. ‘Daarom kan 

er nog finetuning plaatsvinden in mei als 

veel duidelijker is hoeveel leerlingen er in 

augustus gaan binnenkomen. Dat geeft de 

schoolleiders rust.‘

Door het nieuwe  boekhoudpakket krijgen 

alle scholen nu elke maand inzicht in 

hun uitgaven. Liggen ze op schema, is 

er onder-uitputting of dreigt de begroting 

overschreden te worden?

In dat laatste geval gaan schoolleiders 

vaak schuiven met kosten, weet Caris, 

door ze bij andere posten onder te bren-

gen. ‘Zoiets is menselijk. Maar je moet 

het vooral niet doen, want dan krijg je een 

onzuiver beeld van de bedrijfsvoering.’ Zijn 

advies is: als er te weinig is begroot, praat 

er dan eerlijk over met de centrale directie. 

‘Hoe kunnen we het probleem oplos-

sen? In dat jaar, of kunnen we de kosten 

eventueel over meerdere jaren uitsmeren? 

Daar kun je het in vertrouwen en eerlijkheid 

over hebben – er moet geen afrekencultuur 

ontstaan.’ En beschouw een overschrijding 

vooral als een leerproces. ‘Begroten is 

gewoon leren met je geld om te gaan.’

Rob Voorwinden

‘Niet gaan schuiven met kosten’
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Hoe zorg je er voor dat je je organisatie 

in de hand houdt? Simpel, je creëert een 

goede planning en controlcyclus, je zorgt 

voor een goede administratieve organisatie 

en interne controle en wie doet je dan nog 

wat? Op zich een waarheid als een koe, 

maar gemakkelijker gezegd dan gedaan, 

zeker als je nog niet zo vertrouwd bent met 

al die fraaie begrippen. Dan trekken we er 

even een adviseur bij, die begint allerlei 

mooie plaatjes te tekenen en vervolgens 

nog mooiere plaatjes en ondertussen denk 

je: heeft hij/zij het nog steeds over mijn 

organisatie? En voor je het weet heb je een 

fraai rapport over planning en control en 

moet je daarvan iets gaan bakken voor je 

eigen organisatie dat in de praktijk ook nog 

werkt.

Bij de hiervoor genoemde waarheid als een 

koe hoort bij planning en control vooral 

een stukje nuchter boerenverstand, om 

maar in die sfeer te blijven. Denk vooral 

zelf eens goed na over wat de begrip-

pen planning  en control eigenlijk inhou-

den. Niet meer dan: je wilt iets langs een 

bepaalde manier bereiken, de processen 

die tot het eindresultaat moeten leiden wil 

je goed beheersen en je wilt wat leren van 

de zaken die tot iets anders leiden dan 

gepland of die je, gezien de uitkomsten, 

blijkbaar niet goed beheerst. Dat is een 

weliswaar versimpelde, maar als gedach-

teleidraad goed hanteerbare weergave van 

de planning en control cyclus. In het he-

dendaags jargon heet dat Plan, Do,Check 

en Act. Dat is alweer een mooie reeks 

dure woorden voor hetzelfde principe: zet 

je koers uit, voer de zaken uit, kijk of dat 

het beoogde resultaat oplevert en neem 

zonodig actie tot bijstelling.

Dit betekent dat je in beginsel heel goed 

zelf kunt nadenken over wat planning en 

control voor je eigen organisatie betekent. 

Dat je bij de uitwerking daarvan onder-

steuning vraagt, is vaak heel verstandig, 

maar laat die ondersteuning dan wel met 

de voetjes op de vloer gebeuren. Dat 

helpt beter dan allerlei waanzinnig mooie 

plaatjes waarin je nog nauwelijks je eigen 

organisatie herkent. Doe ook nooit iets in 

de planning en control omdat een adviseur 

dat wil. Je moet zelf overtuigd zijn van de 

noodzaak, maar wel oog houden voor de 

mogelijke risico’s die je neemt, wanneer 

je een advies niet opvolgt. Als je voor die 

zaken oog krijgt, dan is planning en control 

een mieters handig en bruikbaar instru-

ment en terecht ontdaan van alle mythi-

sche gedachten die daaraan in het huidige 

jargon inclusief een stevige declaratie zo 

graag worden gekoppeld.

Henk Rüger

Planning en control: 
mieters, niet mythisch
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KAT
Hoewel in 2004 al bekend was dat de lumpsumfinanciering PO op 1 augus-

tus 200� zou worden ingevoerd, heeft het Vervangingsfonds pas midden in 

de zomervakantie van 200� de besturen op de hoogte gebracht van hoe de 

verplichte aansluiting per 1 augustus 200� zou worden geregeld. Vervolgens 

duurde het nog meer dan een half jaar eer duidelijk werd hoe boventallig perso-

neel aangesteld op declaratiecode 1, alsnog ten laste van het Vervangingsfonds 

kon worden gebracht. Personeel dat door het bestuur bewust was aangesteld 

om er zeker van te zijn dat altijd vervanging kon worden gerealiseerd, zodat er 

geen klassen naar huis gestuurd zouden worden. In het reglement 200�-200� 

werd nadrukkelijk op deze mogelijkheid gewezen. Ineens kon dit niet meer, 

waardoor het bevoegd gezag zich voor kosten zag geplaatst waarmee geen 

rekening was gehouden. 

Bovenschools management, al geregeld in de wetswijziging van 200�, kon ook 

pas per 1 januari 2007 bij het fonds terecht! Uiteindelijk kwamen de meldingen 

dat het nu wel kon in februari 2007 op de website van het fonds, maar Vervan-

gingsfonds: de schoonheidsprijs verdienen jullie absoluut niet. 

Reinier Goedhart
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e-mail rgoedhart@vosabb.nl

Bé Keizer

Senior beleidsadviseur VOS/ABB
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