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Lumpsumfinanciering is de overdracht van verantwoordelijkheid.
Schoolbesturen en –managers zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de
verdeling en de inzet van het OCW-geld. 

Verantwoordelijkheid geeft enerzijds vrijheid om keuzes te maken en beslis-
singen te nemen. Anderzijds geeft het verplichtingen: om belangen in gelijke
mate af te wegen, om belanghebbenden in redelijkheid bij de keuzes en
besluiten te betrekken en om daarbij altijd de doelstellingen van de school en
het onderwijs in het oog te houden. Natuurlijk moet over deze keuzes en
besluiten worden gecommuniceerd en verantwoording worden afgelegd.

Verantwoordelijkheid dragen gaat dus altijd vergezeld met verantwoorden.
Daarover gaat deze brochure; over hoe u, schoolbestuurders en –managers,
uw keuzes en besluiten binnen de lumpsumfinanciering kunt verantwoorden.
Anders gezegd: waarom u vindt dat het geld goed is besteed. 

Verantwoording afleggen is een handeling. Om dat goed te kunnen, moet je
verantwoordelijkheid voelen. En dat is weer een kwestie van cultuur, een ‘zo
gaan wij met elkaar om’ in het bestuur en op de school.

Verantwoording levert ook iets op: door verantwoording af te leggen geef je de
ander, aan wie je verantwoording aflegt, de gelegenheid te reageren. Van die
reactie kun je als bestuur, als school leren. Een lerende organisatie onderkent
ook die functie van verantwoording. Verantwoording heeft hiermee een directe
link naar kwaliteit.

Het zal dan ook duidelijk zijn dat verantwoording iets is wat iedereen in de
organisatie aangaat: bestuurder net zo goed als schooldirecteur en die weer
net zo goed als bovenschools directeur.

Deze brochure is uitgave van de projectorganisatie lumpsum po. Heeft u
vragen over de inhoud van deze brochure of over andere activiteiten van de
projectorganisatie, neem dan contact op met één van de deelnemende
organisaties (zie achterin deze brochure).

Met vriendelijke groet,
namens de projectorganisatie lumpsum po,

Monica van der Hoff-Israël, 
Projectleider
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Inleiding

In 2006 is lumpsumfinanciering voor het primair onderwijs een feit. Deze
verruiming van de autonomie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al
vanaf de jaren zeventig in de twintigste eeuw verovert het begrip ‘auto-
nomievergroting’ een vaste hoge plaats op de politieke agenda. Dit leidt
ertoe dat rond het jaar 2000 de ‘autonome school’ haar intrede doet: een
ondernemende organisatie die functioneert binnen een ‘versterkte’
maatschappelijke omgeving die eisen stelt en verantwoording eist.
Hiermee is duidelijk dat autonomie en verantwoording afleggen hand in
hand gaan. 

Goed bestuur
Het doel van lumpsum is om scholen meer vrijheid te geven in hun beste-
dingspatroon en daarmee de onderwijskwaliteit te verbeteren. Als vooraf
minder regels worden gesteld, krijgen onderwijsinstellingen meer ruimte en
tijd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en om over hun handelen
verantwoording af te leggen. Dat kan niet zonder het zogenoemde ‘gover-
nance’, ofwel ‘goed bestuur’. Hierbij hebben we het over het besturen en
beheersen van organisaties, over verantwoordelijkheid en zeggenschap, over
verantwoording en toezicht. 

Hoewel het onderwerp erg modieus lijkt, speelt het vraagstuk van ‘goed
bestuur’ (governance) in de private sector al eeuwen. Adam Smith vroeg zich
in 1767 al af hoe eigenaren van ondernemingen (aandeelhouders) zich ervan
konden verzekeren dat bestuurders hun geld op de juiste wijze aan de juiste
zaken besteden. Hoe moest de verantwoording hierover vorm krijgen? Als we
een vergelijking maken met het primair onderwijs anno 2005 dan geldt de
vraag hoe ‘eigenaren’ van het onderwijs (leerlingen en hun ouders, belas-
tingbetalers, de politiek, de ‘maatschappij’) zich ervan kunnen verzekeren
dat onderwijsbestuurders hun geld op de juiste wijze aan de juiste zaken
besteden. Dat is de vraag naar verantwoording.  

Bij ‘goed bestuur’ gaat het om gedrag binnen een blijvend proces van open-
heid, zorgvuldige informatievoorziening en transparantie. Het gaat om de
overtuiging bij bestuur en management om aangesproken te willen worden
op hun daden, om daarvoor verantwoording te willen afleggen. Wie inves-
teert in heldere relaties, investeert in een vitale organisatie, wat alleen maar
winst kan opleveren. 5 w

1. Inleiding en leeswijzer
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Formeel en informeel verantwoording afleggen
Verantwoording kent een formele en een informele kant. De formele verant-
woording leggen schoolbesturen  af aan het ministerie van OCW via het
financiële jaarverslag, de jaarrekening. Aan de eigen achterban van manage-
ment, personeel en ouders doen zij dit bovendien via het bestuursverslag,
dat deel uitmaakt van het jaarverslag (zie ook hoofdstuk 2). 

De informele verantwoording is vooral een kwestie van houding; van de over-
tuiging dat de wereld om de school heen moet en mag weten hoe de school
het onderwijsgeld besteedt en wat haar visie op onderwijs is. Dat betekent
bijvoorbeeld dat ouders en (G)MR een zo toegankelijk mogelijke uitgave van
het jaarverslag krijgen, of dat de school een dialoog aangaat met maat-
schappelijke partners. Hoofdstuk 4 gaat hier nader op in. 

Intern en extern toezicht
Het interne toezicht op de besteding van de lumpsumfinanciering gebeurt
binnen de onderwijsorganisatie zelf. Hoe verschillend de bestuursvormen
ook in de praktijk zijn, er is altijd sprake van intern toezicht, bestuur en
dagelijkse leiding. Voor de duidelijkheid: met ‘intern toezicht’ wordt ook de
Raad van Toezicht bedoeld die bij een aantal besturen is ingesteld.

In de praktijk combineren veel bevoegd gezagsorganen het houden van
intern toezicht met besturen. Dit wordt wel het ‘integrale model’ genoemd:
het schoolbestuur is belast met zowel intern toezicht als met beleidsontwik-
keling, terwijl het management de dagelijkse leiding heeft. Ook zijn er
bevoegd gezagsorganen die (gedeeltelijk) dagelijks leiding geven. Daarnaast
komt het voor dat (bovenschoolse) directeuren het dagelijks leidinggeven
combineren met besturen, waarbij het bestuur zich beperkt tot het houden
van toezicht. 
Gezien de grotere bestedingsvrijheid is apart toezicht en controle op de
besteding van de middelen nodig. Echter, het schoolbestuur kan niet zichzelf
controleren, wat ook geldt voor het management. Dit is evenmin de taak van
de (G)MR. 

In het onderwijs moet het interne toezicht oog hebben voor het belang van de
school/scholen, de belangen van alle betrokkenen èn het maatschappelijk
belang. Een juiste mix van afstand en betrokkenheid is hierbij belangrijk. Het
interne toezicht is in het algemeen belast met een toezichthoudende en een7 w

De toegenomen vrijheid betekent een zwaardere verantwoordelijkheid, zoals
het inschatten van en omgaan met risico’s. Hiervoor moeten toezichthou-
ders, bestuurders en (bovenschoolse) managers behalve kennis en vaardig-
heden, ook een bepaalde houding hebben. Zij moeten (kritische) vragen wil-
len en durven stellen aan elkaar en/of aan het bestuur; de organisatie moet
open staan voor controle en toezicht. Ook moet de onderlinge rolverdeling
helder zijn zodat iedereen weet wat er te doen staat en wat van wie wordt
verwacht.

‘Goed bestuur’ betekent dat binnen de onderwijsorganisaties geregeld moet
worden stilgestaan bij de structuur. Met een zekere afstand moet worden
gekeken naar de gang van zaken in alle lagen van de organisatie. Daarbij
kunnen toezichthouders, bestuurders en managers een aantal fundamentele
vragen stellen:
• Wat gaat er goed in de structuur van de organisatie, wat mankeert

eraan?
• Hoe voorkomen we risico’s?
• Denken we dat bij ons de posities helder zijn, of zijn ze dat ook werkelijk?
• Denken we dat er toezicht is, of is dat toezicht ook werkelijk effectief, en

is het in handen van bekwame en betrouwbare personen?
• Is helder wie waarover beslist, en wie op die beslissingen invloed heeft?
• Ligt de macht in gesloten kringetjes van mensen die elkaar kunnen aan-

vullen, of is er openheid en transparantie in de organisatie?
• Wordt werkelijk geïnvesteerd in betrokkenheid?
• Vanuit welke visie wordt gewerkt, welke competenties worden ingezet?
• Welke verwachtingen mogen wij als management hebben van ons

bestuur en vice versa?
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Een rol die scherper wordt aangezet, is die van werkgever. Als gevolg van de
lumpsumfinanciering nemen (school)managers mede de beslissingen over
personele kosten. Zij moeten zich daarom realiseren dat hun positie als
‘primus inter pares’ tussen collega’s, moeilijker houdbaar zal worden. Want
zij zijn immers voortaan degenen die (mee-)beslissen over het al of niet toe-
kennen van salarisverhogingen en dergelijke van het onderwijspersoneel.
Het belang van personeelsbeleid zal groter worden en veel tijd en energie
vragen, ook omdat personele kosten meestal rond de 85 procent van het
totale budget uitmaken. 

Maar, de lumpsumfinanciering geeft ook ruimte voor ondernemerschap.
Bestuurders en managers kunnen nu zelf investeren in vernieuwing en
verbetering, met oog voor behoeften van leerlingen en ouders en gevoel voor
toekomstige ontwikkelingen. Daarbij is verantwoording wel uiterst belang-
rijk: bestuurders en managers zijn nu zelf aan zet; ze zijn ‘de baas in hun
eigen domein’. Daarom moeten ze over hun keuzes direct rekenschap
afleggen aan ouders, leraren en andere betrokkenen. Het is daarbij raad-
zaam om die verantwoording meer te laten zijn dan het verplichte jaar-
verslag. Te denken valt aan behoefteanalyses, klantentevredenheidsonder-
zoeken enzovoorts. 

Leeswijzer

Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 2 van deze brochure gaat in op de rol van het jaarverslag. Het
beschrijft aan welke eisen het moet voldoen en bevat daartoe een model.
Het financieel gedeelte van het jaarverslag is een verplicht onderdeel met
een aantal voorgeschreven documenten, en moet aan het ministerie van
OCW worden gestuurd. Het algemeen instellingsbeleid, waarvan de opzet
niet is voorgeschreven, is een belangrijke kans voor schoolbestuur en
management om hun visie en keuzes in het onderwijs te verwoorden. Er
wordt in hoofdstuk 2 dan ook ingegaan op de meerwaarde van een jaarver-
slag, ofwel wat een schoolbestuur er nog meer mee kan dan slechts het ver-
plichte verantwoording afleggen. 

9 w

raadgevende taak. Delicaat evenwicht tussen beide taken is belangrijk, zeker
als interne toezichthouders zich geconfronteerd zien met ongewenste gevol-
gen van hun eigen advies. Om de rol te spelen van tegenwicht biedende part-
ner van bestuurders en daarbij ook de ‘ongemakkelijke vragen’ te stellen,
hebben interne toezichthouders gezag en vertrouwen nodig. Zij kunnen zelf
aangeven welke (soort) informatie nodig is om risico’s in te schatten. 

Extern toezicht wordt vooral uitgeoefend door de Inspectie van het onderwijs.
Het gaat hierbij om een onafhankelijke, externe organisatie die toezicht
houdt.

Medezeggenschap
Ouders en leraren zijn belangrijke belanghebbenden in het onderwijs. Via de
(G)MR kunnen zij invloed uitoefenen via instemmingsrecht of adviesrecht en
goed tegenwicht van binnenuit geven. Voor hen geldt, net zoals voor de
interne toezichthouders, dat zij hun rol van tegenwicht biedende partner met
verve moeten kunnen spelen. Ook hier spelen gezag, vertrouwen en vol-
doende informatie een cruciale rol. 

Bestuur en management
De lumpsumfinanciering leidt tot veranderingen in de rollen van bestuurders
en managers. Ook worden verantwoordelijkheden scherper aangezet. 

Hoe hun rollen en taken ook zijn verdeeld, bestuurders en managers moeten
mensen en middelen (blijven) inzetten om de doelen van het onderwijsleer-
proces te realiseren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat keuzes in de
besteding van het budget worden bepaald door keuzes in schoolontwikkeling
en –innovatie.
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Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 5 tenslotte behandelt de rol van de Inspectie van het onderwijs.
Zij beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van alle scholen in Nederland.
Aan de basis van dit toezicht ligt de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).
Daarin staat dat de school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het
onderwijs, dus ook voor de manier waarop die kwaliteit wordt gemeten en
geëvalueerd. De Inspectie sluit daar in haar toezicht zoveel mogelijk op aan.
Als de uitkomsten van een inspectietoezicht daartoe aanleiding geven, kijkt
de Inspectie ook naar het schoolbestuur.

11 w

Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 3 bevat een ‘basiscode voor goed bestuur’. Verantwoordelijk han-
delen en verantwoording afleggen is onderdeel van de cultuur van een
school. Het heeft te maken met het gedragspatroon en de afspraken hier-
over: 
• Hoe gaan we in de school, in het bestuur, in de (G)MR èn met elkaar om? 
• Wat vertellen we elkaar wanneer? 
• Wanneer betrekken we wie erbij en wat mag hij of zij dan zeggen of

beslissen? 
• Hoe breed informeren we onze omgeving over onze besluiten en hoe

leggen wij de motieven daarachter uit? 
• Of doen we dat juist niet?

Omdat formeel handelen begint bij cultuur, bij gedrag, hebben de onderwijs-
organisaties en de ouderorganisaties een basiscode voor goed bestuur opge-
steld: 28 samenhangende principes voor goed bestuur. Deze basiscode
nodigt uit tot een dialoog tussen bestuur en management, personeel en
ouders over de wijze waarop zij met elkaar willen omgaan binnen de school-
organisatie. 

Hoofdstuk 4
Het onderwijs heeft een maatschappelijke opdracht en ontvangt daarvoor
publieke middelen. Zij moet daarom ook verantwoording afleggen aan ‘de
maatschappij’. Dit vereist meer dan alleen een jaarverslag maken als admi-
nistratieve verplichting. Daarover gaat hoofdstuk 4. 

Maatschappelijke groeperingen zijn in en rond het onderwijs georganiseerd:
ouders en verzorgers, personeel, verenigingen, zorginstellingen en verte-
genwoordigende organisaties zoals belangenorganisaties van ouders en per-
soneel, gemeenteraad en raadscommissie. Aan hen willen en kunnen scho-
len en besturen eveneens verantwoording afleggen: over de visie op het
onderwijs en de manier waarop dat wordt vertaald in en buiten de klas. Deze
‘horizontale verantwoording’ vraagt om transparantie in genomen verant-
woordelijkheid en afgelegde verantwoording; een transparantie die overi-
gens niet alleen van de onderwijsorganisaties wordt gevraagd. 
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Bij de lumpsumfinanciering hoort een jaarverslag (dat beslaat het kalen-
derjaar). Zo verantwoorden schoolbesturen hoe zij het aan hen toever-
trouwde overheidsgeld hebben besteed. 

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bevat de richtlijnen voor een jaarver-
slag. In het tweede gedeelte worden de gebruiksmogelijkheden uiteengezet.
Want een jaarverslag is niet alleen een administratieve verplichting, maar is
ook een nuttig instrument voor schoolbesturen om bijvoorbeeld te zien hoe
zij presteren ten opzichte van collega-organisaties, wat weer kan leiden tot
beleidsverbeteringen. 

Een volledig jaarverslag biedt informatie over de bedrijfsvoering en het
beheer. Het  gaat in op de personele situatie, de leerlingenontwikkeling, het
investeringenbeleid en de mate waarin mogelijk andere, aan de instelling
verbonden rechtspersonen hebben bijgedragen aan het resultaat. Uiteraard
gaat een belangrijk deel van het jaarverslag over het financiële beleid. Het
geeft inzicht in en een analyse van de financiële positie en het exploitatie-
resultaat. Het jaarverslag vervangt de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding
(AVR).

Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
• een bestuurs- of directieverslag
• een jaarrekening
• overige gegevens (waaronder de accountantsverklaring)

Zie bijlage 1 voor een schema van het jaarverslag.

Bestuursverslag
Elk goed jaarverslag begint met het bestuurs- of directieverslag. Dit legt uit
waarom er mogelijk verschillen zijn tussen de begroting en de realisatie, en
licht de (financiële) ontwikkeling in het verslagjaar toe. Het bestuursverslag
is een analyse op hoofdlijnen, zodat duidelijk wordt hoe het investeringen-
beleid eruit ziet en welke beslissingen over de financieringsstructuur zijn
genomen.

In het bestuursverslag wordt een toelichting gegeven op bijvoorbeeld:
• kerntaken en organisatie;
• organisatorische ontwikkelingen;13 w

2. Het jaarverslag
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Overgangsperiode
Nog voordat in het primair onderwijs de lumpsumfinanciering wordt inge-
voerd, moeten schoolbesturen een beperkt gedeelte van een jaarverslag
indienen. Zo kunnen alle betrokkenen zich ruim van tevoren de nieuwe
voorschriften voor de (financiële) verantwoording eigen maken. Voor het
overgangsjaar 2005 worden, naast de AVR, slechts twee onderdelen van het
jaarverslag verplicht gesteld. De verplichte onderdelen zijn in 2005:
• bijlage treasuryverslag (beleggen en belenen, zie schema op pagina 18)
• bijlage d2 met de toewijzing en besteding van de overige OCW-subsidies

Doordat de lumpsumfinanciering per 1 augustus 2006 wordt ingevoerd, is
2006 een gebroken boekjaar. De verslaglegging daarvan moet als volgt
gebeuren:
• De ‘traditionele’ Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) beslaat de

eerste 7 maanden van het boekjaar;
• Het jaarverslag beslaat het hele boekjaar 2006. 

Met ingang van het boekjaar 2007 vervalt de AVR.
Meer informatie kunt u vinden in de brochure 'OCW-voorschrift
Jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs' en via de website van
Cfi (www.cfi.nl).

Inzicht met behulp van kengetallen
Op basis van de jaarverslagen berekent Cfi kengetallen voor zowel de finan-
ciële positie in totaal voor alle scholen onder het bestuur als voor elke
school afzonderlijk. Hiervoor wordt gekeken naar de baten en lasten per
leerling. De kengetallen zeggen bijvoorbeeld iets over de reserves, de afhan-
kelijkheid van de rijksvergoeding, de bijdragen van andere geldverstrekkers
en de materiële en personele kosten. 

Schoolbesturen kunnen zo hun financiële beleid beter beoordelen en kansen
en bedreigingen inschatten. Dat kan door naar financiële risico’s te kijken of
naar de mogelijkheid om in de toekomst grote investeringen te financieren.
Ook maken de kengetallen het mogelijk om te beoordelen of een school-
bestuur niet structureel geld tekort komt of misschien juist onnodig veel
overhoudt. 

15 w

• het gevoerde financiële beleid gedurende het verslagjaar;
• de stand van zaken op de balansdatum;
• belangrijke personele ontwikkelingen;
• huisvesting.

Ook een vooruitblik op toekomstige ontwikkelingen krijgt een plaats in het
bestuursverslag, zodat duidelijk wordt waar reserves en voorzieningen voor
nodig zijn.

Alleen voor het gedeelte van het bestuursverslag dat een toelichting geeft op
het financiële beleid gelden inrichtingseisen en een toezendplicht aan OCW
(zie bijlage 1). 

Jaarrekening
De jaarrekening is onderdeel van het financiële gedeelte van het jaarverslag.
Dit moet, met een accountantsverklaring, aan het ministerie van OCW wor-
den gestuurd. Met ingang van het boekjaar 2006 is het verplicht om de jaar-
cijfers niet alleen op papier, maar ook elektronisch te verstrekken. Daartoe
is een elektronische versie van het voorgeschreven verantwoordingsmodel
ontwikkeld (het Elektronisch Financieel Jaarverslag, EFJ). 

Het ministerie kijkt in de jaarrekening naar de financiële positie, de naleving
van de verantwoordingsrichtlijnen, de financieringsconstructies, de consoli-
datie en het beleggingsbeleid. Uiteraard wordt ook de accountantsverklaring
daarin meegenomen. Het ministerie bericht over zijn bevindingen aan de
minister en aan het bevoegd gezag.
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van het voorgaande jaar, de verschillen met het boekjaar en een adequate
toelichting daarop, wint het financiële beleid aan transparantie. Tenslotte
bevat een goed jaarverslag kengetallen, die de presentatie van de financiële
positie ondersteunen.

Visitekaartje
Scholen werken steeds vaker samen met andere maatschappelijke instellin-
gen, bijvoorbeeld in het kader van de brede school. Een goed verzorgd jaar-
verslag, met aandacht voor de vormgeving, kan daarom ook een visitekaartje
zijn: het laat zien dat het betreffende schoolbestuur een betrouwbare en
waardevolle partner is. Ook andere, niet direct financiële activiteiten kunnen
in het jaarverslag een plaats krijgen om zo de (gemeenschappelijke) mede-
zeggenschapsraad, ouders en andere betrokkenen te informeren. 

Meer weten?
Er is nog veel meer te vertellen over het jaarverslag. Daarom is op de web-
site www.lumpsumpo.nl informatie te vinden over onder andere het waarde-
ren van inventaris, afschrijvingstermijnen en de wijze waarop rechtsperso-
nen die aan het schoolbestuur verbonden zijn, moeten worden vermeld in
een jaarverslag.
Ook staan de 30 ambassadeurs van de lumpsum-projectorganisatie klaar
voor een antwoord op alle vragen over het jaarverslag. 
Zie voor contactgegevens de website: www.lumpsumpo.nl 
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De kengetallen helpen bij antwoorden op vragen als:
• Wat te doen met overtollige liquide middelen? Sparen 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?

Doordat de kengetallen zijn gebaseerd op de jaarcijfers van alle organisaties
in het primair onderwijs, kan een schoolbestuur met behulp van de kenge-
tallen z’n eigen financiële positie en ontwikkeling vergelijken met collega-
scholen. Deze benchmarking levert een schat aan informatie op. Het
management en/of het bestuur van de school kan op basis daarvan grenzen
stellen, posten aanwijzen waarmee men extra wil presteren of stappen
ondernemen om aspecten te verbeteren die er in vergelijkingen negatief uit-
komen. Het jaarverslag is het instrument bij uitstek om gegevens hiervoor te
leveren. Betrokkenen bij een school zullen immers vreemd opkijken als een
collega-school van vergelijkbare omvang en complexiteit, veel minder kosten
aan administratie en beheer blijkt te hebben. Men zal vervolgens de oorza-
ken daarvan willen weten. 

Beleidsontwikkeling
Het jaarverslag is meer dan een document om verantwoording af te leggen
aan de overheid. Het biedt schoolbesturen de mogelijkheid om in samen-
spraak met bijvoorbeeld het management en de medezeggenschapsraad
op een verantwoorde wijze keuzes te maken. Het jaarverslag is een waar-
devol instrument in het proces van gezamenlijke beleidsontwikkeling. Het
bevat immers een schat aan gegevens, die het (financiële) beleid voor alle
betrokkenen inzichtelijk en transparant maken. Zo maakt het niet alleen
duidelijk hoe solide de vermogenspositie van het bestuur is, maar ook
welke keuzes er worden gemaakt in het personeels- en investeringsbeleid
en de exploitatie.

Een goed jaarverslag biedt een blik in de toekomst en laat zien in hoeverre in
financieel opzicht wordt geanticipeerd op de onderwijskundige keuzes en
verplichtingen op de lange termijn. Door een goede analyse van de cijfers v 16



Een volledig jaarverslag bestaat naast een inleidende bespreking door de
Raad van Toezicht (optioneel) uit:
A. Bestuursverslag algemene instellingsbeleid
B. Bestuursverslag onderdeel financieel beleid
C. Jaarrekening

A plus B is het volledige bestuursverslag
B plus C is het financiele gedeelte van het jaarverslag

In het verslagjaar 2005 zijn de volgende onderdelen van het financiële
gedeelte van het Jaarverslag verplicht: de Aanvraag Vergoeding
Rijksbijdrage (AVR), een deel van het Treasuryverslag en de Bijlage overige
subsidies. Deze onderdelen zijn schuingedrukt in het schema.

Vanaf het verslagjaar 2006 zijn de onderdelen B plus C verplicht. Het onder-
deel AVR loopt tot 1 augustus 2006. Voor de samenstelling van de op te
nemen vergoedingsbedragen moet de bijlage AVR worden ingevuld met de
declaratiebedragen uit de jaarrekening tot en met 31 juli 2006.

U kunt de EFJ-applicatie gebruiken voor de onderdelen uit de Jaarrekening
die met de accolade zijn aangegeven. Ook de AVR is via EFJ aan te leveren.

Voor het onderdeel A van het jaarverslag, dus het algemene gedeelte van het
bestuursverslag, zijn geen inrichtingseisen of modellen vastgesteld en geldt
geen toezendplicht naar OCW.
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Elementen jaarverslag

Verslag Raad van Toezicht (optioneel)
Bestuursverslag

Verslag over:

Financieel gedeelte jaarverslag

A. Algemeen instellingsbeleid B. Financieel beleid C. Jaarrekening

Mogelijke onderwerpen: Te behandelen onderwerpen: Onderdelen:
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Met een gedragscode maken betrokkenen duidelijk waar ze voor staan en
wat hun opvattingen zijn over ‘goed’ handelen en gedrag. Wat een
gedragscode niet is: een lijst met wat wel en niet ‘hoort’. Wat het wel is:
een ijk-instrument voor zowel de organisatie zelf als voor haar omge-
ving. In het primair onderwijs kan een gedragscode ‘goed bestuur’ het
vertrouwen bevorderen van ouders, samenleving, overheid en politiek in
het onderwijsbestuur. Daarom hebben de bestuurs- en managementor-
ganisaties in het primair onderwijs, samen met de onderwijsvakorgani-
saties en ouderorganisaties, zo’n gedragscode opgesteld. 

De gedragscode ‘goed bestuur’ bestaat uit 28 principes. Het is niet de bedoe-
ling om deze klakkeloos over te nemen, noch om ze één voor één af te vinken
onder de noemer ‘voldoen we eraan ja of nee’. In plaats daarvan zouden
schoolbesturen zichzelf steeds de vraag moeten stellen: ‘(Hoe) gedragen we
ons?’. Zo kan de code een discussie uitlokken over wat ‘goed bestuur’ nu
eigenlijk is en wat het specifiek voor deze school betekent. Ook kan de code
betrokkenen verleiden tot reflectie. 

Besturen en scholen kunnen de principes vervolgens zelf verder invullen
door gewenste gedragingen vast te leggen. Ook kunnen ze afspraken maken
over hoe ze ervoor zullen zorgen dat de gedragscode ook echt in acht wordt
genomen, bijvoorbeeld door elkaar er bewust op aan te spreken. Als op
scholen, na een stevig gesprek ‘onder elkaar’ en met belanghebbenden,
aanvaardbare spelregels kunnen worden vastgesteld naar aanleiding van de
gedragscode, dan is al een flinke stap gezet. 

Deugdelijk bestuur krijgt vorm als bestuur en management niet alleen
gezond tegenspel krijgen van de interne toezichthouders, maar ook van
belanghebbenden zoals ouders en personeel, èn zich hier ook iets gelegen
aan laten liggen. De 28 principes zijn hierbij een steun in de rug. 

De 28 principes
Twee spelregels bij het toepassen van de 28 principes:
1. Ze gaan over de rol en het handelen van zowel het bestuur/bestuurders,

als van het (bovenschools) management of (bovenschoolse) managers
met bestuurlijke taken.

2. De principes met een * gelden ook voor de Raad van Toezicht (als die 
er is).21 w

3. De gedragscode ‘goed bestuur’
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2. Het bestuur legt verantwoording af over zijn functioneren aan zijn
belanghebbenden en stelt daartoe periodiek vast wie zijn belanghebben-
den zijn. 

3. Bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie richt het bestuur zich op
het creëren van optimale condities voor het onderwijsleerproces in de
school/scholen en de daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien van de
leerlingen, hun ouders, het personeel en de organisatie op de
school/scholen. 

4. Het bestuur zorgt ervoor dat er (intern) toezicht plaatsvindt op het
bestuurlijk handelen. Daarbij is het niet de bedoeling dat personen toe-
zicht houden op zichzelf. 

5. Het bestuur treedt als eenheid op en spreekt met één mond.* 

6. Het bestuur formuleert samen met de school/scholen de visie en doelen
van het onderwijs dat op de school/scholen wordt gegeven, en stelt vast
hoe wordt getoetst in welke mate deze doelen zijn bereikt.  

7. Het bestuur definieert in overleg met de belanghebbenden het begrip
‘kwaliteit’ zoals dat voor de organisatie van de school/scholen wordt
gehanteerd gezien het daar gegeven onderwijs. Ook stelt het bestuur vast
hoe de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs wordt getoetst. 

8. Het bestuur bevordert communicatie en dialoog tussen en met alle
belanghebbenden.

9. Het bestuur evalueert periodiek zijn eigen functioneren en stelt zonodig
de inrichting van de bestuurlijke organisatie hierop bij.* 

10. Het bestuur maakt de besturingsfilosofie bekend aan alle belang-
hebbenden.* 

11. Het bestuur maakt de samenstelling van het bestuur en de achtergrond
van de leden bekend aan alle belanghebbenden.* 

23 w

Begrippen
Belanghebbende: Elk(e) (groep van) individu(en) of organisatie(s) die belang

heeft bij de school/scholen omdat hij/zij de school/scholen
beïnvloedt of erdoor wordt beïnvloed. De lijst met belang-
hebbenden kan verschillen per school en bevat ten
minste: leerlingen en hun ouders, personeel.

Extern toezicht: Toezicht van buiten de organisatie zoals bij wet geregeld;
voorbeelden: de Onderwijsinspectie, de
Rijksaccountantsdienst. 

Indicator: Peilgegeven om succes, prestatie of voortgang mee te
toetsen.

Intern toezicht: Door de eigen organisatie ingesteld toezicht op het
bestuur en beheer van de school/scholen. Interne toe-
zichthouders zijn in het algemeen belast met een toe-
zichthoudende en een adviserende taak. 

Management Verzamelnaam voor personen die actief zijn bij de beleids-
voering en het dagelijks leiding geven aan een
school/scholen. Varianten zijn: directeur, adjunct-direc-
teur, schoolleider, meerhoofdige schoolleider, locatielei-
der, locatiemanager, bovenschools directeur, boven-
schoolse directie, meerschoolse directeur, directieraad,
centrale directie, bestuursmanager, enz.

Ouders: Ouders, verzorgers en/of voogden van leerlingen.
Personeel: Allen die op basis van een arbeidsovereenkomst werk-

zaam zijn bij het bestuur van de school/scholen.
School: School zoals bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs

(WPO) en Wet op de Expertisecentra (WEC).
Schoolbestuur: Groep van personen (college) met gelijke intentie (bedoe-

lingen en/of belangen) die krachtens bevoegdheid een
school/scholen besturen.

Principes voor goed bestuur van het primair onderwijs 

Algemeen 

1. Het bestuur vindt zijn legitimering in de instandhouding van de
school/scholen om het geven van onderwijs te realiseren. Het bestuur
handelt ten dienste van die school/scholen. Dit laat onverlet dat de
statuten van de organisatie ook andere doelstellingen kunnen bevatten. 
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21. Bevoegdheid, kennis, informatie en invloed waarover het bestuur of een
individuele bestuurder uit hoofde van zijn of haar functie beschikt, wendt
het bestuur c.q. wendt deze individuele bestuurder uitsluitend aan voor
het doel waarvoor die zijn gegeven.* 

Integriteit en gelijke behandeling 

22. Het bestuur en individuele bestuurders handelen zo dat alle belangheb-
benden met respect worden bejegend en hun belangen correct worden
afgewogen.* 

23. Het bestuur handelt in gelijke gevallen en situaties op gelijke wijze.* 

24. Het bestuur draagt er zorg voor dat leerlingen (en hun ouders) en werk-
nemers zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid hebben
te rapporteren aan de voorzitter van het bestuur of aan een door het
bestuur aangewezen functionaris of orgaan, over vermoede onregel-
matigheden van algemene, bestuurlijke, operationele en financiële aard
binnen het bestuur en/of binnen de school/scholen.* 

Financiële deugdelijkheid 

25. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Daarmee
wordt ook bedoeld dat deze bedrijfsvoering is gericht op het realiseren
van de door het bestuur vooraf geformuleerde doelen. 

26. Het bestuur voert beleid wat betreft risicomanagement, geldbeheer,
financiering en belegging. Het bestuur verantwoordt de uitvoering hier-
van in het jaarverslag. 

27. Het bestuur geeft expliciet de herkomst en omvang aan van de door of
namens hem ontvangen additionele middelen zoals sponsorgelden en
vrijwillige ouderbijdragen en verantwoordt de besteding. 

28. Het bestuur wijst zelf de externe accountant aan.* 
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12. Het bestuur maakt de profielen op basis waarvan het bestuur wordt
samengesteld, bekend aan alle belanghebbenden en evalueert deze
periodiek en in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.* 

13. Bestuurders verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en inzichten in
het onderwijs.*

Transparantie, verantwoording en motivering 

14. Het handelen van het bestuur is transparant en ‘actief openbaar'. Dat wil
zeggen dat relevante inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden
verstrekt aan belanghebbenden. 

15. Het bestuur motiveert op deugdelijke en heldere wijze de beweegrede-
nen voor zijn handelen.* 

16. De informatievoorziening door en aan het bestuur wordt gekenmerkt
door tijdigheid en consistentie, is toegankelijk en inzichtelijk en is toe-
gesneden op de behoeften van diegenen die betrokken zijn bij de
school/scholen.*

Onafhankelijkheid 

17. Vergoedingen aan bestuurders worden vermeld in de jaarrekening.*

18. Bestuurders handelen zó dat er geen vermenging is tussen school-
bestuurlijke belangen en eigen zakelijke en/of persoonlijke belangen, en
dat iedere schijn daartoe wordt vermeden.* 

19. Het bestuur waakt ervoor dat bij één of meer bestuurders functies en/of
bevoegdheden binnen of buiten het bestuur zodanig samenvallen dat de
betreffende bestuurder of groep bestuurders onevenredig veel invloed
heeft of kan hebben op het handelen van het bestuur.* 

Vertrouwen 

20. Het handelen van het bestuur wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid
zodat kan worden gerekend op gedane toezeggingen en gewekte ver-
wachtingen. 
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De jaarrekening klopt, het bestuursverslag is geschreven. Kaftje erom-
heen en voilà, de school heeft aan haar verantwoordingsplicht voldaan.
Strikt formeel geredeneerd is dat ook zo, maar een organisatie die zich
beperkt tot deze louter administratieve interpretatie van verantwoording
afleggen, handelt niet in de geest van de lumpsumfinanciering. Want het
mag duidelijk zijn dat bij het bieden van meer (financiële) autonomie aan
schoolbesturen, van hen ook een eigenstandige visie wordt verwacht op
hun onderwijsopdracht. Dat is een nadrukkelijke wens èn een recht van
de wereld om de school heen.

Een school staat niet op een eiland. Er is een directe omgeving, met de ach-
terban en de buurt. Nog iets verder weg zijn daar de onderwijsinspectie en
de overheid. Bij lumpsum neemt de beslissingsruimte voor een school toe.
De bekostiging komt uit belastinggeld en daarom kijkt ‘de maatschappij’ over
de schouder van de school mee en  wil erop kunnen vertrouwen dat het geld
goed wordt besteed. Dat vertrouwen moet de school wekken door hoe zij
optreedt en door de transparantie waarin zij werkt. Ook in het vorige hoofd-
stuk, over de gedragscode, is daarop ingegaan. 

Verantwoording afleggen heeft dus een formele kant – het jaarverslag – en
een informele kant: communiceren met de omgeving over het onderwijsbe-
leid en de dialoog aangaan.  

Organisatiecultuur
Leden van een transparant werkende organisatie voelen zich verantwoorde-
lijk en willen verantwoording afleggen, ook als niemand daar formeel naar
vraagt. Zo’n houding maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid, waarbij betrok-
kenen niet alleen de ‘goede dingen’ willen doen, maar ook willen weten hoe
anderen er tegenaan kijken, en of zij het beleid en de besluiten steunen. Dit
geldt voor iedereen binnen een school, maar in het bijzonder voor bestuur-
ders, toezichthouders, managers, directeuren en budgethouders. Voor allen
dus die beheer voeren, beleid maken, vaststellen en uitvoeren, en beslissin-
gen nemen die consequenties hebben voor de organisatie als geheel. Dat is
niet in formele regels te vatten, maar is vooral een innerlijke overtuiging: zo
zou de organisatiecultuur moeten zijn. 

Waar dit (nog) niet het geval is, kan om te beginnen de gedragscode uit
hoofdstuk 3 worden overgenomen en passend gemaakt voor de organisatie.27 w

4. Verantwoorden is meer 
dan een administratieve
verplichting
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Door hun kinderen naar een bepaalde school te sturen, legitimeren de
ouders deze als het ware. Zij willen daarom weten wie (namens hen)
bestuurlijk aan de touwtjes trekken, hoe deze personen te bereiken zijn etc.
Opnieuw: hier is een cultuur nodig die de school geloofwaardig maakt en
ervoor zorgt dat ouders in beweging (blijven) komen. 

De (G)MR
De (G)MR is een belangrijk orgaan voor de school. Een goede (G)MR denkt
mee, draagt suggesties aan, checkt de validiteit van argumenten onder
besluiten en is dan ook een niet te verwaarlozen partner. Toch verloopt de
afstemming tussen MR en bestuur niet altijd soepel. (G)MR’en vinden nogal
eens dat ze geen goede positie hebben, te laat (of onvolledig) informatie krij-
gen en dat met hun inbreng niet serieus wordt omgesprongen. De waarheid
ligt in veruit de meeste gevallen in het midden. Zo kan de (G)MR er zelf veel
aan doen om serieus te worden genomen en tijdig informatie te krijgen: hoe
is de interne (G)MR-werkwijze, waarom krijgt de (G)MR informatie te laat?
Ook kan de (G)MR aan kwaliteit winnen door bijvoorbeeld deskundige ouders
vragen zich verkiesbaar te stellen, scholingsavonden te organiseren of
externe deskundigen uit te nodigen. In de communicatie tussen school(en)
en (G)MR kan de code ‘goed bestuur’ (zie hoofdstuk 3) een goede dienst
bewijzen. Interessante principes in dit verband zijn bijvoorbeeld het ‘actief
relevante inlichtingen verstrekken’ (nr. 14), of het ‘motiveren van de beweeg-
redenen voor bestuurlijk handelen’ (nr. 15).    

Het personeel
Met de komst van de lumpsum zal de zeggenschap over het (formatie) bud-
get toenemen en zal belangrijker worden dan onder de declaratiebekosti-
ging. Er wordt aan gewerkt om de lijn van de formele medezeggenschap te
versterken (zie ook de brochure ‘Medezeggenschap is partnerschap’ van het
projectbureau lumpsum po). Ook zijn er plannen om het personeel instem-
mingsrecht te geven bij specifiek arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden.

Daarnaast is het van groot belang dat het personeel inzicht heeft in wie er
beslist, waar bevoegdheden liggen, welke verantwoordingslijnen er zijn,
enzovoort. Als er een Raad van Toezicht is, is er sprake van betaalde
bestuurders, die bijvoorbeeld onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden
van het personeel. 
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Ook kan een school/schoolbestuur het jaarverslag gaan gebruiken als
visiedocument. Door het zo toegankelijk en uitnodigend mogelijk op te stel-
len en te presenteren – bijvoorbeeld door een ‘populaire’ versie uit te bren-
gen - , kan het jaarverslag dienen als basis voor een interne en externe dia-
loog. ‘Transparantie’ is hierin het sleutelwoord.

Elke doelgroep z’n eigen benadering
Vanuit de basishouding om verantwoording te willen afleggen, zal de school
een benadering moeten kiezen die verschilt per doelgroep. De verantwoor-
ding is anders al naar gelang de relatie met de betreffende doelgroep: direct
of indirect, formeel, veelvuldig of ad hoc. Zo wordt verschillend omgegaan
met (lokale) directeuren en bovenschoolse managers, management en
bestuur, of bestuur en toezicht. Het personeel, de ouders en/of leerlingen,
de maatschappij in het algemeen, de (G)MR, de buurt, het vervolgonderwijs
en andere samenwerkingspartners: zij vragen elk om een verschillende
wijze van verantwoording. Hoe meer inzicht zij in de organisatie hebben, hoe
meer er sprake is van toezicht en dus hoe meer behoefte aan transparan-
tie/verantwoording. Een school moet zich niet alleen wettelijk verplicht voe-
len om haar visie en missie te verwoorden in het schoolplan en de school-
gids, maar moet zich ook uit zichzelf willen verantwoorden. Als de school dat
helder en uitnodigend weet te verwoorden met een scherp oog voor de doel-
groepen, dan worden haar organisatie en beleid vanzelf transparant en
inzichtelijk. 

De ouders
Ouders hebben belang bij een transparante organisatie, omdat het beleid en
de beslissingen immers hun kinderen raken. Een (betrokken) ouder kan
ideeën hebben over de inrichting van het onderwijs, de bestemming van het
budget, de keuzes voor personeel, opleiding, taakdifferentiatie, zorg enzo-
voort. Een goede communicatie tussen school en ouders is dan ook belang-
rijk. Anders gezegd: scholen mobiliseren hun eigen oppositie als ze niet
zorgvuldig met ouders communiceren. Dat gaat soms over de dagelijkse
praktijk, maar soms ook over de meer beleidsmatige en zelfs financiële
beslissingen in de school. Er is alles voor te zeggen om in de schoolgids niet
alleen het beleid voor ouderbetrokkenheid toe te lichten, maar ook te
beschrijven hoe transparant de organisatie is en hoe de school daarop aan-
gesproken wil worden. 
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Van oudsher houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit
van het onderwijs in de scholen. Het bestuur en het bestuurlijk handelen
maken doorgaans als zodanig geen deel uit van toezicht. 
De rol van de Inspectie is om de scholen periodiek op hun kwaliteit te beoor-
delen en hen aan te spreken als die kwaliteit tekort schiet. Daarnaast stimu-
leert de Inspectie de scholen om op eigen kracht aantoonbare verbeteringen
in de onderwijskwaliteit aan te brengen. Zij kan zich daarbij baseren op
informatie die ontleend is aan diverse bronnen, zoals het schoolplan en de
shoolgids, gesprekken met de directie van de school, groepsobservaties,
maar bijvoorbeeld ook het managementstatuut en de wijze waarop de
gedragscode “goed bestuur” wordt gehanteerd. 
Bij haar toezicht hanteert de Inspectie het zogenoemde proportionaliteitsbe-
ginsel: hoe beter de kwaliteit en de kwaliteitszorg zijn, hoe beperkter het
Inspectietoezicht bij de betreffende school kan zijn. 

Het toezicht op het financiële aspect ligt bij de Audit Dienst (AD), voorheen de
Accountants Dienst. De Inspectie van het Onderwijs heeft hier geen bemoei-
enis mee maar kan straks voor haar toezicht wel informatie ontlenen aan
bijvoorbeeld het jaarverslag en de begroting.

Onlangs is het project geïntegreerd toezicht van start gegaan. Doel van dit
project, waarin de inspectie, Cfi en de AD samenwerken, is dat de kwaliteit
van het toezicht nog beter wordt en dat er minder toezichtlasten voor de
scholen zijn. De efficiëntie van het toezicht neemt toe, doordat scholen een-
malig gegevens leveren ten behoeve van het toezicht. Ook wordt nagegaan
hoe bij de vormgeving van het geïntegreerd toezicht aandacht kan worden
gegeven aan de kwaliteit van het bestuur.  Daarbij spelen de gedragscode
‘goed bestuur’ en het managementstatuut een rol. De inspectie zal in 2005
dit toezicht ontwikkelen is samenwerking met een aantal besturen die nu in
het kader van de pilot met lumpsum werken. 
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5. Extern toezicht  
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Adressen

AOb

Postbus 2875

3500 GW Utrecht

(0900) 4636262

info@aob.nl

www.aob.nl 

AVS (mede namens PCSO)

Postbus 1003

3500 BA Utrecht

(030) 2361010

info@avs.nl

www.avs.nl 

Besturenraad

Postbus 907

2270 AX Voorburg

(070) 3481148

lumpsum@besturenraad.nl

www.besturenraad.nl 

Bond KBO

Postbus 82158

2508 ED Den Haag

(070) 3568600

info@bkonet.nl

www.bondkbo.nl

Concent

Postbus 166

8000 AD Zwolle

(038) 4231040

info@concent.nl

www.concent.nl 

CMHF

Postbus 176

2260 AD Leidschendam

(070) 4191919

unieinfo@uniebve-vo.nl

www.cmhf.nl 

Onderwijsbond CNV

Postbus 732

2700 AS Zoetermeer

(079) 3202020

scholing@ocnv.nl

www.ocnv.nl 

VBS

Bezuidenhoutseweg 251-253

2594 AM Den Haag

(070) 3315252

vbs@vbs.nl

www.vbs.nl 

VGS

Postbus 5

2980 AA Ridderkerk

(0180) 442675

secretariaat@vgs.nl

www.vgs.nl 

VOS/ABB

Postbus 162

3440 AD Woerden

(0348) 405200

vosabb@vosabb.nl

www.vosabb.nl 

Ministerie van OCW

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

(070) 4123456

info@minocw.nl

www.minocw.nl

ICO Helpdesk Primair

Onderwijs

(079)  3232333

icohelp@cfi.nl

www.cfi.nl
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Publicaties

Medezeggenschap is partnerschap (brochure januari 2005)
Checklist administratieve organisatie (brochure januari 2005)
Bekostiging, de knikkers en het spel (brochure juni 2004)
Invoering, om de kwaliteit van het onderwijs (brochure mei 2004)

Colofon

Deze brochure is tot stand gekomen in nauw overleg met OCW en de
organisaties. Er is met grote zorgvuldigheid gewerkt aan de inhoud. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

Meerdere exemplaren van deze brochure kunt u downloaden via de
websites van de organisaties genoemd op pagina 32 van deze brochure.

Vormgeving
Drupsteen + Straathof, Den Haag

Druk
Drukkerij A-Twee, Waddinxveen



Projectbureau lumpsum 
primair onderwijs
Postbus 2511
3500 GM  Utrecht
Bezoekadres: 
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT  Utrecht
(030) 292 7881
info lumpsumpo.nl
www.lumpsumpo.nl


