
 

                                                

Onderzoek naar vermogenspositie PO: Dat is op orde! 
 
Door beleidsmedewerker Reinier Goedhart, VOS/ABB 
In opdracht van het ministerie van OCW is onderzoek gedaan naar de vermogenspositie van 
het Primair onderwijs. Conclusie: Met het totale vermogen van 2,4 miljard van alle PO-besturen 
is er sprake van een voldoend niveau van benodigd vermogen, waarbij er wellicht wat extra 
ruimte zit van ongeveer 100 miljoen. Maar dat kan meer of minder zijn, afhankelijk van arbitraire 
keuzen die men in dat kader maakt. Voor een minder arbitraire beoordeling is het nodig 
eenduidiger vastgestelde jaarrekeningen te hebben over meerdere jaren. 
Tevens stelt het rapport, dat van 27% van alle schoolbesturen het vermogen als te laag én voor 
16% van alle schoolbesturen het vermogen als te hoog kan worden gekwalificeerd.  
Het rapport maakt in elk geval duidelijk dat de lawaaimakerij over te grote reserves en 
oppotgedrag van besturen geen enkel fundament heeft en meer in de categorie 
stemmingmakerij thuishoort. 
 
In haar brief aan de Tweede Kamer van 12 februari 2008, heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van 
OCW aangekondigd een onderzoek te laten uitvoeren naar de vermogenspositie van het primair 
onderwijs. Doelstelling: het ontwikkelen van een beoordelingskader waarmee vastgesteld kan worden 
of schoolbesturen te hoge, dan wel te lage reserves hebben. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd 
door PricewaterhouseCoopers (PwC) en op 29 augustus voorgelegd aan de Tweede Kamer. 
 
De opzet van het PwC- rapport is helder: Het aanwezig eigen vermogen, vastgesteld op basis van de 
jaarverslagen over het jaar 2006, wordt afgezet tegen het benodigd eigen vermogen. Het verschil 
bepaalt of er al dan niet meer eigen vermogen wordt aangehouden dan nodig is. Het benodigd 
vermogen wordt hierbij als volgt vastgesteld:  
 
1. Welk bedrag is nodig voor de financiering van materiële vaste activa (MVA): de 

financieringsfunctie; 
2. Welk bedrag is nodig voor het opvangen van  tegenvallers: de bufferfunctie; 
3. Van de optelling van 1 en 2 wordt het ‘vreemd vermogen’ afgetrokken, dat ook zou kunnen 

worden ingezet als financieringsbron. 
 
De financieringsfunctie van het eigen vermogen 
Bij het vaststellen hoeveel een schoolbestuur nodig heeft voor toekomstige investeringen in MVA 
zoals bijvoorbeeld meubilair, ICT, leermiddelen en onderhoud, stuitte men op een aanzienlijk 
probleem. De jaarverslagen over 2006 zijn, met name voor wat betreft de MVA, aantoonbaar 
onvolledig1. Dit was ook wel te verwachten, aangezien schoolbesturen over 2006 voor het eerst een 
jaarrekening opstelden. Om een betrouwbaar beeld te kunnen krijgen van de vermogenspositie van 
schoolbesturen in het PO moet dit onderzoek de komende jaren worden herhaald. Daarbij hebben de 
onderzoekers op basis van voorzichtige aannames de financieringsfunctie herleid via de normatieve 
vervangingswaarde van de MVA. De daarbij gehanteerde aannames laten nogal wat ruimte voor 
verschillende interpretatie en dat doet uiteraard enigszins afbreuk aan de hardheid van conclusies van 
het rapport. 
 
De bufferfunctie van het eigen vermogen 
Bij het vaststellen hoeveel vermogen schoolbesturen nodig hebben om tegenvallers op te vangen, is 
in het onderzoek  slechts uitgegaan van de dekking van voorzienbare, specifieke aanpassingkosten. 
In het rapport wordt daarom alleen ingegaan op de volgende risico’s: (1) terugloop van het 
leerlingenaantal,  (2) arbeidsconflicten, (3) restrisico’s en (4) risico’s op de overige baten.  
Een wel heel beperkte benadering, aangezien operationele bedrijfsrisico’s op het gebied van 
huisvesting, interne organisatie (planning- en control), onderwijskwaliteit, etc. volledig buiten 
beschouwing worden gelaten. Het belang van goed financieel management wordt in het rapport wel 
meerdere malen benadrukt, maar wordt in het gehanteerde model gemakshalve als “voldoende op 
niveau” beschouwd en niet meegenomen in de bepaling van de bufferfunctie van het eigen vermogen. 

 
1 Dit heeft te maken met het feit dat er nogal verschillend is omgegaan met de waardering van activa, die voor 1 
januari 2006 zijn aangeschaft (de zgn. eerste waardering). Daarnaast worden in het PO de 
onderhoudsinvesteringen niet geactiveerd en zijn de onderhoudsvoorzieningen veelal niet toereikend.  



 
Daarnaast zijn de vastgestelde percentages voor het bepalen van de risicoreserve ook behoorlijk 
arbitrair. Het rapport geeft dat zelf ook aan met de niet bestaande maar veelzeggende term: 
“handgewogen bepaald”. 
 
Ondanks alle kanttekeningen en gehanteerde aannames, biedt het PwC-rapport op dit moment het 
best gefundeerde kader om de vermogenspositie van schoolbesturen te beoordelen. Zowel op 
macroniveau als op het niveau van schoolbestuur. 
Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk! Hierbij zal met name ook extra aandacht gegeven moeten 
worden aan het openbaar onderwijs. Door ontbrekende cijfers bij een integraal bestuur en recente 
ontwikkelingen als gevolg van verzelfstandiging, zijn veel jaarrekeningen van openbare 
schoolbesturen niet meegenomen in het onderzoek van PwC. Daardoor is het beeld van de 
vermogenspositie van het openbaar onderwijs, maar daarmee ook het beeld van PO als totaal, nog 
onvoldoende. 
 
Interessant is dat het rapport een modelmatige benadering geeft voor de bepaling van het benodigde 
vermogen van ieder afzonderlijk bestuur. Bij de totstandkoming van het rapport zijn wij een kritische 
gesprekspartner geweest voor PwC en daarom zijn we nu ook in staat om een model te maken 
waarmee een bestuur de benodigde financieringsfunctie kan bepalen plus ook de risicobuffer kan 
kwantificeren. Daarmee is de benodigde omvang van het totale eigen vermogen inzichtelijk te maken 
en te onderbouwen. Dat model is binnenkort gereed. U kunt binnenkort daarover een nader bericht 
verwachten zodat een bestuur desgewenst van deze dienstverlening door VOS/ABB gebruik kan 
maken. 
 
In de rechterkolom bij het nieuwsbericht op www.vosabb.nl is het rapport integraal opgenomen, 
evenals de begeleidende brief van staatssecretaris Dijksma. 
 
Drs. Reinier Goedhart, september 2008 
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