
Risicoanalyse  
 
1. Inleiding 
 
Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen de besturen in het primair onderwijs meer 
beleidsvrijheid en worden zij zelf verantwoordelijk voor het definiëren, vastleggen en uitvoeren van 
strategisch en tactisch beleid. Hiermee samenhangend worden echter de volledige financiële risico's 
(waaronder de zorg voor continuïteit) overgeheveld van de overheid naar de besturen. Feitelijk waren 
de besturen onder de declaratiebekostiging reeds verantwoordelijk voor de formatie (het aantal 
beschikbaar gestelde fre’s mocht niet overschreden worden); onder lumpsumfinanciering valt ook de 
prijscomponent onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De overige bekostigingsonderdelen 
werden reeds toegekend op basis van lumpsum. Gezien de toegenomen risico's is het noodzakelijk 
dat de besturen zicht hebben op de risico's die zij lopen en deze op een juiste wijze beheersen. Een 
hulpmiddel hierbij is de invoering van een systeem van risicomanagement.  
De noodzaak van een goed risicomanagement is ook beschreven in de Code voor goed bestuur in het 
primair onderwijs. In artikel 25 van deze code is aangegeven dat het bestuur beleid dient te voeren 
inzake risicomanagement, geldbeheer, financiering en belegging. Het bestuur verantwoordt de 
uitvoering hiervan in het jaarverslag.  
 
 
2. Onderdelen risicomanagement  
 
Een model voor risicomanagement dient door iedere organisatie op de eigen situatie toegesneden te 
worden. Daarbij volgt men de volgende stappen: 

a. risicoanalyse; 
b. bepaling significante risico’s; 
c. vaststellen van beheersingsmaatregelen; 
d. verankering in de organisatie; 
e. monitoring effectieve werking;  
f. rapportage aan het bestuur.  

De verantwoording van het risicomanagement vindt plaats in het jaarverslag. 
 
a. Risicoanalyse  
De risicoanalyse begint met het in kaart brengen van de context waarbinnen beheersing van de 
risico’s moet plaatsvinden en vervolgt met een analyse van alle mogelijke relevante factoren die risico 
met zich brengen. Deze analyse vindt systematisch plaats en kan uitgevoerd worden op basis van een 
checklist. 
 
b. Bepalen significante risico's  

Het is niet nodig om alle risico's die in de eerste stap zijn gedefinieerd volledig te beschrijven en te 
beheersen. Voor een goede beheersing vormen vooral de significante risico's het uitgangspunt. 
Significante risico's zijn risico's die het behalen van de doelstelling van de instelling ernstig kunnen 
bedreigen. Een risico is significant als zowel de kans dat dit zich voordoet als de impact hiervan hoog 
is. Deze inschatting van deze risico's vindt plaats op basis van vooraf door het bestuur vastgestelde 
criteria. In het volgende figuur is dit schematisch weergegeven. 

 
 



 
Per significant risico bepaalt het bestuur welke strategie wordt gevolgd. Het bestuur heeft de keuze uit 
onder meer de volgende strategieën:  

- overdragen (bijvoorbeeld aan verzekeraar);  
- beperken;  
- elimineren;  
- accepteren.  

Bij de keuze van de risicostrategieën worden onder meer de volgende factoren overwogen: 
• 
• 
• 

• 

De aard en omvang van de risico’s; 
Het risiconiveau en de risicostrategieën die het bestuur acceptabel vindt; 
Het vermogen van het bestuur om het aantal risico’s dat zich daadwerkelijk voordoet en de 
gevolgen daarvan voor de activiteiten van de instelling te beperken; 
De kosten van het invoeren van bepaalde beheersingsmaatregelen in verhouding tot het 
voordeel van beheersing van de daarmee samenhangende risico’s. 

 
Als het bestuur besluit haar risico’s te verkleinen (doorgaans zal dit het geval zijn, tenzij de risico’s zijn 
verzekerd) worden interne beheersingsmaatregelen ontworpen en ingevoerd. 
 
c. Ontwerpen van beheersingsmaatregelen  
Bij het ontwerpen van toereikende beheersingsmaatregelen gaat het bestuur na in hoeverre het 
samenstel van reeds bestaande beheersingsmaatregelen toereikend is in het kader van de 
beheersing van de risico's. De belangrijkste beheersingsmaatregel voor besturen in het primair 
onderwijs is een goed functionerende planning & control cyclus. 
 
d. Verankering in de organisatie  
Is eenmaal een planning & control cyclus ontworpen, dan is de implementatie hiervan en de 
verankering in de organisatie van belang. De beheersingsmaatregelen worden besproken met alle 
betrokkenen. 
 
e. Monitoring effectieve werking  
Het systeem van risicomanagement dient ertoe het bestuur zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen 
dat de risico's intern voldoende worden onderkend en beheerst. Het bestuur ontvangt periodiek 
informatie over de belangrijkste aspecten van de risicobeheersing. 
 
f. Bestuurstoezicht en -rapportage  
Middels het jaarverslag kan het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde 
risicomanagement. De code van goed bestuur dringt hier ook op aan. In het jaarverslag wordt 
aangegeven of de essentiële punten van het proces van risicobeheersing in voldoende mate zijn 
nageleefd. Het bestuur baseert zich hierbij mede op de ontvangen managementinformatie.  
 

3. Checklist risicoanalyse 

Bij de risicoanalyse is de volgende indeling gehanteerd: 
1. Algemene risico’s 
2. Risico’s in de inkomsten 
3. Risico’s in de uitgaven 
4. Risico’s in de interne beheersing 

 
Bij elk van de risico’s is het mogelijk deze nog nader te preciseren. Vervolgens dient men dan per 
risico-onderdeel een adequate beheersingsmaatregel aan te geven. 
 
Onderstaand overzicht is ontleend aan het rapport “Bevindingen financieel onderzoek 2005 Pilot 1”,  
dat in opdracht van het projectbureau lumpsum is opgesteld door Ernst &Young.  
 
1. Algemene risico’s  
Risico  Beheersingsmaatregel 
1.1  Niet toereikende competenties 

 
  



De overgang naar lumpsumfinanciering vereist 
deskundigheid bij onder meer de volgende partijen: 

a Het bestuur en management van de onderwijsinstelling 
inzake:  
- De regievoering over het implementatietraject: het 

bestuur kan dit zelf aansturen en intern uitvoeren, 
dan wel dit (deels) met behulp van externe 
deskundigen doen, waarbij het bestuur zelf 
eindverantwoordelijk blijft; 

- De 'inkoopmarkt' van externe deskundigen en het 
selecteren van de juiste aanbieder; 

- De risico's, maar ook de mogelijkheden en kansen 
van lumpsumfinanciering; 

- Risicomanagement en planning & control cyclus 
binnen de instelling; 

- Mogelijke samenwerkingsvormen met andere 
besturen (samenwerkingsverbanden, coöperaties 
etc.); 

- Deskundigheid inzake bedrijfsvoering en financieel 
management. Vooral bij grotere instellingen (veelal 
met bovenschools management) is een kwalitatief 
beter bestuur nodig; 

- De taakafbakening tussen bestuur en management, 
waarbij een tendens gaande is dat het bestuur zich 
ontwikkelt naar een toezichthoudend orgaan, 
waardoor overdracht van taken en bevoegdheden 
plaatsvindt naar het management. Bestuur en 
management zijn als het gaat om taakuitoefening 
deels communicerende vaten.   

- Vrijmaken capaciteit 
betrokkenen om maatregelen 
concreet uit te voeren; 

- Versterken deskundigheid van 
het bestuur en management, 
mede door een gericht 
(na)scholingsaanbod op het 
gebied van financiën en 
bedrijfsvoering; 

- Gedegen voortgangsbewaking 
van het invoeringstraject door 
het management; 

- Inhuur van externe expertise; 
- Managementletters van de 

externe accountant gericht aan 
het bestuur; 

- Implementatie gedragscode 
voor goed bestuur; 

- Benutting van het structurele 
budget voor versterking bestuur 
en management;  

- Duidelijke vastlegging van 
taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden in het 
managementstatuut.   

b  

Betrokkenen bij de financiële administratie (zowel intern 
als bij uitbesteding aan een administratiekantoor):  
- Geautomatiseerde financiële systemen, mede in 

relatie tot de gewenste managementinformatie en 
het jaarverslag; 

- Risicomanagement en planning & control cyclus 
gericht op interne controle en juiste en tijdige 
managementinformatie die sturing voor de instelling 
mogelijk maakt. Hierbij is het transitieproces van een 
boekhoudkundige benadering naar een meer 
beheersmatige benadering van essentieel belang; 

- Kennis van regelgeving, lumpsumfinanciering en 
jaarverslaggeving in het primair onderwijs; 

- De organisatorische en projectmatige vaardigheden 
om de invoering van het jaarverslag in 2006 soepel 
te realiseren.   

Vrijmaken van voldoende capaciteit 
bij betrokkenen om maatregelen 
concreet uit te voeren;  
- In geval van uitbesteding aan 

een administratiekantoor: 
overeenkomen van service level 
agreements door het bestuur 
met het administratiekantoor 
waarin het overeengekomen 
serviceniveau is vastgelegd; 

- Inhuur van externe expertise; 
- In geval van uitbesteding aan 

een administratiekantoor: third 
party mededeling van een 
externe accountant over de 
implementatie en werking van 
beheersingsmaatregelen binnen 
het administratiekantoor inzake 
de werkzaamheden voor de 
aangesloten schoolbesturen.   

1.2 Onduidelijke en niet formeel vastgelegde verhoudingen 
tussen bestuur, (bovenschools) management en 
(mede)zeggenschapsraden (personeel en ouders).  
 
- Het is van belang dat deze verhoudingen voor alle 

Duidelijke vastlegging van taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in het 
managementstatuut;  
- Eenduidige overlegstructuren 
- Formeel vastgelegde structuren 



onderwijsinstelling over onder meer: 
- inzet van financiële middelen (waarbij de 

ontschotting tussen personeel en materieel en 
tussen besturen onderling tot grotere vrijheden leidt); 

- onderwijskundig beleid; 
- verdeling van taken (wie heeft de regie?); en  
- niet door het bestuur gemandateerde handelingen 

van overige betrokkenen (management, personeel 
en ouders).  

- Hierdoor kan het bestuur (financiële) nadelen 
ondervinden.   

inzet van (financiële) middelen; 
- Duidelijkheid bij alle 

betrokkenen over de eigen rol 
en verwachtingen 
dienaangaande; 

- Gerichtheid op kwaliteit van 
onderwijs; 

- Implementatie gedragscode 
voor goed bestuur; 

- Goed geregelde en 
functionerende (mede-) 
zeggenschapsstructuren.   

1.3 Tijdens de invoeringperiode van lumpsumfinanciering 
zullen hogere beheerslasten ontstaan. 
 
- De invoering van lumpsumfinanciering vereist 

inspanning van het bestuur en management van de 
onderwijsinstellingen. Daarnaast zal bij een groot 
aantal onderwijsinstellingen externe expertise 
worden ingehuurd. Het risico bestaat dat de inzet 
van de beschikbare capaciteit en de aanwending van 
financiële middelen voor externe expertise ten koste 
gaat van de kwaliteit van het onderwijs. 

- Naar verwachting zullen na de invoerings- en 
gewenningsperiode juist meer middelen beschikbaar 
komen voor het primaire onderwijsproces. Het is 
derhalve noodzakelijk om deze periode zo kort 
mogelijk te houden.   

- Planning & control cyclus, 
waarbij ook de beheerslasten 
goed worden gestuurd; 

- Duidelijke vastlegging van 
taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden in het 
managementstatuut; 

- Service level agreements met 
administratiekantoren; 

- Prijsafspraken met externe 
deskundigen; 

- Goed geregelde en 
functionerende 
(mede)zeggenschapsstructuren;

- Benutting van het structurele 
budget voor versterking bestuur 
en management; 

- Aanwending opgebouwde 
reserves.   

1.4 Samenloop van invoering van lumpsumfinanciering en 
andere trajecten kunnen leiden tot risicocumulatie. 
 
Relevante trajecten zijn:  
- Gelijklopende bezuinigingen (zoals GOA, I/D banen 

en in meerdere gevallen materiële bekostiging vanuit 
de gemeenten), waarbij sommige besturen voor hun 
exploitatie mede afhankelijk zijn van de 
gemeentebekostiging; 

- Invoering jaarverslag met uniforme 
verslaggevingsvoorschriften (waardoor echter ook 
financiële tekorten beter zichtbaar worden); 

- Toekomstige invoering onderwijsnummer; 
 Inzake het WEC-onderwijs: REC-vorming en de 

doorwerkende effecten van de invoering van leerling-
gebonden financiering (LGF); 

- Gefaseerde herziening leerlingengewichten, 
waarvoor de gegevens m.i.v. 1 oktober 2006 bekend 
moeten zijn en vanaf 1 augustus 2007 
bekostigingseffecten hebben; 

- Mogelijke beëindiging van de verplichte aansluiting 
bij het Participatiefonds en het Vervangingsfonds; 

- Wijziging bekostiging onderwijsbegeleiding. 
 
Deze verandertrajecten kunnen onder 
lumpsumfinanciering leiden tot extra financiële risico's 
voor de besturen (bijvoorbeeld inzake afvloeiing van 

- Planning & control cyclus 
waarbij financiële effecten van 
toekomstige wijzigingen tijdig 
bekend zijn en tot acties kunnen 
leiden; 

- Projectplanning om meerdere 
trajecten tegelijkertijd te 
coördineren.   



personeel door externe bezuinigingen). 
1.5 Bij een klein bestuur is het risico van relatief gezien 

grotere financiële nadelen groter dan bij een groot 
bestuur. 
 
Bij een klein bestuur is van compensatie van positieve en 
negatieve effecten van risico's veel minder sprake dan bij 
een groot bestuur. Een negatief effect zal dan eerder 
desastreuze gevolgen hebben. 

 
- Aansluiting m.b.t. risico's 

zoeken bij grote(re) besturen; 
- Samenwerking en 

risicospreiding bij kleine 
besturen; 

- Het aanhouden of vormen van 
voldoende 
weerstandsvermogen;  

- Versterken deskundigheid van 
het bestuur en management, 
mede door een gericht 
(na)scholingsaanbod op het 
gebied van financiën en 
bedrijfsvoering;  

- Goed functionerende planning & 
control cyclus.   

1.6 Bestuurlijke samenwerking door kleine besturen gericht 
op risicospreiding zal waarschijnlijk gepaard gaan met 
selectiemechanismen, waardoor financieel zwakkere 
onderwijsinstellingen (nog verder) worden geïsoleerd. 
 
Om risico's voor kleine besturen te mitigeren, kunnen 
vormen van samenwerking met andere besturen 
ontstaan. Besturen met een hoog risicoprofiel zullen 
mogelijk van deze samenwerking worden uitgesloten. 

- Aansluiting m.b.t. risico's 
zoeken bij grote(re) besturen; 

- Samenwerking en 
risicospreiding tussen kleine 
besturen; 

- Oprichten overlegplatforms voor 
financieel zwakke scholen.   

1.7 Specifieke risico's in het openbaar onderwijs. 
 
In geval van integraal bestuur is het voor instellingen in 
het openbaar onderwijs veelal lastig om betrouwbare 
basisgegevens voor de startbalans per 1 januari 2006 te 
genereren, omdat deze zijn begrepen in de 
gemeenterekening. Hetzelfde geldt voor de 
beschikbaarheid van goede managementinformatie. 
De huidige verzelfstandigingstrajecten in het openbaar 
onderwijs leggen een groot beslag op de organisatie. 
Naast verzelfstandiging speelt immers de invoering van 
het jaarverslag en de voorbereiding van 
lumpsumfinanciering. Ondanks grote overlappingen 
tussen deze onderdelen (bijvoorbeeld het opstellen van 
de beginbalans school vanuit de gemeenteadministratie) 
vindt niet altijd een geïntegreerde aanpak plaats. 
In sommige gevallen is bij het verzelfstandigd openbaar 
onderwijs sprake van onvoldoende financiële middelen 
(indien van de gemeente onvoldoende bruidsschat en 
weerstandsvermogen wordt meegekregen). Bovendien 
lopen deze besturen grotere risico's inzake planning & 
control, omdat zij in het verleden onvoldoende focus op 
interne beheersing hadden en dit nu zelfstandig (los van 
de gemeente) moeten uitvoeren. 
Soms is de gedifferentieerde WAO-premie in het 
openbaar onderwijs afhankelijk van het ziekteverzuim 
onder het personeel van de gemeente als geheel. Dit leidt 
tot financiële effecten onder lumpsumfinanciering. 

- Integrale planning en uitvoering 
gelijklopende trajecten inzake 
verzelfstandiging, invoering 
jaarverslag en voorbereiding 
lumpsumfinanciering; 

- Bewaking financiële positie 
verzelfstandigd openbaar 
onderwijs.   

 
2 Risico's in de inkomsten  
Risico Beheersingsmaatregel 
2.1  Door toepassing van de t-1 systematiek in de bekostiging - Personeels- en 



loopt de instelling het risico dat het bekostigingsniveau 
niet tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in het 
noodzakelijke kostenniveau. 
 
De bekostiging van primair onderwijsinstellingen is 
gebaseerd op de t-1 systematiek, waarbij met name de 
gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het onderwijzend 
personeel en het leerlingenaantal per 1 oktober (inclusief 
bijbehorende wegingen) van het voorafgaande jaar 
bepalend zijn. Wanneer de instelling in de loop van het 
cursusjaar door personeelsverloop jonge leerkrachten 
moet vervangen door oudere leerkrachten wordt hierop in 
de bekostiging niet meteen geanticipeerd zodat financiële 
nadelen voor het bestuur ontstaan. In het huidige 
formatiebudgetsysteem bestaat dit nadeel niet. 
Door krimp van het leerlingenaantal en onder toepassing 
van het anciënniteitbeginsel – waarbij de laatst erbij 
gekomen (vaak jonge) personeelsleden als eerste 
afvloeien – kan een onevenwichtige opbouw van het 
personeelsbestand ontstaan. 
Overigens is krimp van het leerlingenaantal op zich geen 
nieuw risico, omdat dit onder het formatiebudgetsysteem 
ook reeds gevolgen heeft voor de bekostiging. Bovendien 
leidt de t-1 systematiek in dit geval tot een tijdelijk hogere 
bekostiging dan op basis van de meekrimpende personele 
omvang noodzakelijk. 
Stijging van het leerlingenaantal na de teldatum leidt 
conform het formatiebudgetsysteem tot groeibekostiging. 

benoemingsbeleid waarbij 
gestreefd wordt naar een 
evenwichtige leeftijdsopbouw 
van het personeelsbestand; 

- Goed functionerende planning 
& control cyclus waardoor tijdig 
kan worden geanticipeerd op 
ontwikkelingen in het 
personeelsbestand; 

- In geval van krimp heeft de 
school pas in het volgende 
cursusjaar te maken met lagere 
bekostiging, zodat in tussentijd 
de noodzakelijke (personele) 
maatregelen kunnen worden 
genomen; 

- Risicospreiding tussen 
meerdere besturen bij met 
name éénpitters; 

- Het aanhouden of vormen van 
voldoende 
weerstandsvermogen.   

2.2 

Herverdeeleffecten op bestuursniveau door de invoering 
van lumpsumfinanciering. 
 
Ten opzichte van het huidige formatiebudgetsysteem zal 
invoering van lumpsumfinanciering leiden tot 
herverdeeleffecten tussen de besturen. Dit 
herverdeeleffect kan een negatief effect hebben op de 
exploitatie van de onderwijsinstelling. 
 
De belangrijkste factoren waardoor herverdeeleffecten 
kunnen optreden zijn:  
- BAPO-verlof; 
- In- en uitstroom van personeel; 
- Incidentele looncomponent (ILC); 
- Werkgeversaandeel WAO-premie; 
-  Korting in verband met langdurige ziekte. 

 
- Gebruikmaken van het door het 

ministerie van OCW 
beschikbaar gestelde 
rekenmodel en analyse van de 
herverdeeleffecten; 

- Overgangsregeling gedurende 
4 jaren na invoering van 
lumpsumfinanciering, waarbij 
zowel positieve als negatieve 
herverdeeleffecten (deels) 
worden gecompenseerd; 

- Goed functionerende planning 
& control cyclus, zodat tijdig 
kan worden geanticipeerd op 
het verloop van de bekostiging 
en het aanpassen van het 
kostenniveau naar het 
uiteindelijk verwachte niveau 
van de lumpsumfinanciering.   

2.3 De bekostiging op macroniveau is normatief, waardoor op 
bestuursniveau afwijkingen kunnen ontstaan in het 
kostenniveau ten opzichte van de bekostiging. 
 
De totale bekostiging op macroniveau wordt normatief 
vastgesteld en zal, afgezien van prijsbijstellingen, jaarlijks 
in principe gelijk blijven. De totale bekostiging heeft 
daardoor geen relatie met de landelijke ontwikkeling van 
de GGL. 

- Op bestuursniveau monitoren 
van de ontwikkelingen in de 
school-GGL ten opzichte van 
de landelijke GGL; 

- Bevordering van de personele 
mobiliteit.   

2.4 Het ministerie van OCW kan besluiten om in de 
bekostiging op macroniveau de incidentele 

Kwantificering van deze effecten en 
opname hiervan in de 



looncomponent (ILC) niet te betrekken. 
 
Wanneer de landelijke ontwikkeling in de ILC niet wordt 
betrokken in de bekostiging, ondervinden besturen die wel 
te maken hebben met stijgende loonkosten wegens ILC 
hiervan financiële nadelen omdat de bekostiging op dit 
punt dan niet toereikend is.  

meerjarenbegroting.  

2.5 De verdeling van de middelen voor lumpsumfinanciering is 
gebaseerd op één meetjaar (2004-2005), waardoor 
incidenten in dit meetjaar kunnen leiden tot afwijkende 
bekostiging op grond van de overgangsregeling. 
 
- De verdeling van de middelen voor 

lumpsumfinanciering is gebaseerd op het 
meetjaar 2004-2005. In het meetjaar zijn per 
school het fre-verbruik, de daarbijbehorende 
loonkosten (GPL) en de GGL van de 
leerkrachten vastgesteld. Incidenten in dit 
meetjaar kunnen leiden tot afwijkende 
bekostiging tijdens de overgangsregeling. 
Individuele scholen kunnen door toepassing 
van het meetjaar nadelen ondervinden ten 
aanzien van de bijstellingen in de bekostiging 
tijdens de overgangsregeling, bijvoorbeeld 
wanneer in het meetjaar sprake was van: 

- Niet ingevulde vacatures (onderuitputting van 
het formatiebudget); 

- Duur personeel voor eigen rekening; 
- Hoge verzilvering; 
- In- en uitstroom van personeel; 
- Overschrijdingen van het fre-budget in het 

meetjaar, aangezien deze ter bepaling van de 
overgangsregeling worden gecorrigeerd voor 
de gemiddelde prijs per fre (in plaats van de 
prijs van de goedkoopste leerkrachten). 

 
In dit kader is het van belang te onderkennen dat het 
eerste jaar van lumpsumfinanciering (2006-2007) niet 
aansluit op het overgangsjaar (2004-2005). Daardoor leidt 
een wijziging in het uitgavenpatroon in het jaar 2005-2006 
niet tot bijstelling van de aanvullende bekostiging uit 
hoofde van de overgangsregeling. 

- Bewustzijn van de 'meetjaar-
risico's' door de besturen; 

- Kwantificering van deze 
effecten en opname hiervan in 
de meerjarenbegroting; 

- Gebruikmaken van analyse via 
helpdesk lumpsum 0800-
7272727.   

2.6 De GGL wordt alleen bepaald voor onderwijzend 
personeel. 
 
De financiering van de personeelslasten van directie en 
onderwijsondersteunend personeel dient plaats te vinden 
uit de reguliere bekostiging voor de school; 
leeftijdscorrectie vindt voor deze categorie niet plaats. 
Voor besturen met relatief ouder niet-onderwijzend 
personeel is de bekostiging in deze categorie mogelijk niet 
toereikend. 
Dit risico speelt met name in het WEC-onderwijs, waarbij 
relatief veel onderwijsondersteunend personeel werkzaam 
is. 

- Monitoring van het 
personeelsbestand per bestuur 
in deze categorie ten opzichte 
van landelijke gemiddelden; 

- Kwantificering van deze 
effecten en opname hiervan in 
de meerjarenbegroting.  

2.7 Bij lumpsumfinanciering is de bekostiging voor de directie 
globaler genormeerd dan bij het formatiebudgetsysteem 
het geval is. 
 

- Kwantificering van deze 
effecten en opname hiervan in 
de meerjarenbegroting.   



Onder lumpsumfinanciering is ten aanzien van de 
bepaling van de directietoeslag sprake van 2 situaties: 
scholen met minder dan 98 leerlingen en scholen met 98 
leerlingen of meer. Bij toepassing van het 
formatiebudgetsysteem bestonden meer trappen in de 
bekostiging voor de directie. Besturen met grotere scholen 
(vanaf 400 leerlingen) zullen hierdoor financiële nadelen 
ondervinden. 

2.8 De lumpsumformules gaan uit van een verband tussen 
leeftijd en schaal. 
 
Aangezien de rekenregels ter bepaling van de 
lumpsumbedragen uitgaan van een vast verband tussen 
leeftijd en schaal, gebaseerd op macrogegevens, hebben 
besturen met jonger instromend en sneller doorstromend 
personeel dan gemiddeld een bekostigingsnadeel. Dit 
nadeel wordt deels gecompenseerd indien de GGL zich 
onder het aangehouden minimum van 30 jaar bevindt. 

- Kwantificering van deze 
effecten en opname hiervan in 
de meerjarenbegroting.   

 
3 Risico's in de uitgaven  
Risico  Beheersingsmaatregel 
3.1  

De opbouw van het personeelsbestand kan tot specifieke 
financiële risico's aanleiding geven. 
 
Door een onevenwichtige opbouw van het 
personeelsbestand ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde kunnen bepaalde personeelslasten bij een 
bestuur vaker voorkomen. Enkele voorbeelden zijn:  
- Bij een instelling waar relatief veel ouderschapsverlof 

wordt opgenomen; 
- Bij een ouder personeelsbestand zal het bestuur 

waarschijnlijk hogere lasten hebben voor 
jubileumgratificaties en BAPO-verlof; 

- Een krappe (regionale) arbeidsmarkt kan door 
werving van personeel uit andere regio's leiden tot 
hogere verhuiskosten- of reiskostenvergoedingen.   

 
- Personeels- en 

benoemingsbeleid waarbij 
wordt gestreefd naar een 
evenwichtige leeftijdsopbouw 
van het personeelsbestand; 

- Monitoring van het 
personeelsbestand per bestuur 
ten opzichte van landelijke 
gemiddelden; 

- Kwantificering van risico's en 
opname hiervan in de 
meerjarenbegroting; 

- Bevordering van de personele 
mobiliteit; 

- Opstellen van een 
liquiditeitsbegroting om tijdelijke 
tekorten zichtbaar te maken; 

- Aanhouden of vormen van 
bestemmingsreserves.   

3.2 Risico's in de personele sfeer die nu volledig kunnen 
worden gedeclareerd, maar onder lumpsumfinanciering 
voor eigen rekening komen. 
 
In de huidige situatie kunnen de meeste personele risico's 
onder toepassing van het formatiebudgetsysteem op het 
ministerie van OCW worden afgewenteld. Een voorbeeld 
van een dergelijk risico is de wet Pemba, waarbij de 
gedifferentieerde WAO-premie gedeclareerd wordt bij het 
ministerie van OCW. Onder lumpsumfinanciering draagt 
de instelling deze risico's. 

- Kwantificering van deze risico's 
en opname hiervan in de 
meerjarenbegroting; 

- Aanhouden of vormen van 
bestemmingsreserves.   

3.3 Het kostenniveau kan voor individuele scholen afwijken 
van het landelijke gemiddelde, zodat hierdoor financiële 
nadelen kunnen ontstaan. 
 
Op macroniveau worden specifieke personeelskosten op 
basis van landelijke gemiddelden in de GPL 
verdisconteerd. Indien de kosten voor een instelling hoger 

- Vastleggen personeels- en 
benoemingsbeleid, waarbij 

- Monitoring van het 
personeelsbestand per bestuur 



zijn dan de landelijke gemiddelden zullen ten aanzien van 
deze specifieke personeelskosten nadelen ontstaan. 
Hierbij valt te denken aan de volgende onderwerpen:  
- Herintreders, welke aanspraak kunnen maken op 

extra periodieken; 
- Afwijkende ILC ten opzichte van landelijke 

gemiddelde; 
- Zij-instromers, waarbij het causale verband tussen 

leeftijd en salaris ontbreekt; 
- Salarisgaranties; 
- Functie- en beloningsdifferentiatie (voor zover dit 

thans niet ten laste van het budget voor 
personeelsbeleid is gebracht); 

- Ouderschapsverlof, BAPO-verlof en buitengewoon 
verlof; 

-  Werkloosheidsuitkeringen.  

ten opzichte van landelijke 
gemiddelden; 

- Kwantificering van risico's en 
opname hiervan in de 
meerjarenbegroting; 

- Bevordering van de personele 
mobiliteit; 

- Opstelling liquiditeitbegroting 
om tijdelijke tekorten financieel 
te kunnen opvangen; 

- Aanhouden of vormen van 
bestemmingsreserves.   

3.4 Uitgestelde flexibele BAPO leidt tot verhoogde lasten 
onder lumpsumfinanciering.  
 
- 

 
BAPO-risico's betreffen niet alleen afwijkingen ten 
opzichte van landelijke gemiddelden, maar voor een 
belangrijk deel ook opgebouwde (uitgestelde) BAPO-
rechten die bij de overgang naar 
lumpsumfinanciering nog niet zijn opgenomen door 
de rechthebbende. Onder het declaratiestelsel werd 
de vervanging voor deze opnames aanvullend 
bekostigd, onder lumpsumfinanciering echter niet 
meer, zij het dat de nieuwe CAO PO het risico 
beperkt heeft. In de bekostigingsformules is 
weliswaar een verhoging van de GPL met 0,2% 
opgenomen, maar individuele besturen kunnen 
desondanks invoeringseffecten ondervinden van dit 
risico. 

- Dit risico kan in werkelijkheid overigens lager 
uitvallen, omdat in de praktijk niet alle BAPO-
verloven worden opgenomen, samenhangend met 
het feit dat de verlofgenietende tijdens de 
verlofperiode geen volledig salaris ontvangt.   

- Onderkenning van dit risico en 
opname in de 
meerjarenbegroting en een 
voorziening BAPO.   

 
4 Risico's in de interne beheersing 
 
Risico  Beheersingsmaatregel 
4.1  Onvoldoende kennis en toepassing van 

risicomanagement. 
 
- Over het algemeen hebben bestuur en 

management nog niet voldoende kennis van 
risicomanagement. Dit betreft zowel het 

- Hierdoor worden risico's mogelijk niet in voldoende 
mate afgedekt door beheersingsmaatregelen 
(vooral planning & control cyclus) en niet verwerkt in 

- Op het moment dat deze risico's zich daadwerkelijk 
voordoen kunnen vervolgens onvoldoende 
voorzieningen en reserves (weerstandsvermogen) 

- Versterken deskundigheid van 
het bestuur en management, 
gericht op onderkenning en 
(beoordeling van) kwantificering 
van risico's; 

- Onderkenning van het verband 
tussen risicomanagement, 
planning & control cyclus en 
weerstandsvermogen; 

-  Inzet van externe deskundigen. 



voordoen kunnen vervolgens onvoldoende 
voorzieningen en reserves (weerstandsvermogen) 
aanwezig zijn.   

4.2 Niet toereikend ingerichte en functionerende planning & 
control cyclus. 
 
Wanneer de planning & control cyclus geheel ontbreekt, 
kunnen de hierna genoemde risico's cumuleren, 
waardoor de onbeheersbaarheid van vrijwel alle risico's 
fors toeneemt. 

- Inrichten en implementeren van 
een optimaal functionerende 
planning & control cyclus.  

4.3 Ontbreken van schriftelijk vastgelegde 
beleidsuitgangspunten. 
 
Voor het realiseren van de doelstellingen van de 
instelling zijn schriftelijk vastgelegde 
beleidsuitgangspunten, zoals een strategisch plan, een 
meerjarenplan en een kaderbrief van groot belang. 
Indien dergelijke plannen niet aanwezig zijn, ontbreekt 
het fundament voor het strategisch en tactisch handelen. 
De gestelde doelen zijn mogelijk niet bekend binnen de 
organisatie, waardoor risico's worden gelopen ten 
aanzien van de inzet van middelen. Tevens belemmert 
dit het afleggen van verantwoording aan overige 
betrokkenen, zoals de (mede)zeggenschapsraad binnen 
de instelling. 

- Formalisering van 
beleidsuitgangspunten; 

- Het organiseren van intern 
toezicht op de naleving hiervan.  

4.4 Onvoldoende vertaling van de beleidsuitgangspunten 
naar concrete doelen en resultaten (vastgelegd in 
jaarplan, begroting, budgetten, directiecontracten etc.). 
 
- De beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in het 

strategisch plan en het meerjarenplan dienen te 
worden vertaald naar concrete doelen en te 
realiseren resultaten. Deze doelen en te realiseren 
resultaten behoren breed in de organisatie bekend 
te zijn. Om tot een vertaalslag te komen is het van 
belang dat sprake is van betrouwbare, bruikbare 
informatie (vanuit de besturen zelf of 
totstandgekomen door uitbesteding aan een 
administratiekantoor), alsmede deskundig 
management om een juiste vertaalslag te maken. 
Risico's hierbij zijn onder meer: 

- Gebrekkige aanlevering van gegevens (zowel intern 
als door administratiekantoren) ten behoeve van 
meerjarenramingen en analyses, bijvoorbeeld 
inzake de opbouw personeelsbestand; 

- Onvoldoende deskundigheid bij het bestuur en 
management om een juiste vertaalslag te maken 
naar benodigde financiële middelen, realiseerbare 
doelen en meerjarenramingen; 

- Mogelijk hanteren van een meer boekhoudkundige 
standaardaanpak door administratiekantoren, welke 
geen recht doet aan de specifieke kenmerken van 
het bestuur en de hieronder vallende scholen.   

 
- Overeenkomen van service 

level agreements door het 
bestuur met het 
administratiekantoor waarin het 
overeengekomen serviceniveau 
inzake de gegevensaanlevering 
en managementinformatie is 
vastgelegd; 

- Versterken deskundigheid van 
het bestuur en management; 

- Inhuur van externe expertise; 
- Implementatie gedragscode 

voor goed bestuur; 
- Goed functionerende en 

zelfstandig optredende 
(mede)zeggenschapsraden.   

4.5 Kwalitatief onvoldoende en/of niet tijdig aangeleverde 
managementinformatie, zodat de relevantie voor 
(bij)sturing hiervan gering is. 
 
Het is voor de instelling van groot belang dat tijdige en 
betrouwbare informatie aangaande de realisatie van de 

- Versterking interne 
deskundigheid inzake het 
opstellen van 
managementrapportages; 



doelstellingen aanwezig is. Hiertoe zijn tussentijdse 
management-rapportages nodig waarin een vergelijking 
plaatsvindt met de begroting en de vastgestelde 
budgetten. Aan de hand van deze informatie kunnen 
ontwikkelingen en risico's in een vroeg stadium worden 
gesignaleerd zodat tijdig bijsturing kan plaatsvinden. 
Onbetrouwbare, niet tijdige managementrapportages 
kunnen leiden tot financiële risico's en het nemen van 
onjuiste managementbeslissingen. 

bestuur met het 
administratiekantoor waarin het 
overeengekomen serviceniveau 
inzake de kwaliteit en tijdigheid 
van periodieke 
managementrapportages is 
vastgelegd.   

4.6 Onvoldoende deskundigheid om verschillen tussen 
werkelijkheid en budget en begroting goed en tijdig te 
analyseren en naar aanleiding hiervan de juiste 
maatregelen te treffen. 
 
Naast betrouwbare managementinformatie is het nodig 
dat het bestuur en management over voldoende 
deskundigheid en bestuurskracht beschikken om deze 
informatie te analyseren en hieraan de juiste conclusies 
en bijsturingsacties te verbinden. Onder het 
formatiebudgetsysteem zijn deze vaardigheden mogelijk 
onvoldoende 'gekweekt'. 

- Versterken deskundigheid van 
het bestuur en management; 

- Implementatie gedragscode 
voor goed bestuur;  

- Zodanige inrichting van de 
begroting en registratie van de 
werkelijkheid dat 
verschillenanalyse op een 
eenvoudige wijze mogelijk is;  

- Aanvullende ondersteuning 
vanuit het administratiekantoor 
vastleggen in de service level 
agreement.   

4.7 Mogelijk ontoereikende inrichting van de administratieve 
organisatie en interne controles bij de besturen, de 
scholen en de administratiekantoren. 
 
Hierbij valt te denken aan procedures, richtlijnen, 
functiescheidingen en interne controles ten aanzien van 
bestellingen (inkopen), betalingen, verantwoording van 
opbrengsten, formatiebeheer (waaronder personele 
aanstellingen) etc. Het in onvoldoende mate aanwezig 
zijn hiervan kan leiden tot onrechtmatige bekostiging en 
uitgaven alsmede onbetrouwbare (tussentijdse) 
rapportages. 

- Vastleggen van de opzet van 
de administratieve organisatie 
en interne controle en een 
goede implementatie hiervan bij 
de besturen en 
administratiekantoren; 

- Periodieke toetsing van en 
rapportage over de werking van 
deze maatregelen; 

- Overeenkomen van service 
level agreements door het 
bestuur met het 
administratiekantoor waarin de 
verantwoordelijkheden van 
beide partijen op duidelijke 
wijze zijn vastgelegd.   

4.8 Onvoldoende beleid ten aanzien van het beheer van 
liquiditeiten. 
 
Aandachtspunten inzake het beheer van liquiditeiten zijn: 
- Liquiditeitsplanning (met name relevant omdat het 

betaalritme per bestuur kan afwijken van het 
betaalritme van de bekostiging door het ministerie 
van OCW); 

- Beveiliging van beschikbare liquide middelen; 
- Belegging van tijdelijk overtollige middelen en de 

tijdige beschikbaarheid hiervan. 
 
Omdat het betaalritme van de inkomsten kan afwijken 
van het betaalritme van de uitgaven moet op 
bestuursniveau een goede liquiditeitsplanning aanwezig 
zijn. Hiermee kan worden bereikt dat steeds voldoende 
geldmiddelen beschikbaar zijn om een eventuele 
'timelag' tussen uitgaven door de instelling en vergoeding 
door het ministerie van OCW te overbruggen. 
Een algemeen risico ten aanzien van liquide middelen 
betreft het risico van diefstal en frauduleuze handelingen. 

- Opstellen van een 
liquiditeitenbegroting met 
indeling per maand om in de 
loop van het jaar optredende 
tekorten tijdig te kunnen 
signaleren; 

- Opstellen beleid ten aanzien 
van beheer en beveiliging van 
liquiditeiten en vastlegging 
hiervan in een treasury-statuut; 

- Voor zover sprake is van 
uitbesteding aan een 
administratiekantoor dient de 
verantwoordelijkheid op 
duidelijke wijze te zijn 
overeengekomen in de service 
level agreement.   



Preventieve beveiliging van middelen door 
kasprotocollen, autorisatiebevoegdheden en dergelijke is 
van groot belang. Tijdelijk overtollige middelen kunnen 
binnen de grenzen van de wet- en regelgeving worden 
belegd, mits zij tijdig beschikbaar zijn voor noodzakelijke 
uitgaven. 

4.9 Onnodig creëren van weerstandsvermogen als 
tegenwicht voor gesignaleerde risico's, waardoor 
mogelijk te weinig exploitatieruimte beschikbaar is voor 
de uitvoering van de eigenlijke onderwijstaak. Ook kan 
onwil bestaan om het beschikbare weerstandsvermogen, 
indien nodig, daadwerkelijk aan te wenden. 
 
Naast het gevaar dat risico's niet (tijdig) worden 
gesignaleerd of worden onderschat bestaat het gevaar 
dat risico's worden overschat, waardoor bovenmatige 
reservering van financiële middelen kan plaatsvinden. 
Veelal kan aanvullende vermogensvorming buiten 
beschouwing blijven indien goede (organisatorische) 
beheersingsmaatregelen worden getroffen. Door te hoge 
vermogensvorming komen onvoldoende middelen 
beschikbaar voor het onderwijs en kan de kwaliteit 
hiervan in het geding komen. 
Wanneer gesignaleerde risico's waarvoor 
weerstandsvermogen is gevormd zich daadwerkelijk 
voordoen kan onwil bij de besturen bestaan om dit 
weerstandsvermogen daadwerkelijk aan te wenden. 
Deze besturen zullen het jaarlijkse exploitatiesaldo 
positief wensen te houden en daarom mogelijk te snel 
het kostenniveau terug willen brengen naar het gedaalde 
bekostigingsniveau. Ook dit gedrag kan ten koste gaan 
van de kwaliteit van het onderwijs. 

- Invoering van 
risicomanagement met een 
concrete vertaling in de 
meerjarenbegrotingen; 

- Vastlegging taken en 
verantwoordelijkheden in een 
managementstatuut; 

- Eenduidige overlegstructuren 
en communicatie binnen de 
instelling; 

- Formeel vastgelegde structuren 
voor besluitvorming over inzet 
van (financiële) middelen; 

- Gerichtheid op kwaliteit van 
onderwijs; 

- Goede onderbouwing van 
bestemmingsreserves; 

- Goed functionerende en 
zelfstandig optredende 
(mede)zeggenschapsraden.   

4.10 Eenzijdige focus op beheersing materiële uitgaven. 
 
Mede door samenloop met de invoering van het 
jaarverslag kan lumpsumfinanciering ten onrechte leiden 
tot een eenzijdige focus op beheersing van materiële 
uitgaven. De begroting, beheersingsmaatregelen en 
managementinformatie betreffen in veel gevallen slechts 
de materiële uitgaven, welke echter maar 15% van de 
totale uitgaven betreffen.  
De échte wijziging door lumpsumfinanciering betreft 
(afgezien van de gelijktijdige ontschotting) niet de 
materiële uitgaven, maar de bekostiging van de 
personele uitgaven, welke 85% van het totaal uitmaken. 
In de personele uitgaven kunnen forse risico's begrepen 
zijn. 
Slechts weinig besturen en administratiekantoren zijn al 
in staat om een deugdelijke meerjarenbegroting van 
personele uitgaven te maken. 

- Toepassing integraal 
risicomanagement; 

- Opstellen meerjarenbegroting 
inzake personele uitgaven, 
waarin de genoemde risico's in 
toereikende mate zijn 
opgenomen.   

 


