
Risicomanagement in het voortgezet onderwijs 
Door Géke lexmond en Bé Keizer, VOS/ABB 
Ken- en stuurgetallen spelen een belangrijke rol op scholen en in besturen. Om op 
deze getallen te kunnen sturen, moet het risicomanagement van de organisatie op 
orde zijn. Anders is de school een speelbal van de golven van de ontwikkelingen die 
plaatsvinden. De school moet in principe een vaste koers kunnen varen op basis van 
een zekere garantie van de continuïteit van de ontwikkelingen.  
 
Een enkel ken- of stuurgetal zegt niets. Het getal krijgt pas inhoud en waarde als het in 
meerjarig perspectief wordt bekeken, afgezet wordt tegen een norm of streefwaarde en als 
het door handelen kan worden beïnvloed.  
 
Risico’s kunnen in kaart gebracht worden met het door VOS/ABB ontwikkelde instrument 
‘risico-analyse’. Met dit instrument kan op relatief eenvoudige wijze in kaart gebracht worden 
in welk risicoprofiel de organisatie valt: laag, midden of hoog. Als het instrument is ingevuld, 
wordt er een advies gegeven ten aanzien van het risicoprofiel en het benodigde 
weerstandsvermogen. En juist het weerstandsvermogen van de organisatie geeft aan of er 
ruimte is voor investeringen. 
 
 
1. Inleiding 
Risicomanagement is gericht op het optimaal beheersen van de risico’s.  
Optimaal, omdat het maximaal beheersen van risico’s een erg dure zaak is.  
Het afbreukrisico van bijvoorbeeld de centrale directie is relatief hoog. Dat kan ondervangen 
worden door een extra manager aan te stellen die bijv. de algemeen directeur kan 
vervangen. Dat soort oplossingen is om financiële redenen niet erg aan te bevelen. 
 
Bij risicomanagement gaat het om het beheersen van risico’s, niet om het vermijden ervan. 
Een school zonder leerlingen en personeel heeft geen risico’s. Maar dat zal toch niet de 
bedoeling zijn. 
 
Het begrip risico wordt snel en veel gebruikt. Te snel en te veel. 
Heel vaak gaat het om enige variatie in kosten die redelijk goed in te schatten zijn en in de 
meerjarenbegroting ondervangen kunnen worden. 
 
Ernstiger is het als er sprake is van risico vanwege het ontbreken van effectief beleid. Een 
hoog ziekteverzuim kan benaderd worden als een risico, maar het is aanzienlijk adequater 
om een goed ziekteverzuimbeleid te voeren. Dan verkrijgt men ook beter inzicht in de kosten 
die ermee samenhangen en in de beheersing van die kosten. En wellicht raamt men dan 
geen uitgave voor dekking van het risico, maar kan men juist een inverdieneffect ramen 
omdat als gevolg van het goede verzuimbeleid een daling van het ziekteverzuim te 
verwachten is en daarmee de kosten van de vervanging. 
 
Het voorbeeld hierboven geldt maar voor een klein onderdeel van het bestuursbeleid. 
Wanneer er sprake is van een goed ontwikkeld beleid op alle terreinen nemen de risico’s 
heel snel af. Men spreekt dan van afgedekte risico’s, die in de meerjarenbegroting verwerkt 
zijn. Wat dan tenslotte nog resteert, zijn de echt onvoorziene omstandigheden waarvoor een 
weerstandsfonds van 5%1 meer dan genoeg is! 
 

                                                 
1 Zie hoofdstuk 2.5 voor de definitie van weerstandsvermogen 



Een grote reserve in verband met risico’s is tekenend voor het ontbreken van beleid of - dat 
is ook mogelijk – verkeerd gericht beleid. 
 
De jaarrekeningen zullen ervoor zorgen dat duidelijk wordt hoeveel geld er opgepot wordt 
voor ‘je weet maar nooit’. De politiek zal daar goed kennis van nemen.  
 
Indeling  
De door E&Y uitgebrachte rapporten in het kader van de pilot lumpsum primair onderwijs zijn 
mede als vertrekpunt genomen voor de benadering van het risicomanagement. Daarnaast 
zijn de documenten van de VO-raad over deze materie bestudeerd evenals de stukken van 
het ministerie OCW. 
Hoofdstuk 2 is een algemene inleiding op risicomanagement. Concretisering voor het VO 
vindt plaats in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 tenslotte gaat kort in op de vervolgstappen die 
genomen dienen te worden na invulling van het instrument.  
 
 
 
2. Risicomanagement 
 
Risicomanagement is het proces van identificeren en analyseren van risico’s en vervolgens 
het ontwerpen en implementeren van maatregelen om de kans van optreden van de risico’s 
te verminderen, oftewel om de schade, veroorzaakt door de risico’s, te minimaliseren. 
Risicomanagement is een in hoge mate gestandaardiseerd proces dat in alle gevallen de 
stappen: inventariseren, analyseren, maatregelen nemen, bewaken kent. Het is in die zin 
goed vergelijkbaar met de keten: plan-do-check-act, zoals deze in de kwaliteitsliteratuur is 
ontwikkeld.  
 
In het algemeen geldt dat risicomanagement dicht tegen kwaliteitsmanagement aanligt. In dit 
kader is daarom ook het “Nieuwe Toezicht” van belang. In hoofdstuk 2.5 wordt hier aandacht 
aan besteed.  
 
Investeren in kwaliteit dwingt risicomanagement af. Bij kwaliteitsmanagement wordt gebruik 
gemaakt van normstelling, waarbij wordt getoetst in hoeverre de kwaliteitseis voldoet aan 
bepaalde vastgestelde normen (voortkomend uit wettelijke vereisten of “best practices”), 
maar eerst moet toch in kaart gebracht worden of alle plannen wel uitgevoerd kunnen 
worden.  
Dat geldt zowel voor de gehele organisatie als voor afzonderlijke projecten. 
 
De regels voor het afleggen van de verantwoording middels het jaarverslag zijn aangepast. 
Dat betreft met name ook het terrein van de risicobeheersing. Volgens de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving is het vanaf jaarverslag 2008 verplicht verantwoording af te leggen over 
het gevoerde beleid ten aanzien van risicomanagement. Het bestuur dient in het jaarverslag 
te kunnen verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en 
effectief zijn.  
 
2.1. Doel risicomanagement 
 
Risicomanagement houdt in dat voortdurend aandacht wordt besteed aan een aantal  
aspecten. 
 
A. Continu risico’s expliciet maken en beheersen. 
Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een 
willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een 
completer beeld van de risico’s ontstaan. De kans dat risico’s over het hoofd worden gezien, 
wordt hiermee gereduceerd.  



 
B. Risicoalertheid creëren. 
Risicomanagement zorgt ervoor dat de verschillende risico’s ‘in de hoofden’ van bestuur, 
management en medewerkers voor iedereen inzichtelijk gemaakt zijn. Hierdoor kan een 
gelijk beeld bestaan over de belangrijkste risico’s en ontstaat bij iedereen een sterk 
risicobewustzijn.  
 
C. Pro-actief met risico’s omgaan in plaats van reactief. 
Door het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen voordat risico’s daadwerkelijk zijn 
opgetreden, is het mogelijk pro-actief met risico’s om te gaan. Men wacht daarmee niet af of 
het risico optreedt om dan pas actie te ondernemen om de gevolgen te beperken.  
 
D. Bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen.  
Door het introduceren van risicomanagement worden risico’s geregeld, met vastgestelde 
tussenpozen, geïnventariseerd en besproken. De risico’s worden zo ‘levend gehouden’ en er 
is een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan.   
 
2.2. Uitgangspunten bij risicomanagement  
Bij de invoering van risicomanagement gelden een aantal belangrijke uitgangspunten ten 
aanzien van de organisatie ervan. 
 
A. Risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze.  
Risicomanagement dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande werkwijze binnen 
de organisatie. Dit betekent in eerste instantie dat de risico’s expliciet onderdeel zijn van de 
bestaande communicatie- en rapportagestructuur.  
 
B. Risicomanagement volgt de zeggenschap.  
De verantwoordelijkheid voor een risico ligt daar waar ook de verantwoordelijkheid ligt van 
het werk, het project of de taken waar het risico betrekking op kan hebben.   
Iedereen is daardoor verantwoordelijk voor het signaleren van en treffen van maatregelen 
voor de risico’s die binnen diens verantwoordelijkheid vallen.  
Natuurlijk ligt de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor risico’s bij het (bovenschools) 
management of het bestuur. 
 
C. Risicomanagement wordt de verantwoordelijkheid van iedere medewerker.  
Belangrijk is dat de implementatie van risicomanagement gebaseerd is op het uitgangspunt, 
dat de medewerkers zelf hiervoor verantwoordelijk worden gemaakt. Risicomanagement kan 
dus niet geheel worden uitbesteed aan een derde partij. Wel kan een derde partij hierbij 
ondersteunen. 
 
2.3. De stappen binnen risicomanagement  
Een model voor risicomanagement dient door iedere organisatie op de eigen situatie 
toegesneden te worden. Het is wel altijd een cyclisch proces dat bestaat uit een aantal 
stappen.  
 
Stap 1: Uitvoeren integrale risicoanalyse 
 
Een eerste stap is het inzichtelijk maken van de stand van zaken op een bepaald moment. 
Dit gebeurt door het uitvoeren van een integrale risicoanalyse die uit een aantal stappen 
bestaat. 



 
De risicoanalyse begint met het in kaart brengen van de context waarbinnen beheersing van 
de risico’s moet plaatsvinden (doel) en vervolgt met een analyse van alle mogelijke relevante 
factoren die risico met zich brengen. Deze risico’s kunnen zowel betrekking hebben op 
interne als externe bedreigingen en zijn nader onder te verdelen in strategische, 
operationele, financiële en verslaggevingsrisico’s.  
Het bepalen van de risico’s vindt systematisch plaats, gerelateerd aan de missie, de 
doelstellingen en de strategie van het bestuur en kan uitgevoerd worden op basis van een 
checklist.  
Belangrijk is dat de risicoanalyse ervan uitgaat dat wat fout kan gaan ook daadwerkelijk fout 
zal gaan als er geen tegenmaatregelen worden genomen. De risicoanalyse is gebaseerd op 
de bekende derde wet van Murphey: als je denkt dat er iets fout gaat, dan zal het ook fout 
gaan.  
De risicoanalyse is van groot belang voor het besluitvormingsproces. Bij het zoeken naar 
oplossingen voor een probleem zal blijken dat aan die oplossingen ook weer allerlei 
bezwaren kleven, maar belangrijk is in elk geval dat er maatregelen genomen worden die 
zoveel mogelijk schadebeperkend zijn. Dat behoort dan tot het domein van  
beheersingsmaatregelen. 
 
Vaststellen belangrijkste 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 ervan ertoe doet. Deze inschatting van de risico’s kan het beste plaatsvinden op 
basis van vooraf door het bestuur vastgestelde criteria. In de volgende figuur is dit 
schematisch weergegeven. 



Impact 

Kans

 
Het vaststellen van de belangrijkste risico’s kan op veel manieren. Twee veel gebruikte 
methoden zijn: 
-  het verdelen van punten over de lijst met risico’s;  
-  voor de individuele risico’s de kans van optreden en het gevolg van optreden apart 
 beoordelen met getallen. (Deze methode wordt gebruikt in het instrument). 
  
In kaart brengen beheersmaatregelen 
Nadat de risico’s in kaart gebracht zijn, moet een keuze gemaakt worden uit de mogelijke  
beheersstrategieën. Hierbij kan gekozen worden uit: 
- overdragen: de organisatie kan al dan niet tegen vergoeding de risico’s overdragen aan 

anderen die ze beter kunnen dragen, bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten; 
- beperken: de organisatie kan de risico’s verkleinen door ze te ‘behandelen’, door 

beheersingsmaatregelen te nemen in de interne organisatie, toezicht en controle. 
- elimineren: de organisatie kan stoppen met een bepaalde activiteit waarvan haar de risico’s 

boven het hoofd lijken te groeien. Deze activiteit kan vervolgens ingekocht of uitbesteed 
worden. Voorbeeld: als de organisatie te maken heeft met een zeer fluctuerend 
leerlingenaantal en er is een vacature dan kan overwogen worden personeel in te huren 
via een uitzendbureau.  

- accepteren: de organisatie kan de risico’s bewust aangaan omdat zij er beter mee om weet 
te gaan dan anderen.  

 
Bij de keuze van de te volgen strategie, dient de organisatie onder meer de volgende 
factoren te overwegen: 
• De aard en omvang van de risico’s; 
• Het risiconiveau en de risicostrategieën die men acceptabel vindt; 
• Het vermogen van de organisatie 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 de organisatie besluit haar risico’s te verkleinen (doorgaans zal dit het geval zijn, tenzij 
de risico’s zijn verzekerd) worden interne beheersingsmaatregelen ontworpen en ingevoerd. 
Er kan ook voor worden gekozen om een risico te accepteren. Vaak houdt dit in dat hiervoor 
extra geld opgenomen wordt in de (meerjaren)begroting. 
  
Stap 2: Vaststellen van beheersmaatregelen 
 



Uit de risicoanalyse is voor de belangrijkste risico’s een aantal mogelijke 
beheersmaatregelen naar voren gekomen. Het management besluit dan welke maatregelen 
hiervan daadwerkelijk worden genomen. Dit gebeurt op basis van een inschatting van 
enerzijds het verwachte effect van de beheersmaatregel en anderzijds de kosten of 
inspanning die de beheersmaatregel vergt. Ook wordt vastgesteld wie de 
beheersmaatregelen daadwerkelijk gaat uitvoeren en/of wie verantwoordelijk is voor de 
uitvoering. Het resultaat van dit alles is een lijstje met daarin achtereenvolgens opgenomen: 
- het risico  
- de vastgestelde beheersmaatregel  
- de verantwoordelijke persoon. 
 
De belangrijkste beheersingsmaatregel is een goed functionerende planning & control-
cyclus. In de praktijk bestaan vaak al beheersingsmaatregelen, maar deze maatregelen zijn 
dikwijls geïsoleerd opgezet. In het kader van het risicomanagement is juist een sterke 
integratie van het stelsel van beheersingsmaatregelen nodig. 
Na het ontwerpen van het stelsel van beheersingsmaatregelen wordt vastgesteld of de opzet 
en werking hiervan adequaat is. Deze beoordeling wordt jaarlijks uitgevoerd 
 
Stap 3: Implementeren van beheersmaatregelen 
 
De verantwoordelijke personen zorgen er vervolgens voor dat de maatregelen daadwerkelijk 
worden genomen. 
  
Stap 4: Evalueren van beheersmaatregelen 
 
Regelmatig moet worden gekeken of de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en of de 
maatregelen het gewenste effect hebben gehad.  
  
Stap 5: Uitvoeren update van de risicoanalyse 
 
Na de evaluatie van de beheersmaatregelen moet een update worden gemaakt van de lijst 
met risico’s, zoals die oorspronkelijk is voortgekomen uit de risicoanalyse. Dit houdt in dat 
wordt bekeken welke risico’s hiervan verwijderd kunnen worden omdat zij niet meer actueel 
zijn (door genomen maatregelen of door het verstrijken van de tijd). Ook worden mogelijke 
nieuwe risico’s geïnventariseerd en toegevoegd aan de lijst. 
 
In de volgende paragraaf is een voorbeeld uitgewerkt van de stappen die gevolgd moeten 
worden wanneer in het kader van strategisch beleid een nieuwe activiteit wordt gestart. 
 
 
2.4. Wet op het onderwijstoezicht 
 
Vanaf schooljaar 2007-2008 is het nieuwe toezicht in het primair en voortgezet onderwijs 
gestart.   
Uitgangspunt van het toezicht is, zoals ook in het nieuwe regeerakkoord staat, dat scholen 
die goed presteren, minder toezicht kunnen 'verdienen'.  
Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer heeft zich op 3 oktober 2007 tijdens 
het overleg van de Vaste Kamercommissie met de minister en de staatssecretarissen 
uitgesproken voor het Nieuwe Toezicht, waarbij de Inspectie van het Onderwijs meer 
risicogericht te werk zal gaan. 
Het nieuwe toezicht, conform de Wet op het onderwijstoezicht, doet recht aan de steeds 
grotere zelfstandigheid en professionaliteit van het bevoegd gezag. Aanspreekpunt voor het 
toezicht zal dan ook het bevoegd gezag zijn, en niet meer de directies van 
onderwijsinstellingen. Bij die grotere zelfstandigheid past echter wél verantwoording. Het 



toezicht zal maximaal worden afgestemd op de verantwoording door het bevoegd gezag en 
op het interne toezicht. 
De rode draad in de veranderingen is: minder last, meer effect. Minder toezichtlast en meer 
effect doordat het toezicht op basis van risico-analyse werkt. Het zal zich dus méér richten 
op de besturen van scholen waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. Wat 
houdt dat concreet in? 
 
Toezicht op basis van risico's 
Het toezicht gaat op basis van risico’s plaatsvinden, niet alleen op risico’s van financiële 
aard, maar ook andere risico’s die de kwaliteit negatief beïnvloeden. De inspectie stelt voor 
elk bestuur in beginsel éénmaal per jaar, na een risico-analyse, een toezichtarrangement op. 
In dit toezichtarrangement staat welk toezicht de instellingen die onder dat bestuur vallen dat 
jaar zullen krijgen. Bij die scholen waar de toezichthouder geen risico's aantreft, wordt er in 
dat jaar in principe géén verdere toezichtactiviteit uitgevoerd. Is er wél sprake van een risico 
of een vermoeden daarvan, dan worden beschikbare gegevens van de scholen verder 
onderzocht en kan de toezichthouder, in overleg met het bestuur, meer informatie inwinnen 
over de gesignaleerde risico's. Hierbij kijkt de toezichthouder ook naar het bestuurlijk 
vermogen van het bestuur. Vervolgens zal de toezichthouder bij die instellingen waar dat 
nodig is, onderzoek uitvoeren. Afhankelijk van de uitkomst daarvan volgen gerichte 
interventies om weer tot voldoende kwaliteit te komen. Het bestuur van die instellingen is ook 
hier het eerste aanspreekpunt voor de toezichthouder. Zodra de interventies hun doel bereikt 
hebben en de kwaliteit weer van voldoende niveau is, zal weer minder toezichtactiviteit 
plaatsvinden.  
 
Toezicht op kwaliteit en op besteding van middelen 
Een tweede belangrijke verandering is dat toezicht op kwaliteit van het onderwijs, 
rechtmatige besteding van middelen, financieel beheer én financiële positie van scholen en 
instellingen worden samengevoegd. Inspectie en Auditdienst doen gezamenlijk onderzoek, 
beoordelen de kwaliteit mede in relatie tot de besteding van middelen en brengen ook één 
rapport uit. De rol van de instellingsaccountants verandert niet. Zij geven, in opdracht van het 
bevoegd gezag, accountantsverklaringen af bij de jaarrekeningen en bekostigingsgegevens. 
Daarnaast blijft de inspectie thema-onderzoeken verrichten, om een beeld te krijgen van de 
staat van het onderwijs, en nalevingsonderzoek naar specifieke thema's. Ook steekproefs-
gewijze onderzoeken en onaangekondigde bezoeken ('reality check') blijven plaatsvinden. 
 
Wet op het onderwijstoezicht 
Het nieuwe toezicht bouwt voort op de belangrijkste uitgangspunten - proportionaliteit en 
onafhankelijkheid van de toezichthouder en openbaarheid van de oordelen - van de huidige 
Wet op het onderwijstoezicht. Bij de wijziging van de WOT, gepland in 2008, zullen deze 
uitgangspunten dan ook centraal blijven staan en zullen begrippen als 'toezichtarrangement' 
en 'risicogericht toezicht' expliciet benoemd worden. 
 
Wat betekent dit concreet voor de besturen en onderwijsinstellingen? 
De inspectie is bij het primair en voortgezet onderwijs en expertisecentra in het schooljaar 
2007/2008 met deze aanpak van start gegaan. Voor de instellingen betekent dit dat vooral 
de besturen, en niet meer de schooldirecties, eerste aanspreekpunt zullen zijn. Bij besturen 
waar geen risico's zijn gesignaleerd, worden in schooljaar 2007/2008 in principe geen 
toezichtactiviteiten uitgevoerd - uiteraard tenzij een concrete aanleiding daartoe ontstaat.  
Wel zal de inspectie uiterlijk voor het jaar 2009 een gesprek voeren met alle besturen in het 
basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
Het toezicht zal zich specifieker gaan richten op die besturen waar wél risico's zijn 
gesignaleerd. Met deze besturen - en waar nodig met de scholen zelf - treedt de inspectie 
actief in overleg, vraagt zij nadere informatie op, doet zo nodig onderzoek en legt waar nodig 
interventies op. Daarbij kan gedacht worden aan prestatie-afspraken. Alle scholen die nu 



zeer zwak of risicovol zijn en onder intensiever toezicht staan (de huidige OKV-
arrangementen), zullen daar in ieder geval toe behoren.  
 
 
2.5. Risicoprofiel en weerstandsvermogen 
 
Iedere organisatie probeert de financiële toekomst zo exact mogelijk in beeld te brengen. In 
meerjarenbegrotingen schetst men een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de te verwachten 
baten en lasten. De financiële werkelijkheid is echter complex en tussen werkelijkheid en 
begroting gaapt soms een vervelende kloof. Van een financiële meevaller kan iedereen 
genieten; een financiële tegenvaller kan echter voor problemen zorgen.  
 
Zoals hiervoor beschreven dient risicomanagement, inclusief het opstellen van een risico-
analyse, ertoe om de financiële risico’s in te schatten voor de organisatie. Naast de in kaart 
gebrachte risico’s zijn er nog andere aspecten die het risicoprofiel van de organisatie 
bepalen. Een van die aspecten is de schaalgrootte. Hoe kleiner het aantal scholen dat onder 
een bestuur valt, des te minder mogelijkheden er zijn om aan risicospreiding te doen. 
Anderzijds zijn de risico’s op het onderdeel organisatie bij kleinere organisaties meestal 
geringer door de korte lijnen. Iedereen is beter op de hoogte van wat zich binnen de 
organisatie afspeelt.  
 
In het voortgezet onderwijs neemt het aantal besturen af; de gemiddelde bestuursomvang 
(aantal scholen, werknemers en leerlingen dat onder een bestuur valt) neemt toe (zie 
onderstaande tabel)2.  Een gemiddelde school in het voortgezet onderwijs telt in 2006 1400 
leerlingen. Op vestigingsniveau ligt dit aantal op 741. Het aantal werknemers op 
vestigingsniveau is vergelijkbaar met een middelgrote onderneming in de marktsector.  
 

Bestuursgrootte VO 2002 2006 mutatie 
totaal aantal VO-besturen 397 358 -9,8% 
gemiddeld aantal scholen per bestuur 1,7 1,8 +6,3% 
gemiddeld aantal vestigingen per bestuur 3,2 3,4 +5,7% 
gemiddeld aantal leerlingen per bestuur 2279 2545 +14,7% 
gemiddeld aantal werknemers per bestuur (fte’s) 204 239 +17,2% 
Schoolgrootte VO   
totaal aantal VO-scholen 680 652 -4,1% 
+ nevenvestigingen 1290 1230 -4,7% 
gemiddeld aantal leerlingen per school 1295 1398 +7,9% 
gemiddeld aantal leerlingen per vestiging 683 741 +8,5% 
gemiddeld aantal werknemers per school (fte’s) 119 131 +10,2% 
gemiddeld aantal werknemers per vestiging (fte’s) 63 70 +10,8% 

 
Een gemiddeld aantal scholen of leerlingen zegt nog weinig. Van belang hierbij is de situatie 
per bestuur. Heeft het bestuur slechts een school voor praktijkonderwijs onder zijn bevoegd 
gezag, dan zijn er nauwelijks tot geen mogelijkheden tot risicospreiding. Dit in tegenstelling 
met een organisatie met vele vestigingen en brinnummers. Voor een VMBO-school speelt 
bijvoorbeeld het aantal afdelingen een rol.   
 
Een tweede aspect is de bekostiging.  
Op 1 januari 2006 is de Wet ter vereenvoudiging van de bekostiging in werking getreden. Het 
doel van de vereenvoudiging is de bekostiging eenvoudiger, transparanter en meer bij de tijd 
te maken. De scholen worden in de nieuwe systematiek eerder bekostigd op het aantal 
daadwerkelijk aanwezige leerlingen door de omzetting naar kalenderjaarbekostiging, maar 

                                                 
2 Bron: zesde editie van de nota Werken in het onderwijs, 2007 



de leeftijdscorrectie voor leraren bij het bepalen van de gemiddelde personeelslast per 
school is afgeschaft. Ook is geen sprake meer van de leerlingfluctuatiefactor.  
Op dit moment vindt nader onderzoek plaats naar een heel nieuwe manier van bekostiging. 
In dit model worden de personele en materiële bekostiging samengevoegd tot een bedrag 
per leerling, dat wordt gedifferentieerd naar onderwijssoort en zorgbehoefte. Naar 
verwachting komen de eerste resultaten van dit onderzoek in het voorjaar van 2008 
beschikbaar. 
De overheid gaat een steeds afstandelijker rol spelen. Daarbij past een bekostiging op 
hoofdlijnen en niet sturen via verfijningen.  
 
De grootte en samenstelling – uitgedrukt is soort scholen – van het bestuur doet er dus toe. 
Daarom is het verstandig om na de bepaling van het risicoprofiel en het daarmee 
samenhangende weerstandsvermogen afzonderlijk te bezien wat de grootte en 
samenstelling in soort scholen van het bestuur is voor een eventuele nadere nuancering van 
de uitkomsten. 
 
Weerstandsvermogen 
Met het instrument kan het risicoprofiel van de organisatie worden bepaald. De bepaling van 
het risicoprofiel is van belang voor de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen 
dat nodig is om de continuïteit te waarborgen.  
Zoals al eerder is gezegd is het goed functioneren van de planning & controlcyclus de 
belangrijkste beheersingsmaatregel. Er zullen echter restrisico’s achterblijven. Voor het 
opvangen van de mogelijke financiële effecten van deze restrisico’s moet het bestuur 
voldoende weerstandsvermogen hebben.  
Planning & control en het weerstandsvermogen zijn tot op zekere hoogte te beschouwen als 
communicerende vaten: hoe beter de planning en control, hoe lager het 
weerstandsvermogen kan zijn, omdat de kans dat de gesignaleerde risico’s daadwerkelijk tot 
financiële nadelen leiden dan geringer is.  
 
OCW heeft de regels voor de jaarverslaggeving voor bevoegde gezagsorganen van scholen 
voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de Regeling Jaarverslag scholen voor voortgezet 
onderwijs met ingang van het verslagjaar 2002. Ondanks deze regeling bestaat er discussie 
over de vraag hoe de financiële positie en in het bijzonder de reservepositie van scholen 
voor voortgezet onderwijs moet worden toegelicht en beoordeeld.  
Met het oog op die discussie is het van groot belang dat bevoegde gezagen hun reserve 
positie goed en transparant verantwoorden. Daarbij kan het begrip weerstandvermogen als 
hulpmiddel dienen.  
 
De definitie van weerstandsvermogen, zoals momenteel nog door het ministerie wordt 
gehanteerd, is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar 
inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten.  
 
Met de VO-raad zijn signaleringsgrenzen voor het weerstandsvermogen afgesproken van 
10% en 40%. Die signaleringsgrens kan door alle belanghebbenden als een eerste signaal 
gebruikt worden om de reservepositie van het bevoegd gezag te beoordelen. Het bevoegd 
gezag is verplicht om er een toelichting op te geven. 
 
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te zullen laten 
uitvoeren door de Auditdienst van het ministerie naar de financiële positie van de 
schoolbesturen in het VO. De doelstelling van het onderzoek is overzicht en inzicht te geven 
in het weerstandsvermogen ultimo 2006. De eerste fase van het onderzoek is afgerond, aan 
de tweede fase wordt gewerkt. Het integrale rapport wordt begin tweede kwartaal van 2008 
verwacht. Daarnaast zal het ministerie interventiescenario’s ontwikkelen hoe te handelen als 
een schoolbestuur de norm over- of onderschrijdt (resp. de 40% en 10%). De ontwikkeling 
van een beoordelingskader en interventiescenario’s gebeurt onder verantwoordelijkheid van 



het ministerie in overleg met de VO-raad. De onderzoeksbevindingen van de Auditdienst 
worden hierin meegenomen. Medio 2008 moeten het beoordelingskader en de 
interventiescenario’s gereed zijn.  
 
In de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs: Afspraken voor een beter voortgezet onderwijs 
2008-2011 is eveneens een passage over reserves en overhead opgenomen. Deze passage 
is als bijlage II toegevoegd aan deze notitie.  
 
In de definitie van het ministerie heeft het weerstandsvermogen naast de bufferfunctie, ook 
een financieringsfunctie.  
Ernst & Young heeft in het kader van de pilot lumpsum primair onderwijs een definitie voor 
het weerstandsvermogen ontwikkeld specifiek voor het primair onderwijs. In deze definitie 
heeft het weerstandsvermogen enkel de functie van buffer. De financieringsfunctie wordt 
volledig buiten beschouwing gelaten door de materiële vaste activa van het eigen vermogen 
af te trekken.  
Ernst & Young3 stelt dat uitgaande van een adequate risicobeheersing, minimaal een 
weerstandsvermogen noodzakelijk is van 5%.  
 
Definitie weerstandsvermogen E&Y: 
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Voor het voortgezet onderwijs is de definitie van Ernst & Young minder bruikbaar. In het PO 
worden de materiële vaste activa voor bijna 100% gefinancierd met eigen vermogen. In het 
VO is dit minder vaak het geval. Het VO kent nog de post  egalisatiesubsidie/rekening 
waarmee de materiële vaste activa gefinancierd kunnen worden, maar deze post wordt tot 
het vreemd vermogen gerekend. (Vanaf het verslagjaar 2008 is deze post 
egalisatiesubsidie/rekening niet meer toegestaan. De verwerking moet dan plaatsvinden via 
bijvoorbeeld de post kortlopende schulden.) Sommige organisaties hebben gebouwen 
volledig in eigendom (al dan niet gefinancierd via een hypotheek). De post materiële vaste 
activa wordt dan behoorlijk opgehoogd. Als de definitie van Ernst en Young dan gebruikt 
wordt, kan het weerstandsvermogen negatief worden, terwijl de organisatie op zich gezond 
is.  
In het instrument worden bandbreedtes voor score II met de volgende percentages 
gehanteerd waar binnen het weerstandsvermogen zou moeten liggen. 
- een laag risicoprofiel:   10% - 20% 
- gemiddeld risicoprofiel:   20% - 30% 
- hoog risicoprofiel:    30% - 40% 
 
 
Wil je toch de definitie van Ernst en Young toepassen op het VO, dan moet je weten welk 
deel van de materiële vaste activa gefinancierd is met eigen vermogen en welk deel met de 
egalisatiesubidies en kort- of langlopende leningen. Dit deel trek je dan af van de materiële 
vaste activa alvorens je de definitie van Ernst en Young toepast.  
 

3. Checklist risicoanalyse  

Bij de risicoanalyse ten aanzien van de invoering van lumpsumbekostiging in het primair 
onderwijs is door E&Y de volgende indeling gehanteerd: 
- Algemene risico’s 
- Risico’s in de inkomsten 
- Risico’s in de uitgaven 
- 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. Ook voor het 
voortgezet onderwijs hebben we deze indeling gehanteerd, waarbij we de specifiek voor het 
primair onderwijs geldende risico’s hebben weggelaten. 
 
A Algemene risico’s 
1.  Niet toereikende competenties. 

a. bestuur en management 
b. betrokkenen financiële administratie (intern en extern) 
Beheersingsmaatregel: 
ad a: - versterken deskundigheid bestuur en/of management; 

- andere directeur aanstellen. Dit heeft vanzelfsprekend een behoorlijke 
     impact op de organisatie; 

- implementatie code Goed Bestuur 
ad b:  - indien gebruik gemaakt wordt van de diensten van een administratie- 

  kantoor, moet het dienstverleningspakket opnieuw onder de loep  
  gehouden worden  
  Vervolgens wordt een SLA (service level agreement) met het  
  administratiekantoor opgesteld;  
- managementletters van de accountant gericht aan het bestuur. 



 
2.  Onduidelijke en niet formeel vastgelegde verhoudingen tussen bestuur, (bovenschools) 

management en medezeggenschapsraden (personeel, leerlingen en ouders). 
 Beheersingsmaatregel:  

- Duidelijke vastlegging van taken en bevoegdheden in managementstatuut en      
  medezeggenschapsstatuut; 
- Zorgen voor eenduidige overlegstructuren en heldere communicatie; 
- Duidelijkheid scheppen bij alle betrokkenen omtrent de eigen rol en de       
   verwachtingen dienaangaande.   

 
3.  Bij een klein bestuur is het risico van, relatief gezien, grotere financiële nadelen groter 

dan bij een groot bestuur. 
Beheersingsmaatregel: 
- Aanhouden of vormen van voldoende weerstandsvermogen. 

 
4. Bestuurlijke samenwerking door kleine besturen gericht op risicospreiding zal 

waarschijnlijk gepaard gaan met selectiemechanismen, waardoor financieel zwakkere 
onderwijsinstellingen (nog verder) worden geïsoleerd. 

 Beheersingsmaatregel: 
 - Monitoring van vermogenspositie van scholen aan de hand van het jaarverslag. 
 
5. Specifieke risico’s in het openbaar onderwijs door trajecten van ontvlechting en 

verzelfstandiging. 
 Beheersingsmaatregel: 
 - Duidelijke vastlegging van taken en bevoegdheden; 
 - Inhuur van externe expertise. 
 
B Risico’s in de inkomsten 
1. Afschaffen leeftijdscorrectie voor leraren bij bepalen van de gemiddelde personeelslast 

per school. 
Beheersingsmaatregel: 
- Monitoring van het personeelsbestand per bestuur ten opzichte van de landelijke 
gemiddelden; 
- Kwantificering van dit effect en opnemen in de meerjarenbegroting. 
 

2. Forse vermindering van het aantal parameters dat bekostiging bepaalt, opslagen zijn 
verwerkt in de ratio leerling/bekostigd personeel en vaste voeten. 
Beheersingsmaatregel: 
- Monitoring personeelsbestand 

 
C Risico’s in de uitgaven 

 
1. De opbouw van het personeelsbestand kan tot specifieke financiële risico’s aanleiding 

geven (denk aan ouderschapsverlof dat jaarlijks kan fluctueren en relatief veel BAPO 
waarvan sprake kan zijn). 
Beheersingsmaatregel: 
- Adequaat personeels- en benoemingsbeleid, waarbij gestreefd wordt naar een  
  evenwichtige leeftijdsopbouw; 
- Kwantificering van deze risico’s en opname in de meerjarenbegroting; 
- Bevordering van mobiliteit; 



- Opstellen liquiditeitenbegroting om tijdelijke tekorten zichtbaar te maken; 
- Aanhouden of vormen van bestemmingsreserves. 

 
2. Het kostenniveau kan voor individuele scholen afwijken van de ontwikkeling van het 

landelijke gemiddelde, zodat hierdoor financiële nadelen kunnen ontstaan (bijv. 
jaarlijkse periodiek versus landelijke ILC). 
Beheersingsmaatregel: 
- Adequaat personeels- en benoemingsbeleid, waarbij gestreefd wordt naar een       
  evenwichtige leeftijdsopbouw; 
- Kwantificering van deze risico’s en opname in de meerjarenbegroting; 
- Bevordering van mobiliteit; 
- Opstellen liquiditeitenbegroting om tijdelijke tekorten zichtbaar te maken; 
- Aanhouden of vormen van bestemmingsreserves. 

 
D Risico’s in de interne beheersing 
1. Onvoldoende kennis en toepassing van risicomanagement. 

Beheersingsmaatregel: 
- Versterken deskundigheid bestuur en management. 

 
2. Niet toereikend ingerichte en functionerende planning & control-cyclus. 

Beheersingsmaatregel: 
- Inrichten en implementeren van een adequaat functionerende planning &      
 controlcyclus.  

 
3. Ontbreken van schriftelijk vastgelegde beleidsuitgangspunten. 

Beheersingsmaatregel: 
- Formaliseren van beleidsuitgangspunten; 
- Intern ‘toezicht’  hierop door goed functionerende medezeggenschapsraad. 

 
4. Onvoldoende vertaling van de beleidsuitgangspunten naar concrete doelen en 

resultaten (vastgelegd in jaarplan, begroting, budgetten, managementcontracten etc.). 
Beheersingsmaatregel: 
- Versterken deskundigheid bestuur en management; 
- Inhuur van externe expertise; 
- Implementatie code Goed Bestuur; 
- Overeenkomen van SLA met administratiekantoor, waarin de  

            verantwoordelijkheden van beide partijen op heldere wijze zijn vastgelegd. 
 
5. Kwalitatief onvoldoende en/of niet tijdig aangeleverde managementinformatie, zodat de 

relevantie voor (bij)sturing hiervan gering is. 
Beheersingsmaatregel: 
- Versterking interne deskundigheid bij opstellen managementrapporten; 
- Overeenkomen van SLA met administratiekantoor. 

 
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. 
Beheersingsmaatregel: 
- Versterken deskundigheid bestuur en management; 
- Implementatie code Goed Bestuur. 



 
7. Mogelijk ontoereikende inrichting van de administratieve organisatie en interne 

controles bij de besturen, de scholen en de administratiekantoren. 
Beheersingsmaatregel: 
- Vastleggen van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle en  
  implementatie hiervan; 
- Periodieke toetsing van en rapportage over de werking van de maatregelen. 
- Overeenkomen van SLA met administratiekantoor. 

 
8. Onvoldoende beleid ten aanzien van het beheer van liquiditeiten. 

Beheersingsmaatregel: 
- Opstellen van liquiditeitenbegroting met indeling per maand om tekorten tijdig te  
   kunnen signaleren; 
- Opstellen beleid ten aanzien van beheer en beveiliging liquiditeiten en vastleggen  
   in treasury-statuut. 
- Indien sprake is van uitbesteding: overeenkomen van SLA met     
  administratiekantoor. 

 
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. 
Beheersingsmaatregel: 
- Opstellen goede risico-analyse per school met concrete vertaling in     
  meerjarenbegroting; 
- Opstellen en implementatie managementstatuut; 
- Goede onderbouwing van bestemmingsreserves; 
- Adequaat functionerende medezeggenschapsraad.  

 
 
3.1. Checklist risicoanalyse overige onderwerpen 
De opsomming hiervoor laat met name de risico’s zien die samenhangen met bestuur en 
management en met de administratieve organisatie en interne controle. 
Een checklist met meer specifieke onderwerpen is dan aanvullend nog nodig. Daarin wordt 
rekening gehouden met concrete zaken die op diverse beleidsterreinen aan de orde zijn. Bij 
relevante risico’s wordt een beheersingsmaatregel genoemd.  
 

 soort risico 
1 Fluctuatie leerlingenaantallen: 

Dit betreft vooral leerlingendaling.  Daling leidt tot krimp in de bekostiging en zeker bij 
doorgaande daling van het aantal leerlingen kan dit een fors effect hebben. 
 
Beheersingsmaatregel: 
Analyseren waardoor fluctuatie/daling ontstaat door bijvoorbeeld: 
- Oudertevredenheidsenquête uitvoeren 
- Exitgesprekken voeren met vertrekkende ouders 

2 Regeling Leerplusarrangement en nieuwkomers VO: 
De Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en 
anderstalige leerlingen is met ingang van 1 januari 2007 vervallen. Hiervoor in de 
plaats is de Regeling aanvullende personele bekostiging Leerplusarrangement VO en 
Nieuwkomers VO gekomen.  



Het eerste deel van deze regeling (Leerplusarrangement) laat het geld daar terecht 
komen waar het het hardste nodig is. Het geld komt ten goede aan de scholen met 
een bepaald percentage leerlingen uit achterstandsgebieden.  
Scholen in het VO kunnen over aanvullende middelen beschikken voor de eerste 
opvang van Vreemdelingen. De regeling voorziet erin dat scholen aanspraak kunnen 
maken op extra aanvullende bekostiging eerste opvang in verband met de 
voorbereiding van het onderwijs aan Vreemdelingen. 
 
Hoewel scholen er door deze nieuwe regeling op achteruit kunnen gaan, is het 
mogelijk een nauwkeurige begroting op te stellen. Daarom wordt deze regeling niet 
als risico aangemerkt.  
 
Beheersingsmaatregel: 
- Kwantificering en opnemen in meerjarenbegroting. 

3 VO uit Vervangingsfonds: 
Het VO is met ingang van 1 januari 2006 uit het Vervangingsfonds getreden en zelf 
verantwoordelijk voor de kosten die met vervanging samenhangen. De opslag in de 
lumpsum (2,07%) is gebleven, maar is waarschijnlijk onvoldoende voor volledige en 
directe vervanging, zeker in relatie tot de 1040-uursnorm die het ministerie stelt.  
 
Beheersingsmaatregel: 
- Zorgen voor goed verzuimbeleid 
- Verzekering afsluiten, bijvoorbeeld bij Risicofonds voor het VO 
- Zorgen voor voldoende weerstandsvermogen. 

4 VO uit Participatiefonds: 
Het VO is op 1 januari 2007 uit het Participatiefonds getreden. De 
verantwoordelijkheid voor de werkloosheidsuitgaven komt deels rechtstreeks terecht 
bij het schoolbestuur (25% van de uitkeringen na 1 januari 2007). De opslag in de 
lumpsum is gehandhaafd (2,16%). Deze opslag is voldoende om de gezamenlijk te 
dragen werkloosheidsuitkeringen te kunnen bekostigen (75% van de 
werkloosheidsuitkeringen na 1 januari 2007). Bij recht op een wachtgelduitkering na 
ontslag is het dus van belang dat een goede analyse van de te verwachten kosten 
wordt gemaakt. 
 
Beheersingsmaatregel: 
- Adequaat personeelsbeleid voeren, waardoor wachtgelduitgaven tot een minimum 
beperkt kunnen worden  
- Kwantificeren en opnemen in de meerjarenbegroting 

5 Doordecentralisatie onderhoud: 
Sinds 1 januari 2005 is het schoolbestuur volledig verantwoordelijk voor het totale 
onderhoud. De grootte van het risico is mede afhankelijk van de gemaakte afspraken 
met de gemeente.   

6 Arbo-regelingen veiligheid: 
Veiligheidsvoorschriften op dit terrein kunnen zorgen voor extra uitgaven. Het ligt in 
de rede dat hierover overlegd wordt, vaak ook met de gemeente waar het de 
huisvesting betreft. Over het algemeen is dit derhalve geen echt groot risico. 

7 Brandweervoorschriften:  
Hiervoor geldt hetzelfde als de veiligheidsvoorschriften. Vanuit de VNG is het advies 
hier als gemeente de helpende hand te bieden. 

8 Afschaffing of beperking ID- en WIW-banen: 
De bezuiniging op dit terrein is inmiddels geëffectueerd. Veel van deze banen zijn via 
een gemeentelijke regeling toch behouden gebleven. Maar dat verschilt van 
gemeente tot gemeente. Risico op dit terrein is daardoor nu niet meer aan de orde. 
Te verwachten is dat binnen afzienbare termijn juist weer mogelijkheden gaan 
ontstaan van verschillende vormen van gesubsidieerde arbeid, zoals in het 



regeerakkoord is aangekondigd. Geadviseerd wordt in dat geval goed de risico’s van 
die nieuwe regelingen in beeld te brengen, voordat daarop wordt ingegaan. 

9 Instandhouding vestigingen vallend onder één brinnummer: 
Hier is niet zozeer sprake van een risico, als wel van extra kosten die voortvloeien uit 
de spreiding over meer locaties. Voor de begroting is dat een gegeven. Het in stand 
houden van vestigingen is meestal het gevolg van bewust bestuursbeleid. 
 
Beheersingsmaatregel: 
- Kwantificeren en opnemen in de meerjarenbegroting 

10 Kosten FUWA VO: 
Voor de beschrijving en waardering van de functies maakt de werkgever gebruik van 
FUWA-VO 2002. In het overleg zijn indertijd volumeafspraken gemaakt: 12% van de 
LB-formatie omzetten in LC-formatie en gelijk blijven van LD-formatie. T.a.v. de OOP-
formatie zijn geen afspraken gemaakt.  
 
Beheersingsmaatregel: 
- Financieel onderbouwd functiebouwwerk 
- Kwantificeren en opnemen in meerjarenbegroting 
- Zorgen voor voldoende weerstandsvermogen 

11 BAPO kosten: 
In de bekostiging is voor BAPO 1,7% opgenomen. In het ene geval is dat voldoende, 
in het andere geval moet er stevig op worden bijgelegd. Voor beide situaties geldt dat 
over een langere periode de kosten zullen wijzigen. Lage kosten worden na verloop 
van tijd gevolgd door hogere kosten, en omgekeerd. Heeft men veel gebruikers van 
BAPO-verlof, dan zullen die na verloop van tijd vertrokken zijn via FPU, pensioen e.d. 
Een bestuur doet er goed aan de raming van de BAPO-kosten zorgvuldig in kaart te 
brengen – mede op basis van historische gegevens - en te zorgen voor een 
voldoende voorziening op dit terrein. Als dat gebeurt is het risico gering. 
 
Beheersingsmaatregel: 
- Regelmatige (jaarlijks) raming van de kosten BAPO op basis van actuele opgave 
van (spoedig) in aanmerking komende personeelsleden. 

12 Ouderschapsverlof:  
Op dit terrein kan men alleen maar goed in kaart brengen wat de betreffende 
werknemers/ouders van plan zijn. Tegelijkertijd geven historische gegevens een 
indruk van hetgeen gemiddeld verwacht kan worden. 
 
Beheersingsmaatregel: 
- Kwantificeren en opnemen in meerjarenbegroting 

13 Achterstallig onderhoud – MOP: 
Voor het onderhoud dient men op basis van een actueel meerjarenonderhoudsplan 
(MOP) te zorgen voor een voorziening die voldoende omvang heeft. Nalatigheid op 
dit terrein in het verleden legt extra druk op het resultaat van de exploitatie in het 
heden en in de toekomst. Nalatigheid in het verleden zou tot gevolg moeten hebben 
gehad dat de rentabiliteit in het verleden extra positief is geweest en dat daardoor 
voldoende reserve aanwezig is om de voorziening weer op peil te brengen. Is dat - 
om wat voor reden dan ook - niet het geval, dan kan noodzakelijk onderhoud risico’s 
met zich brengen.  
 
Beheersingsmaatregel: 
- Uitvoeren en/of actualiseren meerjarenonderhoudsplanning.  
- Kwantificeren,  voorziening aanpassen en opnemen in meerjarenbegroting. 

14 Uitbreiding en achterstand vervanging inventaris: 
Hierbij geldt hetzelfde als hetgeen hiervoor bij achterstallig onderhoud is opgemerkt. 

15 Te lage rijksbekostiging MI: 



Dit gegeven leidt niet zozeer tot een risico, als wel tot het stellen van prioriteiten in de 
uitgaven. Uit evaluatieonderzoek blijkt duidelijk dat de bekostiging tekort schiet, maar 
de vergoeding is niet verhoogd. Daarom zullen de begrotingen uit moeten gaan van 
de beschikbare middelen. Het kan wel zinvol zijn ervoor te zorgen dat de omvang van 
de reserves in de jaarrekeningen achteruitgaan. 

16 Vandalisme: 
Op dit terrein is er weinig risico, omdat de verantwoordelijkheid voor de verzekering 
bij de gemeente ligt voor de zaken die met overheidsgeld zijn aangeschaft. Voor 
zaken die uit andere middelen zijn aangeschaft geldt in principe wel dat het 
schoolbestuur zelf verantwoordelijk is voor voldoende verzekering ervan. 

 
 
Overige personele risico’s  
 

 soort risico 
1 Indexering GPL: 

In principe wordt de indexering van de GPL zo goed mogelijk in overeenstemming 
gebracht met de wijzigingen als gevolg van algemene salarismaatregelen en 
wijzigingen van sociale premies. Dit risico is derhalve gering en het wordt tijdig 
duidelijk als de politiek zou besluiten de indexering op een andere wijze uit te voeren. 
Tegelijkertijd is de indexering zo’n complexe materie dat er enige afwijking van de 
werkelijkheid kan optreden in positieve en in negatieve zin. Het lijkt waarschijnlijk dat 
deze effecten elkaar zullen opheffen. 

2 Opslagen vervangings- en wachtgelduitkeringen: 
In de lumpsum zitten vaste opslagen voor de bekostiging van de vervanging en de 
werkloosheidsuitkeringen. Deze opslagen zijn niet gewijzigd sinds het uittreden van 
het VO uit het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. De relatie tussen opslag en 
vervangingskosten c.q uitkeringskosten is niet meer te leggen.  
 
Beheersingsmaatregel: 
- In eerste instantie zorgen voor voldoende weerstandsvermogen, daarna 
kwantificeren en opnemen in meerjarenbegroting.  

3 Wet Poortwachter: 
Bij een deugdelijke uitvoering van de voorschriften van de Wet Poortwachter zijn de 
risico’s beperkt. Wel heeft de afspraak in de sector CAO omtrent de inzet van 
werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn tot gevolg dat dan sprake 
kan zijn van beperkte inzetbaarheid waardoor extra personeel ingezet moet worden. 
Daardoor kan sprake zijn van extra kosten. 

4 Reiskosten (woon-werk en dienstreizen): 
Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 

5 Jubileumuitkering: 
Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 

6 Salarisgarantie HOS: 
Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 

7 Zij-instromers: 
Hiervan is slechts in beperkte mate sprake. Daardoor is het zaak van goede raming in 
de begroting. Gelet op de huidige arbeidsmarktsituatie is dit momenteel geen 
risicofactor. Dat kan in de toekomst gaan veranderen. 

8 BAPO-verlof:  
Zie vorig schema onder punt 11. 

9 Ouderschapsverlof: 
Zie vorige schema punt 12. 

10 Herintreders: 
Hiervan is in sterk beperkte mate sprake. Daardoor is het zaak van goede raming in 



de begroting. Geen risicofactor. 
11 Leeftijd personeel, inschaling en extra kosten: 

Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 
12 Afwijking gemiddelde personeelslast: 

Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 
13 WIA / WAO / Pemba: 

Zie hiervoor bij Wet Poortwachter. 
14 Kosten (bovenschoolse) directie: 

Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 
15 GPL onderwijsondersteunend personeel (OOP): 

Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 
16 GPL directie: 

Zaak van goede raming in de begroting. Geen risicofactor. 
17 Arbo regelingen: 

Zaak van goed contract plus goed personeelsbeleid. Zaak van goede raming in de 
begroting. Geen risicofactor. 

18 Uitkeringen voor eigen rekening (instroomtoets Pf tot 1 januari 2007): 
Door overmacht of onzorgvuldigheid kan het voorkomen dat een werkgever de kosten 
van een uitkering zelf moet opbrengen. Als dat aan de orde is, betekent dat een vaste 
post voor mogelijk langere tijd in de begroting. Het risico hiermee te maken te krijgen, 
is aanwezig. 
 
Beheersingsmaatregel: 
- Kwantificeren en opnemen in meerjarenbegroting 

19 Kosten FUWA VO: 
Zie vorig schema punt 10. 

 
 

3.2 . Instrument risicoanalyse  

De risico’s die hiervoor zijn genoemd, worden in het door VOS/ABB ontwikkelde instrument 
geclusterd naar risico’s in relatie tot een zestal thema’s: 

A. risico’s t.a.v. leerlingen 
B. risico’s t.a.v. kwaliteit onderwijs 
C. risico’s t.a.v. personeel 
D. risico’s t.a.v. organisatie 
E. risico’s t.a.v. huisvesting 
F. risico’s t.a.v. inventaris, apparatuur en OLP 

 
Met het instrument bepaalt de organisatie het benodigde weerstandsvermogen. Dit betekent 
dat het een risico-analyse op organisatieniveau betreft. De uitkomst kan zijn dat de 
organisatie een laag risicoprofiel heeft. Blijkt uit de jaarrekening dat het weerstandsvermogen 
van de organisatie hoog is, dan is er de komende jaren ruimte om (extra) te investeren. 
Hierbij moet wel in het oog worden gehouden of de investeringen een eenmalig karakter 
hebben, zoals het eerder aanschaffen van nieuwe methodes of een structureel karakter, 
zoals aantrekken nieuw personeel. In dit laatste geval moet de meerjarenbegroting en de 
bijbehorende balans uitsluitsel geven of deze investeringen op termijn ook betaalbaar blijven.  



 

4 Vervolgstappen na invulling van het instrument 

Als het instrument is ingevuld, wordt er een advies ten aanzien van het risico-profiel en het 
benodigde weerstandsvermogen gegeven. Het benodigde weerstandsvermogen kan met 
behulp van de gegevens uit de jaarrekening worden bepaald.  
 
Vervolgens moet dit benodigde weerstandsvermogen vergeleken worden met de 
vastgestelde streefwaarde of met het daadwerkelijke opgebouwde weerstandsvermogen. Is 
de streefwaarde lager of het aanwezige weerstandsvermogen hoger dan het advies uit de 
analyse, dan weet de organisatie dat het mogelijk is de komende jaren extra te investeren. 
Door een aantal jaren met een negatief resultaat te draaien, zal het eigen vermogen, en 
daarmee het weerstandsvermogen, immers dalen. Is de streefwaarde hoger, dan zal de 
organisatie de komende jaren een positief exploitatieresultaat moeten begroten waardoor het 
eigen vermogen kan groeien en daarmee het weerstandsvermogen.  
 
Met behulp van de analyse kan nagegaan worden welke groepen van de groepen A t/m F 
het grootste aandeel vormen in de geconstateerde risico’s. In deze groepen kunnen dan als 
eerste beheersingsmaatregelen getroffen worden.  
 
Zijn de beheersmaatregelen vastgesteld en getroffen (stap 2 en stap 3 in hoofdstuk 2.3), dan 
volgt na enige tijd de evaluatie (stap 4). Als bijvoorbeeld beheersingsmaatregelen getroffen 
zijn om het werkgerelateerde ziekteverzuim naar beneden te brengen, dan moet 
geëvalueerd worden of de maatregelen ook daadwerkelijk effect hebben. Gaat het 
ziekteverzuim naar beneden en zo ja, is dit dan een gevolg van de getroffen 
beheersingsmaatregelen of is het verzuim door andere omstandigheden naar beneden 
gegaan? Als het verzuim niet is gedaald, moet opnieuw bekeken worden of dit ligt aan de 
getroffen beheersingsmaatregelen die dan wellicht bijgesteld moeten worden, of dat andere 
factoren een rol spelen. Het is natuurlijk mogelijk dat door de maatregelen het 
werkgerelateerde verzuim aanzienlijk is gedaald, maar dat door ongelukkige 
omstandigheden het niet-werkgerelateerde verzuim is gestegen ((sport-)ongelukken, 
lichamelijke stoornissen). 
 
Tot slot volgt stap 5: het uitvoeren van een nieuwe risico-analyse. Opnieuw worden de 
wegingsfactoren vastgesteld en wordt daarna het instrument ingevuld. Als de 
beheersingsmaatregelen echt effect hebben gescoord, moet dit tot uitdrukking komen in de 
totaalscore. 
 
Conclusie 
Met het voeren van een gedegen risicomanagement zorgt de organisatie ervoor dat de kloof 
tussen werkelijkheid en begroting zo klein mogelijk is én zorgt ze ervoor dat de continuïteit 
van het onderwijs gewaarborgd blijft.  
 
 
Geke Lexmond/Bé Keizer 
maart 2008 


