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UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMSTEN  
NIEUWE RICHTLIJNEN JAARVERSLAG 
 
 
Utrecht, 1 maart 2008 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Over het verslagjaar (kalenderjaar) 2008 gelden er nieuwe richtlijnen voor het jaarverslag. Onlangs heeft u 
hierover een uitgebreide brochure ontvangen. In verband hiermee wordt een groot aantal 
informatiebijeenkomsten gehouden door het hele land. De brochure dient als leidraad tijdens de 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de landelijke organisaties voor bestuur en 
management in het primair onderwijs

1
 in samenwerking met het ministerie van OCW.  

 
De gevolgen van de nieuwe richtlijnen hebben zowel betrekking op een aantal financieel technische zaken, 
maar meer nog op het bestuursverslag en zaken, die u als bestuur en verantwoordelijk management raken. 
Het is daarom belangrijk dat ook u op de hoogte bent van de veranderingen. 
 
Met deze brief informeren wij u over deze bijeenkomsten, waarvoor wij u van harte uitnodigen. 
 
De bijeenkomsten voor leden van de VOS/ABB worden gehouden: 
 
 Aristo Amsterdam  27 maart 2008  9.00 – 16.00 uur 
 Van der Valk Gilze Rijen 19 mei 2008  9.00 – 16.00 uur 
 Westerbroek   2 april 2008  9.00 – 16.00 uur 
 Hotel Astaria, Venray  23 april 2008  9.00 – 16.00 uur 
 Van der Valk Nieuwerkerk 23 juni  2008  9.00 – 16.00 uur 
 Buitensociëteit Zwolle  7 april 2008  9.00 – 16.00 uur 
 
Belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst is de voorlichting over de nieuwe regelgeving met betrekking 
tot het jaarverslag. Dit wordt verzorgd door het ministerie van OCW. 
Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de ingediende jaarverslagen over het jaar 2006, het eerste jaar 
dus waarover u een jaarverslag heeft ingezonden. Door het ministerie wordt een korte evaluatie verstrekt 
en worden ervaringen gepresenteerd over de financiële positie van de sector. Uiteraard is er ook ruimte 
voor uw vragen. De informatie die u wordt geboden is niet financieel-technisch van aard is, maar is de 
informatie die voor u als bestuur en verantwoordelijk management van belang is voor een goede 
besluitvorming over strategie en beleid. Financieel-technische informatie wordt gegeven aan de 
administratiekantoren en accountants, waarvoor aparte bijeenkomsten worden gehouden. 
 
In hoofdlijn luidt het programma als volgt: 
 

1. Opening en welkom namens de VOS/ABB 
2. Evaluatie jaarverslagen 2006  
3. Informatie over de nieuwe inrichtingsvereisten van het jaarverslag zoals die voor het eerst over het 

verslagjaar 2008 zullen gelden 
4. Gelegenheid voor vragen over het jaarverslag 
5. pauze met lunch 
6. Workshopprogramma (zie onderstaande omschrijving) 
7. Sluiting 

 
 
 

                                                 
1
 Dit zijn, in alfabetische volgorde, de AVS, de Besturenraad, de Bond KBO, de LVGS, de VBS, de VGS en de VOS/ABB 
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Workshopprogramma: 
Van 13.00 tot 16.00 biedt VOS/ABB u een workshopprogramma aan. U kunt ter plekke een keuze maken 
uit onderstaande workshops (max 2): 
 
Verantwoording en medezeggenschap 
De (G)MR heeft een belangrijke taak in het afnemen van verantwoording. De medezeggenschap is op het 
terrein van financieel beleid echter gewijzigd met de invoering van de WMS. Er is nu bijvoorbeeld sprake 
van adviesrecht over vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid door de 
(G)MR. Wat zijn de consequenties hiervan? Welke rol hebben de MR en de GMR überhaupt in de planning- 
en controlcyclus. Deze workshop geeft u hier een antwoord op.  
Workshopleider: Bé Keizer, adviseur VOS/ABB 
 
Verantwoording van het algemeen beleid: meervoudig publiek verantwoording 
Als bestuurder of verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken binnen een schoolorganisatie, wordt 
u geacht in het jaarverslag verantwoording af te leggen over uw handelen (zie ook wetsvoorstel 
governance). In deze workshop wordt ingegaan op hoe u hier concreet handen en voeten aan kunt geven. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opbrengsten vanuit het pilotproject Meervoudig Publieke 
verantwoording. In deze pilot zijn de voordelen van het “verantwoordingstraject” duidelijk naar voren 
gekomen: meer inzicht in zowel het functioneren van de organisatie als de verbeterpunten én een beter 
zicht op de belanghebbenden in de directe omgeving. 
Workshopleider: Sicco Baas, adviseur VOS/ABB 
 
Verantwoording van het financieel beleid 
Voor 1 juli van dit jaar moeten schoolbesturen in het primair onderwijs voor de tweede keer een  financieel 
jaarverslag opstellen conform het OCW- voorschrift jaarverslaggeving voor het Primair Onderwijs. Naast 
een cijfermatige verantwoording (de jaarrekening), wordt in dit jaarverslag tevens  verantwoording afgelegd 
over zowel het algemeen instellingsbeleid als het financieel beleid (het bestuursverslag). Welke onderdelen 
moeten behandeld worden in dit bestuursverslag? Hierbij wordt met name ingegaan op de verantwoording 
van uw financieel beleid: Hoe analyseer en verantwoord ik mijn financiële situatie. Deze workshop zal u 
concrete handvatten bieden bij het schrijven van uw eigen bestuursverslag.  
Workshopleider: Geke Lexmond/ Reinier Goedhart, adviseurs VOS/ABB 
 
Het jaarverslag PO en het BBV: de verschillen en hoe hiermee om te gaan 
Met name voor integraal schoolbesturen en bestuurscommissies is het vorig jaar lastig gebleken tijdig een 
jaarverslag aan te leveren. Oorzaak: verschillen tussen de voorschriften voor de gemeentelijke administratie 
(BBV) en die voor het primair onderwijs. Hoe moeten die schoolbesturen daarmee omgaan? Welke 
problemen bent u tegengekomen? Daarbij zijn zowel het BBV als de voorschriften voor het primair 
onderwijs aan verandering onderhevig. Wat zijn de consequenties hiervan? Kortom recente ontwikkelingen 
en al uw vragen omtrent dit lastig vraagstuk komen aan bod in deze workshop. 
Workshopleider: Henk Rüger 
 
Aan de bijeenkomsten zijn voor u geen kosten verbonden. Wij verzoeken u zich voor de bijeenkomsten aan 
te  melden via het formulier op de website www.lumpsumportaal.nl. Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt.  
 
De logistieke organisatie van deze bijeenkomsten is in handen van het projectbureau lumpsum po. 
Aanmelding en bevestiging vinden dan ook via dat projectbureau plaats. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau lumpsum po, tel. 030-2927881 
of per mail: info@lumpsumpo.nl. U kunt zich aanmelden via de website www.lumpsumportaal.nl. 
Met vragen over de nieuwe richtlijnen kunt u zich wenden tot het ministerie van OCW, 
h.pirovano@minocw.nl 
 
Wij hopen u op één van de bijeenkomsten te kunnen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de het projectbureau lumpsum po en het ministerie van OCW, 
 
 
 
G.A. Lexmond-de Roo 
manager team bedrijfsvoering, 
 
Bijlage: nadere toelichting 


