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Met elkaar rekenen wij erop dat een school goed wordt
bestuurd. Maar wat is goed onderwijsbestuur? Die vraag is
actueel voor ieder schoolbestuur. Autonomievergroting,
toename van de financiële verantwoordelijkheid en
(bestuurlijke) schaalvergroting hebben discussies op gang
gebracht over bestuursfilosofieën, bestuursmodellen en
managementstructuren. In het licht van deze ontwikkelingen
is er behoefte aan het herijken en het helder formuleren
van posities, taken en bevoegdheden van het bestuur en
management. In de discussies over deze thema’s past
ook de totstandkoming van een code ‘Goed onderwijs-
bestuur’, waarover VOS/ABB met de leden spreekt.

Een belangrijk principe van ‘goed onderwijsbestuur’ is het
afleggen van verantwoording door het schoolbestuur aan
derden. Niet alleen verantwoording afleggen aan direct
belanghebbenden als het personeel van de school,
ouders/leerlingen en de medezeggenschapsraad, maar
ook aan de omgeving van de school. In toenemende mate
vraagt ook de samenleving zelf de school rekenschap af
te leggen van wat ze doet. Welke missie heeft een school?
Welke doelstellingen streeft men na? Worden deze doel-
stellingen gehaald? Hoe wordt met de publieke middelen
die door de overheid worden verstrekt, omgegaan? 

Een andere belangrijke ontwikkeling. In navolging van het
voortgezet onderwijs is het primair onderwijs - als gevolg
van de invoering van de lumpsum financiering - vanaf
2005 gehouden een financieel jaarverslag op te stellen. 

Een jaarverslag - inclusief het resultaat van het financieel
jaarverslag - is een goed instrument om naar de direct
belanghebbenden en de samenleving verantwoording af te
leggen. Het is een pijler van goed onderwijsbestuur. In de
voor u liggende brochure wordt in gegaan op de vraag op
welke wijze het schoolbestuur kan komen tot de ontwikke-
ling van een informatief en helder jaarverslag.

Philip Geelkerken,
Directeur VOS/ABB
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Voorwoord



Een jaarverslag. We kennen het sinds jaar en dag al uit 
de economische berichten. In het voorjaar brengt elk
gerenommeerd bedrijf de jaarcijfers en de activiteiten van
het voorgaande jaar naar buiten. De verzelfstandiging van
organisaties in de publieke sector en de voorwaarden die
daaraan worden gesteld, zoals transparantie en effectieve
inzet van middelen maken dat het jaarverslag ook daar
een actueel item is geworden. Binnen de onderwijssector,
zijn voor instellingen voor hoger onderwijs en ROC’s jaar-
cijfers en een inhoudelijk jaarverslag vaste ijkpunten in
bedrijfsvoering en presentatie naar buiten geworden. Er is
zelfs een prijs voor het beste jaarverslag in de publieke
sector: de F.G. Kordestrofee.

Met de verdere verzelfstandiging van het openbaar onder-
wijs wordt het jaarverslag actueler. Een zelfstandig open-
baar bestuur zal, of het nu een stichtingsbestuur of een
bestuurscommissie is, verantwoording moeten afleggen
aan de gemeenteraad. Het betreft een verslag over de
ondernomen activiteiten om het onderwijs zo goed moge-
lijk in stand te houden en te ontwikkelen. Daarnaast wordt
verantwoording afgelegd over de bekostiging van deze
activiteiten. Niet alleen heeft de gemeente daar als toe-
zichthouder op het openbaar onderwijs formeel recht op,
ook personeelsleden en betrokken ouders willen graag
weten wat de verzelfstandiging van het onderwijs hen 
oplevert. 

Los van het specifieke aspect van de verzelfstandiging
van het openbaar onderwijs geldt in het algemeen voor
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs dat het
noodzakelijk is rekenschap af te leggen. De groter 
wordende autonomie (zie bijvoorbeeld ook de invoering
van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs in
2006) versterkt die noodzaak. 
De lumpsumbekostiging vraagt om het maken van
bestuurlijke keuzes voor activiteiten, de inzet van perso-
neel en verdeling van gelden. Natuurlijk zal in de vorm van
een rapportage helder moeten worden of de keuzes de
gewenste resultaten hebben opgeleverd en of daarmee de
middelen verantwoord zijn gebruikt. Voor het voortgezet

onderwijs bestaat al een landelijke modeljaarrekening, die
laat zien waar het financiële deel van het jaarverslag aan
moet voldoen. Voor het primair onderwijs geldt deze ver-
plichting vanaf 2005 (zie hoofdstuk 6). Wil de verantwoor-
ding in het kader van de lumpsumbekostiging op voldoen-
de niveau komen dan is het alleen bij elkaar zetten van
uitgevoerde activiteiten en jaarcijfers niet voldoende. Een
degelijke jaarverslag vraagt voorbereiding in de vorm van
een inhoudelijk jaarplan, een begroting en tussentijdse rap-
portages, die samen met het jaarverslag een eenvoudige
beleids- en beheercyclus vormen.

Tenslotte is ook de groeiende aandacht voor het thema
‘Goed onderwijsbestuur’ een belangrijke ontwikkeling. Die
aandacht blijkt uit de behoefte om een code ‘Goed onder-
wijsbestuur’ te ontwikkelen. Het jaarverslag neemt in die
code een belangrijke plaats in als instrument voor het
schoolbestuur om verantwoording af te leggen. 

In bovenstaande inleiding is eigenlijk al de kern geschetst
van wat er allemaal bij een jaarverslag komt kijken. De
opzet van een eenvoudig jaarverslag om mee te beginnen
en de mogelijkheid om stapsgewijs over meerdere jaren
tot een steeds intensievere aanpak te komen, vormt het
hart van deze notitie. 

Achtereenvolgens komen ter sprake:

• de betekenis van het afleggen van maatschappelijke
verantwoording en toegespitst op het openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs;

• de functies van het jaarverslag; 
• de voorbereiding en inrichting van het jaarverslag; 
• het elektronisch financieel jaarverslag.
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1. Inleiding



2.1 Maatschappelijke taak

Het verzorgen van openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs is een maatschappelijke taak die met gemeen-
schapsgeld wordt uitgevoerd. Openbaar en algemeen toe-
gankelijk primair en voortgezet onderwijs is een belangrijke
voorwaarde voor een verdere maatschappelijke ontwikke-
ling: daar worden elk jaar weer kinderen ‘opgevoed tot
burgers’, worden kennis en vaardigheden overgedragen,
die nodig zijn om de samenleving te laten functioneren en
wordt het fundament gelegd voor doorgaand onderzoek
en vernieuwing op alle maatschappelijke terreinen.
De verzelfstandigde openbare besturen hebben in hun 
verantwoording aan de gemeenteraad de plicht om het
wezenskenmerk van het openbaar onderwijs, zoals zij dat
op hun scholen vormgeven, te beschrijven.
Er wordt reeds jaar en dag door de onderwijsinspectie
getoetst of de onderwijsinhoud voldoet aan steeds weer
nieuwe inzichten en maatstaven. Veel minder aandacht is
tot nu toe besteed aan de organisatie die nodig is om tot
een goed onderwijsproces te komen. 
Daarnaast is altijd sprake van een verdeling van schaarse
middelen, die zo goed mogelijk moeten worden besteed.

2.2 Leerlingen en ouders

De positie van leerlingen en ouders als doelgroep van 
het onderwijs is sterk aan verandering onderhevig.
Consumenten en gebruikers vragen steeds vaker om
inzicht in beleid, organisatie en resultaten en dus ook de
gang van zaken op de scholen. Tevens brengt in een aan-
tal gevallen de verzelfstandiging van het openbaar onder-
wijs het bestuur dichterbij en zijn de besturen directer 
herkenbaar als verantwoordelijk voor het onderwijs. Een
gemeentebestuur is daarentegen voor veel meer zaken
verantwoordelijk dan het openbaar onderwijs alleen en
daardoor stond het soms wat verder van de school af.

Leerlingen en ouders zullen dus meer uitleg over bestuur-
lijke keuzes vragen.
Een jaarverslag met een inhoudelijke en financiële compo-
nent biedt de mogelijkheid om die steeds meer gevraagde
verantwoording ook daadwerkelijk af te leggen.

2.3 Een uitwerking van het openbare karakter
van het onderwijs

In de visienota van VOS/ABB wordt het openbare karakter
weergegeven in de volgende begrippen:

• toegankelijkheid
• actieve pluriformiteit
• openheid en respect 

Tevens worden zorg en kwaliteit als belangrijke kenmerken
van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
benoemd.

Het vormgeven van het openbare en algemeen toegankelijke
karakter en daarover verantwoording afleggen, vraagt
nadere uitwerking van de hierboven genoemde begrippen
in alle onderdelen van de organisatie. Dat betreft onder
andere het beleidskader van het bestuur, de protocollen
en gedragsregels binnen de organisatie, de activiteiten en
de toetsing en evaluatie van deze activiteiten en tenslotte
het kwaliteitsbeleid en de borging hiervan. Heel wezenlijk
bij de invulling van het openbare en algemeen toegankelijke
karakter van het onderwijs op school, maar ook bestuurs-
breed, is de houding van mensen, de onderlinge omgang
en communicatie en hetgeen een school en het bestuur
uitstralen naar anderen. De drie kernbegrippen van open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs zijn hieronder
nader uitgewerkt in een concrete vertaling van criteria, 
die in de bestuurspraktijk kunnen worden toegepast.
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2. Het afleggen van maatschappelijke verantwoording 
als openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs



Toegankelijkheid

De opstelling van een aanmelding- en toelatingsbeleid
Het opstellen van een inzichtelijk en duidelijk aanmeldings-
en toelatingsbeleid inclusief een stappenplan om de afwe-
ging helder te maken en een overzichtelijk en compleet
aanmeldingsformulier. Complementair aan een aanmelding-
en toelatingsbeleid is een beleid t.a.v. schorsing en verwij-
dering van leerlingen. 
Het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs verwel-
komt elke leerling, maar afhankelijk van de leerling en de
omstandigheden, waarin de school zich bevindt zijn er
grenzen aan de toegankelijkheid. Deze horen echter voor
leerlingen, ouders en personeel duidelijk te zijn.

De toegang en inrichting gebouw
Toegankelijkheid kent ook een letterlijke component. Daarin
spelen zaken, die voor de hand liggend lijken, maar dat niet
altijd zijn, zoals de toegankelijkheid van het gebouw en het
omliggend terrein een belangrijke rol. Het gaat dan bijvoor-
beeld om de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het
schoolgebouw, de bewegwijzering buiten en binnen het
gebouw, een zichtbare en uitnodigende voordeur, een over-
zichtelijke, ordelijke en gezellige inrichting van het gebouw
en de toegankelijkheid van het gebouw voor gehandicapten.

In elke wijk of elk dorp een openbare school.
De toegankelijkheid van het openbaar onderwijs houdt ook
in dat kinderen en ouders niet ver hoeven te reizen, om
een openbare school kunnen bezoeken. Een evenwichtige
spreiding van openbaar onderwijs over de stad of in de
streek is dus een belangrijke invulling van het begrip toe-
gankelijkheid.

Actieve pluriformiteit

Kennismaken met elkaar als wezenlijk onderdeel van het
onderwijsprogramma 
Een verkenning van de persoonlijke achtergrond (streek,
land, gezinssamenstelling) van leerlingen en medewerkers
van de school, om zo de verscheidenheid, die kenmerkend
is voor onze samenleving van heel dichtbij te leren kennen.
Daaraan gekoppeld een kennismaking met elkaars normen
en waarden, gewoonten en gebruiken. Een vertaling hier-
van maken in activiteiten op school: een voorbeeld hiervan

is een meerjarencyclus van de viering van feestdagen van-
uit verschillende culturele en religieuze achtergronden. 

Verschillende soorten ouderbetrokkenheid passend bij de
kennis en kunde van ouders
Veel ouders zijn graag actief op school. De wijze waarop
kan sterk verschillen van meer beleidsmatig tot praktische
klussen. Beide zijn even belangrijk, maar het is wel van
belang vanaf begin af aan de verschillende rollen van
schoolleiding, team en ouders uit te werken en bijvoor-
beeld in de schoolgids op te nemen, zodat de wederzijdse
verwachtingen helder zijn. Voorbeelden van ouderparticipatie
zijn het meedenken over een schoolprofiel, ouder-enquêtes,
hulp bij een schoolkamp en contacten leggen met (poten-
tiële) deelnemers bij oudkomercursussen.

’Zo gaan wij hier met elkaar om’
Het is belangrijk om af te spreken hoe met elkaar wordt
omgegaan op school. Het opstellen van afspraken is één
ding, minstens zo belangrijk is het, de betekenis van de
afspraken door te spreken in de groepen en ze bij team,
leerlingen en ouders ‘levend te houden’ en waar nodig te
vernieuwen. 

Openheid en respect

De leerling, de ouder en de medewerkers van de school
zijn of worden burger in de Nederlandse democratische
samenleving. De school is een samenleving in het klein,
maar wel groot genoeg om de democratie in de praktijk te
brengen. Belangrijke onderdelen van de democratie is ver-
tegenwoordiging in besluitvorming van verschillende gele-
dingen, transparante besluitvorming en het afleggen van
verantwoording.

Opstellen van bestuursbeleid aangaande leerling- en ouder-
participatie
De medezeggenschapsregeling biedt een kader voor 
de participatie van ouders en leerlingen, maar er is een
intensievere aanpak mogelijk. Het doen van tevredenheids-
onderzoeken onder leerlingen en ouders is zo’n mogelijk-
heid, waarbij het belangrijk is de resultaten van het onder-
zoek te presenteren en aan te geven hoe deze worden
verwerkt in het nieuwe of bijgestelde bestuurs- en/of
schoolbeleid.
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Opstellen van een protocol voor de omgang van school-
leiding, team en ouders
Een goede afstemming tussen de opvoeding van ouders
en het onderwijs op school is een belangrijke voorwaarde
voor het welslagen van de schoolloopbaan van een leer-
ling. Daar hoort ook een heldere rolverdeling bij: ouders
voeden op en zijn altijd verantwoordelijk voor hun kind, de
school levert de professionele expertise aangaande de
leerontwikkeling van een kind en heeft daarin het laatste
woord.
Afspraken hierover, afspraken over de wijze van informeren
van ouders over de voortgang van de schoolloopbaan van
hun kind en over eventuele problemen kunnen bijdragen
aan een blijvende open en respectvolle wijze van omgang
tussen ouders en school. Dat is dan tegelijkertijd een
goed en belangrijk voorbeeld voor kinderen. Ouders kunnen
inzicht krijgen in de prestaties van hun eigen kind, maar
wil die informatie betekenis krijgen, dan is er een toelichting
nodig. Deze bij voorbaat te verstrekken en niet achteraf
kan veel misverstanden voorkomen.
Een duidelijke afspraak en bijvoorbeeld een standaard-
verslagformulier voor het vastleggen van afspraken met
ouders complementeren een protocol voor een open
omgang tussen school en ouders.

Nieuwsbrief
Opstellen van een eenvoudig raamwerk waarin de school
in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar kort
verslag doet over wat zij in het vorige jaar van haar plan-
nen heeft uitgevoerd en wat ze komend jaar van plan is.
Dit is een eenvoudige en weinig arbeidsintensieve vorm
van verantwoording afleggen aan de ‘gebruikers’ van de
school. Het bestuur doet dit op een vergelijkbare wijze
voor alle scholen gezamenlijk.

Medezeggenschap
Het evalueren en formuleren van de taak en functie van de
GMR en bekijken of het advies-en instemmingsrecht van
personeel en ouders in het kader van de medezeggen-
schap en daarmee de invloed op het bestuursbeleid kan
worden versterkt. Tevens bekijken of de betrokkenheid van
met name personeel bij het personeelsbeleid kan worden
vergroot.

Deze uitwerking van het specifieke karakter van het open-
baar en algemeen toegankelijk onderwijs is een beperkte
opsomming. Er zijn andere invullingen mogelijk. Wel laat
dit zien, dat de missie van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs concreet kan worden gemaakt. Het
formuleren en concretiseren van de missie in strategisch
beleid en doelstellingen is, zoals hierna blijkt, één van de
centrale onderdelen in de voorbereiding voor een gedegen
jaarverslag.
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3.1 Doelgroepen

Een jaarverslag kan verschillende functies hebben. Het is
dan ook voor de opstelling van het jaarverslag van belang
te bedenken voor wie het jaarverslag bestemd is. Betreft
het alleen de formele verantwoording aan de gemeente-
raad (in het geval van een verzelfstandigd openbaar
bestuur) of is het jaarverslag vooral bestemd voor collega-
besturen in stad en streek en voor andere externe relaties.
Een jaarverslag dat vooral bedoeld is voor ouders en leer-
lingen en voor degenen die nog een school moeten kiezen
zal een heel andere invalshoek, taalgebruik en omvang
vragen dan de formele verantwoording aan de gemeente-
raad.
Op zichzelf kan een combinatie van de verschillende 
functies een interessant verslag opleveren dat ook infor-
matief is voor externe relaties en de geïnteresseerde 
burger.

3.2 Wet op het Onderwijs Toezicht

Met de vaststelling van de Wet op het Onderwijs Toezicht
(WOT) is een nieuwe stap in de kwaliteitsontwikkeling en 
-bewaking in het onderwijs in gang gezet. Schoolbestuur
en school gaan de komende jaren veel meer zelf de kwali-
teit van de verschillende onderdelen van het onderwijs en
de organisatie benoemen en evalueren. Zelfevaluatie en
verantwoording afleggen in plaats van toezicht door de
inspectie zullen een steeds belangrijkere plaats innemen.
Een kwalitatief goed jaarverslag kan voorzien in de ver-
eisten die de WOT aan bestuur en scholen stelt.

3.3 Promotiemiddel

Een jaarverslag kan, naast het verslaan van activiteiten en
het verantwoorden van de middelen, ook een PR-functie
hebben. In dat geval is het jaarverslag vooral aantrekkelijk
vormgegeven, wordt de informatie zo gepresenteerd dat
vooral de positieve aspecten van het openbaar en alge-

meen toegankelijk onderwijs naar voren komen en is het
verslag aantrekkelijk voor geïnteresseerden, die niet alle
ins en outs van de organisatie kennen. Dat stelt dus eisen
aan de inhoud van de tekst, vraagt om toelichting op
gebruikte begrippen en om een overzichtelijke presentatie.
Foto’s, grafische overzichten en praktijkverhalen helpen de
aantrekkelijkheid van het jaarverslag te vergroten.

3.4 Interne ordening

Een jaarverslag heeft ook een intern ordenende functie in
de beleidsontwikkeling en de bedrijfsvoering. Het opstellen
van een jaarverslag vraagt een helder idee van missie en
doelstelling, maar ook een aantal basisgegevens (aantallen
leerlingen, scholen, personeelsleden, gebouwen etc), die
iets zeggen over de wijze van bedrijfsvoeren. 

Een bestuur moet eerst een besluit nemen over de functies
van het jaarverslag en kan daarna pas beginnen met de
inrichting en de opstelling ervan.
Dit zal een keuze voor meerdere jaren moeten zijn, omdat
vooral de ontwikkeling van de beleidscyclus en de bedrijfs-
voering meerdere jaren vergen. 
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4.1 Een jaarplan en begroting

Voorwaarde om een jaarverslag te kunnen opstellen is 
dat er ‘iets te verslaan’ moet zijn en dat dat ‘iets’ meer is
dan de gebeurtenissen in het betreffende jaar. Er wordt
verslag gedaan in het jaarverslag, maar er wordt ook 
geëvalueerd. En voor een evaluatie is het nodig dat er
plannen of voornemens zijn opgesteld, waarvan de mate
van uitvoering en succes systematisch worden bekeken.
Een jaarverslag vraagt dus de nodige voorbereiding. Deze
voorbereiding bestaat uit het opstellen van voorgenomen
beleid, dat vervolgens moeten worden uitgevoerd en
gevolgd. Het voorgenomen beleid legt het bestuur vast in
een jaarplan of meerjarenbeleidsplan met een inhoudelijke
en een financiële component: de (meerjaren)begroting.

4.2 Drie centrale vragen in het jaarplan 
en het jaarverslag

In het jaarplan en de begroting staan drie vragen centraal:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag dat kosten?
De antwoorden op deze vragen vormen de invulling van
het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan
geschiedt op basis van de gemaakte plannen. Het gaat
om missie, visie, strategische doelstellingen, activiteiten,
verdeling van de middelen en wijze waarop het beleid
wordt geëvalueerd.

In het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) worden ver-
volgens deze drie vragen gesteld:
• Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?
• Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
• Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

De antwoorden op deze vragen vormen de verantwoording
van het voorgenomen en gevoerde beleid en op basis 
hiervan kan vervolgens een nieuw (bijgesteld) jaarplan en
begroting worden opgesteld.

4.3 Elementen van het jaarverslag

• Hebben we bereikt wat we hebben beoogd?
Wat waren de doelstellingen gerelateerd aan visie en missie
en zijn deze doelstellingen gerealiseerd?

• Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
Zijn de afgesproken activiteiten uitgevoerd en prestaties
geleverd en waren de uitgekozen prestatie-indicatoren hier-
voor de juiste?

• Heeft het gekost wat we dachten dat het zou 
kosten?
Welke middelen zijn ingezet en hoe verhoudt zich dat tot
de begroting en is er sprake geweest van een effectieve
en efficiënte bedrijfsvoering?
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4. De voorbereiding van een jaarverslag



Een jaarverslag kan heel eenvoudig van inrichting en
samenstelling zijn. Hoe groter de behoefte aan overzicht,
gestuurde ontwikkelingen en een samenhangende evaluatie
is, hoe complexer en completer een jaarverslag kan 
worden. Deze paragraaf schetst de inrichting van een
beginnend, een evaluerend en een compleet jaarverslag.
Dit om - afhankelijk van de omvang van de organisatie en
de fase van ontwikkeling van het bestuur - een handvat te
bieden voor wat er ‘wordt verslagen’.

5.1 Het eerste jaarverslag

Nog lang niet alle schoolbesturen hebben een jaarverslag.
Daarom komt eerst ‘het jaarverslag voor beginners’ aan
de orde. Een jaarverslag begint met een beschrijving van
de huidige stand van zaken. Vervolgens wordt een een-
voudige analyse van de situatie gemaakt. Dit levert twee
varianten van een eerste jaarverslag op: een beschrijvend
en waarderend jaarverslag.

Een beschrijvend jaarverslag
Een jaarverslag opent met de beschrijving van het bestuur,
de scholen en de activiteiten, die in het verslagjaar zijn uit-
gevoerd. Heel feitelijk:

• De naam van het bestuur;
• Het bezoek- en postadres;
• De samenstelling van het bestuur en eventuele functie-

verdeling;
• Het aantal bestuursvergaderingen en de behandelde

onderwerpen;
• De organisatiestructuur en werkwijze;
• Het aantal scholen, hun werkgebied en het soort onder-

wijs dat er wordt gegeven;
• Het aantal leerlingen, dat de scholen bezoekt;
• Het aantal medewerkers, verdeeld naar verschillende

functies, dat voor het bestuur werkt;
• Een overzicht van de baten en lasten en daarmee het

exploitatieresultaat van het verslagjaar;

• Het totale vermogen in de vorm van voorzieningen en
reserves;

• Het aantal schoolgebouwen en evt. speelterreinen;

Vervolgens een korte beschrijving van: 

• De missie en visie van het bestuur;
• De doelstellingen voor het verslagjaar;
• De voorgestelde aanpak om de doelstellingen te halen;
• De uitgevoerde activiteiten en het resultaat.

Bovenstaande onderdelen van het jaarverslag worden
ordelijk in een inhoudsopgave vermeld, zodat de lezer 
snel ziet wat zij of hij in het jaarverslag kan vinden. Het
beschrijvend jaarverslag is als een foto, een moment-
opname, waarin de organisatie in beeld wordt gebracht 
en ‘getoond’ wordt aan belangstellende kijkers. 

Een waarderend jaarverslag
Een sec beschrijvend jaarverslag is een jaarverslag zonder
weging of waardering. Dat is aardig als eerste proeve.
Interessanter wordt het, als de gepresenteerde feiten en
activiteiten waar mogelijk met elkaar in verband worden
gebracht. Een eenvoudige analyse van de feitelijke gegevens
beantwoordt vragen als: 

• Bezochten meer of minder leerlingen dit jaar onze
scholen en welke scholen betrof dat en is daar een 
specifieke oorzaak voor aan te wijzen?

• Kenden we dit jaar een groter of kleiner exploitatie-
resultaat en wat heeft dat veroorzaakt?

Een nadere beschouwing van de doelstellingen, activiteiten
en resultaten kan informatie geven over meer of minder
succesvolle activiteiten en waardoor ze wel of niet succes-
vol waren. En dragen die activiteiten, zo op het eerste
zicht, bij aan de geformuleerde doelstellingen of juist niet?
Het waarderend jaarverslag is als een tekenfilmpje van 
1 minuut, waarin een positieve of negatieve ontwikkeling
zichtbaar wordt.
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5. De inrichting van een jaarverslag



Het jaarverslag voor beginners is een beperkte vorm van
verslaggeving, die vooral geschikt is voor:

• Letterlijk het eerste jaarverslag van een bestuur;
• Het jaarverslag van een klein schoolbestuur voor primair

onderwijs met beperkte middelen;
• Het jaarverslag van een individuele school voor primair

en voortgezet onderwijs.

5.2 Het evaluerend jaarverslag

Een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het 
jaarverslag is de invoering van ‘de beleidscyclus’. Een
beleidscyclus veronderstelt het systematisch formuleren
van doelstellingen en prestaties en een werkplan met 
daarin een overzicht van de middelen die nodig zijn en
activiteiten die moeten worden uitgevoerd om deze doelen
te bereiken. Daarnaast horen daar een uitgebreide voort-
gangsbewaking in de vorm van het verzamelen van gegevens
en managementrapportages bij. Elk jaar worden de doel-
stellingen, de inzet van activiteiten en middelen en de
behaalde prestaties systematisch geëvalueerd.
Het meten van resultaten over een langere periode vraagt
stabiele prestatie-indicatoren. Prestatie-indicatoren zijn
grotendeels kwantitatief van aard en het ontwikkelen en
bijstellen daarvan vergt wel enige jaren. Een eerste stap
op weg naar ‘harde’ prestatie-indicatoren is een meer
beschrijvende aanpak van prestatiemeting in de vorm van
zogenoemde kritische succesfactoren.

Het evaluerend jaarverslag bevat (systematisch en over
meerdere jaren):

• Een overzicht van kerngegevens en -begrippen in de
organisatie;

• Een verantwoording over de gekozen prestatie-indicatoren
c.q. kritische succesfactoren;

• Een evaluatie van doelstellingen aan de hand van
behaalde resultaten;

• Een beschrijving van de bedrijfsvoering en de evaluatie
van de inzet van de middelen;

• Een financiële beschouwing, waarin de financiële resul-
taten worden geanalyseerd;

In een evaluerend jaarverslag kunnen twee accenten worden
gelegd: meer op de resultaten (prestaties) of meer op de
weg er naar toe (middeleninzet). Uiteindelijk moeten beide
in het jaarverslag op evenwichtige wijze worden opgenomen.
Het prestatiegerichte jaarverslag legt het accent op de
formulering van prestaties, de gekozen indicatoren en de
relatie met de gekozen doelstellingen. Het bedrijfsvoerings-
gerichte jaarverslag besteedt juist veel aandacht aan de
weg van doelstelling naar prestatie: hoe zijn de middelen
maximaal ingezet om de gewenste prestaties tot stand te
brengen.

Een evaluerend jaarverslag is een speelfilm in opbouw. De
scènes zijn allemaal gedraaid en het resultaat daarvan is
al zichtbaar in het prestatiegerichte jaarverslag, terwijl een
bedrijfsvoeringsgericht jaarverslag het accent vooral ligt
op ‘het bekijken van de rushes en het kiezen en monteren
daarvan’.

Het evaluerend jaarverslag is een vorm van verslaglegging,
dat een informatieve basis biedt voor toekomstgericht
beleid. Het is geschikt voor:

• Alle besturen in het voortgezet onderwijs, die hun beleids-
cyclus en bedrijfsvoering in zekere mate op orde hebben;

• Grotere besturen in het primair onderwijs, die hun beleids-
cyclus en bedrijfsvoering in zekere mate op orde hebben.

5.3 Het complete jaarverslag

Het eerste en het evaluerende jaarverslag kenmerken zich
door een meer intern gerichte beschrijving en beschouwing.
De omgeving waarin het schoolbestuur zich bevindt is
zeker zo belangrijk. Kenmerkend voor het complete jaar-
verslag is de omgevingsanalyse, maar ook het met elkaar
in verband brengen van de verschillende componenten van
het evaluerend jaarverslag.

Het complete jaarverslag bevat:

• Een omgevingsanalyse en de relatie tussen doelstel-
lingen, strategie en deze analyse;

• Een beschrijving van toekomstverwachtingen en de relatie
tussen doelstellingen, strategie en deze verwachtingen;
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• Wijzigingen in doelstellingen en strategie worden toe-
gelicht en verklaard;

• De middelen toedeling wordt aan doelstellingen en
daarmee ook aan prestatie-indicatoren gekoppeld en
geëvalueerd;

• De prestatie-indicatoren worden vergeleken met andere
vergelijkbare onderwijsorganisaties;

• Er wordt een financiële risico-inventarisatie gemaakt en
er worden maatregelen getroffen om deze zo goed
mogelijk op te vangen;

• Natuurlijk past het jaarverslag bij de moderne techniek
en is het op internet beschikbaar en in verschillende
versies voor verschillende doelgroepen te lezen.

Het complete jaarverslag is een vorm van verslaglegging,
die een informatieve basis biedt voor een complete en
slagvaardige aansturing en ontwikkeling van de organisatie.
Het geeft diepgaander informatie, zowel over de inhoude-
lijk organisatorische ontwikkeling en dienstverlening als
over effectieve en efficiënte dienstverlening. ‘De film heeft
een begin en een eind en geeft een totaal verhaal weer en
is daarmee dus klaar voor vertoning.’

Het is geschikt voor:

• Alle besturen in het voortgezet onderwijs, die hun
beleidscyclus en bedrijfsvoering een aantal jaren volledig
op orde hebben;

• Grotere besturen in het primair onderwijs, die hun
beleidscyclus en bedrijfsvoering een aantal jaren volledig
op orde hebben.

5.4 Toelichting op een aantal begrippen

In de uitwerking van de inrichting van het jaarverslag 
wordt een aantal begrippen gebruikt die nadere toelichting
verdienen. Een toelichting ook, die kan helpen in het verder
verduidelijken wat een beleidscyclus inhoudt.

Visie, missie en doelstellingen

• Een doelstelling is altijd een concrete vertaling van de
visie en missie van de organisatie.

• In de visie wordt het kenmerkende of onderscheidende

voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 
aangegeven. Tevens geeft de visie de plaats van het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in het
onderwijsveld of breder in het veld van de sociale voor-
zieningen van de streek of stad weer. Ook te verwach-
ten toekomstige ontwikkelingen in de stad of streek, in
het onderwijsveld etc. behoren in de visie te worden
verwerkt. Een wezenlijk onderdeel van de visie is ook
wat het betreffende bestuur van het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs haar leerlingen aan waar-
den, normen, kennis en vaardigheden wil aanbieden.
Een visie heeft geen eeuwigheidwaarde. Omstandig-
heden, leerlingen en opvattingen veranderen door de
jaren heen en dat kan een reden zijn om de visie te 
vernieuwen. 

• De missie geeft een korte kernachtige omschrijving van
de ultieme prestatie die de organisatie levert en waar-
door zij een onmisbare bijdrage aan de samenleving
geeft. 

• De doelstellingen zijn een concrete uitwerking van de
missie en visie en geven aan wat het openbaar en alge-
meen toegankelijk onderwijs de komende jaren (bijvoor-
beeld een periode van vier jaar) wil bereiken. Een goede
doelstelling is eenduidig en afgebakend en kan goed
vertaald worden in activiteiten en de inzet van mensen
en middelen. Een doelstelling kan op verschillende
manieren worden gerealiseerd. Het komt er op aan om
de doelstelling zoveel mogelijk en met een zo effectief
mogelijke inzet van middelen te bereiken. 

Middelen en prestatiemeting
Bij het formuleren van doelstellingen hoort ook het nagaan
of en hoe de doelstellingen gehaald zijn. Dat vraagt het
opstellen van ijkpunten of prestatie-indicatoren om dat te
kunnen nagaan. De uitvoering van activiteiten of het leveren
van prestaties gaat niet zonder de inzet van personeel,
geld of diensten door derden. Er zal van tevoren omschre-
ven moeten worden welke middelen ingezet worden om de
afgesproken prestaties te behalen.
Het vaststellen van prestatie-indicatoren die echt maat-
gevend zijn voor het bereiken van een doelstelling is 
niet zo gemakkelijk. Want hoe kwantificeer je inhoudelijk
omschreven doelstellingen en wat maakt wel verschil in
het bereiken van een doelstelling en wat heeft eigenlijk
geen invloed.
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Een eerste stap kan het formuleren van kritische succes-
factoren zijn. Dit is een meer kwalitatieve omschrijving 
van wanneer een doelstelling is bereikt. Op basis hiervan
kunnen we vaak gemakkelijker tot kwantitatieve indicato-
ren komen.
Los van de verschillende elementen uit het jaarverslag is
de samenhang tussen de verschillende elementen en een
inzichtelijke presentatie voor de lezer zeker zo relevant. In
het jaarverslag komt duidelijk de relatie tussen visie/missie,
doelstellingen en strategie van het bestuur naar voren. 
De link tussen deze drie basisgegevens en de prestaties
(of kritische succesfactoren) dan wel activiteiten en de
bedrijfsvoering worden vervolgens idealiter transparant in
beeld gebracht. Daar is echter nog wel wat voor nodig.

Bedrijfsvoering
In het jaarverslag bestaat er binnen de bedrijfsvoering
onderscheid tussen de continue basisactiviteiten voor een
goed functionerende organisatie en de elementen binnen
de bedrijfsvoering die onderscheidend zijn voor de realisatie
van de voorgenomen doelstellingen. De laatstgenoemde
vormen een herkenbaar onderdeel van prestatie-indicatoren
of geven informatie over de ingezette middelen of behoren
tot de kritisch succesfactoren. 
Binnen de bedrijfsvoering zijn er verschillende onderdelen
die van belang zijn. Het gaat om de formulering en uit-
voering van personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, financieel
beleid, huisvestingsbeleid en ICT-beleid.

Financiële rekening
Een goed jaarverslag geeft voldoende inzicht in de finan-
ciële positie, het gevoerde financiële beleid en het beheer
van de organisatie. Een financiële beschouwing waarin
doelstellingen en de inzet van middelen aan elkaar worden
verbonden kan dit financieel inzicht vergroten. De begro-
ting en hoe de inzet van de middelen in werkelijkheid heeft
plaats gevonden, worden naast elkaar gezet en becom-
mentarieerd.

Aanwezigheid basisgegevens
In het jaarverslag wordt een aantal basisgegevens opge-
nomen. Naam en adres van het bestuur van het openbaar
onderwijs. De samenstelling van het bestuur en eventuele
wijzigingen, ook wijzigingen in directies krijgen in het jaar-
verslag een plaats. Tevens wordt op eenvoudige wijze de

opbouw van de organisatie in beeld gebracht. Waar een
Raad van Toezicht is ingesteld, zal ook het toezicht op 
het openbaar onderwijs in het jaarverslag kort worden
beschreven. Dat geldt evenzeer voor de medezeggen-
schap.
Presentatie en gebruikersvriendelijkheid
Leesbaarheid, inhoudelijke toegankelijkheid en een aan-
vaardbare omvang zijn drie criteria waaraan een jaarverslag
moet voldoen wil het ook gelezen worden. Een overzichte-
lijke indeling en presentatie van gegevens in tabellen of
grafieken kan hier bij helpen, zo ook een heldere lay-out.
Om de invulling van de drie criteria te bepalen zal vooraf
duidelijk moeten zijn wat de doelgroep voor het jaarver-
slag is. 

Managementrapportages
Willen alle elementen van het jaarverslag goed uitgewerkt
worden, zowel in systematiek, overzichtelijkheid als volle-
digheid, dan vraagt dit een verzameling van gegevens en
een bewaking hiervan in de hele organisatie en door het
jaar heen. Het opzetten en bijhouden van een eenvoudig
rapportagesysteem, een managementrapportage (marap),
kan daarbij helpen. 
Een marap kent de volgende onderdelen: 

• Op de eerste plaats is er een kort tekstueel gedeelte,
waarin bij de verschillende deelterreinen wat dieper op
oorzaken en achtergronden van ontwikkelingen kan 
worden ingegaan;

• Ten tweede kent de rapportage een overzicht waarin 
de ontwikkelingen in één oogopslag te zien zijn. 

Een marap is zinvol als deze zo’n drie keer per jaar met
regelmatige tussenpozen wordt opgesteld. In de marap
wordt enerzijds informatie verzameld over de voortgang
van het beleid, die kan leiden tot een tijdige bijstelling 
hiervan, anderzijds wordt er lopende het jaar informatie
verzameld dat vervolgens gemakkelijk in het jaarverslag
verwerkt kan worden. 
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Als gevolg van de invoering van de lumpsum financiering
in het primair onderwijs per 1 augustus 2006 wordt ook
de financiële verantwoording van het schoolbestuur aan
het Rijk in een andere vorm gegoten. Een vorm overigens
die in het voortgezet onderwijs al een aantal jaren geleden
is ingevoerd: het elektronisch financieel jaarverslag (EFJ).
Vooruitlopend op de invoering van de lumpsum financiering
moeten schoolbesturen al over het jaar 2005 via het EFJ
verantwoording afleggen aan het Rijk. 
De wetgever1 schrijft voor welke gegevens in het financieel
jaarverslag opgenomen dienen te worden. Het financieel
jaarverslag bestaat in ieder geval uit de volgende elementen:

• Een bestuursverslag: het gaat daarbij om de kern-
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag plaatsvinden en de daarbij behorende
kerngegevens (bijvoorbeeld leerlingen- en personele
ontwikkelingen);

• Een jaarrekening;
• Overige gegevens.

Via nadere regelgeving zal de minister aangeven welke
onderdelen per element met gegevens moeten worden
ingevuld en hoe die gegevens vervolgens geordend 
moeten worden. Door een uniform model voor te schrijven
wordt het mogelijk via benchmarking scholen en organi-
saties te vergelijken.

Over de opzet en inhoud van het financieel jaarverslag
wordt hier niet verder ingegaan. Scholen zullen bij de
invoering en het gebruik van het financieel jaarverslag
ondersteund worden door de Expertgroep invoering
Financieel Jaarverslag PO. Een 30-tal ambassadeurs 
- verspreid over het gehele land - zullen aan de slag gaan
om scholen desgevraagd te ondersteunen en voor te 
lichten.

Het wettelijk verplichte financieel jaarverslag richt zich op
de relatie tussen het schoolbestuur en het Rijk. Het is
belangrijk dat het bestuur daarnaast ook aan andere
belanghebbenden, zoals ouders, personeel, medezeggen-
schapsraden of de gemeenteraad in het geval van verzelf-
standigd openbaar onderwijs, verantwoording aflegt van
de besteding van de middelen. De inhoud van het finan-
cieel jaarverslag kan dan ook bij uitstek, hetzij integraal,
hetzij als samenvatting opgenomen worden in algemene of
brede jaarverslag, zoals dat in deze brochure is beschreven.
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6. Het (elektronisch) financieel jaarverslag

1. De Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet 
op de expertisecentra, waarin het jaarverslag wordt geregeld, is recent
gepubliceerd in het Staatsblad (2004, 354). Voor het primair onderwijs
wordt het jaarverslag geregeld in de artikelen 171 e.v. van de WPO en
voor de expertisecentra in de artikelen 157 e.v. van de WEC.



VOS/ABB discussieert met haar leden over de ontwikkeling
van een code ‘Goed onderwijsbestuur’. Een belangrijk 
principe waaraan die code aandacht besteedt, is het af-
leggen van verantwoording door het schoolbestuur aan de
belanghebbenden van de school (personeel, ouders/leer-
lingen, medezeggenschapsraad) en aan de omgeving van
de school. Die verantwoording strekt zich niet alleen uit
tot de besteding van gelden, maar richt zich op alle
aspecten van het besturen van de school. Dat principe en
ook andere onderwerpen worden in de code nader uitge-
werkt. Daarbij wordt in veel gevallen verwezen naar het
jaarverslag als de plaats waar het schoolbestuur verant-
woording aflegt. Bij het ontwikkelen en opstellen van een
jaarverslag zal - in het geval een schoolbestuur uitgespro-
ken heeft zich te richten naar een code goed onderwijs-
bestuur - het schoolbestuur met die uitwerkingen van 
de code rekening moeten houden. Zo is het jaarverslag
ook de plek bij uitstek om aan te geven, in hoeverre het
schoolbestuur bereid is een code ‘Goed onderwijsbestuur’
te volgen of - met redenen omkleed - aan te geven dat
men van een onderdeel van een code wil afwijken. 
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7. Het jaarverslag en een code ‘Goed onderwijsbestuur’



Een jaarverslag is een spiegel van de organisatie. Het
gaat niet alleen om een feitelijk verslag, maar ook om uit-
straling en een weergave van de cultuur van bestuur of
school. Dat is iets dat niet in een notitie als deze is te 
vangen. Wel is het een vraag, die het bestuur zichzelf en
misschien ook een aantal interne sleutelfiguren en belang-
rijke contactpersonen buiten de organisatie kan stellen. 
‘Wat is het beeld van ons bestuur en hoe zou je dat
beschrijven en vervolgens wat zou het kunnen worden?’
Een jaarverslag mag zeker niet te ver van de eigenheid
van de organisatie af staan. Maar het mag wel een aantal
aspecten (en met name datgene wat het bestuur zelf als
een gegeven ervaart, maar dat soms (nog) niet geheel is
gerealiseerd) extra benadrukken. 

Eerst denken dan schrijven
Voordat het bestuur begint met het opstellen van het jaar-
verslag is het verstandig om een antwoord te geven op de
volgende vragen en die bij de uitwerking er steeds naast
te leggen ter toetsing of het jaarverslag wel aan zijn doel
beantwoord.

• Wat is de doelgroep van het jaarverslag, wie wilt u infor-
meren;

• Welke doelen had u zich als bestuur voor het verslag-
jaar gesteld, heeft u ze van te voren geformuleerd;

• Welke resultaten zijn behaald, welke activiteiten zijn uit-
gevoerd, maak een opsomming (uit de losse pols);

• Welke gegevens heeft u nodig om het jaarverslag te
maken;

• En evaluerend: wat kunt u in de voorbereiding verbeteren
in het lopende jaar, zodat het volgende jaarverslag een
verbeterde of uitgebreidere versie is van de voorgaande.
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8. Uitleiding



Het hierna volgende schema is ontleend aan de publicatie
van CFI ‘Verantwoord inhalen’.2 Daarin wordt een onder-
scheid gemaakt in een drietal ontwikkelingsfasen:

• Fase 1: In het jaarverslag ontbreekt nog een aantal 
elementen.

• Fase 2: In het jaarverslag zijn nu wel alle elementen
opgenomen, alleen de samenhang tussen deze elemen-
ten is nog niet (geheel) aangegeven.

• Fase 3: Alle relevante informatie is in het jaarverslag
overzichtelijk opgenomen en wordt met een duidelijke
samenhang gepresenteerd.

Het schema kan benut worden als quick scan om te zien
waar de organisatie staat op de weg naar een steeds
beter jaarverslag.
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Bijlage 1: Nulmeting fasering jaarverslag

2. ‘Verantwoord inhalen’ - Publieke prestatieverantwoording door onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen. Onder redactie van H. Pirovano, K. Vos
(ministerie van OCW) en J. Poot (Deloitte &Touche), uitgegeven door CFI -
februari 2003.
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Doelstellingen van organisatie Ja Nee

Fase 1 1. In het jaarverslag is een beschrijving van de missie en visie van de 
organisatie opgenomen ❑ ❑

2. In het jaarverslag is de missie geconcretiseerd in een aantal doel-
stellingen waarin staat aangegeven wat de organisatie de komende 
jaren wil gaan bereiken ❑ ❑

3. In het jaarverslag is een beschrijving van de strategie van de organisatie 
opgenomen waarin wordt aangegeven op welke wijze de geformuleerde 
doelstellingen zullen worden gerealiseerd ❑ ❑

Fase 2 4. De gekozen doelstellingen en de strategie worden in het jaarverslag 
onderbouwd door een analyse van de interne en externe omgeving en 
de toekomstverwachtingen ❑ ❑

Fase 3 5. In het jaarverslag wordt een duidelijke relatie gelegd tussen missie, doel-
stellingen en strategie ❑ ❑

6. Veranderde doelstellingen zijn zichtbaar gemaakt, evenals die hieraan 
ten grondslag liggende oorzaken ❑ ❑

Middelen- en prestatiemeting Ja Nee

Fase 1 1. In het jaarverslag zijn minimaal vijf relevante (niet-financiële) prestatie-
indicatoren te vinden ❑ ❑

2. Bij de prestatie-indicatoren worden consequent norm (streefwaarde) 
en realisatie vergeleken ❑ ❑

Fase 2 3. In het jaarverslag worden verschillen tussen norm en realisatie consequent 
geanalyseerd en toegelicht ❑ ❑

4. De prestatie indicatoren zijn expliciet gekoppeld aan de doelstellingen ❑ ❑

Fase 3 5. Inzet van middelen wordt weergegeven per doelstelling ❑ ❑
6. Bij de prestatie-indicatoren zijn vergelijkingen in de tijd (trendanalyses) en 

vergelijkingen met anderen (benchmarks) gemaakt ❑ ❑
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Bedrijfsvoering Ja Nee

Fase 1 1. Het jaarverslag bevat informatie over het beleid omtrent in ieder geval 
de bedrijfvoeringsaspecten personeel, financiën, ICT én huisvesting ❑ ❑

2. Er zijn minimaal vijf relevante prestatie-indicatoren opgenomen die de 
bedrijfsvoeringsaspecten onderbouwen ❑ ❑

3. Per aspect van de bedrijfsvoering wordt aangegeven waar de belangrijkste 
knelpunten zitten ❑ ❑

Fase 2 4. Per aspect van de bedrijfsvoering wordt aangegeven welke zaken kritisch 
zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de organisatie ❑ ❑

5. Er wordt duidelijk beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd in het kader 
van de kritische zaken/knelpunten en wat de resultaten hiervan zijn geweest ❑ ❑

6. Het jaarverslag maakt inzichtelijk in hoeverre de resultaten van de onder-
nomen activiteiten afwijken van de nagestreefde resultaten ❑ ❑

Fase 3 7. Bij de prestatie-indicatoren worden consequent norm (streefwaarde) en 
realisatie vergeleken ❑ ❑

8. Bij de prestatie-indicatoren wordt gebruik gemaakt van trendanalyse en
benchmarks ❑ ❑
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Financiële paragraaf Ja Nee

Fase 1 1. Er is een balans en een baten en lastenoverzicht (verlies- en winstrekening) 
opgenomen in het jaarverslag ❑ ❑

2. Er wordt een duidelijke toelichting gegeven op de verschillende posten en 
er wordt aangegeven wat niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn ❑ ❑

3. De conclusie die de niet-specialistische lezer moet trekken uit de balans en 
verlies- en winstrekening worden helder beschreven ❑ ❑

Fase 2 4. Er is een kasstroomoverzicht opgenomen ❑ ❑
5. Er is een (des)investeringsoverzicht en overzicht van deelnemingen 

opgenomen ❑ ❑
6. De financiële prestaties worden vergeleken met historische gegevens en 

benchmarks ❑ ❑
7. In het jaarverslag is een algemene financiële beschouwing opgenomen ❑ ❑
8. In de financiële paragraaf wordt ingegaan op de vooruitzichten ten aanzien 

van de vermogenspositie en de financiële resultaten ❑ ❑

Fase 3 9. De financiële paragraaf geeft gestructureerd aan welke financiële risico’s de 
instelling loopt en op welke wijze deze risico’s worden beheerst ❑ ❑

10. Verschillen tussen begrote en gerealiseerde inzet van middelen worden 
verklaard in relatie tot de behaalde prestaties ❑ ❑

11. In het jaarverslag wordt een directe koppeling gelegd tussen de inzet van 
middelen en de niet-financiële prestaties ❑ ❑
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Basisgegevens Ja Nee

Fase 1 1. In het jaarverslag wordt aangegeven welke producten en diensten de 
instelling aanbiedt, in casu welke hoofdactiviteiten (opleidingen of onder-
zoeksactiviteiten) de instelling uitvoert. ❑ ❑

2. In het jaarverslag is het bezoek-, post- en e-mailadres van de instelling 
opgenomen alsmede relevante telefoonnummers en contactpersonen ❑ ❑

Fase 2 3. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de samenstelling 
van het bestuur en de directie van de instelling opgenomen inclusief 
verantwoordelijkheden ❑ ❑

4. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van de organisatorische 
structuur, bijvoorbeeld tot uitdrukking gebracht in een organogram ❑ ❑

Fase 3 5. Uit het jaarverslag blijkt welke toezichthoudende relaties er zijn ❑ ❑
6. Het jaarverslag bevat een verslag van de Raad van Toezicht ❑ ❑

Prestatie/gebruikersvriendelijk Ja Nee

Fase 1 1. Het jaarverslag bevat grafieken en tabellen ❑ ❑
2. Het jaarverslag bevat een leeswijzer en een inhoudsopgave ❑ ❑

Fase 2 3. Het jaarverslag is online via internet beschikbaar ❑ ❑
4. Het jaarverslag bevat een samenvattend overzicht van de kerngegevens van 

de instelling ❑ ❑
5. Het jaarverslag bevat een alfabetische woordenlijst/referentielijst ❑ ❑

Fase 3 6. De verantwoordingsinformatie is via internet per groep van belanghebbenden 
op te vragen ❑ ❑

7. Gebruikers van het jaarverslag wordt de mogelijkheid geboden te reageren 
op het jaarverslag (bijvoorbeeld via het insluiten van een antwoordkaart) ❑ ❑
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Bijlage 2: Voorbeeldstructuur jaarverslag

Omschrijving Toelichting

Voorwoord van het bestuur
Kerngegevens • Interessante informatie (geen prestatie-indicatoren, zie 2.)
Samenvatting • Belangrijke ontwikkelingen en (wel en niet behaalde) prestaties
Verslag van de Raad van Toezicht 
(voor zover aanwezig)
Leeswijzer • Uitleg opbouw jaarverslag en aangeven doelgroepen

1 De instelling en haar omgeving

1.1 Profiel • Missie/visie, omgevingsanalyse, toekomstverwachtingen, doelen 
en strategie, hoofdactiviteiten/opleidingenoverzicht

1.2 Organisatie • Organogram, (wijzigingen in) samenstelling bestuur, directie (verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden) en medezeggenschap

1.3 Governance • Beschrijving van de toezichthoudende relaties en samenwerkingsverbanden
1.4 Bijzonderheden • Vermeldenswaardige gebeurtenissen, zoals: prijzen en onderscheidingen,

mijlpalen, reorganisaties of samenwerking, nieuwe producten, etc.

2. Primaire dienstverlening (uitgesplitst naar onderwijs en/of onderzoek danwel faculteiten of anders)

2.1 Beschrijving prestaties en • Doelen, kritische succes factoren, prestatie-indicatoren (streefwaarden,
middeleninzet historische waarden, benchmarks) en kwalitatief beschreven prestaties, 

bijbehorende middeleninzet, toelichtingen op afwijkingen

3. Bedrijfsvoering

3.1 Personeel • Beschrijving beleid in het licht van de organisatiedoelen, knelpunten 
+ oplossingen, omschrijving prestaties al dan niet onderbouwd met 
prestatie-indicatoren (streefwaarden, historische waarden, benchmarks), 
toelichtingen op afwijking

3.2 ICT • Idem
3.3 Huisvesting • Idem
3.4 Financieel beleid • Idem
3.5 Andere aspecten van de 

bedrijfsvoering • Idem
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Omschrijving Toelichting

4. Financieel jaarverslag

4.1 Algemene financiële beschouwing • Samenvatting van de financiële positie van de instelling en toelichtingen op
de belangrijkste exploitatie- en investeringsafwijkingen inclusief vooruit-
zichten

4.2 Exploitatierekening en balans • Met een interpretatie voor de lezer, een toelichting op de belangrijkste 
posten en niet uit de balans blijkende verplichtingen

4.3 Kasstroomoverzicht • Toelichting op gevoerd financieel (risico) beleid en resultaten hiervan
4.4 Overige relevante overzichten
4.5 Accountantsverklaring

Bijlagen

Basisgegevens
Trefwoordenlijst
Evaluatiekaartje
Colofon





Polanerbaan 15
Postbus 162 - 3440 AD Woerden
Tel.: 0348-405200
Fax: 0348-405205
E-mail: vosabb@vosabb.nl
Website: www.vosabb.nl


