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Extra geld voor onderwijs: maak uw eigen plan! 

 
Door financial Ron van der Raaij en adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB 

Goed nieuws voor het onderwijs: in december van dit jaar komt er extra geld 

beschikbaar. Ook voor de komende jaren zijn extra investeringen in het onderwijs 

gepland. De zekerheid over ontvangst van deze gelden neemt met de tijd toe.  
 

De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie 
van OCW hebben hierover al informatie verstuurd. Wat daarin naar de mening van VOS/ABB 

ontbreekt, is een andere kijk op boeking, verantwoording en consequenties. Dat blijkt ook uit het 
grote aantal vragen dat de Helpdesk van VOS/ABB hierover ontvangt. VOS/ABB vult het positieve 

nieuws voor het onderwijs graag aan met praktische informatie. 

 
Er zijn voor de jaren 2014 tot en met 2018 overzichten opgesteld met daarin de indicaties van de 

financiële ontvangsten per onderwerp. Dit betreft de gelden die beschikbaar worden gesteld als 
resultaat van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het zogenoemde Herfstakkoord en de begroting 

van het ministerie van OCW. Voor de korte termijn (2013) betreft het vooral de regeling voor jonge 

leerkrachten (150 miljoen euro) en de extra middelen op basis van het amendement-Van Meenen 
(650 miljoen euro).1 

De regeling voor jonge leerkrachten is op 24 oktober 2013 in de Staatscourant (Nr.29508) 
gepubliceerd. Over de extra 650 miljoen euro (amanedement-Van Meenen) moet nog worden 

gepubliceerd.  
 

Financiële verwerking 

Beide geldstromen worden in ieder geval in december van dit jaar uitgekeerd. Ook is duidelijk dat ze 
onderdeel zullen zijn van de lumpsumfinanciering, zonder oormerking of een voor het betreffende 

onderdeel specifieke verantwoording achteraf. Dat is in de ogen van VOS/ABB positief. De financiële 
verwerking van de ontvangsten, in termen van baten en lasten, is echter een andere dimensie. 

VOS/ABB adviseert u om kennis te nemen van de verantwoordingsrichtlijnen die bij publicatie van de 

regelingen worden meegegeven. Zo geeft de regeling voor jonge leerkrachten aan dat de bekostiging 
moet worden verantwoord in de jaarrekening en in de jaarverslaggeving, zoals bedoeld in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs. Dit betekent voor het primair onderwijs dat het in 2013 ontvangen 
bedrag moet worden opgesplitst in 5/12-deel boeking in 2013 en 7/12-deel in 2014. Het voortgezet 

onderwijs dient het gehele bedrag in 2013 te boeken.  

 
Met inachtneming van het voorgaande adviseert VOS/ABB u om goed te kijken naar de aard van de 

ontvangsten, op basis daarvan een boekingsplan op te stellen en contact op te nemen met uw 
accountant. Dat geldt voor de hierboven genoemde ontvangsten, maar ook in relatie tot uw 

toekomstige verplichtingen. Een relevante vraag is of het voorzienbaar is en te onderbouwen dat uw 
toekomstige verplichtingen hoger worden. Zo kunnen er wellicht meer relevante vragen zijn die op uw 

specifieke situatie van toepassing zijn. 

 
Zelf verantwoordelijk 

Voor dit onderwerp is in het licht van de uit te geven controleverklaring uw accountant uw partner. 
Uiteraard is die gehouden aan de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol. 

Het jaarverslag moet ook in overeenstemming zijn met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

U bent als bevoegd gezag echter zelf verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening (balans 
en exploitatie), die het vermogen en resultaat ‘getrouw’ dient weer te geven. In dat kader is er 

wellicht ruimte om op basis van uw eigen boekingsplan inclusief toelichting en onderbouwing de in 
2013 ontvangen lumpsummiddelen te verwerken. Onderdeel van uw plan kan ook zijn om de 

ontvangsten via de exploitatie in het eigen vermogen te ‘bestemmen’ voor latere jaren.2 

                                                 
1
 Betreffende bedragen worden verdeeld over de sectoren en zijn ook als zodanig in de diverse lijstjes verdeeld. 

2
 Voor toepassing van deze methode gelden veelal extra aandachtspunten in de toelichting aan uw 

stakeholders. 



 

15 november 2013 

 

 

Samenvattend geldt voor nu in ieder geval: 
 

• Kijk goed naar de richtlijnen voor verantwoording bij de afzonderlijke (extra) ontvangsten3; 

• Maak uw eigen boekingsplan, toelichting en onderbouwing; 

• Overleg vroegtijdig met uw accountant; 

• Verwerk de bedragen in de toelichting van uw meerjarenbegroting 2014 en verder.4 

 

Zowel over de bestemming als over de overige onderdelen binnen uw boekingsplan kan VOS/ABB u 
op grond van het lidmaatschap ondersteunen. Dit betreft bijvoorbeeld de beantwoording van eerste- 

en tweedelijnsadviesaanvragen door onze Helpdesk, informatievoorziening via onze netwerken, een 
thematische invulling of een kortdurende ondersteuning bij eventuele checklists over dit onderwerp. 

 
Let op: binnenkort komt VOS/ABB met een modelchecklist, die leden zullen kunnen downloaden van 

het besloten gedeelte van www.vosabb.nl. 

 
Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

                                                 
3
 De extra gelden hebben wel invloed op uw ontslagruimte mocht dit van toepassing zijn. De richtlijnen 

daarover staan los van de bovengenoemde richtlijnen (Participatiefonds). 
4
 U kunt hierbij ook denken aan handhaving van uw huidige meerjarenbegroting met toevoeging van een 

scenario waarbij de jaarlijkse extra bedragen wel zijn opgenomen. Dit staat in het kader van goede 

informatievoorziening aan uw bestuur of raad van toezicht. 


