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"Hoegaathet metjouw kapitalisatiefactor'?"
Sindsdepublicatievanhet rapportvan de
commissieDonin zoogis het woordenlijstjevanbestuurdersenmanageïsin het onderwijs
uitgebreidmet het begrip'kapitalisatiefactor'.
Heeftdatinmiddelsook geleidtot verbetering in debedrijfsvoeringvan deonderwijsinstellingen?
Of is dit niet degoedewaag?
D O O RW I M B O S

ecïapport van de commissieDon heeft niet alleen
de kapitalisatiefactor geintroduceerdals kengetal.
*t' ..&" Er worden in dit rapport ook zogenaamdesignaleringsgrenzengenoernd voor anderekengetallen.Het gaat dan
behalveom de kapitalisatiefactor ook om liquiditeit,, solvabili_
teit: en rentabiliteit+.
Dezekengetallenhebbenééngemeenschappelijkkenmerk. Ze
worden namelijk allemaal.berekendaan de hand van dejaarciifers zoalsdie worden gepresenteerdin de balansen de staatván
baten en lasten.Met anderewoorden het zijn kehgetallendie
éénkeerperjaar achterafworden berekendover de stand van
zakenbij dejaarwisseling en over de financiële gang van zaken
in het voorbije jaar. Ouwekoek dus, Zijn die kengetallendaarom
ook waardeloos?Nee,dat is niet het geval.
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nieerd alsbalanstotaalgedeelddoor de totale baten, meer een
indicatie van eengezondepositie dan van eenongezondesituatie. Eenhoge kapitalisatiefactoÍ zou ongezondzijn als een
schoolbestuurtijdelijlce of langdurig beschikbareliquiditeiten
niet zou kunnen beleggenop de mark. Welrru, dat kan wel. Een
schoolbestuurkan middelen langdurig beleggenmet de daarbij
behorendemarktconforme rendementen.De regelsschriiven
terecht voor dat die beleggingenrisicomijdend áoeten zijn. Bij
eengoedwerkendemark zijn de rendementenechternog
steedsmarktconform. Om aante tonen dat eenhoge kapitalisatiefactor niet efficiënt is, wordt ook wel gewezenop de mogelijkheid dat schoolbesturenkunnen lenen op de kapitaalmarkt
om investeringente financieren, Ook hier g.lat dai de wereld
inmiddels drastischis veranderd.De krediewerlening van banken aanhet bedrijfslevenis in zor3veel moeizamerdan in zoo8.
De vraag of schoolbesturenin het primair Onderwijs en het
VbortgezetOnderwijs in aanmerkingkomen voor leningen om
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Solvabiliteit

uiditeit

Rentabiliteit

De solvabiliteit is een algemeen gangbaar ken-

De signaleringsgrenzen die voor liquiditeit worden aangege-

De rentabiliteit staat de laatste

getal dat berekend wordt door het eigen ver-

ven liggen biruren de bandbreedte van o,5 (ondergrens) en r,5

jaren stevig onder druk. Veel

rnogen te delen door het totale vernrogen. Er is

(bovengrens).Voor dit kengetal geldt natuurl-ijkbij uitstck

schoolbesturen schrijven

ccn signaleringsgrens aa.nde onderkant van zo

dat het een momentopname is op de balansdatum. Voor goed

regelmatig rode cijfers en de

procent en er ís geen bovengrens aa[gegeven

liquiditeitsbeheer is een liquiditeitsbegroting noodzakelijk.

rentabiliteit is dau dus negatieí

in het rapport Don. De aangegevenondergrens

Daarnreewordt van maand tot maand in beeld gebracht

Dat is geen gezonde situatie

is in lijn met de noodzakeiijke buff,ers in een

wat de inkomende en deuitgaande kasstromen zijir. Als dit

en dat moet dus beter. Om dit

onderwijsorganisatie on norrnale risicots op te

helder is dan is tevens duidelijk ofde organisatie steedsaan

te verbeteren is het echter niet

vangen. Als risico- inventarisatie uitwijst dat

de betalingsverplichtingen kan voldoen of dat er kortdurcnd

nodig om te focussen op de

er sprake is van een norrnaal risico in de orga-

aanvullend krediet nodig is in de vorm van bíjvoorbeeid

kengetallendie worden opge-

nisatie, dan is een solvabiliteit van 20 procent

r,ekening-courant kediet, dan wel herstmcturering noodza-

steld naar aanleiding van de

toereikend om de continuïteit te waarborqen.

kelijk is orn de kaspositie wecr gezond te makcn.

jaarrekening.

investeringente financierenis daarmeeal beantwoord.Ook
schatkistbankierenbiedt hier geenuitkomst voor het funderend onderwijs.In het algemeeninvesterendezescholenniet in
onroerendgoeden daaromis de leenfaciliteitniet aande orde.
Vervolgensis de rekening-courantfaciliteit van het schatkistbankieren wel geschik om kortdurende liquiditeitstekorten te
financierentot maximaalro procentvan de (publieke)jaaromzet.Het is niet hel goedeinstrument voor duurzamefinanciering van activa.I(ortom, als de kapitalisatiefactor eenindicator
is die hetpt bij de financiële stuling van eenonderwijsinstelling
in het funderendonderwijs,clanligt het meervoor de hand dat
eenhogekapitalisatiefactoreentekenis van financiëlegezondheicl.Het is dan ook logischerom niet ongerustte worden aisde
kapitalisratiefactor
boveneenbepaalde
gÍenskomt, maarjuist
als de kapitalisatiefactorbenedeneenbepaaldegrenskomt.
Waar die benedengrensdan ligt is moeilijk aan te geven.in het
rapport van de commissieDon woïdt eenmotivering gegeven
vooï dellovengrens.Die motivering is gebaseerd
op financíeringsbehoeftevoor de vasteactiva en de buÍferliquiditeit. Voor
groteschoolbesturen
wordt dan eenbovengÍensaangevenvan
procent
envoor
kleine
schoolbesturen
eenbovengÍensvan 6o
35
pÍocent. Vanuit de onderliggenderedeneringis er veelvoor te
zeggenom dezegetallenniet alsbovengrenslnaaÍ alsondergrenste hanteren,,

3, Disciplinebij managersen bestuurdersom bij te sturenals
er overschrijdingenvan het budget zijn of dreigen.
Door de aandachtte richten op de dagelijkseuiivoering van de
begrotingworcitfinanciëlesturing eenpermanentebezigheid
en is het niet meer eenagendapuntdat aileenaande ordekomt
alsde begrotingofdejaarrekeningaande ordeis.
Voor zowel het primair onderwijs a1shet voortgezetonderwijs
geldt dat het onderwijseenzeerarbeidsintensief
beclrijfis. Tenminste, zolangwe ons realiserendat er voor de rlagelijksefinanciële sturing meer nodig is dan dezegetallen.Ondankshet feit
dat iederjaarverslagkeurig melding maal<tvan de kengetallen
en daarbij ook keurig aangeefthoe de ontwikkeling in de afgelopenjarenwas,komt het toch veelte vaakvoor dat eenschoolbe'plotseling'
stutu aanhet eind van hetjaar
ontdekt dat de kosten
ernstiguit de paslopen ten opzichtevan de begroting.Het is
daaromvan belangcontinu te monitoren,te interpreterenen
waarnodig bij te stellengedurendehet jaar.Voorde toekomst
van eenorganisatieis het kijken door de achtemitkijkspiegel
niet van belang,maar eengoedzicht door de voorruit deste
meer.
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l(apitalisatiefac tor: Zegt iets over het fei t of instellilgen delen van hun kapitaal
niet of inefficiënt benutten
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Veelbelangrijkerdan de focusop kengetallenis het om eenrealistische begroting op te stellen en veïvolgensde uitvoeriug
daarvangoedte mollitoren. Eengoedepermanentemonitor
geeft tijdig aanwaar en wanneerer overschrijding van de bud gettenis. Door dezetijdíge signaleringkan ook tijdig bijgestuurd worden.De managers,bestuurderse-ntoezichthouders
zijn dus niet klaar als eenrealistischeen sluitendebegroting is
Integendeel,dan begint het pas.
vastgestelden goedgekeurd.
Het komt aanop de uifvoering van die begroting.De toegekende budgetten moeten worden gehandhaafden dat kan alleenals
voldaanwordtaandrie dingen:
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Liquiditeit; Is de instelLing in staat op korte termijn aan zijn verplichtingen te
voldoen.

3

Solvabiliteitr Is de instelling ook op langere termijn in staat ann zijn verplichtingen
te blijven voldoen.

4

RentàbiliteiÍ; Geeft aan of er de afgelopen peri ode een overschot of een tekort op de
erploitatie is op getreden.
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r. Discipline bij de budgethouder om te werken binnen de
grenz,envan de toegekendebudgetten.
z. Regelmatigemonitoring van de voori:gangdoor middel van
rapportagesdie allebatenen lastenoverdebetrokkenperiodein beeldbrengen.
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