peJq
A L T E R N A TEI V E G E L D S T R O M
EN

Onderwijslaatkansenliggen

of
is het voor scholenlastigerom degewenste
In tijdenvanfinanciëleschaarste
noodzakelijkeextrauitgavente doen.Vanderijksoverheidvalt weinig extrate verdreigenop deregulierebekostiging.Tegelijkerwachten,sterkernog:bezuinigingen
boomingbusinessis en dat sommigescholen
tijd lezenwe dathuiswerlóegeleiding
vïagenvoorhun hoogbegaafdenldas.
eenforseouderbijdrage
?
Scholenlatenblijlóaar goedgeldliggen.Of ligt het niet zo eenvoudig
DOORJAN LOOISE
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pryq
e inzet vanprivatefinancieringis, zekerwanneerhet
om-hetfunderendonderwijsgaat,altijd eenheikel

onderwerp
geweest.
Denkaandeschoolstrij<l
overgelij_
ry
kebekostiging
vanhetbijzonderenhetopenbaar
onderwijl.

Daaririspeelrnog altijd het gelijkheidsbeginsel
en her waa;bor_
q.l Ir" de toegankelijkheideenrol (artikelz3 Grondwet).
Scholenmet eenwelvaïendeleerlingenpopulatiezijn (via
een
hoge11ouderbijdrage)waarschijnlSk
in sàat meerprivaat geld
te realiserendan scholenmet eenmind.erwelvarenáepopuiatie.
Ze hebbendaardoormeerte bested.en.
Bovendienkunnen scho_
len met een'rijker'netwerkvaakook nog eensmeerprofiteren
van de wijwiilige inzetvan ouders.Zowordtde ongàlijke
situ_
atietussenscholenversterkt.Maarleggenwe de foius niet
te
veelbij de ouders?Zijn er níetook anàóremogelijkhedenom
particulierebatente verwerven?

WIEBEPAALT,BETAALT
Het onderwijsaanleerplichtigeleeriingenwordt in Nederland
hoofdzakeiijkbekostigduit publieke-idd.l..r. Dar is in
de ons
omringendelandenoverigensniet anders.De Nederlandse
overheid draagtvia depersoneleen materiëlelumpsum al sindsja_
ren voor zo'n 94procentbij aande totalebatenvan het primair
en voortgezetonderwijs.Verderzorgengemeenten
via huisves,
tingsgeldenen achterstandsmiddelen
voor baten,De resterende
batenbeslaanslechts6 y"vande totaleinkomsten.Dat is in
het
primair onderwijsnog altijd eengeldstroomvan
58orniljoen
euroen in het voortgezetonderwijs- waarwe ons in dit artikel
veÍdeÍop concentreren- zo'n 442mi1joeneuroin zoo9.Lesgeld
en contractactiviteiten(werkin opdrachtvan derden)vorm"en
eenverwaarloosbaar
aandeel,Zoalsde tabellaat zien,gaathet
vooralom'Overigebaten'.
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BELEMMERINGEN

Verderis de BTW-regelgeving
complexen minutieus.Natuurlijk, onderwijs is wijgesteid van BTIll, maar zodraeeninstel,
ling activiteitenontplooit die concurrerendkunnen ziin in
het
normaleeconomische
verkeer,ligt naheffingop de ioei. Wi1
detacheringvan onderwijspersoneel
niet mJt S-TWbelastte
worden,dan moetende uitlener en de inleneraaneenaantal

schapen eenberoepop de privaterijkdom in tijden vanpublie_
ke armoedewordt niet echt bevorderddoor de wetseveÍ.
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Onder'Overigebaten valleninkomstenuit schenkingen,sponsoring,detacheringpersoneelen ouderbijdragen.Maar let
op, uit de tabelhiernablijkt, dat binnen de ,Overigebaten de
grootstepost'Overige'iswaaronderde middelen,die van het
samenwerkingsverband
wordenontvangennadatze door OCW
zijn bekostigd.
De tabellaat zien dat de ouderbijdragenin het VO de grootste
particulieregeldstroomvoÍmen,gevolgddoor detacÀering
van
personeelen verhuurvan gebouwen lokalen.Sponsoringvait
daarbijin het niet.

SCHENICNG?ANBII
Bij eenschenkinggaathet niet alleenom giften in geld;ook het
af
eenvergoedingvoor eengeleveideprestatiekan een
.zíen.van
schenkingzijn.
De afgelopenjarenhebbende instellingenvoor goededoelen
naastdonatiesbij levening ezetop schenkingenuit nalaten_
schap.De universiteitenpakkendit op door ie investerenin een
netwerkvan alumni (oud-studenten).
eil levenworden zíj uítge_
nodigd om naarbijeenkomstente komen,hun expertisete de_
1en,van universitairefaciliteitengebruikte makenen donateur
te worden.Eenvolgendestapis die naareenlegaat.Waarom
zoudenvo-scholendit voorbeeldniet volgen?i4et de moderne
socialmediais het eenvoudigerom de oud-leerlingte traceren
en te blijvenbinden.Gebruikde rerinieom fondsente weryen
en om succesvolle
oud-leerlingenniet alleenalsrolmodei,maar
ook alsmaecenas
te strikken.
Btj S1fig,en schenkingengeldenookweer(belasting)regels,
waarbij het voordeligis alsde ontvangendepartij de staiusvan
AlgemeenNutsBeogende
Instelling(ANBI)*..t i. verwerven
via eenverzoel<
aandeBelastinsdienst.
Eenschenkingaaneendergelijkeinstellingl<anvoor de gever
tot aftrek in de inkomstenbelasting
leid.n .r, uoo, d. onïvarrger
geldt eenwijstelling voor het schenkingsrecht(belasting)Veï-

Sdu Uitgevers
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eenmanszaken,
die huiswerlóegeleidingaanbieden.Dekosten
variërenvan zo tot 60 euÍo per uur.
Naarschattinggaath'etalieenin het vo om 1oomiljoen per jaar.
Anders gezegd:
het gelddat oudersbesparendankzijde'gratis'
schoolboekengevenzíjgrotendeelsuit, maar devo-scholen
profiterendaaÍampervan.
Waaromniet in dezegroeimarktstappenen huiswerk,bijles of
via de schoolaanbieden?De ervaringenvan
studiebegeleiding
enkelepionierendevo-scholenzijn positief.Onderhet motto If
you can'tbeatthem,join them genererenzij extraverhuuropbrengst, zeltenze eigendocentenin enbinden zij leerlingen en
oudersmet dezedienstverleningaande eigenschool.
SUBSIDIËREN
ONDERWIJSONTWII(I(ELING
wat extrageldgenererenmet verhutu,
Waarveelschoolleiders
sponsoringen detachering,ligt er eenveelgroterekansen toegevoegde
waardein het verbindenvan onderwijsontwild<eling
wil eenminister van
met extrasubsidies,Iederekabinetsperiode
initiëren.
onderwijsbepaaldeaccentenleggenen ontwild<eLingen
Dat gebeurtdoor extramiddelenwij te makenalsaanjagervan een
pilotproject (techniekin de school,VMz,prestatiebeloninge.d,).
schoolleiderdie
Bekendis het voorbeeldvan eenondernemende
de afgelopenj atenzo enkeletonnen aanvullendeprojectsubsidie konverwerven om zijn onderwijsvisieuit te werken in'leren
met ondeÍwijsvan 8 tot 1Z
in eenleef-en leergemeenschap',
pilotsubsidieSport en
uur dankzijcombinatiefunctionarissen,
en gemeentelijkesubsidie
bewegen,SLOA-onderzoeksgelden
Veiligheidin dewijk. Zijn guldenregelsgeefik graagmee:

der mogenstichtingenen verenigingenwaarbij eenalgemeen
belangof sociaalbelangop devoorgrondstaat
maatschappelijk
r5,oooeurobelastingwijwinst maken.
Maarscholenhoevenniet alleende hand op te houden,zekunnen ook zelf actief meer middelen verwerven.Hieronder volgen
tweevoorbeelden.

I{et gelddat oudersbespareïl
schoolboeken
dankzijde'grati,s'
zij grotendeels
uit, nxaar
geveÍx
profitereïxdaaï
devo-seholen
arnpervan

TOT SLOT
Eenschoolvoor po ofvo is geenonderneming,maareengrotendeelsdoor de overheidbekostigdedienswerleneren dat
zaIzo blijv en.In tij den van bezuiniging en opdrogendesubsidiestromenzal de ondernemendeschoolleidernog actieveren
kritischermoetenzijn bij het aanborenvan privatemiddelen'
Bezinteergebegint, sluit aanbij je ondeiwijsvisieen werk
samenmet anderespelersop de onderwijsmarkt'Tegenover
publiekearmoedestaatsomsnog eenbehoorlijkeprivatefinanciëlespeelruimte.Pik daarvaneengraantjemee!
Lees meer over de bekostiging

van scholen op de website

www.schoolmanagementtotaal'nl/Íinancieel

iNSOURCEN
FIL]ISWERIGEGELEIDiNG
Steedsmeermiddelbarescholierenmakenhun huiswerkniet
meerthuis, maar doendat onderhet toeziendoogvan eenhuiswerkinstituut.Het gaatnaarschattingom tussende 6o.oooen
middelbarescholieren.Het aanbodgroeit explosief.Op
110,ooo
dit moment zijn er circavijftig grotespelers.Samenhebben
dezecommerciëleinstituten ruim tweehonderdvestigingen.
DaarnaastbestaaneÍ circaachthonderdldeinebedriiven,vaak
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managêment,

zoêk op

'bekostiging'
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