Onderwijsinstellingen
hebbenalsdoelstellingen
hetleveren
vangoedonderwijs.
Hiertoedienende middelen
dieter
beschikking
staandoelmatig
wordeningezet.
Ditisvoorveelonderwijsinstellingen
geeneenvoudige
zaak,Definanciële
crisis,
de krimpvande leerlingaantallen,
de invoering
vanpassend
onderwijs
en de doordecentralisatie
vanhetbuitenon.
derhoudleggen
drukop de onderwijsdoelstellingen
enerzijds
en de inzetvanmiddelen
anderzijds.
Veelonderwijsinsteljarengeconfronteerd
lingenzijnde afgelopen
metexploitatietekorten
of dezewordengemaskeerd
doorextrainkomsten
op de valreep
vanhetjaar.0m dezetekonten
te beheersen
of terugte dringenwordenmaatregelen
genomen
diemogelijk
weerde onderwijsdoelstellingen
kunnenbeïnvloeden.
Denkbijvoorbeeld
aandegrotereklassen
doorbezuinigingen
op het
personeel.
Ton van lwaarden,senioradviseur/controller
bii lnfiniteFinancieetB.V

Schoolbestuur:
"Bentu klaarvoordevolgende
fase?"
Het nrag duideh.lkzijn datvoor'het verzorgen van goed ondelwijs een goed flurancieel rnanagementeen basisvoorwaaldeis
Het stnren,beheerseneu veLantwoorden
van de beschikbalemiddelenneemt een
prominente plaats in de activiteiten van
een onderwijsinstellitig, Dit is het terrein
van planning & control en de contr-o1ie.r
Hierbij woldt onderscheidgemaakt in
enelzijds flrnancialcontrol en anderzijds
businesscontrol. Op het onderscheid
hieltr.rssenwordt verderop in dit ar.tikel
lngegaan.
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Finaniieel managementbetekent: het
manogen yan de bes'chikbarentiddelet.t
op een zodcmigemanier dat clecloelstelIingen op orgcnisalie en schoohtiveauop
een effictieve en eJrt.cihtÍewijze worden
behaaldt.
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VERANTWOORDING

Financiëleregistratie
De plamring-en control cyclus is de
basisvan fluranciëlestuling. In dit proces
wolden de budgetten, rvaaronderde
folmatie, begroot eu vastgesteld,de inzet
van de middelengemonitold en de resultaten worden geëvalueerd(velantwoording).
Deze verantwooldingis zowel tussentijds
(rapportages)als aan het eind van hetjaar'
fi aawerantwoolding). Een goed ingericht
P&C-ploces stelt de instelling in staatbij
te sturen,bijvoorbeeldbij bestaandeof
dreigendetekorten. De afgelopenjaren
zijn er rneelderevoorbeelden van de
f,tnancieelin problernen geraakte onder.wijsinsteilingen.Het aantalvan de onder'
financieel toezichÍ van de onderwijsinspectiegekomeninstellingenis talrijk. In
veel gevallenwas splakevan een onvoldoende fturctionerendeP&C
,
\
.y.lns, waarbij bedreigingen
en lisico's onvoldoendeen
I
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niet tijdlg werden onderkend,terwijl in
veel gevallende signaleneLwel waLen.
Een adequateP&C cyclus zorgt el'voor dat
de financië1erisico's tijdig wor-dengesignaleelcl,bijvoorbeelddool nliddel vall eell
(meerjalen)begrotingen,managemenhapportagesert risicomanagement.
Dool de aangescherpte
regelslondom de
continuíteitsparagraafin het j aarvelslag
schuivensteedsmeel ondet'wijsinstellingen naal fase 3, meerjarigefinanciële
beheersing.Het belangvan dezemeerjarige financiëlebeheersingblijkt uir de
rol die het Ministerie van Ondelwijs,
Cultuur en Wetenschapheeft gegeven aan
de instellingsaccountants,
Deze stellen
ondel anderevast dat de opgenomen
cijfels zijn ontleend aan de planning- en
controlcyclus,
Op welke wijze zijn de
beglote cijfels tot stand gekornen?Welke
uitgangspuntenzijn et' gehanteerd?Zijn

eLscenario-analyses
toegepast?Welke
toetsingenhebbener gedurendehet beglotingsprocesplaatsgevonden?
F i n a n c i ë l eb e h e e r s i n g
Financial control richt zich op de financiële beheersing.FinancialcontÍo1zorgt
elvoor dat besfliurdels en schoolleiders
financieei in contlol blijven dool tijdig de
juiste infolmatie te verstrekken. Financial
control omvat onder andere:
. Het opstellenvan de financiëleplanning
,^1
qP , ^L ^v-l +
rLrvr

^-,^1,.^.
uJUruD,

. Interpretelen en bewerken van financiele gegevenstot nanagementinfomatie
inclusiefeen prognose,hierbij de financiële staf bevragend over de kwaliteit en
juistheid van de cijfers;
. Begroting en velantwoolding;
. Adviseling van het managernentop het
gebied van financiën;
. Confrontelen van besíruldeLs en
toezichthoudersmet de kwaiiteit van de
besluitvorming;
. Adviseren ovel inlichtingsvlaagstukken
bimen de fi nancië1eadrninistlatie.

Financialcontlol heeft dns een ster.kfinanstaandescherna2inzake de stappenin het
ciële inslag.Bij financial contlol ziet men
pl'ocesvan financieelmanagement.
vaak alleende uiteindelijk gerealiseer.de
cijfers. Op alles wat tot die crjfer-sleidt,
Vertalernstrategischbeleidsplan
is niet altijd evenveelzicht en al zeker.
Voor een effectieveuitvoering van busigeengrip, Bij financial contr.olblijft een
nessconfi'olligt de star.tal bU de vertaling
belangrijketaak onuitgevoerd:de koppevan het strategischbeleidsplanc.q. het
ling tussenbeleid (doelstelliirgen)en
in financiëleconsequenties
iu
.yaarplan
financienalsmedepersoneelen frnanciën,
de (rneerrjar-en)begloting,
Belangtijk is
Aangeziende beschikbarerniddelen steeds
dat de te lealis;elendoelenSMART zrjn
schaarserworden en de velwachtingendie
gefolmnleeld, zodat dezegoed rneetbaal
de orngevingheeft van de onder-wijsinstel- zrjn en over de realisatiede benodigde
ling (kwalitatief goed onderwijs)wordt de
infonnatie kan wolden ver.zameld.Dat
vraag steedsbelanglijkerof het maximale
betel<enthet koppelenvan prestatie-inondelwijsopbrengstrvordt bereikt met de
dícatolenaan de doelstellingen,alsmede
beschikbaremiddelen.Dit is het terr.ein
zichÍbaar rnaken welke concrete acties
van de businesscontrol en daarmeefase
men gaat ondelnerlenorn de doelente
4 van het flnancieelmanagement,Het
realiseleuen wat dezeactieskosten.Het
leggenvan het verbandtussende doelstelis de verantwoordelijkheidvan business
lingen en de inzet van rniddelen,
contlol oin de AO/IB zodanig in te richten
dat de benodigdeflrnanciëleen niet-hnanOrganisatiedoelstellingen
realiseren
ciële inforrnatie, tijdig, .1uist,volledig en
Van het velzamelen,ordenen,analyserelevanl.is, Businesscontr.olricht zichnu
ren en rapportet'envan financië1ecijfer.s
niet meel allee:nop de financiële pei.for.ten behoevevan het bijsturendoor.het
mance, lnaar nadlukkelijk op realisatie van
managernentnaar het inzicht vertrijgen
de ondelwijsdoelenen de daarmee(al dan
in het primaile pt'ocesdoor.micldelvan
niet) doelmatil1 ingezettemiddelen. Dit
het monitorenvan de lealisatievar-rde
wordt tot uitdlukking gebracht in managedoelstellingenin lelatie tot de beschikmentrappoi'tagesen in gevraagdeen otlgebare rniddelen.Bij businesscontrol wordt
vraagdeadviezen.Daarnaastwor.denmet
bledel gekekenten opzichte van financial
behulp van de ICT-ontwikkelingensteeds
control. Tot businesscontrol behoor-t
vaker dashboardsontu'ikkeld waar.brjde
behalve de genoerndeondelwetpen bij
i'eallsatievan de onderwijsdoelstellingen
f,rnancialcontrol:
in lelatie wolden gebrachtmet de inzet
van middelen.Zo'n dashboardlcandan
. Verband leggentussendoelen,onderbijvoolbeeld bestaanuit:
wijsploces en rniddelen;
. Verband leggentussenstrategisch
" Resultaat,liquiditeit en solvabiliteit;
. Leerling ontwikkelingen;
beleidsplannenen schoolplannenener. FTE ontwikkelingen;
zijds en begrotingen financiëleplanning
. Huisvesting.
anderzijds;
. Opname integrale analyse en een
beleidslijkeptognoseeinde boekjaarin
Aan de hand van zo'n dashboald("ear.1y
lnanagementf
apportages
wauing systeern") lcanin één oogop;
. Velantwooldelijkevool businesscontr.ol slag worden gr:monitordof de diverse
vervult een tlekkelslol voolopzet en
aandachtsgebieden
in de pas lopen en of
implernentatievan lisicoanalysesen
er bijsturing nodig is. De welkzaamherisicobeheelsing;
den van de controllel richten zich daarbij
onder meer op de betrouwbaarheidvan
" Businesscontlol is verantwooldelijk
voor de totale plannírg- en controlcyde informatie en de systemenwaaruit de
clus van de instelling.
infolmalle voolt kornt en daarmeeonder.steunt hij het in contlol zijnvan de instelDe kern van de businesscontlol is dus
ling. Maakt u ook de volgendestap?
om zot'g te dragen dat de olganisatie de
gesteldedoelenreaiiseerteu daartoedoelmatig en efficiënt opel'eelt.Dit kan urgeI POlaad: Brochure verantwootdingvan financiën
wld wolden aan de hand van het onder2 Uit Stuien met geld, M Verbart, AVS, 2005

Agenda Maatschappetijk
Vastgoed 2015
Stevigeontwikkelagendaonderwijshuisvesting
De. Agenda MaatschappeliV
j ka s t g o e d2 0 1 5
biedt een mooie kans voor onderwijsorganisaties om een impulste geven aan (de professionaliseringvan) hun huisvestingsbeleid
en het
vastgoe0
management.
Deagendabevatachipuntenwaarophet werkveld
het komendjaar vooruitwil komen,Zekerzeven
daarvanzijn ook zeer relevantvoor onderwijsorganisaties/
geziende gewenste
vernieuwing
in het
onderwijs(2032),het krimpendaantalleerlingen
en het terugdrrngen
van de exploitatiekosten.
Dezepuntenzijn:
1. Wegwerken
van de overmaat,van grootbelang
in verbandmet het krimpendaantalleerlingen
2. Transformeren
en verduurzamen
3, Moderniseren
van kindvoorzíeningen
(na de
overheveling)
4. Meermakelen
5. Ondernemender
6. Scherper
op het geld
7. Verderprofessionaliseren
Onderwijsactief
De Agenda Maatschappelijk
Vastgoedis een
samenwerkingsagenda
vooren doorpartijenin het
veld en tevenshet werkbriefjevan Bouwstenen
voor Sociaal.Diverseonderwijsorganisaties
hebjarenactiefin het netwerkgepaftiben afgelopen
cipeerdom onderling
en met anderepartijenin het
maatschappelijke
werkveldkennisuit te wisselen
en tot goedeafspraken
te komen.In 2014is ook
het eersteschoolbestuur
actiefpaftnergeworden
van Bouwstenen.
Sectorverbindendontwikkelen
De Agendabiedteen mooiekansvoor onderwijsorganisaties
om zichaante sluitenen meete doen
met het ontwikkelwerk
dat in Bouwstenenverband
w o r d t o p g e p a k t ,D e n k a a n d e B o u w s t e n e n activiteitenrond de professionalisering
van het
huisvestingsbeleid
en het vastgoedmanagement,
waaronder
de ontwikkeling
van eenduidige
begrippen, spelregels
en competenties,
maar ook aan
inhoudelijke
en financiêle
zakenrond huisvestinq
en vastgoed.
Onafhankelíjk
Bouwstenen
platformvoor
is een onafhankelijk
en door partijenin het velden staatvoor vinden,
verbindenen vooruitkomen in het maatschappelijkvastgoed,De PO-Raad,
Brancheorganisatie
Kinderopvang,
MOgroep,
VNGen Aedessteunen
dít initiatief.
Zin om mee te doen?
Iedereendie een bijdragekan en wil leverenaan
de realisatie
van de Agendais welkomactiefmee
te doen.
Voor meer informatie zie www.bouwstenen.nl
of bel met Ingrid de Moel,06 - 5231 0845,
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