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KENGETALLEN INSPECTIE vh ONDERWIJS PER 1 AUGUSTUS 2018 
 
 
Deze bijlage heeft twee delen. In deel I staan de kengetallen die de Inspectie hanteert vanaf 
schooljaar 2018-2019. 
 
DOMEIN FINANCIEN 
 
 

 Kengetal Definitie en/of toelichting Formule  + 
Bron 

Norm 

F03 Liquiditeit (current 
ratio) 

De liquiditeitsratio geeft aan in 
welke mate de instelling aan haar 
verplichtingen op korte termijn 
kan voldoen. Een liquiditeit 
groter dan 1 wordt doorgaans als 
voldoende gekwalificeerd, omdat 
tegenover de binnenkort 
vervallende schulden van de 
instelling ten minste evenveel 
vlottende activa staan. 
 

Vlottende activa 
/ Kortlopende 
schulden 
 
 
 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 

>=0.75 

F02 Solvabiliteit 2 Dit kengetal wordt berekend, 
omdat een instelling haar 
vermogenspositie en 
exploitatiesaldo kan beïnvloeden 
door de voorzieningenpositie aan 
te passen. 
 

 
(Eigen vermogen 
+ 
Voorzieningen) / 
Totaal passiva 
 
 
 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 

>=0,30 

F10 Weerstandvermogen Bij deze berekening wordt het 
eigen vermogen van het bestuur 
afgezet tegen de hoogte van de 
rijksbijdrage van dat bestuur. 
Daarbij wordt het eigen 
vermogen dat vastligt in 
materiële vaste activa, buiten 
beschouwing gelaten. 
. 
 

(Eigen vermogen 
-/- Materiële 
vaste activa) / 
Rijksbijdrage 
 
 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 

>=5% 

F01 Rentabiliteit Dit kengetal geeft aan welk deel 
van de totale baten c.q. 
opbrengsten over blijft na aftrek 
van de lasten 
c.q. kosten. 
 

(Resultaat / 
Totale baten + 
Rentebaten)* 
100% 
 
 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 

min 1 jr.=> 0% 

F12 Omzet (bedrag 
*1000) 

 Goedgekeurde 
Jaarrekening 

<100 miljoen 

F04 Andere 
inkomstenbronnen 

 Goedgekeurde 
Jaarrekening 

n.v.t. 
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F15 Schatkistbankieren Antwoord op de vraag of het 
schoolbestuur bij het Ministerie 
van Financiën bankiert 

Goedgekeurde 
Jaarrekening 

Ja/nee 

F16 Financieel 
arrangement 

Antwoord op de vraag of het 
schoolbestuur onder toezicht 
staat van de Inspectie 

Inspectie of 
schoolbestuur 

Basis / 

 
 
DOMEIN LEERLING / STUDENT 
 
 

 Kengetal Definitie en/of toelichting Formule  + 
Bron 

Norm 

L01 Leerlingontwikkeling 
bestuur totaal 

Werkelijk aantal leerlingen van 
het schoolbestuur per 1 oktober 
van elk jaar, tot 5 jaren terug +  
aantal leerlingen 
geprognotiseerd 3 jaren vooruit. 

DUO 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 
BRON 

Niet extreem 

L02 Leerlingontwikkeling 
PO 

Werkelijk aantal leerlingen PO 
van het schoolbestuur per 1 
oktober van elk jaar, tot 5 jaren 
terug. Aantal leerlingen 
geprognotiseerd 3 jaren vooruit  

DUO 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 
BRON 

Niet extreem 

 
 
DOMEIN PERSONEEL / FINANCIEEL 
 
 

 Kengetal Definitie en/of toelichting Formule  + 
Bron 

Norm 

P01 Personeelslasten 
t.o.v. Rijksbijdrage 

Personele lasten / Rijksbijdragen 
 

Personele lasten 
/ Rijksbijdragen 
 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 

<= 95% 

P02 Personeelslasten 
t.o.v. totale baten 

Personele lasten / Rijksbijdragen 
+ overig 
 
 

Personele lasten 
/ Rijksbijdragen 
+ overig 
 
Goedgekeurde 
Jaarrekening 

<= 90% 

 
 
 
DOMEIN PERSONEEL 
 
 

 Kengetal Definitie en/of toelichting Bron Norm 

P13 Aantal FTE bestuur 
totaal 

Aantal voltijdsequivalenten bij 
het schoolbestuur ( PO en VO) op 
een nader te bepalen peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

n.v.t. 

P14 Aantal FTE bestuur 
onderwijsgevend 
personeel 

Aantal voltijdsequivalenten  
onderwijzend personeel (OP) bij 
het schoolbestuur op een nader 
te bepalen peildatum op een 
nader te bepalen peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

n.v.t. 
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P10 Aantal FTE PO Aantal voltijdsequivalenten bij 
het schoolbestuur voor de sector 
PO op een nader te bepalen 
peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

n.v.t. 

P11 Aantal FTE 
onderwijsgevend 
personeel PO 

Aantal voltijdsequivalenten OP 
bij het schoolbestuur  voor de 
sector PO  op een nader te 
bepalen peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

n.v.t. 

P04 Leerlingen per FTE 
onderwijsgevend 
personeel PO 

Aantal leerlingen per 
voltijdsequivalent OP in de sector 
PO  op 1 oktober 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

Niet afwijkend 

P05 Aandeel 
onderwijsgevend 
personeel PO 

Percentage medewerkers OP bij 
het schoolbestuur voor de sector 
PO  op een nader te bepalen 
peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

Niet afwijkend 

P06 Gemiddelde leeftijd 
onderwijsgevend 
personeel PO 

 Goedgekeurde 
Jaarrekening 
AK 

<=1SD+gem 

 

P08 Ziekteverzuim PO Percentage ziekteverzuim VF <=1SD+gem 

 

P09 Aandeel parttimers 
onderwijsgevend 
personeel PO 

Percentage parttimers ten 
opzichte van totaal aantal 
medewerkers sector PO op een 
nader te bepalen peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

<=1SD+gem 

 

P15 Aandeel tijdelijk 
onderwijsgevend 
personeel PO 

Percentage tijdelijk personeel ten 
opzichte van totaal aantal 
medewerkers sector PO op een 
nader te bepalen peildatum 

AK / (Sociaal) 
jaarverslag 

<=1SD+gem 

 

 
 
DOMEIN MATERIEEL 
 
 

 Kengetal Definitie en/of toelichting Formule  + 
Bron 

Norm 

M02 Huisvestingsratio Geeft vooral een indicatie 
ten opzichte van de totale 
sector. 
 

(Investering gebouwen 
en terreinen / Totale 
baten + Rentebaten) * 
100% 

Goedgekeurde 
Jaarrekening 
 
Afschrijvingskosten 
huisvesting + 
huisvestingslasten/totale 
lasten 

<=10% 

 
 
 
 
 
 
 
<10% 

M01 Doordecentralisatie  Goedgekeurde 
Jaarrekening 

Ja / nee 

M04 Veroudering 
inventaris / 
leermiddelen 

  <=30% 
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DOMEIN BESTUURLIJK 
 
 

 Kengetal Definitie en/of toelichting Bron Norm 

B01 Fusie, overdracht, 
splitsing 

n.v.t. Jaarverslag , 
continuiteitsparagraaf 

Ja / nee 

B02 Multisectoraal 
(aantal brin-% 
sector) 

n.v.t. Goedgekeurde 
Jaarrekening 

Ja / nee 

B03 Gemiddelde 
schoolomvang PO 
(leerlingen per ovt) 

?  >= 100 

 

B04 Kleine ovt’s PO (%) ?  <=30% 

 

B05 Aantal ovt’s PO ?  <=2SD+gem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


