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E3etre«ende de accountantscontrole over het jaar 2019
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VAN REE ACCOUNTANTS
íeg:síeía«counianis en belaslingadviseuíi

VERTROUWELuK

Aan het bestuur en het intern toezicht van

Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs
op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe

Van Ree Accountants

Postbus 5

3772 MT Barneveld

Koolhovenstraat 11

Postbus 272

2980 AA RIDDERKERK

3770 AG Barneveld

T 10342) 40 85 os
F (0342) 40 81 41

Barneveld, 25 juni 2020

barneveld@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Geachte leden van het bestuur en het intern toezicht,

KvKnr: 08107895

Hierbij ontvangt u het accountantsverslag naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controle van de jaarrekening 2019 van uw
organisatie. In dit verslag rapporteren wij u over onze bevindingen en aanbevelingen zoals die voortvloeien uit onze jaarrekeningcontrole,
inclusief de uitkomsten van de door ons uitgevoerde interim-controle bij uw administratiekantoor Vereniging Gereformeerd
Schoolonderwijs (VGS). Daarnaast gaan wij in op de actuele ontwikkelingen die voor u van belang zijn.
Het accountantsverslag is uitsluitend opgesteld voor gebruik door het bestuur en het intern toezicht van Stichting voor Speciaal
Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe. U mag het zonder onze toestemming

vooraf niet aan derden verstrekken. Als gevolg hiervan accepteren wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover enige
andere persoon of organisatie die dit verslag in handen of ter inzage krijgt.
Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting op dit verslag of met de jaarrekeningcontrole verband houdende zaken.
Hoogachtend,
Van Ree Accountants

(%
M.A. (Maríen) RozendaaJ

Van Ree Accouníants is een handelsnaam van Van Ree Accountanís en Adviseuís BV. Op al onze diensíen zi%Ï de SRA-AlgemeÏe vooíwaatden van toepassing
die gedeponeeíd ziln oÏder nummeí 40481496 bij de Kamet van Koüphandel {e Ll{íech{. C)p venoek wotden deze kos{eloos {oe@ezonden.
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De uitkomst van onze werkzaamheden

l

De belangrijkste bevindingen

q

I

»1

i

l

l

r

i

Wij hebben bij het jaarverslag een goedkeurende controleverklaring
afgegeven met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheíd

l l

l

l

i

i

i

Met betrekking tot rechtmatigheidsaspecten hebben wij de volgende
bevindíngen:

i

i

i

Alle verklaringen omtrent gedrag (VOG) zijn aanwezig. Wel is
een algemeen aandachtspunt dat verplichte documenten zoals
een akte van benoeming en VOG tijdig bij de VGS moeten

Wij hebben enkele controleverschillen geconstateerd. Het grootste deel
daarvan is gecorrígeerd.

worden aangeleverd.

u

De Regeling Beleggen Lenen en Derivaten wordt nageleefd.

l

i

l

l

Uw financiële positie

l

Het weerstandsvermogen en liquiditeitsratio bevinden zich ruim boven
de signaleringsgrenzen van de onderwijsinspectie.

l

Belangrijk is dat u een eigen visie hebt op de gewenste
vermogenspositie. De aandacht voor de financiële positie van
onderwijsinstellingen wordt steeds groter. De politieke aandacht
verschuift daarbij naar onderwijsinstellingen met een (te) hoge
vermogenspositie.

Uitbreiding Rehobothschool: De verwerking hiervan is
voorlopig als vordering. De uitbreiding is een aandachtspunt in
het kader van rechtmatigheid.
Stichting Kinderboerderij de Schoutenhoeve: In 2019 is gebruik
gemaakt van een consolidatievrijstelling, zodat de cijfers van
deze stichting niet opgenomen zijn in de jaarrekening.

l

I

I

Met betrekking tot enkele jaarrekening posten hebben wij specifieke
bevindingen.

l

l

i

i

I

l

l

l

l

l

í

l
l

i

l

Ijaarverslaglegging

l

Wij hebben vastgesteld dat uw jaarverslaggeving voldoet aan de van
i

toepassing zijnde wet- en regelgeving

:erne beheersing
{-ï

Wij hebben bij onze controle geconstateerd dat de opzet van de
administratieve organisatie en interne beheersing van de bij de VGS
ondergebrachte processen, gelet op de doelstelling daarvan voldoende
is. Tevens hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een adequate
werking van de AO/IB voor zover deze relevant is voor de controle van

l

l

de jaarrekening.
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1.2 Gehanteerde materialíteit
In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 zijn toleranties opgenomen voor
de controle van de getrouwheid van de jaarrekening en voor de rechtmatigheid

1.1 0nze opdracht

van de bestedingen. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze

Het toezichthoudend orgaan heeft ons opdracht gegeven de jaarrekening en de

toleranties hebben invloed op de uitvoering van onze werkzaamheden en

bekostigingsgegevens van Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet

worden gehanteerd om te bepalen in t'ioeverre een door ons geconstateerde

Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe over het

onjuistheid in de verantwoording of een onzekerheid in de controle

jaar 2019 te controleren. Deze controle heeft als doel het komen tot een

consequenties heeft voor de strekking van de af te geven controleverklaring.

onafhankelijk oordeel over de getrouwheid van deze jaarrekening en over de
juistheid van de bekostigingsgegevens. De jaarrekening is opgesteld onder

Naast deze algemene controletoleranties zijn er in het controleprotocol

verantwoordelijkheid van het bestuur van de organisatie. Het is onze

afzonderlijke rapportage- en controletoleranties gehanteerd voor specifieke

verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening en een

onderwerpen zoals: treasurybeleid, Verklaringen Omtrent het Gedrag,

assurancerapport bij de bekostigingsgegevens te verstrekken.

geoormerkte subsidies, etc.
W

Onze controle heeft zich niet verder uitgestrekt dan noodzakelijk was om tot een

Gehanteerde controle- en rapportagetoleranties

oordeel te komen over de getrouwheid van de jaarrekening 2019 en de juistheid

Getrouwheid van de jaarrekening

van de bekostigingsgegevens per 1 oktober 2019. De administratieve organisatie

2% van de baten

153.400

en de daarin opgenomen maatregelen van inteme controle zijn door ons
Financiële rechtmatigheid van de bestedingen
Onjuistheden in de verantwoording: 3% van de totale
publieke middelen
Onzekerheden in de controle: 5% van de totale publieke

van de werking, effectiviteit en efficiency van de administratieve organisatie als

365.000

I

i

l

geheel.

mi'dde;en

219.0ü0

l

de administratieve organisatie beperkter is dan bij een opdracht tot beoordeling

i

beoordeeld voor zover passend in onze opdracht tot controle van deze
jaarrekening. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat onze beoordeling van

Wij hebben de controleopdracht uitgevoerd in overeenstemming met de in
Nederland van toepassing zijnde controle- en overige standaarden. Tevens zijn

Rapportagetolerantie voor alle in het
accountantsprotocol genoemde zaken
0,1% van de publieke middelen

7.300

wij nagegaan of de subsidiebepalingen zoals vastgesteld door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn nageleefd. Bij onze controle
hebben wij de voorschriften vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
nageleefd.
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1.3 Controleverschillen

controleverklaring en hoeft er geen rapport van bevindingen afgegeven
te worden.

Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij meerdere controleverschillen
geconstateem. Een aantal van deze controleverschíllen zijn gecorrígeerd. Dit
betreft de volgende posten:

Rijksbijdragen: De bijzondere bekostiging voor leerlingen met een
ernstige meervoudige beperking was te laag opgenomen. Dit heeft
geleid van een correctie in het resultaat van € 4.796 (positief).
Uítbreíding Rehobothschool: De uitgaven voor de uitbreiding van de
Rehobothschool waren verwerkt als kosten. Een groot deel van de
uitbreiding zal echter gesaldeerd worden met de bijdragen van de
gemeente. Daarom zijn de uitgaven voorlopig onder de vorderingen
opgenomen. Dit heeft geleid tot een correctie in het resultaat van
€ 22.590 (positief).

Kinderboerderij: De activiteiten inzake de kinderboerderij zijn
ondergebracht in een nieuwe stichting. De mutaties met betrekking tot
deze stichting waren verwerkt alsof het baten en lasten van de school
waren. Dat was niet juist en heeft geleid tot een correctie in het
resultaat van € 43.738 (negatief). Zie ook hoofdstuk 3.3 voor nadere

1.4 Strekking van de controleverklaring
1.4.1 Jaarstukken

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring afgegeven inzake de
getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de bestedingen bij de
door het bestuur opgestelde jaarverslag van Stichting voor Speciaal Onderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs.

Deze controleverklaring heeft betrekking op de jaarrekening 2019 met de
volgende cijfers:

Eigen vermogen per 31 december 2019 €
Balanstotaal per 31 december 2ül9

€

5.422.ü47
6.432.312

NettoresultaatoveÏ20l9

€

301.296

toelichting.

1.4.2 Goedkeuring jaarrekeníng

Pilot: Enkele facturen inzake een pilot waren onterecht niet in minderíng
gebracht op enkele subsidies die als schuld op de balans stonden. Dat is
alsnog gedaan en heeft geleid tot een correctie in het resultaat van

Wij vertrouwen erop dat het toezichthoudend orgaan overgaat tot het
ongewijzigd goedkeuren van de jaarrekening. Wij verzoeken u contact met ons

€ 33.199 (positief).

op te nemen als dit niet het geval is.

Pilot: De verwerkte uitgaven inzake de pilot zijn hoger dan de ontvangen
subsidies. Hierdoor stond er per saldo per jaareínde onterecht een
vordering van € 10.261. Dit is gecorrigeerd.

1.4.3 Bekostigíngsgegevens

Daarnaast is een controleverschil niet gecorrigeerd. Dit betreft:
Huur parkeerplaats: Deze huur van € 4.200 is vanuit publieke middelen
betaald. Dit is níet rechtmatig. Echter blijft dit onder de
rapportagetolerantie. Daarom heeft dit geen gevolgen voor de

De controlewerkzaamheden bij de bekostigingsgegevens per 1 oktober 2019
zullen naar verwachting in juni 2020 zijn afgerond. Dit betreft de controle van de
samenstelling van het lerarenbestand waaruit de Gewogen Gemiddelde Leeftijd
(GGL) wordt berekend. Dit maakt onderdeel uit van de gegevens die de hoogte
van de bekostiging bepalen.
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1.5 Benchmark rapportage
In 2019 hebben wij voor al de onderwijsinstellingen die bij ons diensten afnemen
een benchmark opgesteld op basis van de jaarcijfers 2018. Voor uw instelling is
deze benchmark uitgevoerd ten opzichte van 278 andere onderwijsinstellingen in
het primair onderwijs. Voor de opvallendste zaken verwijzen wij u naar dit
rapport, zoals wij deze in het najaar van 2019 bij u hebben aangeleverd.
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2.2 Vermogens- en liquiditeitspositie
Zoals uit bovenstaande kengetallen blijkt bevinden uw weerstandsvermogen en
liquiditeitsratio zich ruim boven de signaleringsgrenzen. De waarden van deze
kengetallen zijn een indicatie voor een toereikende financiële positie waarbij uw
instelling eventuele tegenvallers op kan vangen. Dit is echter op basis van de
signaleringsgrenzen die door het ministerie van OCW zijn bepaald.

2.1 Resultaatontwikkeling
Het resultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 301.296. Dit resultaat is
€ 402.864 hoger dan het begrote resultaat van € 101.568 (negatief). De positieve
afwijking is deels te verklaren door de aanvullende rijksbijdragen die in 2019

De aandacht voor de financiële positie van onderwijsinstellingen wordt steeds

verantwoord moesten worden maar waarvan de besteding in 2020 plaatsvindt.

groter. De politieke aandacht verschuift daarbij naar onderwijsinstellingen met
een (te) hoge vermogenspositie. Zie ook de uitkomsten van de uitgevoerde
onderzoeken in hoofdstuk 6 van dit verslag. Het belangrijkste is echter dat u zelf
voldoende aandacht hiervoor heeft en ook beleid hebt voor de gewenste omvang
van het eigen vermogen en de wijze waarop dit ingezet wordt voor de activiteiten

Ten opzichte van het boekjaar 2018 is het resultaat € 221.575 hoger. Voor een
analyse van dit resultaat verwijzen wij naar de financiële paragraaf van uw
bestuursverslag.

die u uitvoert.

De belangrijkste financiële kengetallen zijn als volgt:
Signaleríí

öl8

'K'!

2fü
u

ens

Solva biliteit 1
n.v.t.

ergen vermogen /totm:rl vermogen

84,3%

+

85,1%

(eigeri vermoqeri + voorzrenrngen) / totaal mínímaal30%

88,8%

íi

88,7%

71,2%

*

74,8%

maximaal 10%

2,9%

+

ü,9%

minimaalO,75

7,55

+

7,40

vei"mogen

Huisvestingsratio

Current ratio

dan 64,7%.

Het weerstandsvermogen wordt ook wel berekend exclusief materiële vaste

activa en is dan 58%. Vanuit de VGS wordt hier een algemene norm van 15%

Aandeel personeelskosten
n.v.t.

personeelslasten / totüle lasten

onderwijs gemiddeld 10% van het totaal eigen vermogen. De inspectie ziet toe op
de aanwending van publieke middelen, dus het ligt voor de hand enkel naar het
publieke vermogen te kijken. Voor uw organisatie is het weerstandsvermogen

hurSVeStingSlCrSten)/ tOtCJCll IClSten

vlot+-endeactrva /kortlopendeschulden

maatstaven van de inspectie een financieel toereikende positie heeft. Volgens
het rapport "Financiële staat van het onderwijs 2018' lag het landelijk gemiddelde
in de PO-sector in 2018 op 29% en is het privaat eigen vermogen in het primair

minimaal 5%

eigeri vennogen / totüal baten

(afschrrjvingskosten gebouwen en terreinen +

Inspectie van het Onderwijs hanteert als signaleringswaarde een ondergrens van
5%. Een weerstandsvermogen van 71,2% betekent dat de stichting naar de

Solvabiliteit 2

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe gevoelig de financiële positie van uw
organisatie is voor het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de baten. De

88,9%

+

90,4%

geadviseerd.
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Voor de rentabiliteit heeft de Inspectie van het Onderwijs een drietal

De huisvestingsratio is een kengetal waarvoor in 2016 door de Inspectie van het

signaleringsgrenzen vastgesteld. De signaleringsgrens voor de laatste 3 jaar is 0%,
voor de laatste 2 jaar -/- 5% en voor dit boekjaar -/- 10%. Voor 2019 geeft de

Onderwijs voor de eerste keer een signaleringswaarde is vastgesteld. Dit kengetal
geeft aan welk deel van uw totale lasten u aan huisvesting inclusief afschrijvingen

rentabiliteit gedeeltelijk een vertekend (positief) beeld als gevolg van de

van gebouwen en terreinen hebt besteed. De huisvestingsratio voor uw instelling
Iaag en komt uit op 2,9%. De signaleringswaarde bedraagt 10%. Het landelijk

verwerking van aanvullende rijksbijdragen. Deze zijn verantwoord in 2019 terwij
besteding in 2020 plaatsvindt.
Signalerings-

2öl9

Rentabiliteit (3 -jarig)

uit op 80,9%.

minimaal 0%

2,0%

minimaal-5%

2,7%

minimaal -10%

4,1%

Rentabiliteit (2 -jarig)
nettoresult«mt / totaol baten

Het aandeel van de personele lasten ten opzichte van de totale lasten komt voor

uw instelling op 88,9%. In de benchmark 2018 kwam het gemiddeld in de sector

irens

nettClreSLlltClClt / tOtaCll b(:lten

gemiddelde lag in 2ül8 op 6,9%.

Rentabiliteit (1 -jarig)
nettoresult«:u:ït / totüal bmen
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3.3 Aandachtspunten vanuit de controle
jl

Vanuit de controle zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen.

3.I Jaarverslagen
De jaarverslagen van het uitvoerend bestuur en toezichthoudend orgaan hebben
wij van u ontvangen en beoordeeld. Wij hebben vastgesteld dat deze verslagen
voldoen aan de wettelijke bepalingen, waaronder de Regeling jaarverslaggeving

onderwijs, en geen materiële tegenstrijdigheden of onjuistheden bevatten ten

3.3.1 Uitbreiding Rehobothschool
In 2019 zijn de eerste uitgaven gedaan met betrekking tot de uitbreiding van de

Rehobothschool, wat in 2020 een vervolg krijgt. Als alles volgens planning
verloopt kan met ingang van schooljaar 2021-2022 gebruik gemaakt worden van
de nieuwe lokalen.

opzichte van de jaarrekening, de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole en de
kennis die wij van uw instelling hebben.

De eerste uitgaven zijn nu verwerkt als vordering op de balans. Ook voor volgend

jaar is de werkwijze om bijdragen van de gemeente en uitgaven te salderen op de

3.2 Beoordeling onzekerheden en schattingen
In de jaarrekening is een aantal aspecten, zoals afschrijvingen, voorzieningen en

balans. Het deel wat uiteindelijk de eigen bijdrage is van de stichting wordt als de
uitbreiding gereed is opgenomen onder de MVA.

onder kortlopende schulden opgenomen reserveringen, opgenomen waarvan de
waardering in belangrijke mate wordt beïnvloed door schattingen van het
management en specifieke invulling van algemeen geaccepteerde
waarderingsgrondslagen.

Uitbreiding van een schoolgebouw is een aandachtspunt in het kader van

rechtmatigheid. De gemeente is hiervoor financieel verantwoordelijk. Een eigen
bijdrage van de school kan alleen inzake duurzaamheid, waarbij ook nog
aannemelijk gemaakt moet worden dat deze investering binnen een redelijke

De gehanteerde schattingen zoals van afschrijvingstermijnen en de variabelen in

termijn terugverdiend wordt.

de berekening van de voorzieningen zijn naar onze mening passend voor de
onderwijssector.

Vanuit aanvullende toelichting bleek dat de gemeente ook een bijdrage gaat
geven voor bouw van een lokaal voor Adullam. Hiervoor zal Adullam huur gaan

De belangrijkste rechten en verplichtingen die op basis van algemeen aanvaarde
waarderingsgrondslagen niet in de balans kunnen worden opgenomen zijn
adequaat toegelicht in de jaarrekening onder de niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen.

betalen aan de gemeente.

Op korte termijn zal over dit onderwerp een gesprek plaatsvinden met de
aCCOuntant.

3.3.2 Stichting Kinderboerderij de Schoutenhoeve
De activiteiten inzake de kinderboerderij zijn ondergebracht in een nieuwe
stichting. Het uitgangspunt is dan dat de mutaties van deze stichting verantwoord
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worden in een aparte jaarrekening en niet meer als onderdeel van de

aan te passen. Toezichthouders binnen de onderwijsvrijstelling doen er daarom

SCh00lStichting.

goed aan zich te laten adviseren over hun specifieke btw-positie en desgewenst
in overleg te treden met de belastingdienst.

De enige bestuurder van de Stichting Kinderboerderij de Schoutenhoeve is echter
het lid CvB van de schoolstichting. De schoolstichting heeft daarmee

3.4 Rechtszaken en claims

overheersende zeggenschap over de Stichting Kinderboerderij de
Schoutenhoeve, dat zou betekenen dat de cijfers van deze stichting

Ons is meegedeeld dat uw onderwijsinstelling niet is verwikkeld in rechtszaken of

geconsolideerd zouden moeten worden in de jaarrekening van schoolstichting.

claims.

In 2019 is gebruik gemaakt van een consolidatievrijstelling. Het balanstotaal van

3.5 Gebeurtenissen na balansdatum

de Stichting Kinderboerderij de Schoutenhoeve is lager dan 5% van het

geconsolideerde balanstotaal, daarom mag de vrijstelling toegepast worden.

Door u is aan ons bevestigd dat zich geen gebeurtenissen na balansdatum

Er is dus geen verplichting tot consolidatie. Wel kan hiervoor vrijwillig gekozen

jaarrekening noodzakelijk is.

hebben voorgedaan die van dien aard zijn dat verwerking of vermelding in de
worden. Dat is een afweging van het bestuur.

Daarnaast kan het zijn dat in de toekomst het balanstotaal van de Stichting
Kinderboerderij de Schoutenhoeve toeneemt en de consolidatievrijstelling niet
meer toegepast kan worden.

3.3.3 Btw bij vergoeding toezichthouders

Door recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (juni 2019) is de
btw-positie van commissarissen in een ander daglicht komen te staan.
Waarschijnlijk heeft deze jurisprudentie ook gevolgen voor de btw-positie van
Ieden van de Raad van Toezicht binnen de onderwijsinstelling die zich in een
vergelijkbare positie bevinden. Het Hof oordeelde namelijk dat de betreffende
commissaris die naast zijn dienstbetrekking een vaste vergoeding ontving voor
zijn commissariaatswerkzaamheden niet voldoende zelfstandig optrad en daarom
niet was aan te merken als btw-ondernemer.

Mogelijk doet de uitspraak van het Hof de staatssecretaris er binnenkort toe

besluiten om een nieuw beleidsbesluit in omloop te brengen en zijn beleid hierop
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4.3 Automatisering
Voor de geautomatiseerde gegevensverwerking wordt voor de belangrijkste
processen in het kader van onze jaarrekeningcontrole gebruik Bemaakt van
softwarepakketten van de VGS.

4.1 Algemeen
Tijdens onze interim-controle hebben wij de opzet, het bestaan en de werking
van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) binnen uw
organisatie beoordeeld. De belangrijkste processen in het kader van onze
jaarrekeningcontrole worden door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs
(VGS) verzorgd. Dit betreft de processen inzake:

Dit betreffen:

ProActive: voor de digitale factuurverwerking (incl. autorisatie)
AFAS Profit: voor het voeren van de financiële administratie

Raet/ YouForce: voor de salarisadministratie en het doorvoeren van
personeelsmutaties.

Wij hebben geen bijzondere controlebevindingen omtrent de betrouwbaarheid
Factuurverwerking en betalingen

en de continuÏteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking te melden. Wij

Begroting

merken hierbij op dat dit controlebevindingen betreft die voortvloeien uit het

Personeel- en salarisadministratie

onderzoek van de administratieve organisatie en interne beheersing voor zover
noodzakelijk in het kader van de controle van de jaarrekening.

Automatisering

Wij hebben naar aanleiding van onze controle geconstateerd dat de opzet van de
AO/IB gelet op de doelstelling daarvan voldoende is. Tevens hebben wij
vastgesteld dat er sprake is van een adequate werking van de AO/IB. Wij merken
nog op dat wij ons bij de beoordeling van de AO/IB hebben beperkt tot het deel
van de AO/IB waarop wij steunen bij de controle van de jaarrekening.

4.2 Aanbestedingswetgeving
Op grond van het controleprotocol van het ministerie van OC&W hebben wij de
administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing (AO/IB) rond
de (nationale) aanbestedingen beoordeeld.
Vanuit onze controle blijkt dat er geen leveringen of diensten zijn geweest of
verplichtingen zijn aangegaan waarbij onterecht is voorbijgegaan aan Europese
aanbesteding.
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5.3 Financiële rechtmatigheid
In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW is het normenkader voor de controle

5.1 0nafhankelijkheid

op financiële rechtmatigheid opgenomen. Dit normenkader bestaat uit:
relevante bepalingen in de onderwijswet- en regelgeving;

Onze beroepsorganisatie, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

aanbestedingswetgeving (Europees en nationaal);

(NBA), heeft in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (Vi0), richtlijnen ten aanzien van de onafhankelijkheid

individuele subsidiebeschikkingen waaruit blijkt dat deze verantwoord
moeten worden in model G onder 2.

gegeven. Ook in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) worden nadere
richtlijnen gegeven betreffende de onafhankelijkheid. Deze richtlijnen worden
door ons gehanteerd bij onze beroepsuitoefening.
In dit jaar hebben zich geen omstandigheden voorgedaan als gevolg waarvan
onze onafhankelijkheid ten aanzien van de controleopdracht bedreigd kon

De overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de

belastingwetgeving, valt dus buiten het kader van de beoordeling op financiële
rechtmatigheid. Deze overige wet- en regelgeving hebben wij, voor zover nodig,
betrokken in onze werkzaamheden om het getrouwe beeld van de jaarrekening
vast te stellen.

worden.

5.4 Frauderichtlijn
5.2 0verzicht Richtlijnen jaarverslaggeving
De door u opgestelde jaarrekening hebben wij gecontroleerd op basis van de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige vigerende wet- en
regelgeving, waaronder in het bijzonder Richtlijn 660 "Onderwijsinstellingen" uit
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De relevante richtlijnen zijn door het
ministerie van OCW toegelicht in haar brochure: "Richtlijn Jaarversiag Onderwijs'.
Tevens hebben wij, aan de hand van het door het ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde Controleprotocol WNT, gecontroleerd of
uw jaarrekening voldoet aan de WNT. Wij hebben vastgesteld dat uw
jaarrekening voldoet aan deze wet- en regelgeving.

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude

en onjuistheden, inclusief het naleven van de wet- en regelgeving, berust bij het
uitvoerend bestuur van de instelling. Ook het nemen van preventieve en
repressïeve beheersingsmaatregelen om de kans op fraude of onjuistheden en
overtreding van wet- en regelgeving te beperken behoort tot de
verantwoordelijkheid van het uitvoerend bestuur.

Het is de taak van het toezichthoudend orgaan om vast te stellen in hoeverre het
management de benodigde beheersingsmaatregelen heeft genomen.
Bij de uitvoering van onze controle hanteren wij controlestandaard 240 "De
verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van
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fraude in het kader van de controle van financiële overzichten". Onze controle is

niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude.

Het bestuur heeft ons aangegeven geen aanwijzingen te hebben van specifieke
frauderisico's en/of van een verhoogd risico dat de jaarrekening als gevolg van
fraude een afwijking van materieel belang zou kunnen bevatten. Tijdens onze
controle van de jaarrekening zijn ons geen aanwijzingen van fraude gebleken.
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6.2 0nderzoek financiële positie
onderwijsinstellingen

6.1 Verlenging overgangsregeling groot onderhoud
De afgelopen jaren is gebleken dat veel onderwijsinstellingen die een voorziening
voor groot onderhoud aanhouden, voor de bepaling van de omvang van deze
voorziening een andere interpretatie hanteren dan de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ) bedoelt. Dit is ook voor uw instelling het geval.
Hoewel dit de afgelopen jaren eigenlijk niet heeft geleid tot afkeurende
accountantsverklaringen heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) geconstateerd dat dit in de toekomst mogelijk wel het geval zal
zijn. Daarom is de NBA van mening dat de besturen hun handelwijze moeten

In vervolg op de rapporten van de Onderwijsraad en van de Inspectie van het
Onderwijs (beide uit 2018) heeft de Inspectie van het Onderwijs in het voorjaar
2019 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de juiste kengetallen en de
bijpassende signaleringswaarden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld
in het rapport "doelmatige omvang van de reserves". Uit dit rapport blijkt dat de
politiek meer invloed wil hebben op onderwijsinstellingen met een te hoge
vermogenspositie. Vervolgens zijn verdiepende onderzoeken uitgevoerd bij de
10% onderwijsinstellingen met de hoogste financiële positie. De resultaten
hiervan zijn nog niet bekend.

aanpassen.

In oktober 2019 heeft de minister van OCW aan de Tweede Kamer gerapporteerd
over de financiële resultaten van onderwijsinstellingen over 2018. De volgende

Het zonder meer toepassen van de methode van de RJ zou echter tot problemen
Ieiden bij een groot aantal onderwijsbesturen. Dit geldt vooral voor de praktische
uitvoerbaarheid op korte termijn, maar daarnaast ook ten aanzien van het effect
op het eigen vermogen. Afgesproken is dat het ministerie van OCW en de RJ
samen met de sectorraden in een werkgroep een onderzoek uitvoeren en advies
uitbrengen over de vraag hoe hiermee om te gaan. Doel is om te komen tot een
verwerkingswijze die aansluit bij de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving waarbaij rekeníng wordt gehouden met sectorspecifieke
aspecten. Het verschijnen van het advies van de werkgroep is voorzien voor het
voorjaar van 2020. In de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs is daarom een
overgangsperiode voorzien waarin de reeds in gebruik zijnde methodiek
voortgezet kan worden. De aanpassing geldt na een recente uitbreiding voor de

zaken komen daarbij naar voren:

boekjaren 2018, 2019 en 2020.

De visie wordt herhaald dat de onderwijssector in het algemeen te
voorzichtig begroot. Dit wordt ondersteund door de realísatie over 2018:
deze is (weer) hoger dan de begroting;
Het is de verantwoordelijkheid van instellingen om in hun jaarversla@
goed toe te lichten waarom ze reserves van bepaalde omvang
aanhouden;

Er is erkenning dat het sectorbeeld niet in één getal gevangen kan
worden. De instellingen met hun vermogens zijn te divers;
Vanuit de continuïteitsparagrafen zoals opgenomen in de
jaarrekeningen 2018 blijkt voor de komende jaren een negatief
resultaat. Het ministerie van OCW trekt hieruit de conclusie dat

instellingen bewust hun vermogen inzetten;

Het ministerie heeft de intentie om de bekostiging te vereenvoudigen en
duidelijker te communiceren over eventuele bijstellingen.
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De aandacht voor de financiële positie van onderwijsinstellingen wordt steeds
@roter. Het belangrijkste is echter dat u zelf voldoende aandacht hiervoor heeft

en ook beleid hebt voor de gewenste omvang van het eigen vermogen en de

bekostigde onderwijsinstellingen'. Deze Beleidsregel wordt uitgebreid met een
mogelijke sanctie voor gevallen waarin een aanwijzing niet wordt opgevolgd. In
de memorie van toelichting bij de beleidsregel staat het volgende:

wijze waarop dit ingezet wordt voor de activiteiten die u uitvoert.

6.3 Drempelbedragen Europese aanbestedingen

"De Beleidsregel is van oorsprong bedoeld voor het opleggen van financiële
sancties bij het niet-naleven van de deugdelijkheidseisen, in de praktijk met name
wat betreft het niet voldoen aan de informatieverplichtingen zoals het niet-tijdig

Elke twee jaar worden de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen
vastgesteld. Tot op heden werden deze bedragen steeds naar boven bijgesteld.
Voor 2020 en 2021 zijn echter voor het eerst lagere drempelbedragen
vastgesteld dan voor periode daarvoor. De drempelbedragen voor leveringen en

interventieladder van financiële sancties op zijn plaats. Deze maatregel hangt
samen met de aankondiging in de brief van 7 juni 2019 om in de beleidsregel
duidelijk te maken dat zwaardere sancties mogelijk zijn bij het niet-opvolgen van

diensten zijn uitgekomen op € 214.ü00. Voorheen was dit € 221.000. Voor

een aanwijzing."

werken is het bedrag vastgesteld op € 5.350.üü0 (was € 5.548.000). Deze
bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

6.4 Vermogensvorming SWV
In juni 2019 werd bekend dat de Inspectie van het Onderwijs schoolbesturen en

samenwerkingsverbanden gaat aanspreken op reserves. Voor de omvang van het
eigen vermogen van samenwerkingsverbanden zal de inspectie een
signaleringswaarde hanteren die inhoudt dat het eigen vermogen minus het
privaat vermogen kleiner moet zijn dan 5% van de totale netto baten. Deze

waarde gaat gelden voor alle samenwerkingsverbanden en wordt gebruikt als
input voor de evaluatie van passend onderwijs in het voorjaar van 2020.
Samenwerkingsverbanden die de signaleringswaarde overschrijden, moeten daar
goede redenen voor hebben of een plan om de reserves aan te wenden.

6.5 Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde
onderwijsinstellingen
De Minister van OCW beschikt over een instrument om onderwijsinstellingen
sancties op te leggen in de vorm van de 'Beleidsregel financiële sancties bij

insturen van jaarstukken of bekostigingsgegevens. In die gevallen is een

De Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen wordt
uitgebreid met de mogelijkheid voor een sanctie voor gevallen waarin een
aanwijzing niet wordt opgevolgd. Het kan voorkomen dat het handelen van het

bestuur van een onderwijsinstelling, zoals vastgesteld door de Inspectie van het
Onderwijs, de minister reden geeft om vast te stellen dat sprake is van
wanbeheer. Wanbeheer is zeer ernstig en kan grote gevolgen hebben voor de
school ofinstelling. In dat geval kan de minister een aanwijzing opleggen. Het
opleggen van een aanwijzing door de minister is een ultimum remedium en zal

alleen geschieden na een zorgvuldig traject waarin het bevoegd gezag of de raad
van toezicht de mogelijkheid heeft gehad om te voorkomen dat een aanwijzing
wordt opgelegd. Als een bevoegd gezag of raad van toezicht toch een dergelijke
aanwijzing krijgt en besluit om de aanwijzing niet op te volgen, dan is slagkracht
vereist. Opschorting of gedeeltelijke inhouding van de bekostiging is in sommige
gevallen, bijvoorbeeld bij hoge financiële reserves of vanwege andere redenen,
geen probaat middel om ervoor te zorgen dat het bevoegd gezag of de raad van
toezicht alsnog de aanwijzing opvolgt. Daarom kan de minister in zo'n geval de
bekostiging volledig inhouden. Naar onze verwachting is de wijziging van de
beleidsregel vermoedelijk ingegeven door de uitspraken van de rechter in het
dossier "Cornelius Haga Lyceum", waar de minister in het ongelijk werd gesteld.
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In de memorie van toelichting viel ons op dat de minister ook "hoge financiële

Sindsdien is het schoolbesturen wettelijk verboden Rijksmiddelen te besteden

reserves' noemt als een situatie om na een aanwijzing de bekostiging vollediB in

aan "vierkante meters', of het nu om uitbouw, verbouw of nieuwbouw gaat.

te houden. Wij merken hierbij op dat er dan wel eerst een "aanwijzing' door de

Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Die heeft de zorgplicht om het

minister gedaan moet worden (wat een zwaar middel is dat slechts weinig door

schoolgebouw te financieren tot aan het niveau van het huidige Bouwbesluit.

de minister wordt toegepast) en dat er sprake is van de omstandigheid dat de

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor schoolbesturen om te investeren in

instelling deze aanwijzing niet opvolgt.

de kwaliteit van het gebouw. Het gaat dan om aanvullende investeringen,
bovenop het niveau van het Bouwbesluit.

Wij achten het mogelijk dat dit in de memorie van toelichting is opgenomen,
vooruitlopend op nog door de Inspectie te ontwikkelen signaleringsgrenzen voor

De Inspectie van het Onderwijs hanteert een zogenaamd 'genuanceerd

te hoge financiële reserves. Het geeft echter wel aan dat te hoge financiële

sanctiebeleid' (waarin investeren onder voorwaarden is toegestaan) in de

reserves bij het ministerie hoge prioriteit hebben. Het is daarom zaak dat de

volgende gevallen:

instellingen goed zicht hebben op hun financiële positie, deze adequaat
toelichten in hun bestuursverslag en bij te hoge reserves beleid ontwikkelen om

1.

Investeringen met het oog op duurzaamheid. Het schoolbestuur mag

wèl Ml-gelden investeren in het gebouw om bijvoorbeeld een lager

het overschot op een zinvolle wijze aan te wenden in het onderwijsproces.

energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren. Voorwaarde is dat
dit goed wordt onderbouwd en de investeringen zich redelijkerwijs

6.6 Investeringen in huisvestíng

verhouden tot het eigen vermogen van het schoolbestuur en de tijd
Gemeenten willen vaak dat schoolbesturen meebetalen aan schoolgebouwen.

waarin de investering zichzelf terugverdient. In het wetgevingsvoorstel

Schoolbesturen die hiervoor de financiële ruimte hebben zouden dit best willen,

van de PO-Raad, de VO-raad en VNG staat een terugverdientijd van

maar durven het niet altijd aan uit vrees voor boetes als gevolg van

maximaal twintig jaar, maar dit is door het ministerie nog niet

onrechtmatige bestedingen. Wat is nu precies wel en niet toegestaan als het gaat

vastgelegd. Ons advies: raadpleeg altijd tijdig uw accountant.

om investeringen in huisvesting door het schoolbestuur?

2.

Volledige doordecentralisatie. Als alle middelen voor huisvesting
worden overgeheveld van de gemeente naar het schoolbestuur, dan is

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bouw van scholen.

het investeringsverbod niet van toepassing. Toch is controle door de

Schoolbesturen ontvangen via de lumpsum een bedrag voor onder andere het

Inspectie op handhaving van het investeringsverbod ook hier niet

onderhoud van het gebouw en de energiekosten, de materiële instandhouding

uitgesloten. Schoolbesturen doen er dus verstandig aan in hun

(Ml) genaamd. Het gebeurde echter wel eeíis dat schoolbesturen een deel van de

verantwoording duidelijk te maken welke middelen waaraan besteed

Ml-bekostiging zelfinvesteerden in een noodzakelijke uitbouw van een school,
wanneer de gemeente niet in toereikende bekostiging voorzag. Omdat het

zijn.
3.

Het inzetten van reserves van vóór de invoering van de lumpsum

onderwijs daarmee geld misliep, werd in 2006 het investeringsverbod ingevoerd

(2006). De inzet van deze oude reserves voor investeringen in

voor schoolbesturen.

huisvesting mag alleen bovenop het niveau van het Bouwbesluit.
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Investeringen vanuit prívaat vermogen. Indien schoolbesturen privaat
vermogen hebben (bijvoorbeeld uit de verkoop van oude panden die
privaat eigendom van het bestuur waren, giften of ouderbijdragen), zijn
zij volledig vrij waarin zij dit investeren. Dat mag dus ook in vierkante
meters (extra klaslokalen), of in een ruimte die gedeeld wordt met een
(kinderopvang)partner.
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Hiermee is duidelijk dat de spaarrekening onder de werking van de regeling valt
en als een "belegging" moet worden aangemerkt die aan de rating eisen moet
voldoen.

Wij wijzen u er op dat wanneer u gebruik maakt van het zogenaamde
Schatkistbankieren er, op basis van wet- en regelgeving, nooit sprake kan zijn van
negatieve rente.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de PO-Raad. Wij merken nog op dat
bovenstaande informatie gebaseerd is op de huidige wet- en regelgeving. Zoals u
wellicht weet, is er nieuwe wetgeving in voorbereiding die de mogelijkheden voor
het doen van huisvestingsinvesteringen in het primair onderwijs (iets) verruimen.

6.7 Spaarrekeníngen, negatieve rente en de
Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016
Om te voorkomen dat rente over spaartegoeden moet worden betaald wordt
soms uitgeweken naar alternatieve bancaire instellingen. In het kader hiervan
blijkt soms onduidelijkheid te bestaan over de vraag of spaarrekeningen als een
belegging in de zin van de "Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016"
worden aangemerkt. Hiermee hangt ook de toets samen of de financiële
instelling waarbij een spaarrekening wordt aangehouden, voldoet aan de
minimale rating eisen.

6.8 Financiële Staat van het Onderwijs 2018
Juist omdat er zoveel op het onderwijs afkomt, zo benadrukt de Inspectie van het
Onderwijs in de Financiële Staat van het Onderwijs 2018, moeten
onderwijsbesturen beter greep krijgen op de ontwikkelingen en de financiën.
ContinuÏteit en doelmatige besteding vraagt beleid.

Goed (financieel) beleid door de onderwijsbesturen is van doorslaggevend belang
voor de continuÏteit Van de instelling en voor de kwaliteit van het onderwijs.
Daarom besteedt de Financiële Staat van het Onderwijs 2018 er bijzondere
aandacht aan. De jaarverslagen van de onderwijsbesturen moeten een

beschouwing geven over het voorgenomen beleid voor de komende jaren, met
een vertaling naar de financiële implicaties. Er blijkt verbetering mogelijk en
nodig van de jaarverslagen. Zo is er nog steeds vrij structureel sprake van
onderschatting van het resultaat. Ook moeten veel besturen meer aandacht

In de oude regeling (tot juni 2016) bestond er geen expliciete duidelijkheid over
deze vraag. Met de wijziging van de regeling in juni 2016 heeft de wetgever
expliciet deze onduidelijkheid weggenomen. In de toelichting van de minister bij
de publicatie van de Regeling in de Staatscourant staat in de toelichting vermeld:
Beleggingen zijn uitzettingen van middelen die tijdelijk niet benodigd zijn om aan
Iopende financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij kan men denken aan:
obligaties, alle vormen van spaartegoeden en deposito"s.

geven aan de werking van het systeem voor risicobeheer en aan de manier

waarop ze met risico's omgaan. Met name de kwaliteit van de in de jaarverslagen
opgenomen continuïteitsparagrafen dient verbeterd te worden.

6.9 Subsidie aanpak lerarentekort en subsidie
Ierarenbeurs
Het Ministerie van OCW erkent dat het lerarentekort in het basis- en voortgezet
onderwijs een ernstig probleem is. De minister pakt het lerarentekort daarom op
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verschillende manieren aan waaronder door subsidieregelingen. Enkele
subsidieregelingen zijn de Subsidie Regionale aanpak personeelstekort (aanvraag
tot 1 maart 2020), subsidie zij-instroom (aanvraag tot 15 oktober 2020), subsidie
herïntreóeÏs (aanvraag tot 1 november 2020) en de subsidie
onderwijsassistenten (aanvraag tot 15 oktober 2020). De Subsidie Regionale
aanpak personeelstekort is bedoeld voor regio's, waarbij schoolbesturen
gezamenlijk een plan van aanpak kunnen indienen. Zowel bestaande regio"s, die
reeds in 2019 subsidie ontvingen, alsook nieuwe regio"s kunnen subsidie
aanvragen. Op deze wijze wil de minister komen tot een brede bestrijding van het
Ierarentekort, die is afgestemd op de specifieke situatie in de reg,ïo.
Tegenover de ruimere beschikbaarheid van subsidies voor de bestrijding van
Ierarentekorten staat een daling in de beschikbare middelen voor

Ierarenbeurzen. De minister verlaagt vanaf 2ü20 voor zowel het primair als het
voortgezet onderwijs het beschikbare budget voor lerarenbeurzen om deze
middelen te kunnen inzetten voor de subsidieregelingen die bedoeld zijn voor
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een bredere bestrijding van het lerarentekort. Voor herhaalaanvragen (2e of 3e
studiejaar) zijn blijven voldoende middelen beschikbaar, maar het budget voor
leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding is
beperkt.

Daarnaast zal de Regeling lerarenbeurs in 2020 worden aangepast en zal strakker
worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de werkgeversverklaring, op het
behalen van de studiepunten (15 punten-eis) en op de hoogte van het te
subsidiëren collegegeld.

Wij adviseren u te beoordelen in hoeverre uw instelling optimaal gebruik maakt
van de beschikbare subsidieregelingen voor de bestrijding van lerarentekorten.
Daarnaast adviseren wij u, zodra deze wordt gepubliceerd, kennis te nemen van
de nieuwe Regeling lerarenbeurs 2020, zodra deze wordt gepubliceerd en te
bewaken dat subsidievoorwaarden (blijvend) worden nageleefd.
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