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Voorwoord

Uit onderzoek van de Organisation for

Economic Co-operation and

Development (OECD/OESO) naar de

gevolgen van de economische crisis,

blijkt dat veel regeringen er in slagen

om het onderwijs te sparen bij de

bezuinigingen. In landen waar de

overheid bezuinigt op het onderwijs,

gaat het om specifieke maatregelen die

onderdelen van het onderwijssysteem

raken, en niet de hele sector. De recessie

heeft er wel toe geleid dat

hervormingen in onderwijs versneld

worden doorgevoerd. Het bestrijden

van werkloosheid, hogere

kwaliteitseisen en het bevorderen van

innovatie zijn belangrijke redenen voor

overheden om beleid te ontwikkelen

gericht op het vergroten van de

effectiviteit en efficiency van

onderwijssystemen.

Ook in Nederland zien we dat aan

onderwijs een belangrijk rol wordt

toegedicht, als het gaat om het

bestrijden van de negatieve gevolgen

van de crisis. De overheid is

voorzichtiger geworden met het

propageren van grote stelselwijzigingen

na de conclusies van de parlementaire

Commissie-Dijsselbloem over het succes

van eerdere onderwijshervormingen.

Desalniettemin blijkt dat ‘kleine

maatregelen’ soms grote gevolgen

kunnen hebben voor instellingen.

PwC signaleert een aantal

ontwikkelingen die op korte en lange

termijn het functioneren van onderwijs-

instellingen sterk gaat of kan gaan

beïnvloeden. Het gekozen beleid op

deze thema’s bepaalt de komende jaren

het succes van de instelling. De

noodzaak om binnen deze thema’s

afgewogen strategische keuzes te

maken wordt steeds groter. Het is

daarbij cruciaal dat bestuurders

proactief handelen op basis van de

gemaakte strategische keuzes en het

management in staat is om tot executie

en daarbij behorende veranderings-

processen over te gaan.

Het is belangrijk dat de interne

processen op orde zijn. Alleen dan kunt

u goed sturen en tijdig inspelen op

veranderingen in de sector. Visionair

leiderschap, transparante doelen

stellen, elkaar aanspreken en uitdagen

om in veranderende contexten

prestaties te leveren en te inspireren.

Om deze verandering te realiseren, is

leiderschapsontwikkeling nodig.

PwC is vanuit meerdere invalshoeken

sterk betrokken bij de onderwijssector.

Om bestuurders en toezichthouders

goed te kunnen adviseren, volgen wij de

ontwikkelingen op de voet en vertalen

wij ze naar concrete aandachtspunten.

Niet op alle onderwerpen doen wij dat.

Vanuit onze ervaring en expertise op het

gebied van financiële dienstverlening,

zijn het veelal de thema’s die de

secundaire processen raken waar wij

betrokken zijn. Vanuit deze

betrokkenheid presenteren onze

professionals in de onderwijssector in

deze capita selecta onderwerpen die nu

actueel zijn.

Voor deze studie is onder meer

gebruikgemaakt van externe bronnen

en gesprekken met professionals uit de

sector. Graag bedank ik de gespreks-

partners voor hun waardevolle bijdrage.

Heeft u vragen over deze capita selecta

of wilt u eens met ons van gedachten

wisselen? Neem dan contact op met mij

of een van mijn collega’s.

Theo Snepvangers

Voorzitter Sectorgroep Onderwijs
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1. Algemene ontwikkelingen onderwijs

1.1. Internationaal beleid,
OCW en de Europese Unie
Eind 2009 trad het Verdrag van

Lissabon in werking. Tegelijkertijd trad

de huidige Europese Commissie aan,

werd de Belg Herman van Rompuy

benoemd tot president van de Europese

Raad en kreeg de Britse lady Catherine

Ashton de post van hoge

vertegenwoordiger voor het buitenlands

beleid. Deze Europese institutionele

ontwikkelingen zorgen voor de nodige

spanning. Uiteindelijk resulteren ze in

een nieuw machtsevenwicht op het

Europese toneel.

Niet alleen Brussel legt druk op het

onderwijs. Nationaal worden dit jaar de

lijnen uitgestippeld voor het

meerjarenbeleid voor de periode tot

2020. De Europese regeringsleiders

stelden in juni 2010 al de

overkoepelende ‘Europa 2020 strategie

voor Banen en Groei’ vast. Binnenkort

zullen ook de onderhandelingen van

start gaan over de nieuwe

meerjarenbegroting, de Financiële

Perspectieven, voor de periode

2014-2020.

Uit deze strategie vloeien talrijke

Europese initiatieven voort. Bijzondere

aandacht verdienen de zogenoemde

flagship initiatives, een zevental

strategische beleidsvoorstellen om het

onderwijs in de Unie op een hoger

niveau te tillen. Relevant voor het

ministerie van OCW zijn de flagships

‘Youth on the Move’ (met name voor de

leermobiliteit), ‘An Agenda for New

Skills and Jobs’ (omtrent aansluiting

onderwijs en arbeidsmarkt), ‘Innovation

Union’ (over onderzoek en innovatie)

en ‘A Digital Agenda for Europe’ (heeft

betrekking op onder meer digitalisering

en onderzoek).

Gelijktijdig met de discussie over de

nieuwe meerjarenbegroting, zal ook de

discussie over de vormgeving van de

Europese subsidieprogramma’s gevoerd

worden. Voor OCW zijn vooralsnog het

Kaderprogramma voor R&D en het

Leven Lang Lerenprogramma van groot

belang.

EU-samenwerking op onderwijsterrein

ligt vaak politiek gevoelig. De mate

waarin die gevoeligheid speelt verschilt

echter per beleidsdossier. Er is in dit

kader veel aandacht voor verdeling van

bevoegdheden tussen de lidstaten en de

Unie (subsidiariteit). Europese

samenwerking op cultuur- en

emancipatieterrein ligt in de relatieve

politieke luwte. Op onderzoeks- en

audiovisueel gebied heeft de Unie meer

bevoegdheden en kunnen bijvoorbeeld

juridisch bindende regels worden

aangenomen. Voor R&D, van groot

belang in heel Europa, zijn aanzienlijke

budgetten beschikbaar. Een cruciale

politieke vraag is hoe Nederland

optimaal gepositioneerd kan worden

om maximaal te profiteren van de

Europese mogelijkheden.

1.2. Regeerakkoord
De wereldwijde financiële en

economische crisis treft ook Nederland

hard. Enerzijds investeerde de

rijksoverheid fors in de redding van de

financiële sector en de stimulering van

de economie. Anderzijds dalen de

inkomsten voor de rijksoverheid door

afnemende belastinginkomsten.

Iedereen is ervan doordrongen dat de

overheidsuitgaven weer in het gareel

dienen te worden gebracht. Maar over

de aard, vorm, omvang en inhoud van

de bezuinigingen verschillen de

meningen. Net als over het tempo

waarin deze doorgevoerd moeten

worden.

Het regeerakkoord tussen de VVD en

het CDA, gedoogd door de PVV, bevat

stevige bezuinigingsdoelstellingen. PwC

analyseerde het regeerakkoord aan de

hand van de vragen ‘Hoe raakt het

regeerakkoord de publieke sector?’ en

‘Hoe zouden organisaties werkzaam in

de publieke en semi-publieke sector

hierop moeten reageren?’.

De rode draad in het akkoord laat zich

als volgt samenvatten:

a. meer verantwoordelijkheid

neerleggen bij burgers en bedrijven

(verschuiving lasten);

b. doorvoeren van

efficiëntiebevorderende

maatregelen (bezuinigen);

c. investeringen in

arbeidskostenbesparende

maatregelen (deregulering) en

(ICT-)systemen;

d. reorganiseren van de uitvoering

(fusies, outsourcing, privatisering,

opheffing);

e. meer sturen op resultaat.

In de hoofdstukken 2 tot en met 4 van

deze capita selecta gaan wij nader in op

wat het regeerakkoord betekent vanuit

het perspectief van de verschillende

sectoren in het onderwijs. De gevolgen

voor het beleid van gemeenten richting

onderwijsinstellingen (waaronder

bezuinigingen op gemeentelijke

subsidies) worden slechts beperkt

behandeld.

1.3. Actieplan LeerKracht
van Nederland
In het Actieplan LeerKracht van

Nederland presenteerde het kabinet

Balkenende IV in november 2007

plannen voor de aanpak van

kwalitatieve en kwantitatieve tekorten

op de onderwijsarbeidsmarkt. Dat

actieplan vond zijn basis in het advies

van de Commissie Leraren, onder

leiding van Alexander Rinnooy Kan. Na

de instemming van de Tweede Kamer

zijn tripartiete afspraken gemaakt met

werkgevers- en werknemersorganisaties

in het primair en voortgezet onderwijs

en het middelbaar en hoger

beroepsonderwijs.

In 2008 legden de betrokken partijen

deze afspraken per sector vast in het

convenant LeerKracht van Nederland en

werden ze verder uitgewerkt in de

verschillende onderwijs-cao’s. De

verschillende beloningsmaatregelen zijn

ingevoerd in nauw overleg tussen

overheid en werkgevers- en

werknemersorganisaties. Het gaat

hierbij om maatregelen als de inkorting
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van de carrièrelijn, toeslag voor leraren

aan het einde van hun schaal,

verruimen van de scholings-

mogelijkheden door het beschikbaar

stellen van beurzen en het verruimen

van het scholingsbudget, versterking

van de functiemix, betere beloning in de

Randstadregio’s en een betere beloning

voor schoolleiders in het primair

onderwijs.

Daarnaast wordt een

professionalisering van de Personeels- &

Organisatiefunctie binnen de scholen

bewerkstelligd door bijvoorbeeld de

invoering van functioneringsgesprekken

en het mogelijk maken van flexibele

beloning. De maatregelen bieden

docenten een beter carrièreperspectief

en hun beloning wordt meer

concurrerend met vergelijkbare

beroepen in de marktsector. De

uitvoering van de salarismaatregelen is

inmiddels in volle gang.

Eén van de aanleidingen om het

Actieplan LeerKracht op te pakken, was

het dreigende lerarentekort. Inmiddels

is bekend dat het lerarentekort de

komende jaren minder groot zal worden

dan eerder werd verwacht. Oorzaken

van de verwachte afname zijn de extra

investeringen in het beroep van leraar

en de economische recessie. Dit blijkt

uit de nota Werken in het Onderwijs

2011 die door de toenmalige minister

Rouvoet en staatssecretaris Van

Bijsterveldt naar de Tweede Kamer

hebben gestuurd.

Functiemix

Een van de maatregelen uit de door

kabinet, vakbonden en werkgevers-

organisaties gesloten overeenkomsten

LeerKracht van Nederland is de

versterking van de functiemix (in mbo:

salarismix). Schoolbesturen krijgen

extra geld van het ministerie van OCW

om meer leraren promotie te kunnen

geven naar hogere leraarsfuncties, met

bijbehorende beloning. Dit vergroot de

loopbaanmogelijkheden binnen de

leraarsfuncties, de aantrekkelijkheid

van het leraarsberoep en de

concurrentiekracht van de onderwijs-

sector ten opzichte van andere

arbeidssectoren. In de convenanten is

vastgelegd hoeveel geld beschikbaar

komt en welke percentages hogere

schalen binnen een bepaald tijdpad

bereikt dienen te worden per school

(per sector zijn er verschillende

afspraken gemaakt). In de cao’s zijn

vervolgens bilaterale afspraken

vastgelegd door de sociale partners. Het

gaat naast de investeringen in extra

beloningsmaatregelen om investeringen

in bijscholing (lerarenbeurs) en de

kwaliteit van de lerarenopleidingen.

Voor de meeste scholen is een deel van

het geld beschikbaar gekomen vanaf

2010.

Het kabinet investeert bedragen

oplopend tot 1 miljard per jaar extra na

2015 in het onderwijs om de arbeids-

voorwaarden van de leraren te

verbeteren door een betere

doorstroming tussen de verschillende

salarisschalen en het verkorten van de

salarisschalen1. Deze verbetering wordt

gefaciliteerd door een gefaseerde

invoering van de functiemix en een

daarmee gepaard gaande verhoging van

de bekostiging.

Voor scholen in het VO en het mbo in de

Randstadregio’s is het budget al

beschikbaar sinds respectievelijk 1

januari en 1 november 2009, vanwege

de grotere beloningsachterstand in deze

regio’s ten opzichte van hoger

opgeleiden in de marktsector. In het

voortgezet onderwijs in de Randstad is

het aandeel leraren dat betaald wordt in

een hogere schaal inmiddels met 9

procentpunt gestegen. De extra

investering in leraren in 2010 was €611

miljoen. Per sector zijn tussendoelen

afgesproken voor de functiemix in

2011. Wanneer deze zijn gehaald, komt

een tweede tranche van aanvullende

bekostiging beschikbaar. Als de sector

in 2011 de tussendoelen niet heeft

bereikt, dan loopt het budget niet

verder op en moet er besluitvorming

plaatsvinden over wat er met de

middelen moet gebeuren. Met het oog

op deze tussendoelen is het van belang

alle bij de invoering van de functiemix

betrokken partijen van goede informatie

te voorzien over de actuele stand van

zaken, zowel op sectoraal als op

instellingsniveau.

In het hbo zijn de middelen nog niet zo

lang geleden beschikbaar gekomen.

Daardoor kan er nog geen zichtbaar

effect verwacht worden.

1.4. Onderwijs &
ondernemerschap en
valorisatie
De Nederlandse kenniseconomie en

kennissamenleving vergen meer

ondernemendheid en ondernemer-

schap. Sinds 2006 probeert de overheid

via de ministeries van Economische

Zaken en OWC die randvoorwaarden op

alle onderwijsniveaus te bevorderen.

Het vorige kabinet stelde daarvoor €30

miljoen beschikbaar. In de sector hoger

onderwijs en onderzoek ligt de nadruk

op het stimuleren en faciliteren van

innovatieve spin-offbedrijven en

activiteiten uit onderzoek (technisch,

bèta, gamma en alfa). Dit past binnen

de ‘derde’ taak van hogeronderwijs-

instellingen: de verspreiding en

benutting van kennis voor economische

en maatschappelijke doelen. Daartoe is

de regeling Valorisatieprogramma

gepubliceerd die in de periode voor eind

2012 zal worden ingediend. Er wordt

gestreefd naar een totaalbudget van

minimaal €80 miljoen. Deze regeling

beslaat de gehele pijplijn van

ondernemerschapsonderwijs tot en met

de ondersteuning van nieuwe bedrijfjes.

Consortia van hogeronderwijs-

instellingen en partners kunnen

daarvoor voorstellen indienen. Sommige

instellingen lopen voorop, maar andere,

zeker in de hbo-sector, moeten nog

basisfaciliteiten ontwikkelen.
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Onderzoek voor bedrijf en beleid toont

dat er vooruitgang is in de aandacht van

onderwijsinstellingen voor

ondernemendheid, vooral in het mbo en

hbo. Het voormalige Innovatieplatform

heeft aangedrongen op dit beleid in zijn

advies ‘Nederland 2020: terug in de top

5’. Ook de Commissie-Veerman pleit

voor ‘het versterken van

ondernemerschap en de vertaling van

onderzoek’.

In de Valorisatieagenda hebben 15

partijen uit het bedrijfsleven,

kennisinstellingen en de overheid zich

verbonden om met 12 acties de

valorisatie in Nederland op

internationaal niveau te brengen. Beide

lijnen sluiten nauw aan op de inzet van

OCW, en Economische Zaken

(innovatiebeleid) en Landbouw en

Innovatie (EL&I) om te zorgen dat

hoogwaardige kennis wordt benut in de

economie en voor maatschappelijke

vraagstukken. Ook de EU bepleit meer

aandacht voor ondernemendheid als

‘skill’ voor hoogopgeleide toekomstige

werknemers en om de Europese

economie te versterken.

Aansluitend op de Valorisatieagenda,

stuurde OCW, EZ en ELI begin februari

een brief2 naar de Tweede Kamer

waarin de hoofdlijnen van het nieuw

bedrijfslevenbeleid wordt beschreven.

In deze brief wordt aangekondigd dat

voor de zomer van 2011 de Tweede

Kamer geïnformeerd wordt over de

verdere uitwerking van het nieuwe

beleid. Kern van het nieuw bedrijven-

beleid is dat het kabinet samen met

ondernemers en onderzoekers negen

cruciale sectoren van de Nederlandse

economie gericht gaat versterken. Het

gaat daarbij om de sectoren High Tech

materialen en systemen, Agro-Food,

Water, Energie, Tuinbouw en

uitgangsmaterialen, Chemie, Creatieve

industrie, Logistiek en Life-sciences.

Ondernemers en onderzoekers zitten

daarbij samen met de overheid aan het

stuur. Het kabinet maakt hiervoor in

totaal circa € 1,5 miljard beschikbaar.

Naast de gerichte investeringen wordt

actiever gewerkt aan het oplossen van

de knelpunten die de groei van deze

sectoren in de weg staan, zoals

gebrekkig vakonderwijs of hinderlijke

regels. Door gezamenlijk op te trekken

in de topsectoren (overheid,

ondernemers, onderwijs en

wetenschap) wordt kennis sneller

omgezet in nieuwe producten en

diensten en worden kansen beter en

sneller benut.

1.5. Onderwijskwaliteit en
toezicht Inspectie
De verbetering van de

onderwijskwaliteit staat de komende

jaren eveneens hoog op de politieke

agenda. Begin 2010 startte de Inspectie

van het Onderwijs met de publicatie van

zeer zwakke opleidingen. De eerste

resultaten leidde er toe dat de Inspectie

haar toezicht intensiveert en dat

instellingen in plaats van twee jaar, nog

maar een jaar hebben om

tekortkomende onderwijskwaliteit te

repareren.

1.6. VSV
Vanaf 2007 is de ‘Aanval tegen

Schooluitval’ een van de tien

prioriteitsprojecten geweest van het

kabinet Balkenende IV. Extra

maatregelen zijn genomen om het

aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

(vsv’ers) te verminderen van circa

60.000 tot 35.000 in 2012 en maximaal

25.000 in 2016. Het accent ligt daarbij

op de preventie van voortijdig

schoolverlaten. Investeren in jongeren

loont, zowel in economisch als

maatschappelijk opzicht. Mét een

startkwalificatie verdubbelen jongeren

hun kans op werk, en minder uitval

vermindert ook maatschappelijke

kosten. Zo worden voortijdig

schoolverlaters vijf keer vaker verdacht

van een misdrijf dan jongeren die wel

een startkwalificatie hebben.

Uitval wordt veroorzaakt door

meerdere factoren: kwaliteit en

organisatie van het onderwijs,

verkeerde opleidingskeuze, leer- en

motivatieproblemen, een moeilijke

gezinssituatie, schulden en

criminaliteit. Om de doelstelling te

halen is samenwerking tussen scholen,

gemeenten, RMC’s, zorginstellingen, de

werkgevers, CWI’s, politie, justitie,

ouders en leerlingen noodzakelijk.

OCW heeft voor de schooljaren

2007-2008 tot en met 2010-2011 in alle

RMC-regio’s convenanten afgesloten

met contactgemeenten en onderwijs-

instellingen in het voortgezet onderwijs

en het middelbaar beroepsonderwijs.

Voor de uitvoering van de convenanten

ontvangen zij een prestatiesubsidie van

2.500 euro voor elke vsv’er minder. Ook

stelt OCW aanvullende subsidies

beschikbaar voor onderwijs-

programma’s.

Bij de start van de vsv-aanpak bleek dat

de cijfers over voortijdig schoolverlaten

niet accuraat en niet compleet waren.

Met de invoering van het onderwijs-

nummer zijn alle leerlingen van het

voortgezet onderwijs en het middelbaar

beroepsonderwijs opgenomen in het

BRON (basisregister onderwijs). Per

1 augustus 2009 geldt de wettelijke

verplichting voor het bekostigd

onderwijs om verzuim en schooluitval

via één digitaal verzuimloket te melden.

Hierdoor zijn cijfers over schooluitval

voor 90% wél betrouwbaar.

Scholen, gemeenten en regio’s

ontvangen door middel van

maandrapportages gedetailleerde

gegevens over de uitval, zodat zij sneller

kunnen ingrijpen. Kennisdeling is een

belangrijk instrument in de vsv-aanpak.

Dit wordt ingevuld met activiteiten als

conferenties, vsv-nieuwsbrief,

jongerenteams, de vsv-atlas en op

internet de vsv-verkenner en de website

www.aanvalopdeuitval.nl. In
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aanvulling op de vsv-aanpak is er een

tijdelijke stimuleringsmaatregel

plusvoorzieningen gemaakt. De

Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid (WRR) berekende in

2009 dat er in Nederland ongeveer

16.000 overbelaste jongeren zijn.

1.7. BVE experimenten
VM2
De minister heeft aangekondigd de

aansluiting tussen vmbo en mbo te

willen verbeteren. De eerste

experimenten zijn gestart in 2008, en

inmiddels zijn er ruim 4000 jongeren

met een mbo-2 diploma van school

gegaan. Het VM2-experiment biedt

vmbo-scholen en mbo-instellingen de

(juridische) ruimte om de

basisberoepsgerichte leerweg van het

vmbo (vmbo-bb: bestemd voor

leerlingen die meer op de praktijk zijn

ingesteld) te integreren met een

mbo-opleiding op niveau 2 tot één

curriculum, met één pedagogisch-

didactische aanpak, op één locatie. Het

VM2-experiment wordt aangeboden

door een samenwerkende vmbo-school

en mbo-instelling, waarbij beide

verantwoordelijk zijn voor de leerlingen

en de leergang die ze volgen. Het eerste

cohort VM2 is gestart op 1 augustus

2008, het tweede cohort op 1 augustus

2009, een zogenaamd ‘borgingscohort

VM2’ is gestart op 1 augustus 2010.

Het borgingscohort dient om de

verworvenheden van de lopende

experimenten op de eerste en tweede

cohortscholen te continueren tot het

uiteindelijke besluit over het

VM2-traject. In totaal doen circa 90

vmbo-scholen en bve-instellingen, in

een samenwerkingsverband mee.

Met dit beleid wil de overheid bereiken

dat meer leerlingen hun start-

kwalificatie halen op mbo niveau 2 en

hiermee hun kansen vergroten op een

goede loopbaan, hetzij in het

vervolgonderwijs, hetzij op de

arbeidsmarkt. Voor een bepaalde groep

leerlingen van het vmbo-bb zou VM2 bij

uitstek geschikt zijn, aangezien ze niet

hoeven over te stappen naar het mbo

maar op de eigen vmbo-school hun mbo

2-diploma kunnen halen. Ook kan de

opleiding doelmatiger ingericht

worden, aangezien door de integratie

van het vmbo- en mbo-programma één

jaar tijdwinst geboekt kan worden.

Vmbo-scholen en mbo-instellingen die

mee wilden doen aan het experiment

konden zich aanmelden op basis van de

‘Regeling subsidiëring experimenten in

het kader van de leergang vmbo-mbo 2

2008-2013’. Deze regeling geeft scholen

en instellingen de juridische basis om

een geïntegreerde leerweg aan te

bieden. Voor schooljaar 2010-2011 is de

regeling aangepast, zodat de scholen en

instellingen met een borgingscohort

kunnen starten. Het Expertisecentrum

Beroepsonderwijs monitort het

experiment, zodat voor de evaluatie in

2013 voldoende gegevens beschikbaar

zijn om een uitspraak te kunnen doen

over het succes van VM2 en het vervolg

ervan. Parallel aan deze proef wordt in

de Wet op het voortgezet onderwijs een

apart artikel opgenomen die het

wettelijk mogelijk maakt om met deze

groep leerlingen te experimenteren.

1.8. Beloning bestuurders:
WOPT wordt WNT
Begin 2011 heeft het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties (BZK) het wetsvoorstel ‘Wet

Normering Topinkomens’ (WNT) bij de

Tweede Kamer ingediend. De WNT is de

opvolger van de ‘Wet openbaarmaking

publiek gefinancierde topinkomens

(WOPT), en gaat ook verder dan de

WOPT.

In het wetsvoorstel wordt een maximum

gesteld aan de beloning van bestuurders

en hoogste leidinggevenden in de

publieke en semipublieke sector. Voor

de publieke sector gaat het voorstel uit

van een maximum van 130% van het

salaris van een minister vermeerderd

met componenten voor onkosten-

vergoeding en het werkgeversdeel van

het pensioen.

Uit onderzoek door de AOb op basis van

meer dan honderd jaarverslagen, blijkt

dat in 2009 ruim zestig bestuurders van

onderwijsinstellingen de publicatie-

norm voor topinkomens overschreden.

Die zogenoemde ‘wopt-norm’ staat

gelijk aan het gemiddelde ministersloon

en lag vorig jaar op 188 duizend euro.

Het betreft 34 bestuurders bij

universiteiten, 22 bij hogescholen, 6 bij

regionale opleidingscentra en één bij

een gecombineerd bestuur voor onder

meer speciaal onderwijs,

gehandicapten- en revalidatiezorg, en

arbeidsreïntegratie. De meesten zaten

in 2008 ook boven de publicatienorm,

die toen op 181 duizend euro lag. Van

de overschrijders zijn 9 vrouw en 54

man. In vier gevallen speelde een

vertrekregeling mee bij de

overschrijding. Voor een vijfde regeling

is de exacte omvang onduidelijk.

Drie regimes

De WNT kent drie regimes: (1) absoluut

maximum aan beloning en aan

ontslagvergoeding; (2) sectornorm voor

beloning en absoluut maximum aan

ontslagvergoeding; en (3) geen

normering.

In het eerste regime mag de beloning

van bestuurders en hoogste

leidinggevenden niet uitstijgen boven

een beloningsmaximum, gebaseerd op

30% meer dan het brutosalaris van een

minister. Dit komt neer op een bedrag

van € 187.340, vermeerderd met

componenten voor onkostenvergoeding

en het werkgeversdeel van het

pensioen. Voor deze componenten

wordt in het wetsontwerp uitgegaan

van respectievelijk € 7.559 (onkosten-

vergoeding minister-president) en

€ 28.767 (ABP-pensioenpremie bij

€ 187.340). Een nieuw element is de

hoogte van de ontslagvergoeding. Deze

wordt, overeenkomstig het regeer-

akkoord, gemaximeerd op € 75.000. Dit

beloningsregime geldt voor de publieke

sector en voor semipublieke instellingen

als het onderwijs, de publieke omroep,

drinkwaterbedrijven en woningbouw-

corporaties.
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In het tweede regime mag de beloning

niet uitstijgen boven de voor die sector

geldende norm. Deze norm wordt door

de betrokken minister vastgesteld. Dit

regime geldt bijvoorbeeld voor

verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

Ook voor dit regime geldt de

gemaximeerde ontslagvergoeding van

€ 75.000.

Het derde regime houdt in dat het

kabinet de beloning niet normeert. Dit

geldt voor één sector, te weten de

zorgverzekeraars.

In alle drie regimes geldt dat de

beloning van bestuurders openbaar

wordt gemaakt. Deze verplichting tot

openbaarmaking geldt ook voor de

beloning van andere werknemers, voor

zover deze uitstijgt boven het

beloningsmaximum gebaseerd op 130

procent van het brutosalaris van een

minister. Het wetsvoorstel geeft de

betrokken minister de bevoegdheid om

de wettelijke beloningsafspraken te

handhaven. In het uiterste geval kunnen

betalingen die op grond van de wet

verboden zijn, aan de werknemer

worden ontnomen.

Gevolgen voor

onderwijsbestuurders

Bestuurders in het onderwijs mogen

maximaal 130% van een ministersalaris

verdienen. Deze norm geldt niet alleen

voor nieuwe benoemingen, maar ook

voor herbenoemingen van bestuurders

die al in functie waren. In een brief aan

de onderwijsinstellingen in het hoger-

en middelbaar beroepsonderwijs

schrijven minister Van Bijsterveldt en

staatssecretaris Zijlstra (OCW) dat

onderwijsbestuurders het goede

voorbeeld moeten geven voor wat

betreft de stijging van hun loon: de

nullijn geldt voor de collectieve sector

en moet dus ook voor onderwijs-

bestuurders gelden. Als hun beloning

van in 2011 verder boven de norm van

130-procentsnorm stijgt, wordt de

overschrijding teruggevorderd.

De norm van 130% is in het onderwijs al

enige tijd van kracht en sluit aan bij het

wetsvoorstel voor de normering van de

inkomens in de publieke sector. Het

maximale salaris is volgens die norm

€ 187.340 (inclusief bonussen); met

onkostenvergoeding en pensioen-

bijdrage is het maximum € 223.666.

Nieuw is dat het terugvorderen van

stijgingen boven het toekomstige

wettelijke maximum nu de

standaardprocedure wordt. Ook het

behandelen van herbenoemingen als

nieuwe benoemingen – waarvoor dus

het salarisplafond geldt – is een nieuw

element. Naast het toekomstige

wettelijke maximumsalaris worden per

onderwijssector ook beloningsmaxima

uitgewerkt, die in sommige gevallen tot

een lagere norm zullen leiden. De

bewindslieden van OCW treden

daarover dit voorjaar in overleg met het

onderwijsveld.

De maatregel volgt op een onderzoek

naar topinkomens in het onderwijs.

Daaruit bleek dat beloningscodes, die

de verschillende onderwijssectoren zelf

hebben opgesteld, niet duidelijk genoeg

zijn. De daarin vastgelegde criteria zijn

niet éénduidig, waardoor met name

topinkomens bij mbo’s, hbo’s en

universiteiten soms hoger zijn dan

volgens de eigen afspraken zou moeten.

Volgens Van Bijsterveldt en Zijlstra

onderstreept dat het belang van

wetgeving voor de maximering van de

beloning van bestuurders in het

onderwijs. Tot slot doet de brief een

appèl op bestuurders om vanuit hun

verantwoordelijkheid het onderwijsgeld

doelmatig te besteden en ten goede te

laten komen aan het onderwijs.

Overeengekomen arbeidsvoorwaarden

welke van kracht zijn direct

voorafgaand aan de publicatie van de

WNT worden gerespecteerd (als

overgangsregeling). Indien deze

arbeidsvoorwaarden tot een hogere

beloning leiden dan op basis van de

WNT zou zijn toegestaan, dan wordt het

meerdere niet gezien als een bij wet

onverschuldigde betaling.

1.9. Fusietoets
Vanaf 1 augustus 2011 zal er een

fusietoets gaan gelden. De kern van de

nieuwe wettelijke regeling bestaat uit

de volgende punten:

a. Fusies in primair en voortgezet

onderwijs behoeven, behoudens

enkele uitzonderingen in het

primair onderwijs, goedkeuring van

de minister;

b. Betreft zowel scholen- als

besturenfusies;

c. Elke fusie vereist een

fusie-effectrapportage;

d. Van de bestuursvorm ‘stichting

samenwerkingsbestuur’ kan in de

toekomst alleen gebruik worden

gemaakt als één of meer van de

betrokken scholen onder de

opheffingsnorm dreigen te komen.

De reacties op deze wet zijn verdeeld.

Besturenraden hebben gewezen op het

onterechte beeld in de media en

politiek, dat door fusies in het primair

en voortgezet onderwijs ‘de menselijk

maat’ verloren zou gaan. In

werkelijkheid ontstaan bij fusies geen

‘leerfabrieken’ met duizenden

leerlingen op één locatie, zoals vaak ten

onrechte is beweerd, maar

onderwijsorganisaties die efficiënter

kunnen opereren, zo stellen zij.

Bovendien kan met fusies het

onderwijsaanbod in krimpgebieden op

peil worden gehouden.
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2. Hoger onderwijs

Een Nederlandse hogeschool of

universiteit krijgt met steeds meer

complexe zaken te maken. De eisen die

de omgeving stelt aan de instelling

worden steeds hoger. In dit hoofdstuk

lichten wij een aantal ontwikkelingen

nader toe.

2.1. Bezuinigingen
Het regeerakkoord stelt dat het hoger

en wetenschappelijk onderwijs een

kwaliteitsimpuls nodig heeft.

Nederlandse studenten moeten veel

beter onderwijs krijgen zodat zij beter

zijn voorbereid op de arbeidsmarkt.

Nederland moet excellente docenten en

studenten kunnen aantrekken en

Nederlandse toppers kunnen vast-

houden. Belangrijk wetenschappelijk

onderzoek moet in Nederland kunnen

worden gedaan. Ook het omzetten van

de resultaten van dit onderzoek naar de

markt moet worden verbeterd. In het

regeerakkoord is een aantal

maatregelen voorzien die bijdragen aan

de efficiencyverhoging van de

onderwijsinstellingen en meer

financiële verantwoordelijkheid voor

studenten. Zo is voorzien in het

omzetten van een basisbeurs in een

sociaal leenstelsel in de masterfase. De

basisbeurs en aanvullende beurs blijven

vooralsnog bestaan in de bachelorfase.

Met name langstudeerders worden

aangepakt, presteren is een

noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast

worden in het hoger onderwijs de

volgende maatregelen in het

regeerakkoord voorzien:

a. geen OV-jaarkaart voor

langstudeerders;

b. aflossingstermijn van

studieschulden van 15 naar 20 jaar

(en de mogelijkheden voor lenen

worden verruimd);

c. invoeren sociaal leenstelsel in de

masterfase;

d. langstudeerders, verhoging

collegegeld met 3.000 euro als in

bachelorfase 3 jaar plus uitloopjaar

wordt overschreven, of als in

masterfase een jaar plus een

uitloopjaar wordt overschreden;

e. efficiencykorting instellingen met

3.000 euro per student als nominale

studieduur plus uitloopjaar wordt

overschreden;

f. verhogen intensiteit onderwijs.

Opgemerkt moet worden dat de

maatregelen rond langstudeerders en

efficiencykorting op het moment van

schrijven van deze capita selecta ter

discussie staan. De efficiencykorting

komt mogelijk te vervallen en ten

aanzien van zowel de langstudeerders

als de efficiencykorting komt er naar

waarschijnlijkheid een alternatief plan.

In de financiële bijlage bij het

regeerakkoord is sprake van structurele

ombuigingen op het hele onderwijs ter

waarde van 1,45 miljard euro. De

ombuigingen in het hoger onderwijs

bedragen structureel vanaf 2015 €520

miljoen euro. Dat is exclusief de

efficiencykorting op onderzoek en

innovatie (jaarlijks structureel €90

miljoen). De maatregelen voor

langstudeerders en de efficiencykorting

met 3.000 euro per student moeten de

grootste ombuigingen realiseren (ieder

€140 miljoen), maar zijn omstreden.

In het regeerakkoord wordt verder het

rapport van de Commissie-Veerman

(Toekomstbestendigheid hoger

onderwijs) omarmd. Deze commissie

was mede ingesteld in opvolging van de

motie-Hamer september 2009 die stelt

dat Nederland in 2020 bij de top 5 van

kennislanden in de wereld dient te

behoren. Concreet betekent dit, zoals

staatssecretaris Zijlstra begin 2011

bevestigde, dat er ruimte komt voor

selectie aan de poort, voor op kwaliteit

gerichte bekostiging en dat excellentie

wordt gestimuleerd. Ook zou de

profilering door instellingen

gestimuleerd moeten worden en

prestaties beloond. Tot slot dient er een

investeringsimpuls te komen voor

toegepast onderzoek aan het HBO, zou

een professionele master meer

inbedding gegeven moeten worden en

wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit

van het personeel.

In het regeerakkoord wordt het

“verhogen van de intensiteit van het

onderwijs” als intensivering

opgenomen. Daaronder wordt verstaan

een intensieve studiebegeleiding en

onderwijsprogrammering, nodig om de

student te motiveren, uit te dagen en te

binden. Het is mogelijk dat onder deze

maatregel bovenstaande oplossingen

worden gekozen. De opbrengsten uit

het sociaal leenstelsel komen geleidelijk

vrij en zullen dus ook geleidelijk in de

kwaliteit van het onderwijs worden

geïnvesteerd. Het regeerakkoord geeft

aan dat er meer ruimte komt voor

specialisatie van onderwijsinstellingen:

zo kunnen instellingen uitgroeien tot

topinstelling op een bepaald gebied.

Met betrekking tot innovatie en

onderzoek merkt het regeerakkoord op

dat door schaalvergroting en door de

samenwerking met het bedrijfsleven en

onderzoeksinstituten te verbeteren het

mogelijk is pro rato een efficiency-

korting toe te passen op middelen voor

onderzoek op universiteiten en

praktijkgericht onderzoek op

hogescholen. Dit zal gevolgen hebben

voor o.a. de lectoraten, die nu vaak

relatief kleinschalig opereren. Mogelijk

zullen hogescholen streven naar

verdergaande samenwerking met

universiteiten. Naast de genoemde

efficiencykorting is er wel extra geld

voor onderzoek en innovatie

uitgetrokken. De doelmatigheid van de

kennisinfrastructuur wordt verbeterd

door besparing op systeemkosten, het

tegengaan van versnippering en

bevordering van samenwerking. Het

kabinet bevordert dat onderzoek

plaatsvindt in samenwerking met

bedrijfsleven, overheid en

universiteiten. Het opzetten van

bedrijfjes bij universiteiten wordt

bevorderd.

2.2. Nieuwe bekostiging
Hoger Onderwijs
Op 1 januari 2011 is een nieuwe

bekostigingssystematiek voor het hoger

onderwijs geïntroduceerd. Dit nieuwe

model moet een betere relatie tussen
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prestatie en bekostiging leggen dan het

inmiddels verouderde

onderwijsvraagmodel. Een eerste

doorrekening naar de re-allocatieve

effecten van een nieuw systeem heeft

inmiddels plaatsgevonden.

De nieuwe systematiek omvat een

aantal belangrijke wijzigingen ten

opzichte van de oude systematiek. De

onderwijsvraagfactor en het aantal

onderwijsvragende studenten (die de

basis vormden voor de bekostiging)

vervallen in het HBO. In de nieuwe

systematiek ontvangt de instelling een

bedrag gebaseerd op elke bekostigde

inschrijving en voor elke bekostigde

graad maar met een maximum van 4

jaar. Instellingen die minder gaan

ontvangen zullen door het Ministerie

van OCW niet worden gecompenseerd

voor het verlies aan Rijksbijdrage.

Belangrijk gevolg van de nieuwe

regelgeving voor de bekostiging is dat

bij elke individuele student en/of

inschrijving achteraf bepaald wordt of

deze bekostigd is of niet. De instelling

heeft geen zicht op de

bekostigingsgeschiedenis van de

student. Op dit moment worden de

mogelijkheden nagegaan in hoeverre

het mogelijk is dat de instellingen in een

eerder stadium zicht kunnen krijgen op

de bekostigingsgeschiedenis van de

student.

De peilperiode voor bekostigde graden

loopt van 1 oktober t-3 tot en met 30

september t-2. In principe worden alle

graden die behaald zijn in een

bekostigingsjaar meegenomen voor de

bekostiging. De bachelor en master

graad hebben in het nieuwe systeem

dezelfde waarde.

2.3. Commissie Veerman
Voormalig minister Ronald Plasterk gaf

in 2009 de Commissie-Veerman de

opdracht om het Nederlandse ho-stelsel

te vergelijken met toonaangevende

ho-stelsels elders in de wereld en dan

een oordeel te geven over de

toekomstbestendigheid van het

Nederlandse stelsel op de langere

termijn.

De commissie presenteerde in april

2010 haar advies. De commissie heeft

het Nederlandse stelsel, en de

flexibiliteit en differentiatie van

leerwegen die daarbinnen worden

gerealiseerd, bezien in het licht van

relevante nationale en internationale

ontwikkelingen. Het ging daarbij vooral

om de verwachte toename van het

aantal studenten, de groeiende

diversiteit van de studentenpopulatie en

de internationale herkenbaarheid van

het stelsel. De commissie pleit voor een

drievoudige differentiatie om het stelsel

voor hoger onderwijs

toekomstbestendig te maken. Deze

differentiatie betreft ten eerste het

behoud van het huidige binaire stelsel,

uitgebreid met mengvormen zoals de

academische pabo’s. Een tweede vorm

van differentiatie betreft het

aanbrengen van meer diversiteit in de

profielen van instellingen. Instellingen

zouden meer focus moeten aanbrengen

in de opleidingen die ze aanbieden en

de onderzoeksterreinen waarin ze actief

zijn. De Commissie-Veerman verwijst

hierbij ook naar de Europese

classificatiestructuur voor hoger

onderwijsinstellingen. De derde vorm

van differentiatie betreft het

onderwijsaanbod. Veerman pleit voor

een grotere variatie in onderwijsvormen

voor verschillende doelgroepen.

Hierdoor krijgen studenten meer

kansen hun onderwijsloopbaan

succesvol af te ronden.

In februari 2011 reageerde het nieuwe

kabinet op het rapport van de

Commissie-Veerman. Inhoudelijk

omarmt het kabinet haar adviezen.

Hoewel het kabinet een aantal punten

uitwerkte, wordt een belangrijk deel

van de plannen wordt pas concreet

gemaakt in de Strategische Agenda voor

het Hoger Onderwijs, Onderzoek en

Wetenschap. Deze verschijnt later dit

jaar.

Het kabinet geeft in haar reactie weer

waar de prioriteiten liggen: bij

kwaliteitsverhoging van het onderwijs,

meer differentiatie in opleidingsvormen

het hbo, versterking van het academisch

profiel in het wo, profilering van

instellingen, meer focus en massa in

onderzoek en een andere

bekostigingssystematiek, gebaseerd op

kwaliteit en profiel van de instelling.

2.4. Internationalisering
Sinds het Bologna-proces en de

ondertekening van het Verdrag van

Lissabon beoogt Brussel het hoger

onderwijs in Europa steeds verder te

harmoniseren. Dit maakt de weg vrij

voor een verdergaande samenwerking

tussen afzonderlijke

onderwijsinstellingen. Wereldwijd zien

we daarnaast instellingen die een eigen

buitenlandse vestiging openen. Andere

onderwijsinstellingen zijn

partnerovereenkomsten aangegaan,

waarbij zij de inhoud verzorgen en de

buitenlandse partner de administratie

en de faciliteiten voor zijn rekening

neemt. Inmiddels kent Nederland meer

dan 1.400 internationaal erkende

studies en curricula.

De wereldwijde internationale

mobiliteit van studenten is in tien jaar

tijd meer dan verdrievoudigd. In

Nederland ligt dit beeld genuanceerder:

het aantal Nederlandse studenten dat

een hele, of deel van de studie in het

buitenland volgt, is de afgelopen jaren

licht gestegen. Het aantal buitenlandse

studenten dat in Nederland een (deel

van een) studie volgt, is daarentegen

sterk toegenomen. Het percentage

internationale studenten in Nederland

ligt desondanks onder het Europese

gemiddelde.

Het ministerie van OCW ziet zich

gesteld voor een aantal uitdagingen om

de internationalisering op een hoger

niveau te krijgen. Het gaat daarbij om:

a. het migratiebeleid en de

aantrekkelijkheid van Nederland als

migratieland;
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b. de vraag of OCW een faciliterende

rol of juist een richtinggevende rol

moet spelen in de profilering van het

Nederlandse hoger onderwijs;

c. of de huidige

financieringsarrangementen

voldoende adequaat zijn;

d. hoe de toelating van buitenlandse

aanbieders moet worden geregeld;

en

e. hoe Nederlandse instellingen zich

moeten voorbereiden op grote,

internationale

onderzoeksprogramma’s (OCW,

2009).

Ook de onderwijsinstellingen in het

hoger onderwijs worden met deze

uitdagingen geconfronteerd. Eén ding

hebben de instellingen gemeen: ze

worstelen in meerderheid met de

gevolgen van internationalisering, en

zoeken een strategie voor zowel de

korte als de lange termijn.

2.5. Kwaliteit onderwijs en
instellingsaccreditatie
Accreditatie is het verlenen van een

keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde

maatstaven is voldaan. In Nederland

was sprake van uitsluitend

opleidingsaccreditatie. Dat houdt in dat

de kwaliteit van individuele opleidingen

wordt beoordeeld door een Visiterende

en Beoordelende Instantie in opdracht

van de Nederlands-Vlaamse

Accreditatie Organisatie (NVAO). Het

ontbreken van deze accreditatie heeft

gevolgen voor de bekostiging van de

betreffende opleiding en er erkenning

van diploma’s.

De overheid ontwikkelde plannen voor

een instellingsaccreditatie om zo onder

andere de administratieve lasten te

verminderen. Diverse landen verkiezen

voor de accreditatie van een de

onderwijsinstelling. Anderen verkiezen

het goedkeuren van de opleiding zelf.

Bij instellingsaccreditatie wordt vooral

de nadruk gelegd op de stelsels van

interne kwaliteitszorg, die de borging

van de kwaliteit van alle opleidingen in

een instelling moet garanderen.

Vlaanderen en Nederland opteerden

voor een accreditatiestelsel op het

niveau van de opleidingen.

In navolging van diverse landen is de

beweging ingezet om een overstap te

maken naar instellingsaccreditatie,

waarbij de nadruk ligt op de interne

kwaliteitszorg, die de borging van de

kwaliteit van opleidingen in een

instelling moet waarborgen. Hiertoe

wordt instellingen de mogelijkheid

geboden tot het aanvragen van een

instellingstoets kwaliteitszorg. Dit leidt

tot beperkte beoordelingscriteria bij de

accreditatie van opleidingen van een

instelling. Het wetsvoorstel dat een

instellingsaccreditatie mogelijk maakt,

werd aangenomen op 24 juni 2010. Het

nieuwe accreditatiestelsel trad in

werking op 1 januari 2011 (Besluit 21

december 2010, Stb. 2010, 862).

Nederlandse hoger onderwijs

instellingen kunnen tot 1 maart 2011 de

instellingstoets kwaliteitszorg

aanvragen bij de NVAO. Accreditatie

vindt plaats op het niveau van de

opleiding. De kwaliteit van individuele

opleidingen staat daarmee

onverminderd centraal in het

accreditatiestelsel. Een instelling kan

daarnaast een zogeheten

instellingstoets kwaliteitszorg laten

verrichten door de NVAO. Wanneer

door de NVAO bij een dergelijke

grondige doorlichting is vastgesteld dat

de kwaliteitszorg van een instelling zó

goed op orde is dat de kwaliteit van de

opleidingen stelselmatig en waar nodig

verbeterd wordt, komt de instelling in

een ander accreditatieregime terecht.

In een dergelijk regime wordt

opleidingen op een andere wijze

geaccrediteerd dan wanneer er geen

positieve instellingstoets kwaliteitszorg

is. Een visitatiepanel van onafhankelijke

deskundigen beoordeelt een opleiding

op een klein aantal standaarden die het

hart van de onderwijskwaliteit

betreffen, en accrediteert de NVAO op

basis daarvan al dan niet een opleiding.

De docenten kunnen hun aandacht en

energie steken in verbetersuggesties van

deskundigen die over de kern van hun

onderwijs gaan. Zo hoeven ze zich

minder bezig te houden met

randvoorwaardelijke facetten die eerder

bij de instelling liggen. Op dat niveau is

dan al bewezen dat een instelling voor

die onderwerpen vertrouwen verdient.
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3. Middelbaar beroepsonderwijs

3.1. Bezuinigingen
In het najaar 2010 is een nieuw kabinet

aangetreden in Nederland. De doelen

die in het regeerakkoord prominent

worden genoemd en mogelijk ook het

mbo raken zijn:

a. kerntaak is het geven van goed

onderwijs met voldoende

contacturen;

b. versterking van de kwaliteit van het

onderwijs;

c. bevordering van hogere prestaties,

centrale toetsing, kwaliteitsnormen

en transparantie;

d. meer ruimte voor vakmanschap,

meer focus op structuur en kennis;

e. verbeteren aansluiting tussen de

verschillende onderwijsvormen;

f. management en staf zijn dienstbaar

aan het primaire proces, overhead

moet worden beperkt.

De financiële effecten van het

regeerakkoord zullen de komende jaren

ingrijpend zijn. In het regeerakkoord

zijn diverse financiële maatregelen

voorzien, specifiek voor de mbo sector

gaat het om €330 miljoen aan

structurele bezuinigingen en €150

miljoen aan structurele intensiveringen.

De bezuinigingen betreffen met name

de zogenaamde 30+ maatregel (zie

paragraaf 3.2) ter grootte van €170

miljoen. Daarnaast zal op de

normatieve Rijksbijdrage een

efficiencykorting worden toegepast die

instellingen moet dwingen een

‘strakkere’ bedrijfsvoering te realiseren

en de overhead terug te dringen. Zo

wordt een bezuiniging van €160

miljoen verwacht.

Verder bevat het regeerakkoord nog een

aantal belangrijke taakstellingen. Veel

van die taakstellingen moeten nog

uitgewerkt worden in wet- en

regelgeving. In februari 2011 heeft de

minister van OCW in het Actieplan mbo

‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’

diverse maatregelen uitgewerkt en

aangekondigd. Het anticiperen op

bovengenoemde thema’s en

maatregelen zijn de komende jaren

bepalend voor het succes van een

instelling. Zowel vanuit onderwijsoptiek

als financieel perspectief dienen

instellingen strategische keuzes te

maken.

3.2. Toekomst van het
(bekostigingsstelsel) mbo
In de nabije toekomst zal het

bekostigingsstelsel mbo worden

herzien. Nu wordt er van uitgegaan dat

OCW in januari 2012 een wetsvoorstel

herziening bekostiging mbo bij de

Tweede Kamer zal indienen. De

beoogde inwerkingtreding is 1 januari

2013. In het regeerakkoord zijn

maatregelen aangekondigd, zoals de

invoering van een bekostigings-

leeftijdsgrens van 30 jaar, die betrokken

zullen worden bij de herziening van het

bekostigingsstelsel mbo. In februari

2011 heeft de minister van OCW via

haar Actieplan mbo ‘Focus op

Vakmanschap 2011-2015’ nadere

invulling gegeven aan taakstellingen

vanuit het regeerakkoord en nieuwe

maatregelen aangekondigd. De doelen

die OCW met haar actieplan beoogd te

realiseren zijn:

a. Goed, initieel beroepsonderwijs

voor jongeren waarbij het aantal

voortijdig schoolverlaters wordt

teruggedrongen.

b. Het op orde zijn van de besturing en

de bedrijfsvoering van alle

instellingen.

c. Beroepsonderwijs dat competitief is

met het algemeen vormend

onderwijs.

Het actieplan omvat veel voornemens

die leiden tot aanpassingen van wet- en

regelgeving, OCW heeft hier de

volgende planning voor opgesteld.

Hieronder gaan wij in op de

verschillende pakketen en bijbehorende

maatregelen.

Pakket 1: Leeftijdsgrens 30 jaar

voor bekostigd mbo

Het kabinet heeft in het regeerakkoord

aangekondigd om een leeftijdsgrens van

30 jaar voor de bekostiging te

introduceren. Deze maatregel heeft

voor veel instellingen grote

consequenties, doordat zij de afgelopen

jaren door thema’s als ‘voortijdig
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Pakket Ministerraad Tweede kamer Beoogde

Inwerkingtreding

1 Leeftijdsgrens 30 jaar voor bekostigd mbo Mei 2011 September 2011 1 augustus 2012

2 Bekostiging, verkorten opleidingen, drempelloze instroom September 2011 Januari 2012 1 januari 2013

3 Kwaliteitsborging September 2012 Januari 2013 1 januari 2014

4 Kwalificatiestructuur en aanbod opleidingen Mei 2013 September 2013 1 augustus 2014

5 Centraliseren vavo Mei 2013 September 2013 1 augustus 2014



schoolverlaten’ en ‘een leven lang leren’

juist maatregelen hebben genomen om

de onderwijsparticipatie van deze

doelgroep te vergroten. Bij invoering

van deze bekostigingleeftijdsgrens loopt

de onderwijsinstelling inputfinanciering

mis, waar later het mislopen van

outputfinanciering nog bovenop komt.

Begin maart 2011 is bekend geworden

dat de in het regeerakkoord

voorgenomen 30-plusmaatregel in de

initieel uitgewerkte vorm, wordt

ingetrokken. Er blijft naar verwachting

wel een bezuiniging over. Eind april

debatteert de Tweede Kamer over het

Actieplan en wordt meer duidelijkheid

verwacht over hoe de afgeslankte

regeling er uit zal zien.

Pakket 2: Bekostiging, verkorten

opleidingen en drempelloze

instroom

Dit pakket regelt maatregelen op het

gebied van: intensiveren van de

onderwijstijd, verkorten van de

opleidingsduur, beëindiging van de

drempelloze instroom en positionering

van het mbo-1 als entreeopleiding.

Intensiveren en verkorten opleidingen

a. Urennorm van het eerste leerjaar

BOL wordt verhoogd naar minimaal

1.000 klokuren, waarvan tenminste

750 begeleide onderwijsuren door

de instelling. Het betreft hier nog

een voorstel dat door de Tweede

Kamer moet worden behandeld. De

beoogde inwerkingtreding is 1

januari 2013;

b. Voor de overige leerjaren BOL zal

een urennorm gelden van minimaal

850 klokuren, waarvan gemiddeld

minimaal 600 begeleide

onderwijsuren en gemiddeld

minimaal 250 klokuren

beroepspraktijkvorming;

c. Nominale opleidingsduur mbo

niveau 4 wordt verkort van vier naar

drie jaar;

d. De weging van deelnemers in de

bekostiging hangt af van de lengte

van hun inschrijving. Deelnemers

die voor het eerst ingeschreven zijn

zullen zwaarder meewegen dan

deelnemers die al een jaar

ingeschreven zijn.

Vereenvoudiging BVE stelsel

a. Nieuwe positionering van mbo

niveau 1. De nieuwe naam voor

niveau 1 wordt ‘de entreeopleiding’,

doordat dit het enige niveau is waar

drempelloze instroom straks nog

mogelijk is;

b. Beëindiging van de drempelloze

instroom voor mbo niveau 2;

c. Invoering van een bindend

studieadvies voor deelnemers vanaf

18 jaar.

Pakket 3: Kwaliteitsborging

Dit pakket regelt de wettelijke

maatregelen voor het versterken van de

raden van toezicht, wettelijke

verankering van de klachtenprocedure

en het inkorten van sanctietrajecten. Dit

betreft maatregelen zoals:

a. De invoering van indicatoren voor

de kwaliteit van de besturing en

bedrijfsvoering. OCW denkt dit te

kunnen meten aan de hand van:

tevredenheid van deelnemers,

medewerkers en het bedrijfsleven.

Vanaf 2012 wordt om het jaar de

tevredenheid van deelnemers

respectievelijk medewerkers

onderzocht. Eenmaal in de drie jaar

wordt de tevredenheid van het

bedrijfsleven grondig onderzocht.

De resultaten worden vermeld als

apart onderdeel van de jaarlijkse

benchmark van de MBO Raad;

b. Invoering vanaf 2012 van de

prestatiebox. In de prestatiebox

worden middelen voor bestaande

regelingen geheel of gedeeltelijk

samengevoegd. Zo zal de stagebox

bijvoorbeeld verdwijnen.

Instellingen krijgen een bijdrage uit

deze prestatiebox op basis van de

realisatie van prestaties. Met de

individuele instellingen zullen

afspraken worden gemaakt over

bijvoorbeeld het voortijdig

schoolverlaten en de tevredenheid

van het bedrijfsleven;

c. De evaluatie van de branchecode

‘Goed Bestuur in de bve-sector’. De

resultaten van dit onderzoek zullen

worden betrokken in bijvoorbeeld

het wetsvoorstel betreffende de

versterking van de positie van de

raden van toezicht;

d. De invoering van proportioneel

toezicht. De inspectie gaat het

toezicht op slecht presterende

instellingen intensiveren en het

toezicht op instellingen die het goed

doen verminderen;

e. De oprichting van een landelijk

meldpunt voor kleinschalige

opleidingen. De oprichting komt

voort vanuit het beleid om (nog)

geen ondergrens te stellen aan het

minimum aantal deelnemers per

opleiding.

Pakket 4: Kwalificatiestructuur en

aanbod opleidingen

Dit pakket regelt de vereenvoudiging

van de kwalificatiestructuur en een

doelmatig aanbod aan opleidingen. De

maatregelen die hierbij horen zijn:

a. Het voor een periode van drie jaar

vastleggen van de

kwalificatiestructuur. De nieuwe

COGO kwalificatiestructuur kent

627 verschillende diploma’s en hier

zullen in de komende drie jaar, in

principe, geen wijzigingen op

worden aangebracht;

b. Het vereenvoudigen van de

kwalificatiestructuur met ingang

van schooljaar 2014-2015;

c. Het onderhouden, ontwikkelen en

de vereenvoudiging van het

kwalificatiestructuur wordt

geplaatst onder de regie en

verantwoordelijkheid van de

Stichting beroepsonderwijs

bedrijfsleven;

d. Het aanbieden van onderwijs op het

niveau van opleidingsdomeinen met

ingang van schooljaar 2012-2013. In

een opleidingsdomein worden

onderdelen van opleidingen die

inhoudelijk verwant zijn

samengebundeld, zodat deelnemers

later een studiekeuze kunnen

maken. Dit moet tevens bijdragen

aan het verminderen van het aantal

vsv’ers;
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e. Doelmatiger aanbod van

opleidingen op regionaal niveau. In

een aantal pilotregio’s zal dit proces

ondersteund gaan worden door een

gezaghebbend persoon

(onderwijsautoriteit).

Pakket 5: Centralisatie VAVO

In het Actieplan is aangekondigd dat de

positie en financiering van het VAVO

wordt gecentraliseerd en weer onder

het Rijk gaat vallen. De middelen

maken nu nog deel uit van het

educatiebudget, maar worden daar dus

uitgehaald. Tevens zal ook een

leeftijdsgrens van 30 jaar voor het

VAVO worden ingevoerd.

Zoals uit voorgaande blijkt staan er heel

wat veranderingen op stapel voor het

mbo! Door bijvoorbeeld de

tevredenheid van het bedrijfsleven als

prestatieafspraak mee te nemen,

beoogd het kabinet de

onderwijsinstellingen een impuls te

geven om de aansluiting van onderwijs

op het bedrijfsleven te verbeteren en de

samenwerking met het bedrijfsleven te

intensiveren. De dynamiek tussen

overheid, instellingen en het

bedrijfsleven en overige stakeholders

zal alleen maar verder toenemen. Het

anticiperen op vorenstaande thema’s en

maatregelen zijn de komende jaren

bepalend voor het succes van een

instelling. Zowel vanuit onderwijsoptiek

als financieel perspectief dienen

instellingen strategische keuzes te

maken.

3.3. Competentiegericht
onderwijs
Door de toenmalige staatssecretaris van

OCW is begin 2010 besloten om de

invoering van competentiegericht

onderwijs in het MBO uit te stellen tot

augustus 2011. Met dit uitstel hebben

alle instellingen nog een jaar extra de

tijd gekregen om van de invoering van

de onderwijsvernieuwing een succes te

maken.

Bij competentiegericht onderwijs wordt

uitgegaan van de vaardigheden

(competenties), die een deelnemer

heeft en met de aanwezige kennis en

vaardigheden nieuwe competenties te

ontwikkelen en te verbeteren. Ook dient

het nieuwe onderwijs zich meer op de

praktijk te richten, mede om zo de

aansluiting tussen onderwijs en

bedrijfsleven te verbeteren.

De onderwijsvernieuwing maakt ook de

invoering van een nieuw diplomamodel

noodzakelijk. In 2008 vroeg OCW de

MBO Raad om hiervoor met een

voorstel te komen. De Raad stelt per

schooljaar een diplomanotitie op en

biedt die door de staatssecretaris van

OCW wordt ontvangen. In de laatste

notitie wordt beschreven waar

diploma’s van competentiegerichte

opleidingen aan moeten voldoen.

Daarnaast is OCW bijvoorbeeld

geadviseerd om naast de uitstroom en

de kwalificatie, ook het

opleidingsdomein op het diploma te

vermelden.

De invoering van een nieuw

diplomamodel per 1 augustus 2011 is

door de verantwoordelijke

staatssecretaris gekoppeld aan de

verplichtstelling van het gebruik van

waardepapier op diezelfde datum. Of

daarbij zal worden aangesloten bij de

regeling die van kracht is voor het

gebruik van waardepapier voor

diploma’s in het voortgezet onderwijs, is

nog niet bekend.

Een wetsvoorstel tot wijziging van de

Wet Educatie Beroepsonderwijs dient

nog door de Tweede Kamer in

behandeling te worden genomen.

3.4. Onderwijstijd en
onderwijskwaliteit
Onderwijstijd blijft een ‘hot topic’. In

2010 verscheen het rapport Evaluatie

850-urennorm mbo. De betreffende

onderzoekscommissie concludeerde dat

de urennorm geschikt is als

minimumnorm om zo vast te stellen dat

een instelling de inspanning levert die

de bekostiging rechtvaardigt. Maar er

wordt niet mee bepaald of er ook

voldoende kwalitatief begeleide leertijd

onder verantwoordelijkheid van een

docent wordt geboden. Overigens geldt

bij uitbesteding van het onderwijs dat

de uitbestedende onderwijsinstelling

verantwoordelijk blijft voor alle

wettelijke verplichtingen rond

bijvoorbeeld de kwaliteit, de positie van

de deelnemer en de doelmatigheid.

Eén van de aanbevelingen is om kritisch

te kijken naar de verhouding van

beroepspraktijkvorming BPV (stage,

lage inspanning onderwijsinstelling) en

de norm van 850 uur. Inmiddels is

bekend geworden dat 1e jaar BOL

opleidingen te maken krijgen met een

minimale onderwijstijd van 1000 uur.

Daarnaast worden de opleidingen op

mbo niveau 4 ingekort tot maximaal 3

jaar in plaats van 4.

Voor de BBL-opleidingen heeft de

discussie over de verhouding BPV en

300-urennorm al plaatsgevonden. OCW

heeft zich voorgenomen om in nieuwe

wetgeving uit te gaan van 240 uur

instellingstijd exclusief BPV (stage).

Instellingstijd is gedefinieerd als dat

deel van het theoretische onderwijs,

praktijkonderwijs en praktijk-

begeleiding dat door het personeel van

de instelling wordt uitgevoerd.

Vooruitlopend op de wettelijke

verandering is door de leden van de

MBO Raad een branchecode BBL-uren

afgesloten. Het mbo heeft zichzelf de

verplichting opgelegd om de wettelijke

urennorm van 300 uur, thans met

minimaal 120 uur instellingstijd in te

vullen. In het Actieplan mbo ‘Focus op

Vakmanschap 2011-2015’ zijn ook

wijzigingen aangekondigd op het

gebied van de urennorm BOL (zie

paragraaf 3.4): die moet ingaan per

1 januari 2013.

Naast een aanscherping van de (inhoud

van de) onderwijstijd, zijn in het

Actieplan mbo ‘Focus op Vakmanschap

2011-2015’ ook andere maatregelen

benoemd om het mbo een

kwaliteitsimpuls te geven. Wij noemen

daarbij Betere examens,
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Professionaliseren docenten en

Samenwerking vmbo, mbo en hbo.

Betere examens en examenkwaliteit

a. Het beleid doorlopende leerlijn

Nederlandse taal en rekenen voort

te zetten;

b. Engels een verplicht vak te maken

bij de mbo niveau 4 opleiding;

c. Het gefaseerd invoeren van centrale

examens voor Nederlandse taal,

rekenen en Engels;

d. Invoering van een landelijk

kwaliteitskeurmerk voor examens

betreffende beroepsgerichte vakken.

Professionaliseren docenten

a. Voortzetting van het actieplan

‘LeerKracht van Nederland’;

b. Wetsvoorstel Versterking positie

leraren;

c. Actieplan professionalisering en

prestatiebeloning (voorzien in

eerste helft van 2011).

Samenwerking vmbo, mbo en hbo

a. Het Vakcollege krijgt een financiële

impuls gericht op versterking van de

samenwerking met het mbo;

b. De VM2-regeling wordt verlengd

voor de huidige deelnemende

instellingen. Een landelijk wettelijk

kader is voorzien per 1 augustus

2012;

c. In het studiejaar 2011-2012 worden

wederom pilots gestart voor het

associate degree;

d. Vanaf 2012 wordt een bedrag van

€5 miljoen beschikbaar gesteld voor

pilots op het gebied van lezen en

schrijven.

3.5. Bestuurbaarheid en
beloning
Negatieve signalen en media-aandacht

omtrent de kwaliteit en de organisatie

van het mbo waren voor staatsecretaris

van OCW voldoende aanleiding de

commissie ‘Onderwijs en Besturing BVE’

te laten onderzoeken hoe het is gesteld

met de bestuurbaarheid van de sector.

De commissie presenteerde haar

bevindingen eind 2010.

De commissie concludeert dat de

BVE-sector een zeer complexe sector is

en dat dit tot uitdrukking komt in de

besturing van de instellingen. Over het

algemeen, zo stelt de commissie, blijkt

de basiskwaliteit, de onderwijskwaliteit

en/of de examenkwaliteit aan te veel

instellingen onvoldoende. Daarom is

een kwaliteitsverbetering noodzakelijk

om het imago van de gehele sector te

verbeteren en er voor te zorgen dat

deelnemers voldoende kwalitatief

opgeleid worden. Deze verbetering

dient te starten bij een vereenvoudiging

van de besturing van de instelling. Naar

de mening van de commissie benutten

bestuurders nog onvoldoende de

mogelijkheden om de neuzen van de

organisatie een kant op te krijgen en de

organisatie zich te laten concentreren

op het onderwijs.

De bestuurbaarheid van een instelling

hangt zoals gezegd ook af van de

complexiteit van een organisatie. In het

advies voor een sectorbrede

beloningsregeling wordt gebruik

gemaakt van de functiezwaarte. De

hoogte van de beloning van de

bestuurder dient volgens dit advies

gebaseerd te zijn op de zwaarte van zijn

functie, die wederom verband houdt

met de zwaarte van de mbo-instelling.

De functiezwaarte wordt uitgedrukt in

zogenaamde mbo-punten. De optelsom

van de mbo-punten is de maat voor de

functiezwaarte en het aantal punten is

gebaseerd op drie differentiërende

factoren:

a. totale omzet van mbo-instelling;

b. aandeel omzet uit rijksbijdrage;

c. aandeel deelnemers tot en met

mbo-niveau 2.

Het aantal behaalde mbo punten leidt

tot toewijzing aan een salarisgroep. Er

zijn zes salarisgroepen. De sectorbrede

beloningsregeling is niet vrijblijvend. Zij

heeft de status van een code die in

principe toegepast wordt, tenzij er

goede redenen zijn om ervan af te

wijken (‘pas toe of leg uit’). De naleving

van deze regeling dient in het

jaardocument van de instelling te

worden toegelicht.

3.6. Toekomst Educatie &
Inburgering
Instellingen die naast beroepsonderwijs

ook educatietrajecten aanbieden en

actief zijn op de markt van inburgering

zijn in de Miljoenennota 2011

geconfronteerd met bezuinigingen.

Bezuinigingen op het

inburgeringbudget lopen van €100

miljoen voor 2011 op tot €333 miljoen

in 2014, de gemeentes worden

daarnaast vanaf 2011 met €35 miljoen

gekort op het educatiebudget. Deze

bezuinigingen op de gemeentelijke

budgetten zullen hun uitwerking

hebben op de BVE instellingen, de

omvang hiervan is afhankelijk van de

aard van de afgesloten contracten.

Mede als gevolg van deze

(markt)ontwikkelingen ontstaan er

vanuit diverse bve-instellingen thans

zogenaamde PPS-constructies.
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4. Primair en voortgezet onderwijs

4.1. Bezuinigingen op
passend onderwijs
In het regeerakkoord zijn diverse

financiële maatregelen voorzien die

direct gevolgen hebben voor het

onderwijs. Specifiek voor de PO sector

gaat het om €350 miljoen aan

ombuigingen. De belangrijkste

bezuiniging betreft het passend

onderwijs. Daar staat tegenover dat er

intensiveringen in het PO en VO

gepland zijn ter grootte van €150

miljoen bedoelt voor onder meer

schakelklassen, taal- en rekenen,

uitbreiding doelgroepen VVE. Voor

professionalisering onderwijspersoneel

is voor PO, VO en MBO samen €150

miljoen beschikbaar, en voor uniforme

toetsing in deze sectoren €80 miljoen.

Het was de bedoeling dat de

verantwoordelijkheid voor een passend

onderwijszorgaanbod (Passend

onderwijs) voor leerlingen die extra

ondersteuning nodig hebben vanaf

2011 bij de schoolbesturen zou liggen.

De geplande wetgeving rondom

Passend onderwijs stuitte echter op veel

verzet. In een gezamenlijke brief aan de

Vaste Kamercommissie Onderwijs

wezen de VO-raad, PO-Raad,

WEC-Raad, MBO Raad en AOC-Raad op

aandachtspunten voor de verdere

ontwikkeling van Passend onderwijs. Zij

eisten een inhoudelijke discussie en een

wetsvoorstel dat het ‘wat’ regelt en niet

het ‘hoe’. Naar aanleiding van deze

kritiek, alsmede de zorgen die de Vaste

Kamercommissie Onderwijs en de

Onderwijsraad uitten, heeft voormalig

staatssecretaris Dijksma, na overleg met

de sectorraden, besloten het proces

Passend onderwijs te heroverwegen.

Nadat het kabinet in februari 2010 was

gevallen, besloot de Tweede Kamer de

besluitvorming rondom Passend

onderwijs controversieel te verklaren.

De besluitvorming door de Tweede

Kamer inzake Passend onderwijs werd

daarmee doorgeschoven naar het

nieuwe kabinet dat medio oktober 2010

aantrad.

De inzet van Passend onderwijs is de

verbetering van de kwaliteit en de

organisatie van het onderwijs aan

leerlingen die extra zorgondersteuning

nodig hebben. Naast activiteiten gericht

op kwaliteitsverbetering, gaat het om

het verbinden van de bestaande

zorgstructuren in regionale netwerken

en het vereenvoudigen van de

regelgeving en de bekostiging. Er dient

dan een sluitend geheel van regionale

netwerken te zijn met een loket in elke

regio, waardoor de wachtlijsten korter

zullen worden. Passend onderwijs is een

‘proces van onderop’. Scholen en ouders

in de regio bepalen zelf wat in hun

situatie goed werkt, zodat elk kind het

onderwijs kan krijgen dat het best bij

hem of haar past.

De sectorraden hebben het initiatief

genomen het referentiekader voor

Passend onderwijs uit te werken en

hebben medio 2010, na overleg met

leden en inhoudelijk deskundigen, een

referentiekader ontwikkeld. In

november 2010 hebben zij met de

nieuwe minister van Onderwijs Van

Bijsterveldt gesproken over het nieuwe

regeerakkoord. Dat gesprek ging

hoofdzakelijk over de voorgenomen

bezuinigingen van het nieuwe kabinet.

In de plannen van het kabinet wordt

met ingang van 2013 structureel €300

miljoen bezuinigd op Passend

onderwijs. Deze plannen stuitten op

veel verzet vanuit het onderwijsveld. Uit

een recent onderzoek van de Evaluatie-

en adviescommissie passend onderwijs

blijkt dan ook een groeiende zorg en

frustratie bij onderwijsinstellingen over

de invoering van het Passend onderwijs.

Inmiddels lijkt de minister de

bezuinigingen op passend onderwijs

definitief door te willen voeren.

4.2. Vermogenspositie
(Commissie Don)
Naar aanleiding van het rapport van de

Commissie-Don heeft de VO-raad de

adviescommissie Financiële sturing

VO-instellingen gevraagd een aantal

vragen te beantwoorden die

voortkomen uit het rapport van de

Commissie Don. De adviescommissie

heeft in april 2010 haar rapport

uitgebracht. De belangrijkste punten uit

dit rapport zijn:

a. hanteer in plaats van alleen de

kapitalisatiefactor een bredere set

kengetallen om de financiële positie

van onderwijsinstellingen te

beoordelen en doe eerst een aantal

jaren ervaring op met deze

kengetallen;

b. hanteer en toekomstgericht model

van financieel sturen op besteedbaar

en benodigd vermogen, beschikbare

budgetten en liquiditeit door te

werken met een stappenplan

waarvan belangrijke elementen zijn:

strategische beleidsdoelstellingen,

een meerjarenperspectief en een

goede risicoanalyse;

c. de beschikbare bestedingsruimte

vanuit het beschikbare kapitaal en

de toekomstige verwachtingen is op

macroniveau bij benadering tussen

de 250 en 500 miljoen, de feitelijke

bestedingsruimte per instelling moet

op microniveau worden bepaald;

d. financiering met vreemd vermogen

zou tot de mogelijkheden moeten

kunnen behoren, maar

terughoudendheid is geboden door

de daarmee gepaard gaande risico’s,

de overheid kan hier wel een

bespoedigende rol in spelen door

garantiebepalingen en toetreding

tot schatkistbankieren te

versoepelen;

e. de door de Commissie-Don

voorgestelde signaleringsgrenzen

zijn te laag;

f. versterk het horizontale toezicht en

zorg voor adequaat, maar

proportioneel verticaal toezicht, een

verdergaande rol van de Inspectie

waar het gaat om het beoordelen

van het financieel management van

een instelling vindt de

adviescommissie niet wenselijk;

g. de financiële functie dient verder

geprofessionaliseerd te worden door

een goede invulling en inrichting

van de functie;

deskundigheidsbevordering op

verschillende niveaus binnen de
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organisaties en het ontwikkelen en

hanteren van goede methoden en

technieken voor financieel

management;

h. het ministerie van OCW dient

belemmeringen weg te nemen zoals

de late helderheid over de

rijksbijdrage, de vele geoormerkte

subsidies, mogelijkheden tot

aantrekken vreemd vermogen,

regelgeving rondom huisvesting en

het gebrek aan goede benchmark

gegevens.

Een recent onderzoek van Regioplan en

E&Y naar de effecten van de invoering

van de lumpsumbekostiging in het

primair onderwijs gaf aan dat het nog te

vroeg is om een kwaliteitsverbetering

van het onderwijs waar te nemen, maar

onderschreef wel dat er sprake is van

onvoldoende financiële kennis en

vaardigheden van besturen en

schoolleiders.

De Inspectie van het Onderwijs is

gestart met een onderzoek naar de

financiële positie bij besturen in het

primair, voortgezet en speciaal

onderwijs. Het onderzoek loopt tot de

zomer van 2012 en vindt plaats onder

ongeveer vierhonderd besturen. De

besturen die onderzocht worden,

hebben een zeer hoge kapitalisatie-

factor of een hoge kapitalisatiefactor

gecombineerd met een of meer zwakke

of zeer zwakke scholen. Het doel van

het onderzoek is het verkrijgen van

inzicht in de mate waarin besturen

financiële middelen beschikbaar

hebben, die ingezet kunnen worden in

het onderwijs. Indien dit het geval is, zal

de inspectie besturen aansporen deze

middelen alsnog te besteden aan het

onderwijs.

Alle besturen in het voortgezet

onderwijs ontvingen in februari 2011

een brief met hun financiële

kengetallen. De besturen in het primair

en speciaal onderwijs ontvangen deze

brief later in het voorjaar. De

instellingen krijgen vervolgens via

internet een vragenlijst voorgelegd,

waarin zij verschillende

bestuursspecifieke factoren kunnen

vermelden. Hierbij wordt rekening

gehouden bij de uiteindelijke

berekening van de middelen die een

bestuur beschikbaar heeft en die nog

niet zijn ingezet in het onderwijs.

Voordat de vragenlijst worden

voorgelegd, krijgen de besturen een

uitnodiging voor een

informatiebijeenkomst over het

onderzoek. Voor besturen in het

voortgezet onderwijs staan deze

informatiebijeenkomsten gepland voor

maart 2011. Besturen in het primair en

speciaal onderwijs volgen later. De

inspectie maakt van het onderzoek een

rapportage per bestuur en een

totaalrapportage.

De kapitalisatiefactor is een kengetal

om te signaleren of besturen misschien

een deel van hun middelen niet of

inefficiënt benutten voor de vervulling

van hun taken. De Commissie

Vermogensbeheer

Onderwijsinstellingen heeft in haar

rapport signaleringsgrenzen

aangegeven voor de kapitalisatiefactor.

Besturen met een kapitalisatiefactor

boven deze signaleringsgrenzen hebben

volgens de commissie mogelijk teveel

middelen ter beschikking. Of

daadwerkelijk sprake is van een teveel

aan middelen zou mede afhankelijk

kunnen zijn van bestuursspecifieke

factoren. De kapitalisatiefactor wordt

berekend door de boekwaarde van de

gebouwen en terreinen in mindering te

brengen op het totaal kapitaal en dit

bedrag vervolgens te delen door de

totale baten inclusief de rentebaten.

4.3. Governance code en
scheiding bestuur en
toezicht
Goed onderwijsbestuur (governance) is

een belangrijk thema voor de

onderwijssector. Naarmate de

instellingen autonomer worden, neemt

de verantwoordingsplicht toe. Lag de

verantwoordingslijn vroeger vooral

tussen het ministerie en de instellingen

(verticaal), tegenwoordig wordt de

verantwoording aan de

maatschappelijke omgeving

(horizontaal) belangrijker. Bovendien is

het van groot belang dat de

verantwoordelijkheden binnen de

instellingen zelf duidelijk zijn geregeld.

Voor de onderwijssectoren primair en

voortgezet onderwijs geldt met ingang

van 1 augustus 2010 de Wet Goed

onderwijs, goed bestuur. In deze wet

worden op de sector toegesneden

maatregelen voorgeschreven voor een

aantal basisprincipes van goed bestuur

zoals de scheiding van de functies

bestuur en intern toezicht, integer en

doelmatig bestuur en ruimte voor

interne zeggenschap van docenten en

de verantwoording aan

belanghebbenden in en rond de school

(de zogenaamde horizontale

verantwoording).

In elke sector kan een code voor goed

bestuur dienen als handreiking voor de

schoolbesturen bij het uitoefenen van

de zorgplichten. Als besturen hun

zorgplichten niet of onvoldoende

nakomen, geeft de wet de minister van

OCW de bevoegdheid hiertegen op te

treden. De minister heeft daartoe de

beschikking over een in zwaarte

oplopend instrumentarium. Zo kan de

minister een aanwijzing geven aan een

bestuur of - in het uiterste geval - de

overheidsbekostiging van een school

beëindigen.

Onderdeel van de wet is dat iedere

rechtspersoon die met publieke gelden

scholen in het primair en/of voortgezet

onderwijs in stand houdt, het interne

toezicht op het bestuur goed regelt.

Daarbij is nadrukkelijke aandacht voor

de functiescheiding tussen intern

toezicht en het bestuur. De

organisatievorm is daarbij vrij. Het is

daarmee niet verplicht een

afzonderlijke Raad van Toezicht in te

stellen. Zo kan ook een deel van het

bestuur statutair worden belast met het

intern toezicht. Denk bijvoorbeeld aan

het algemeen bestuur dat toezicht
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houdt op het dagelijks bestuur. De

functiescheiding is een wettelijk vereiste

waaraan alle schoolbesturen uiterlijk

1 augustus 2011 moeten voldoen.

Voor de uitvoering van de ‘Wet Goed

onderwijs, goed bestuur’ hebben de

leden van de PO-Raad tijdens hun

vergadering in januari 2010 de Code

Goed Bestuur Primair Onderwijs

vastgesteld. Belangrijke

aandachtspunten van deze code zijn:

a. leden van de PO-Raad leven de code

na of lichten aan belanghebbenden

en de PO-Raad toe op welke

onderdelen en waarom niet is

voldaan (artikel 3);

b. er dient een scheiding te worden

aangebracht tussen de functies van

bestuur en intern toezicht. De wijze

waarop dit wordt vormgegeven ligt

vast in de statuten en reglementen

van het bevoegd gezag (artikel 5);

c. de organisatie heeft als opdrachten:

behalen van maximaal rendement

uit ieder kind met behulp van het

best mogelijke onderwijs, behalen

adequate leerdoelen, optimale

ontwikkeling van leerlingen,

optimale ontwikkeling van

burgerschap bij leerlingen,

leerlingen bewust maken van het

belang van (een leven lang) leren,

goed werkgeverschap (artikel 7);

d. het bestuur en intern toezicht

richten de organisatie dusdanig in

dat de opdrachten uit artikel 7

effectief en efficiënt bereikt worden

(artikel 8);

e. het bestuur en intern toezicht

dragen zorg voor een beleid dat

voorziet in een dialoog met

belanghebbenden op alle relevante

niveaus van de organisatie, betrekt

hen in de beleidscyclus en

informeert hen en ziet toe op

aandacht voor de horizontale

dialoog (artikel 11);

f. in het jaarverslag wordt uitleg

gegeven over de interne

verantwoording, horizontale

dialoog, de naleving van de

toegepaste governance code en over

welke resultaten zowel op

organisatie- als schoolniveau zijn

behaald ten aanzien van gestelde

doelen en leerresultaten (artikel

12);

g. het schoolbestuur zorgt voor een

actueel strategisch beleidsplan met

heldere doelen naar o.a. kwalitatief

goed onderwijs en leerresultaten

voor kinderen, waarvan de

resultaten regelmatig worden

geëvalueerd binnen een

gestructureerde

planning-en-controlcyclus, waaraan

risicomanagement is gekoppeld

(artikel 15);

h. de Raad van Toezicht stelt vast dan

wel keurt goed: de begroting, het

jaarverslag en het strategisch beleid.

Tevens benoemt de Raad van

Toezicht de accountant en vervult

zij het werkgeverschap voor de

bestuurders op basis van een door

de PO-Raad vast te stellen

beloningsleidraad (artikel 20);

i. door de leden van de Raad van

Toezicht worden openbare profielen

opgesteld en de leden zijn gebonden

aan van tevoren vastgestelde

zittingstermijnen (artikel 23).

De VO-raad heeft twee jaar na invoering

van de governance code in het

voortgezet onderwijs onderzocht in

hoeverre de code wordt nageleefd. Een

grote meerderheid van de besturen

blijkt de code op alle onderdelen te

hebben ingevoerd. Bij 17% van de

onderzochte besturen was nog geen

sprake van een toezichthoudende

functie. Bijna 90% van de onderzochte

besturen heeft een risicoprofiel

opgesteld en iedereen voert het beleid

uit volgens een

planning-en-controlcyclus of heeft deze

in ontwikkeling. Ook handelen alle

besturen conform de code als het gaat

om de horizontale verantwoording en

het geven van openheid over het beleid.

De monitoringscommissie die het

onderzoek heeft begeleid tekent daarbij

aan dat het actief betrekken van externe

belanghebbenden nog wel punt van

aandacht is.

4.4. Functiemix
De ‘functiemix’ wordt in algemene zin in

de inleiding van de capita selecta

beschreven. Voor het primair en

voortgezet geldt het volgende.

Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn scholen

volop bezig om deze versterking van de

functiemix voor te bereiden. In het

voortgezet onderwijs in de Randstad

zijn al flinke resultaten zichtbaar. Het

aandeel leraren in de laagste

salarisschaal LB is op deze scholen,

zoals beoogd, gedaald. Het aandeel

leraren in LC is gestegen: van 19

procent naar 28 procent in anderhalf

jaar tijd. Dat is een goede aanzet naar

het behalen van de tussendoelstellingen

van eind 2011. De bekendheid met de

functiemix is bij personeel en

schoolleiding verder toegenomen. De

overgrote meerderheid van de scholen

had in het voorjaar van 2010 al concrete

invoeringsplannen. De gesprekken op

scholen tussen schoolleiding,

medezeggenschapsraden en leraren

over de versterking van de functiemix

hebben meer vertrouwen geschapen in

de criteria op grond waarvan leraren

worden gepromoveerd.

Wanneer er sprake is van een groot

verschil tussen de huidige situatie en de

gestelde doelstellingen, betekent dit dat

er relatief veel geïnvesteerd moet

worden om te kunnen voldoen aan de

gemaakte afspraken. Daarnaast is er

enige flexibiliteit ingeruimd waardoor

een relatief geringe stijging in de

LC-schalen gecompenseerd kan worden

met een hoge stijging in de LB schalen.

Met een gelijkwaardige uitwisseling

staat 1% minder in schaal LC gelijk aan

3% meer in schaal LB.

De PO-Raad heeft in 2010 zowel een

handleiding, brochure als een

rekenmodel beschikbaar gesteld ter

ondersteuning bij de invoering van de

functiemix en het doorrekenen van de

financiële effecten daarvan. Er gaan

stemmen op dat het behalen van een

beoogd niveau van 46% LB-functies
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binnen vier jaar na invoering van de

functiemix te ambitieus is.

Voortgezet onderwijs

De uitwerking van de functiemix hangt

sterk af van de individuele school en

schoolsoort. Zo spelen factoren mee als

de ligging van de instelling binnen of

buiten de Randstad en de in het

convenant afgesproken

groeipercentages. Afgesproken is dat

alle instellingen de functiemix dienen

toe te passen, ook die instellingen die

meer dan gemiddeld LC- en LD-functies

hebben, in tegenstelling tot de situatie

in het primair onderwijs.

De VO-raad heeft, net als de PO-Raad,

verschillende brochures opgesteld ter

ondersteuning bij de invoering van de

functiemix.

4.5. Huisvesting
Schoolbesturen in het primair en

voortgezet onderwijs en de gemeenten

delen vaak niet alleen de

verantwoordelijkheid voor de

schoolgebouwen. De gemeenten zijn

economisch eigenaar van de

schoolgebouwen, de schoolbesturen

zijn juridisch eigenaar. In het primair

onderwijs zijn zij verantwoordelijk voor

het onderhoud dat in de

lumpsumbekostiging van het Ministerie

van OCW vergoed wordt. In het

voortgezet onderwijs zijn zij sinds

1 januari 2005 verantwoordelijk voor

zowel groot als klein regulier

onderhoud aan de buiten- en

binnenzijde van de gebouwen.

In het kader van de groeiende

autonomie van schoolbesturen ligt het

in de lijn der verwachting dat op termijn

de onderwijsinstellingen naast het

juridisch eigendom van de gebouwen

ook het economisch eigendom

verkrijgen. In enkele gemeenten is men

daartoe reeds overgegaan. Daarbij

komen verschillende

uitwerkingsvormen voor. Het

kernwoord bij onderwijshuisvesting is

‘doordecentralisatie’. Eerst werden de

taken, verantwoordelijkheden en

financiering voor onderwijshuisvesting

gedecentraliseerd van de overheid naar

de gemeenten. Vervolgens wordt het

onderhoud, en naar verwachting dus

ook op termijn het economisch

eigendom, van de schoolgebouwen

verder gedecentraliseerd naar de

schoolbesturen.

Als gevolg van deze doordecentralisatie

van het onderhoud en het economisch

eigendom van de schoolgebouwen,

worden schoolbesturen geconfronteerd

met nieuwe risico’s en andersoortige

vraagstukken. Wat is de status van het

onderhoud ten tijde van de

doordecentralisatie? Op welke wijze

vindt de financiële afrekening met de

gemeente plaats bij en na de

doordecentralisatie? Hoe worden de

gebouwen gefinancierd als het

economisch eigendom wordt

overgedragen, welke renterisico’s

brengt dit met zich mee en hoe

veranderen daarmee de kengetallen van

de onderwijsinstelling? Dit zijn enkele

voorbeelden van relevante vragen in dit

kader.

Het ministerie van OCW heeft

aangekondigd dat het ministerie van

Binnenlandse Zaken nader onderzoek

gaat doen naar de uitgaven van

gemeenten inzake

onderwijshuisvesting. Uit het Periodiek

Onderhoudsrapport 2010 blijkt

namelijk dat de feitelijke uitgaven

achterblijven bij het budget dat

daarvoor op basis van de

verdeelformule beschikbaar is in het

educatiebudget van de gemeenten. De

onderschrijding zou circa €300 miljoen

bedragen. De resultaten van het

onderzoek waren voor na het

zomerreces van 2010 aangekondigd,

maar zijn tot heden niet gepubliceerd.

Het ministerie van OCW wil samen met

de Vereniging Nederlandse Gemeenten

en de vertegenwoordigers van de

besturenorganisaties in het primair en

voortgezet onderwijs, starten met een

verkenning naar de mogelijkheden om

te komen tot afspraken die eventuele

nadelen van de gescheiden geldstromen

kunnen wegnemen, zodat duurzame en

energiezuinige schoolgebouwen

gerealiseerd kunnen worden.

De Inspectie van het Onderwijs heeft

onderzoek gedaan naar de uitgaven

schoolbesturen aan huisvesting. Het

onderzoek bevestigt dat een deel van de

scholen rijksbekostiging uitgeeft aan

huisvesting omdat de gemeente in de

betreffende huisvestingsbehoefte niet

voorziet. Dit is wettelijk niet toegestaan

en ook ongewenst omdat dit ten koste

gaat van het geld dat bestemd is voor

het bieden van kwalitatief goed

onderwijs. De motieven van

schoolbesturen om te investeren in

huisvesting zijn tweeledig: a) het

bestuur wil meer dan de gemeente biedt

en b) het bestuur heeft een

huisvestingsbehoefte waarin de

gemeente niet voorziet. Een deel van de

huisvestingsvoorzieningen waar

scholen rijksbekostiging aan besteden,

betreft huisvesting van schoolbesturen

en investeringen om de energie- of

onderhoudskosten te verlagen. In

overleg met het ministerie van

Binnenlandse Zaken, de VNG en de

PO-Raad wordt gekeken of deze

voorzieningen wel of geen redelijke

huisvestingsbehoeften zijn. Als dat wel

het geval blijkt, zal in overleg met de

betrokkenen een voorstel tot aanpassing

van de bekostigingssystematiek worden

ontwikkeld. In zijn reactie stelde

minister Rouvoet dat het ‘genuanceerd

sanctiebeleid’ voorlopig wordt

gehandhaafd. Een definitieve beslissing

daarover stelt hij afhankelijk van de

uitkomsten van een aantal lopende

onderzoeken. De laatste berichten

hierover dateren van april 2010.

De VO-raad en de Vereniging

Nederlandse Gemeenten (VNG)

moedigen gemeenten en scholen aan

om de mogelijkheden van

doordecentralisatie te verkennen. De

VNG en de VO-raad ontwikkelden

daartoe in 2010 een Activeringsscenario

Doordecentralisatie om het gesprek

tussen gemeenten en schoolbesturen op

gang te brengen.
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Het Activeringsscenario bevat een

leidraad met vragen die aan de orde

moeten komen en een rekenmodel.

De PO-Raad heeft in maart 2010 het

rapport ‘Een fris alternatief voor de

huisvesting van kinderen’ gepubliceerd.

De PO-Raad wil dat de financiering voor

schoolgebouwen verbetert. De kern van

het voorgestelde alternatief wordt

gevormd door het op leerlingenniveau

bundelen van de geldstromen voor

personeel, bedrijfsvoering en

huisvesting van het onderwijs. De

scholen moeten het bedrag rechtstreeks

ontvangen en zorgen voor een goede

leeromgeving en goed onderwijs voor

alle leerlingen in goede afstemming met

de ouders.

De PO-Raad is samen met VNG, Aedes

en MO groep W&MD gestart met de

voorbereiding van een Agenda

Maatschappelijk Vastgoed 2011, samen

met hun achterban en met de partners

van Bouwstenen voor Sociaal. De

voorbereiding richt zich op zes kansrijke

onderwerpen die meerdere sectoren

raken; structuurschets voorzieningen,

scholen op de schop, vastgoed- en

beheerconcepten, bewonersbeheer,

maatschappelijk rendement en

spelregels voor zakelijk verkeer. Doel

van de agenda is om dwars door de

sectoren en branches heen gezamenlijke

actiepunten te benoemen waarmee de

betrokkenen samen aan de slag kunnen.

4.6. Daling aantal
leerlingen
Het CPB berekende in 2009 dat de

komende tien jaar het aantal leerlingen

in het primair en voortgezet onderwijs

met 9% zal dalen. De daling blijkt ook

uit de bevolkingsprognose tot en met

2050 van het CBS. De bevolkingsgroep

van 0 tot 20 jaar zal de komende jaren

in omvang krimpen. Recent onderzoek

van ResearchNed in opdracht van SBO

geeft eenzelfde trend aan, waarbij de

daling in het primair onderwijs eerder

intreedt (7% in de periode 2010-2015).

Het leerlingenaantal in het voortgezet

onderwijs neemt in de periode

2010-2015 nog licht toe, daarna zet ook

daar de daling in. Een daling van het

leerlingenaantal betekent minder

inkomsten in de toekomst voor de

onderwijsinstellingen. Er zijn grote

verschillen inzake de prognoses van

leerlingenaantallen tussen regio’s in

Nederland. Naar verwachting zal de

daling in Limburg, Groningen en

Zeeuws-Vlaanderen het grootst zijn.

De voormalig staatssecretaris Van

Bijsterveldt verzekerde de Tweede

Kamer in een brief dat de generieke

bekostigings- en

instandhoudingssystematiek voldoende

rekening houdt met demografische

ontwikkelingen in het primair

onderwijs. Wel blijft de noodzaak om bij

extreme omstandigheden tijdig te

reageren. Dit is, zo schreef zij, primair

de taak van de onderwijsinstellingen en

de gemeenten. Inmiddels minister

diende Van Bijsterveld onlangs een

wetsvoorstel in waarmee zij scholen die

onder de absolute ondergrens van 23

leerlingen zakken, toch open kan

houden. Het voorstel is aangenomen

door de Tweede Kamer, maar wacht

nog op behandeling door de nieuwe

Eerste Kamer. Voorwaarden aan kleine

scholen onder de leerlingennorm om

open te mogen blijven zijn het

aanbieden van goede

onderwijskwaliteit en zicht te hebben

op toekomstige groei van het

leerlingenaantal.

De daling van de leerlingenaantallen is,

in aanvulling op de eventuele

bezuinigingsmaatregelen door de

overheid in de rijksbijdrage, een extra

reden voor onderwijsinstellingen een

gedegen meerjarenbegroting op te

stellen. Om de totale kwaliteit van het

onderwijs niet te hoeven aantasten,

leidt de ontwikkeling van de

leerlingenaantallen eveneens tot de

urgentie om de bedrijfsvoering zo

efficiënt mogelijk in te richten. Het

belang van strategisch personeelsbeleid

en mobiliteit van het personeel nemen

onder deze omstandigheden toe.

Een gezamenlijk initiatief van de

provincies Zeeland, Groningen en

Limburg heeft in september 2010 geleid

tot een rapport over knelpunten in de

wet- en regelgeving met betrekking tot

krimp in het primair en voortgezet

onderwijs. Het rapport dient voor deze

provincies als basis voor nader overleg

met het ministerie van OCW over de

knelpunten. Als knelpunten zijn

opgenomen in het rapport:
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� opheffingsnorm, kleine

scholentoeslag

� fusietoets

� vrijheid van onderwijs /

denominatie

� vmbo is dure onderwijsvorm

� t-1 bekostiging � t=0 bekostiging

� bereikbaarheid en leerlingenvervoer � verplicht 4 profielen op havo en vwo

� huisvesting via de gemeente � vaste voet per vestiging in

bekostiging



4.7. Onderwijstijd
De aanbevelingen van de Commissie

Onderwijstijd (onder voorzitterschap

van toenmalig Kamerlid Clemens

Cornielje) zijn vrijwel integraal door het

kabinet overgenomen. Het nieuwe

beleid kreeg in mei 2009 bovendien

ruim voldoende steun van de Vaste

Commissie OCW van de Tweede Kamer.

Dit betekent dat er een nieuwe definitie

van onderwijstijd komt. De nieuwe wet

gaat waarschijnlijk in per 1 augustus

2012. De basis van het wetsvoorstel is

dat scholen in de aanloop naar de

nieuwe wet toegroeien naar een model

waarin horizontale verantwoording

centraal staat. Daarvoor wordt

onderzocht hoe scholen invulling

(kunnen) geven aan het betrekken van

de belanghebbenden van de school bij

het vaststellen van de onderwijstijd.

De belangrijkste wijzigingen die in de

wet zijn aangebracht zijn:

a. er komt een nieuwe definitie van

onderwijstijd in het voortgezet

onderwijs, het moet onder

pedagogisch-didactische

verantwoordelijkheid van bekwaam

onderwijspersoneel worden

uitgevoerd, moet deel uitmaken van

het door de school geplande en voor

de leerlingen verplichte

onderwijsprogramma en moet door

een inspirerend en uitdagend

karakter bijdragen aan een zinvolle

invulling van de totale studielast van

leerlingen;

b. de norm wordt 1000 uur voor alle

leerjaren, behalve het examenjaar

(700 uur);

c. de zomervakantie voor leerlingen

gaat terug van zeven naar zes weken

en wordt aangevuld met vijf

roostervrije dagen, in te zetten in

overleg met de

medezeggenschapsraad;

d. de school bepaalt in overleg met de

belanghebbenden (ouders,

leerlingen, docenten) de invulling

van de onderwijstijd en legt

daarover primair aan de ouders

verantwoording af (horizontale

verantwoording);

e. de Inspectie van het Onderwijs

controleert de kwantitatieve

invulling op basis van de gegevens

die de school aanlevert op

groepsniveau.

4.8. Kwaliteit primair en
voortgezet onderwijs
Het kabinet heeft de ambitie om

Nederland te laten behoren tot de top

vijf van kenniseconomieën in de wereld.

Om dit te bereiken is een hoog kennis-

en vaardigheidsniveau in ons land van

groot belang. Op 7 december 2010

verscheen het PISA Rapport 2009, de

meest gerenommeerde internationale,

door de OESO opgestelde benchmark in

het Voortgezet Onderwijs. Uit dit

driejaarlijkse onderzoek blijkt dat

Nederland in de domeinen lezen,

science en wiskunde tot de subtop van

de wereld behoort, maar dat onze

relatieve positie verslechtert.

Het kabinet wil in 2011 een Actieplan

Beter Presteren starten naar aanleiding

van de resultaten uit het PISA

onderzoek. De Minister van OCW heeft

inzake dit plan een adviesaanvraag

ingediend bij de Onderwijsraad. Het

actieplan bevat in ieder geval de

volgende aandachtsgebieden:

a. concentratie op opbrengstgericht

werken (een onderzoek van de

Inspectie van het Onderwijs leidt tot

de conclusie dat opbrengstgericht

werken de rekenprestaties van

leerlingen vergroot);

b. meer nadruk op Nederlands, Engels,

wiskunde en science in het

basiscurriculum;

c. tussentijdse toets aan het eind van

de onderbouw in het voortgezet

onderwijs;

d. beperking complexiteit van het

onderwijsprogramma, bijvoorbeeld

terugbrengen van het aantal

profielen in de bovenbouw havo en

vwo van vier naar twee (alfa en

bèta);

e. meer aandacht voor excellent

presterende leerlingen.

De minister heeft gevraagd het advies in

ieder geval op hoofdlijnen in februari

2011 uit te brengen.

De versterkte focus op opbrengstgericht

werken blijkt ook uit de invoering van

de referentieniveaus voor rekenen en

taal in het primair en voortgezet

onderwijs die per 1 augustus 2010 van

kracht zijn. Tevens zal deze

ontwikkeling gevolgen hebben voor de

registratie van de leerlingengegevens.

In het regeerakkoord is aangekondigd

dat leerlingvolgsystemen verplicht

zullen worden gesteld.

Een positieve ontwikkeling ten aanzien

van de kwaliteit van het primair en

voortgezet onderwijs is dat het aantal

zeer zwakke scholen in 2010 aanzienlijk

is teruggebracht (minder dan de helft

van het aantal zeer zwakke scholen van

een jaar eerder) en nu ongeveer 1% is

van het totaal aantal scholen in deze

sectoren. Scholen doen hun uiterste

best zo snel mogelijk de

kwaliteitsproblemen op te lossen en dit

blijkt steeds vaker te lukken. Scholen

zijn veel sneller dan voorheen af van het

predicaat ‘zeer zwak’ en er komen

minder nieuwe zeer zwakke scholen bij.

De sectorraden hebben het bevorderen

van excellente onderwijsprestaties ook

nadrukkelijk opgenomen in hun

plannen voor de komende jaren. De

PO-Raad presenteerde eind mei 2010

een manifest ‘In tien jaar naar de top:

pleidooi voor een 10-jarenplan voor het

primair onderwijs’. Hierin bepleit de

raad een pact met de politiek om in 10

jaar de onderwijsresultaten van het

primair onderwijs aantoonbaar op een

hoger niveau te brengen. De VO-raad

presenteerde in 2010 haar plannen in

de VO-Investeringsagenda 2011-2015.

Voor een adequate uitvoering van de

investeringsagenda is volgens de

VO-raad de komende vijf jaar 1 miljard

extra nodig. De VO-raad stelt voor dat

de sector de helft zelf financiert en dat

de andere helft eenmalig door het

ministerie van OCW wordt

geïnvesteerd.
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4.9. Vensters voor
Verantwoording
De schoolbesturen hebben steeds meer

behoefte aan een eigen dataset. Met het

project Vensters voor Verantwoording

legt de VO-raad de regie van het

maatschappelijke debat over de

kwaliteit van het onderwijs bij de

scholen. Hiertoe heeft het project samen

met ruim 150 pilotscholen een

instrumentarium ontwikkeld waarmee

scholen kunnen laten zien hoe ze

presteren op twintig indicatoren.

Kort gezegd laten scholen via Vensters

voor Verantwoording zien hoe ze

presteren op de twintig belangrijkste

graadmeters van het onderwijs. Deze

vaste set gevalideerde indicatoren

vormt de eenduidige basis waarmee

scholen hun horizontale

verantwoording kunnen inrichten en

zich kunnen vergelijken met andere

scholen. Door daarnaast al bij de opzet

uit te gaan van verschillende ‘vensters’

(websites) kunnen scholen de

informatie voor verschillende

doelgroepen en op verschillende

niveaus ontsluiten. Informatie op

schoolniveau, analyses voor

management, sectorinformatie en

relevante benchmarks zijn allemaal

mogelijk binnen het project.

Inmiddels doet 75% van de scholen mee

aan het project Vensters voor

Verantwoording. Onder leiding van het

bestuur van de VO-raad wordt Vensters

voor Verantwoording in 2011 verder

ingericht.

4.10.Toenemend gebruik
van ict-toepassingen
Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat

inmiddels driekwart van de leraren

gebruik maakt van computers tijdens de

les en dat dit percentage jaarlijks groeit

met twee tot drie procent. Het is de

verwachting dat ict in toenemende mate

een integratie tot stand zal brengen van

het leren op school en buiten de school,

waardoor rijkere leercondities ontstaan

en het beroep van leraar verandert.

‘Onderwijs op maat’ en ‘zelfstandig

leren’ zijn beter mogelijk met de inzet

van ict.

TNO concludeert op grond van het

experiment Het leren van de Toekomst

van het SURFnet/Kennisnet Innovatie-

programma dat een goede inzet van

ict-toepassingen het onderwijs

efficiënter, effectiever en

aantrekkelijker maakt. De rol van de

leerkracht verandert bij een toenemend

gebruik van ict, naast primaire kennis-

bron wordt deze ook procesbegleider.

De afgelopen jaren hebben scholen voor

wat betreft ict met name geïnvesteerd in

digitale schoolborden en snelle

internetverbindingen. Geleidelijk aan

worden desktops vervangen door

laptops. Het is de verwachting dat het

aandeel van digitaal leermateriaal in de

komende drie jaar met 15 tot 20 procent

zal toenemen.

In opdracht van OCW realiseren

Kennisnet en de Open Universiteit

Wikiwijs om het gebruik en de

ontwikkeling van open leermiddelen in

het onderwijs te stimuleren én te

vergemakkelijken. Onder de naam

Wikiwijs wordt een geheel van digitale

collecties, webapplicaties en

functionaliteiten aangeboden op

internet. Wikiwijs is een publiek en

onafhankelijk platform voor en door

docenten waarbij docenten zelf

betrokken zijn bij de ontwikkeling en de

inhoud van het platform. Na de

proeffase ging op 1 september 2010 de

verbeterde versie van dit platform de

lucht in terwijl aan de verdere

ontwikkeling wordt gewerkt. Vanaf het

schooljaar 2010-2011 kan Wikiwijs als

bron van leermateriaal gebruikt

worden, van primair tot universitair

onderwijs
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5. Fiscaliteit

De fiscaliteit neemt voor onderwijs-

instellingen in belang toe. Oorzaken zijn

een voortdurende wijziging van de wet

en regelgeving, veel rechtspraak, een

toenemende marktoriëntatie van de

organisaties en een verhoogde

belangstelling van de Belastingdienst.

Wij constateren dat de fiscale risico’s de

afgelopen jaren fors zijn toegenomen en

dat deze risico’s bij controles steeds

vaker aan het licht komen. Dit kan grote

gevolgen hebben voor de betrokken

onderwijsinstelling.

Naar onze mening zou de aandacht van

onderwijsinstellingen niet alleen uit

moeten gaan naar het beheersen van de

risico’s, maar zeker ook naar het

benutten van de fiscale mogelijkheden.

Dit vraagt om een strategisch juiste

duiding van de fiscaliteit binnen uw

organisatie, een verhoogd fiscaal

bewustzijn van alle medewerkers

waarvan de werkzaamheden van

invloed zijn op de fiscale positie en

heldere richtlijnen voor de fiscale

processen en procedures. De

bovenstaande aandachtspunten kunnen

onderdeel zijn van het bouwen aan een

tax control framework en kunnen leiden

tot het toepassen van het zogenoemde

horizontaal toezicht. Voor de

Belastingdienst is horizontaal toezicht

inmiddels een speerpunt. De komende

jaren zullen naar verwachting steeds

meer onderwijsinstellingen te maken

krijgen met dit horizontaal toezicht.

De belangrijkste risico’s, mogelijkheden

en ontwikkelingen liggen in de

onderwijssector traditioneel op het

gebied van de btw en de loonheffingen.

In toenemende mate krijgt de sector te

maken met de schenk- en erfbelasting

en de vennootschapsbelasting.

Daarnaast zijn er nog tal van heffingen

waar onderwijsinstellingen mee te

maken hebben en die in bepaalde

gevallen voorzien in specifieke

vrijstellingen dan wel verminderingen.

Te denken valt daarbij aan de

energiebelasting en de onroerende-

zaakbelasting. In dit hoofdstuk geven

wij een korte toelichting op enkele

relevante ontwikkelingen.

5.1. Btw
Bij veel onderwijsinstellingen is nog

weinig aandacht voor de btw. Dit is

onterecht. Onderwijsinstellingen

hebben namelijk te maken met

ontwikkelingen in nieuwe activiteiten

en in wet- en regelgeving.

Nieuwe activiteiten

Onderwijsinstellingen verrichten - mede

gestimuleerd door overheidsbeleid -

meer en meer activiteiten die wat

verder weg staan van het wettelijk

geregelde onderwijs. Denk bijvoorbeeld

aan deelname aan samenwerkings-

verbanden met als doel een kosten-

besparing te realiseren op

ondersteunende diensten. Als daarvoor

niets is geregeld, komt als uitgangspunt

btw-heffing aan de orde. Door tijdig

goede afspraken te maken kan

btw-heffing echter veelal worden

beperkt of voorkomen.

De vraag die steeds bij iedere onderwijs-

instelling aan de orde komt is of en in

hoeverre activiteiten zijn aan te merken

als onderwijsprestaties. Bovendien zijn

niet alle onderwijsprestaties

automatisch vrijgesteld van btw.

Bepaalde nevenactiviteiten en

activiteiten die met het onderwijs van

onderwijsinstellingen samenhangen

kunnen tot btw-heffing leiden.

Btw-risico’s én -kansen doen zich bij

vrijwel iedere onderwijsinstelling in alle

vormen van onderwijs als er sprake is

van het ter beschikking stellen van

personeel (detachering) en andere

vormen van personele samenwerking.

Daarnaast moet gedacht worden aan de

mogelijkheden en risico’s bij het

bouwen en exploiteren van onroerend

goed, geldstromen van en naar

nevenstichtingen, subsidies en de steeds

strakkere regelgeving over kosten voor

gemene rekening.

Als uw onderwijsinstelling gedeeltelijk

btw-belaste activiteiten verricht (zoals

de verkoop van eten en drinken in de

kantine) is het interessant te

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn

voor het terugvragen van btw. Uit onze

ervaring blijkt dat onderwijsinstellingen

vaak nog niet optimaal gebruikmaken

van de mogelijkheid om btw te

verrekenen en bijvoorbeeld nog geen

rekening houden met de mogelijkheid

om btw op algemene kosten gedeeltelijk

terug te vragen.

Ontwikkelingen in wet- en

regelgeving

Ook de wet- en regelgeving voor

onderwijsinstellingen is in

ontwikkeling. Zo is per 1 juli 2010 het

keuzerecht vervallen om ‘beroeps-

opleidingen in ruime zin’ naar wens per

opleiding btw-vrijgesteld of btw-belast

aan te bieden. Vanaf 1 juli 2010 kunnen

niet-wettelijk geregelde beroeps-

opleidingen alleen vrijgesteld van btw

worden aangeboden door bekostigde

instellingen zoals genoemd in de bijlage

van de Wet op het hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek (WHW) of

bedoeld bij de Wet educatie en

beroepsonderwijs (WEB). Dat geldt ook

als deze beroepsopleidingen worden

verstrekt door instituten die zijn

opgenomen in het Centraal Register

Kort Beroepsonderwijs (RKBO). Het is

van belang om te inventariseren welke

gevolgen dit voor uw instelling heeft en

hoe u zo optimaal mogelijk kunt

inspelen op de nieuwe situatie. Wellicht

is het financieel voordelig een deel van

uw activiteiten af te splitsen en onder te

brengen in een afzonderlijke

rechtspersoon.

Ondertussen staat de jurisprudentie niet

stil. Bekend is de rechtelijke uitspraak

over het toepassen van de

btw-vrijstelling voor het uitlenen van

docenten tussen onderwijsinstellingen.

Rechters spreken zich ook steeds vaker

uit over de vraag of activiteiten zo nauw

met onderwijs samenhangen dat zij

kunnen delen in de btw-vrijstelling voor

onderwijs. Dit leidt regelmatig tot

verrassende juridische inzichten

waarmee een onderwijsinstelling

financieel voordeel kan behalen.



5.2. Loonbelasting/sociale
verzekeringen
Ieder jaar worden er veel wijzigingen

doorgevoerd op het gebied van de

loonheffingen. Ook per 1 januari 2011

zijn er weer diverse wijzigingen. Veruit

de belangrijkste nieuwe regeling is de

werkkostenregeling. Deze regeling zal

hierna kort nader worden toegelicht.

Een wijziging die eveneens behoorlijke

financiële consequenties kan hebben

maar dan in de kostensfeer, is de

verhoging van het eindheffingstarief

van 26% naar 52% bij een regeling voor

vervroegde uittreding. Deze strafheffing

is verschuldigd naast de reguliere

loonheffingen die moeten worden

ingehouden.

De verruiming van de afdracht-

vermindering onderwijs voor verhoging

van het opleidingsniveau van de

werknemer is per 1 januari 2011 komen

te vervallen. Een tijdelijke regeling die

wordt verlengd, is de kleinebanen-

regeling. Deze regeling bepaalt dat er

voor jongeren tot 23 jaar geen premies

voor de werknemersverzekeringen en

de inkomensafhankelijke bijdrage voor

de Zorgverzekeringswet hoeven te

worden ingehouden als het loon van

deze jongeren onder een bepaalde grens

blijft. De betreffende jongeren zijn

desondanks wel verzekerd.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een nieuwe

behandeling van vergoedingen en

verstrekkingen. Deze regeling is met

ingang van 1 januari 2011 in werking

getreden, zij het dat deze regeling eerst

vanaf 2014 een verplicht karakter heeft.

In de jaren 2011, 2012 en 2013 kan er

jaarlijks voor gekozen worden.

Inhoudelijk betekent de regeling dat

iedere inhoudingsplichtige, afhankelijk

van de totale loonsom, een budget krijgt

voor onbelaste vergoedingen en

verstrekkingen. Bij

budgetoverschrijding wordt het

meerdere belast tegen een eindheffing

van 80%. Bepaalde vergoedingen en

verstrekkingen vallen niet onder deze

eindheffing omdat zij als intermediaire

kosten of een gerichte vrijstelling

worden aangemerkt of een

nihilwaardering hebben.

Gezien de mogelijke financiële

voordelen van deze regeling, adviseren

wij - voor zover dit nog niet heeft

plaatsgevonden - om in 2011 een

inventarisatie te maken van de huidige

vergoedingen en verstrekkingen. Op

grond van deze inventarisatie kan

worden bepaald of het gunstig is om per

2012 over te stappen. Daarbij dient er

rekening mee te worden gehouden dat

de diverse kostencategorieën van de

werkkostenregeling een aanpassing van

de administratie vergen.

Daarnaast kan het zo zijn dat over

arbeidsvoorwaarden opnieuw

onderhandeld dient te worden waarbij

mogelijk een ondernemingsraad dient

te worden geraadpleegd. Door tijdig de

juiste keuze te maken worden kosten

beperkt en opbrengsten

geoptimaliseerd.

Overige aandachtspunten

In de praktijk constateren wij

regelmatig dat onderwijsinstellingen

onvoldoende op de hoogte blijken te

zijn van de mogelijke risico’s bij de

inhuur van arbeidskrachten. Afgezien

van het risico dat de Belastingdienst de

arbeidsrelatie met een freelancer of

andere derde, zoals een gastdocent, als

een dienstbetrekking aanmerkt, is er het

risico van een fiscale

aansprakelijkstelling. Risico’s die aan de

hand van relatief eenvoudige

maatregelen voorkomen of beperkt

kunnen worden.

Voor werkgevers is het mogelijk

geworden om eigenrisicodrager voor de
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Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk

Arbeidsgeschikten (WGA) te worden.

Als eigenrisicodrager betaalt de

werkgever niet langer de

gedifferentieerde premie WGA aan de

Belastingdienst. Hier staat tegenover

dat de werkgever gedurende tien jaar

zelf de arbeidsongeschiktheidsuitkering

aan zijn (ex-)werknemers betaalt. De

afgelopen jaren hebben

verzekeringsmaatschappijen voor dit

risico producten ontwikkeld. Nu de

werkgever met verzekerings-

maatschappijen ook afspraken kan

maken over bijvoorbeeld de bijkomende

re-integratie- en administratieve

verplichtingen is het zeker de moeite

waard om in 2011 te beoordelen of een

overstap gunstig kan zijn. Een

onafhankelijke adviseur die geen belang

heeft bij het al dan niet aangaan van een

verzekering, verdient de voorkeur.

5.3. Schenk- en erfbelasting
Sinds 1 januari 2008 moet een

instelling, die als ‘Algemeen Nut

Beogende Instelling’ (ANBI) wenst te

worden aangemerkt, een beschikking

van de Belastingdienst aanvragen.

Wanneer een instelling de

ANBI-beschikking verkrijgt, is zij

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De ANBI-status kan ook bij fusies en/of

reorganisaties alsmede voor andere

belastingmiddelen (zoals

overdrachtsbelasting en

vennootschapsbelasting) van belang

zijn.

De wettelijke criteria omtrent de

ANBI-beschikking zijn met ingang van

2010 aangescherpt. Op grond van de

nieuwe wet moeten de activiteiten van

ANBI’s vanaf 2010 voor ten minste 90%

op het algemeen belang zijn gericht,

zoals cultuur, zorg of ondersteuning van

hulpbehoevenden. Dit was voorheen

50%.

Daarnaast houdt de ANBI status in dat

de instelling geen winstoogmerk mag

hebben. Mede gelet op recente

rechtspraak is het van groot belang dit

expliciet te vermelden in de statuten.

Ook moet het liquidatieoverschot

statutair ten bate van een ANBI komen.

Het structureel maken van winst staat

de ANBI status niet in de weg indien

bijvoorbeeld een continuïteitsreserve

wordt opgebouwd.

Vervolgens wordt nog opgemerkt dat

commerciële activiteiten niet in de weg

hoeven te staan aan de ANBI status,

mits deze commerciële activiteiten

slechts bijkomstig van aard zijn en niet

het hoofddoel vormen.

Onze ervaring is dat de Belastingdienst

momenteel veel controles uitvoert

gericht op het voldoen aan de ANBI-

voorwaarden en dat ook

onderwijsinstellingen hierbij extra

aandacht van de dienst krijgen.

5.4. Ontwikkelingen in de
vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting blijft voor

gesubsidieerde onderwijsinstellingen

een relatief nieuw fenomeen. Het is

echter een onderwerp dat ook binnen

onderwijsinstellingen de aandacht

verdient. Dit geldt zowel voor reguliere

als commerciële onderwijsinstellingen.

Veel onderwijsinstellingen blijken

‘ongemerkt’ vennootschaps-

belastingplichtig te zijn en lopen

daarmee latente risico’s.

In toenemende mate oriënteren de

organisaties zich op een bepaalde vorm

van ondernemingsactiviteit waarbij zij

in staat zijn om resultaten te genereren.

Dit heeft in beginsel heffing van

vennootschapsbelasting tot gevolg.

In juli 2009 kondigde de staatssecretaris

van Financiën aan onderzoek te gaan

doen naar het ‘gelijke speelveld’ binnen

het onderwijs tussen overheidsbedrijven

en private onderwijsorganisaties. Dit

onderzoek spitst zich met name toe op

hogescholen en universiteiten. De

uitkomsten van dit onderzoek kunnen

dit jaar en komende jaren leiden tot

belangrijke wijzigingen in de

vennootschapsbelastingpositie van

onderwijsinstellingen.

Een andere ontwikkeling met mogelijke

gevolgen voor de vennootschaps-

belastingpositie van onderwijs-

instellingen is het verplichte

onderscheid binnen het vermogen

tussen publieke en private reserves.

Door dit onderscheid zichtbaar te

maken in de jaarrekening verwachten

wij dat discussies met de Belasting-

dienst over de vennootschaps-

belastingplicht worden gestimuleerd.

Om te voorkomen dat er belastingplicht

ontstaat, zijn er structuren ontwikkeld.

Ook is het bij onverhoopte belasting-

plicht denkbaar dat faciliteiten worden

ingeroepen die voorkomen dat

materieel belastingafdracht plaatsvindt.

Dergelijke afspraken worden in de

praktijk veelal schriftelijk vastgelegd

met de Belastingdienst.

5.5. Horizontaal toezicht
Steeds vaker worden belasting-

plichtigen benaderd door de

Belastingdienst met betrekking tot

horizontaal toezicht. De Belastingdienst

introduceerde het horizontaal toezicht

als een nieuwe manier waarop de fiscus

en de belastingplichtige met elkaar

omgaan. De basisgedachte is het streven

naar een effectievere en efficiëntere

werkwijze op basis van wederzijds

begrip, vertrouwen en transparantie.

Hierbij wordt de belastingcontrole

achteraf ingeruild voor afspraken met

de Belastingdienst over actuele

onderwerpen. Het grote voordeel van

horizontaal toezicht is dan ook dat de

belastingplichtige samen met de

Belastingdienst in de actualiteit gaat

werken en dat het fiscale verleden echt

tot het verleden behoort. Als

voorwaarde voor horizontaal toezicht

vereist de Belastingdienst een juiste

instelling en een zogenoemd Tax

Control Framework.
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