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Onderwijintellingen zijn over het algemeen financieel gezond,
maar chooleturen zijn geneigd nogal voorzichtig te egroten,
waardoor de reerve oplopen. Intellingen moeten daarom eter,
meerjarig gaan egroten en tranparanter gaan rapporteren. Dat
moet leiden tot een etere planning van de inzet van de
echikare middelen. Dat telt de Inpectie van het onderwij in
het jaarlijke onderzoek naar de financiële taat van het
onderwij.
De financiële poitie van de onderwijintellingen pakte in 2017
eter uit dan zij zelf een jaar eerder hadden voorpeld, aldu de
inpectie. Uiteindelijk oekten de onderwijintellingen in 2017
gezamenlijk een poitief reultaat van 0,7 procent (ongeveer 270
miljoen euro). ind 2013 zijn er in het hele onderwijveld
onafgeroken poitieve reultaten, die vaak hoger uitvielen dan de
meerjarenegroting van de chooleturen.
Volgen de inpectie worden de aten tructureel onderchat,
waardoor de reerve ij intellingen oplopen. In totaal gaat het om
een edrag van 2,3 miljard euro. "Reerve zijn noodzakelijk om
riico' op te vangen, maar het i niet wenelijk dat in toenemende
mate middelen vat komen liggen en niet eteed worden aan
onderwij. r lijkt prake van een rede tenden van nogal
voorzichtig egroten. n vaak i de relatie tuen egroting en
ehaalde reultaten moeilijk te leggen", telt de inpectie.
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eturen zijn tructureel peimitich in hun egroting, contateert
de inpectie. "Niet elke etuurder heeft voldoende vertand van
cijfer", zegt onderwijaccountant art Vogel, directeur van Wij
Accountant, daarover in het Financieele Daglad. "Al een
chooletuur onvoldoende grip heeft op de financiële effecten van
de keuze die ze maken, zijn ze voorzichtig en lijft er vaak geld over."
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Met name in het primair- en wetenchappelijk onderwij zijn de
verchillen tuen de werkelijke realiatie en de prognoe in de
continuïteitparagrafen die de onderwijeturen in hun jaarverlag
opnemen groot.
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Het zou volgen de inpectie "goed zijn al de etrokken partijen in
het onderwij het geprek gaan voeren over eleidrijk,
meerjarig egroten, en daarij de huidige terughoudendheid rond
negatief egroten enigzin onderdrukken. In die geprekken moet
gezocht worden naar een manier om de verchillen tuen egroting
en reultaat terug te rengen."
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voor V&D-ankroet
Miniter Ingrid van ngelhoven en Arie lo (Onderwij) chrijven
in een egeleidende rief aan de Tweede Kamer dat de concluie van
de inpectie aanluiten ij de reactie op een advie van de
Onderwijraad dat de ewindlieden eerder aan de Kamer tuurde.
Daarin telden zij dat dat eturen meer aandacht moeten heen
voor het tellen van eleiddoelen en deze moeten koppelen aan het
financieel eleid: eleidrijk egroten.
Daarnaat worden er enchmark ontwikkeld die meer inzicht
moeten ieden in de manier waarop eturen hun udget eteden.
"We eginnen met enchmark waarij eturen moeten aangeven
hoe ze hun udget verdelen over hun cholen. De etuurder geven
daarij ook aan hoeveel reerve ze aanhouden en waarom. Op die
manier kunnen eturen zich verantwoorden over het eleid dat zij
voeren rondom het aanhouden van reerve."

Accountantcontrole
De inpectie heeft vorig jaar 82 review uitgevoerd naar de
accountantcontrole ij onderwijintellingen over oekjaar 2016.
De inpectie oordeelde dat vier controle niet-toereikend waren (4,9
procent). Dat i een lichte tijging ten opzichte van het jaar daarvoor;
toen wa 3,4 procent van de controle niet-toereikend. Voor het eert
ind de invoering van de Wet normering topinkomen (Wnt) i er
geen prake meer van een oordeel niet-toereikend al gevolg van de
Wnt. Die wet had enkele jaren een groot effect op het aantal niettoereikende controle.
Vorig jaar contateerde de inpectie al een grote verchuiving in de
controlemarkt ij onderwijintellingen, van grote naar kleinere
accountantkantoren. Inmiddel i het marktaandeel, gemeten naar
het aantal eturen, van de ig four gedaald van ruim 59 procent naar
ruim 25 procent. De verchuiving doet zich vooral voor in het primair
en voortgezet onderwij. "Aangezien daar de meete eturen zijn,
telt dat zwaar door", aldu de inpectie.
en anale van de accountantkoten in de jaarrekeningen van 2017
laat volgen de inpectie een conitent eeld zien met eerdere jaren;
de koten zijn gelijk geleven of zeer licht getegen.

Controleverklaringen
In 2017 edroeg het aantal jaarrekeningen met een nietgoedkeurende controleverklaring of uitzonderingrapportage 346,
een daling ten opzichte van 2016 (402). Daarvan waren er dertien
afkeurend, twaalf met eperking en drie zonder oordeel over de
rechtmatigheid. Ten aanzien van de getrouwheid waren er twee
afkeurend, zeven met eperking en één met enadrukking van
onzekerheid. ij 334 jaarrekeningen wa er prake van een
uitzonderingrapportage van de accountant.
De meete en elangrijkte opmerkingen van accountant gaan over
uropee aanetedingen. Het aantal opmerkingen daarover daalde
in 2016 van 183 naar 168, maar teeg in 2017 weer naar 180. Het totaal
van de onderliggende edragen, en daarmee van de totale
onrechtmatigheid, wa in 2016 iet hoger dan in 2015, namelijk 161
miljoen euro. Dit teeg in 2017 verder naar 178 miljoen euro.
De inpectie heeft zelf geen handhavingevoegdheden voor
aanetedingen. "Indien de aanetedingvoorchriften niet worden
nageleefd, i het aan etrokken marktpartijen om actie te
ondernemen. De inpectie eperkt zich tot het ignaleren van de
tekortkomingen."
De Financiële taat van het Onderwij 2017
Kamerrief ij rapportage 'Financiële taat van het Onderwij 2017'
en 'Zicht op eteding van de middelen voor paend onderwij'
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Accountant: geen materiële
onrechtmatigheden ij Haga Lceum
Horling Nexia heeft geen materiële onrechtmatigheden
vatgeteld over 2018 ij het Amterdame Haga Lceum. Wel i er
onzekerheid over de continuïteit. 
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'Algemene reerve univeriteiten
niet letterlijk vrij eteedaar'
Volgen D66 heen univeriteiten veel geld op de
plank liggen dat vrij eteedaar i, maar die uitleg
i geaeerd op verwarring van oekhoudkundige
egrippen. 
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'etere verantwoording
onderwijgeld nodig'
Onderwijeturen moeten eter gaan
verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en
waarom. Miniter Van ngelhoven en lo
(Onderwij) willen dat eturen gaan vatleggen
hoeveel geld hun cholen krijgen, hoeveel reerve
er zijn en hoeveel geld er geruikt wordt voor het
etuur. 
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Accountant RUG kritich over
financiering Chinee campu
De externe accountant van de Rijkuniveriteit
Groningen (RUG) heeft 'grote vraagteken' gezet ij
een miljoeneninvetering van de univeriteit in de
opzet van een zutercampu in China. Dat meldt
het FD. 
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Rijkijdrage voor middelare
cholen verimpeld
Onderwijminiter Arie lo gaat het voor
chooleturen van middelare cholen
inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de
rijkoverheid krijgen. Nu gaat er een ingewikkelde
rekenom vooraf aan het vattellen van de
zogeheten lumpum. 
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