
DE VERANTWOORDING  
VAN DE VERMOGENSPOSITIE  
IN HET JAARVERSLAG
VERSIE SWV



EEN NIEUWE TAAK

Het jaar 2020 ligt inmiddels achter ons. De komende maanden gaat u aan de slag 
met de verantwoording over dat jaar door het bestuursverslag te schrijven en de 
jaarrekening op te stellen. Eén van de veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren, 
is dat ieder onderwijsbestuur haar vermogenspositie moet toelichten en verantwoorden 
in het bestuursverslag. Dit volgt op de door het Ministerie van OCW en de Inspectie 
van het Onderwijs geïntroduceerde nieuwe signaleringswaarde mogelijk bovenmatig 
publiek vermogen (juni 2020). Van het onderwijsbestuur wordt dus niet meer alleen 
gevraagd de cijfers te presenteren, maar deze ook daadwerkelijk te verantwoorden en 
een inhoudelijke, bestuurlijke duiding te geven aan de cijfers. Hieronder geven we aan 
de hand van een kort stappenplan weer hoe u de vermogenspositie kunt toelichten en 
duiden in het jaarverslag 2020. 

Nieuw dit jaar1 is dus dat het jaarverslag een analyse moet bevatten van de 
vermogenspositie van het onderwijsbestuur. U heeft hierover in november 2020 ook een 
brief ontvangen, waarin onder meer wordt uitgelegd waaraan deze nadere verantwoording 
moet voldoen. U moet zich voortaan aan de hand van de signaleringswaarde 
verantwoorden over de hoogte van het eigen vermogen. Daarbij geldt het ‘pas toe of leg 
uit’ principe: alleen besturen waarbij de signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen 
wordt overstegen, hebben de expliciete verplichting een nadere toelichting te geven. 
Andere besturen mogen dit vanzelfsprekend ook doen. 

STAPPENPLAN 

1.  Bereken2 het normatief publiek eigen vermogen van het onderwijsbestuur op basis van 
jaarcijfers 2020. Voor samenwerkingsverbanden is de formule eenvoudiger dan voor 
schoolbesturen. Bij samenwerkingsverbanden wordt alleen rekening gehouden met 
een bufferfunctie van vermogen. Deze bedraagt 3,5% van de totale baten, met een 
minimumomvang van € 250.000,-. 

2.  Bepaal of het werkelijk publiek eigen vermogen hoger of lager is dan het 
normatief publiek eigen vermogen. Is het werkelijk eigen vermogen lager dan de 
signaleringswaarde, dan is er geen sprake van bovenmatig eigen vermogen. Is het 
werkelijk eigen vermogen hoger dan de signaleringswaarde, dan wordt het bestuur 
geacht dit te verantwoorden. Voor samenwerkingsverbanden geldt ook dat zij de 
komende maanden een concreet bestedingsplan moeten opstellen voor de snelle en 
doelmatige afbouw in 2021 en 2022 van de bovenmatige publieke reserves3. Dit 
volgt uit het op aangeven van minister Slob opgestelde ‘Sectorplan voor een snelle 
en doelmatige afbouw van de bovenmatige reserves van samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs, d.d. 27 januari 20214’. In het jaarverslag kan dit bestedingsplan 
worden samengevat.   

1  Zie Staatscourant 19 februari 2021: https://opmaat.sdu.nl/hulkStatic/SDU/OP/stcrt-2021-8976/sharp_/ANX/stcrt-
2021-8976.pdf#.

2  Op de website van de inspectie is een rekenhulp te vinden: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/
toezicht-op-financieel-beheer/toezicht-op-publiek-eigen-vermogen/rekenhulp-signaleringswaarde.

3 Om redenen van doelmatigheid eventueel nog een restant in 2023.
4 https://www.poraad.nl/system/files/themas/passend_onderwijs/sectorplan_afbouwen_bovenmatige_reserves.pdf.
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3.  In uitzonderingssituaties kan aan de orde zijn dat het samenwerkingsverband goede 
redenen heeft om vermogen aan te houden boven de signaleringswaarde, bijvoorbeeld 
een verhoogd risicoprofiel. Het is van belang dit goed toe te lichten (zie ook stap 5 en 
de tekst onder het kopje ‘uw bestuurlijke duiding’). 

4.  Duidt de vermogenspositie ook met behulp van de andere financiële kengetallen, zoals 
solvabiliteit 2 en weerstandsvermogen. Idealiter heeft het samenwerkingsverband ook 
een streefwaarde voor het (publiek) eigen vermogen. Deze streefwaarde kan lager liggen 
dan de signaleringswaarde, die geen norm is, maar een bovengrens.

5.  Gebruik de signaleringswaarde niet statisch, maar juist dynamisch. Relateer de 
vermogenspositie aan de toekomstplannen, zowel in geval van bovenmatig vermogen 
als in geval van geen bovenmatig vermogen (zie ook tekst onder ‘uw bestuurlijke 
duiding’). Doe dit bijvoorbeeld aan de hand van de continuïteitsparagraaf. 
Beschrijf de gevolgen van het bestedingsplan en de exploitatieresultaten voor de 
vermogenspositie van het samenwerkingsverband.

UW BESTUURLIJKE DUIDING
De stappen 3 en 5 vormen de kern van het verhaal dat u ten aanzien van uw 
vermogen aan alle stakeholders wilt vertellen. 
•  In geval van bovenmatig vermogen: hoe is het ontstaan? Kan of moet er een 

deel worden afgebouwd? Volgens welke planning gaat dat gebeuren? Hoe is die 
afbouw gekoppeld aan inhoudelijke beleidsplannen van de organisatie? Wat 
vindt u van de effecten van deze bestedingsplannen op de vermogenspositie en 
de resterende vermogenspositie (ook in relatie tot andere kengetallen)?

•  Ook zonder bovenmatig vermogen is het niet verplicht, maar wel van belang 
de vermogenspositie te verantwoorden en bestuurlijke duiding te geven. Hoe 
beoordeelt u de vermogenspositie? Welke plannen zijn er die effect hebben op 
deze vermogenspositie? Op welke termijn gaat dat gebeuren? Hoe beoordeelt u 
de effecten en de uiteindelijke vermogenspositie? 

COMMUNICEER 

U schrijft het bestuursverslag onder andere om uw interne en externe stakeholders 
te informeren. Afhankelijk van uw situatie, kan het wenselijk zijn om bepaalde 
interne en/of externe stakeholders proactief te informeren bij een eigen vermogen 
dat boven de signaleringsgrens ligt of juiste aan de lage kant is. Gesprekken over 
dit onderwerp verlopen vaak soepeler wanneer het bestuur eigen beweging aangeeft 
wat de stand van zaken is, hoe dat zo is gekomen en welke stappen kunnen worden 
verwacht. Een bijzonder bruikbaar instrument om stakeholders te informeren is 
samenwerkingsverbanden op de kaart, swvopdekaart.nl.
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MEER LEZEN OVER BETERE BELEIDSDOCUMENTEN?

Het jaarverslag is één van de documenten in de bestuurlijke en financiële planning- & 
controlcyclus. In 2020 verscheen bij het Steunpunt Passend Onderwijs de Handreiking 
voor het verbeteren van beleidsdocumenten PO/VO5, een handreiking voor het 
verbeteren van de kwaliteit van plannen, monitoring, rapportages en verantwoordingen in 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo.

Indien geen sprake 
van bovenmatig vermogen

Indien sprake van 
bovenmatig vermogen

STAP 1: 
Berekenen  

normatief 
publiek eigen 

vermogen

STAP 5: 
Van statisch naar 

dynamisch, in 
perspectief met 
ontwikkelingen

STAP 2:  
Werkelijk eigen 

vermogen versus 
signalerings - 

waarde

STAP 3:  
Toelichten 
bovenmatig 
vermogen

STAP 4: 
Koppeling met 

overig kengetallen 
en eventueel eigen 

streefwaarde

5  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/
handreiking-voor-het-verbeteren-van-de-kwaliteit-van-beleidsdocumenten/
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