
Financiële deskundigheid is onmisbaar voor goed onderwijs. 
Tijdens deze leergang leren financieel verantwoordelijke strategi-
sche beleidskeuzes te vertalen in cijfers. Zij verwerven uitgebreide 
vaardigheid in het opstellen van de (meerjaren) exploitatiebegro-
ting en het inrichten van de interne budgettering. Aanvullend leren
zij de jaarrekening van een onderwijsinstelling lezen en analyseren. 
Veel aandacht is er daarbij voor het beoordelen en verbeteren van de 
financiële structuur. Op basis hiervan leren deelnemers een beoorde-
ling maken van de financiële positie van de onderwijsinstelling en krij-
gen zij inzicht in het aanwezige risicoprofiel.

Binnen deze leergang komen de volgende onderdelen aan bod:  
• Financieel beleid en beheer in het onderwijs
• Inrichting v/d financiële administratie en de kostenplaatsstructuur
• Rekeningschema en kostenverdeelstaat
• Planning en controlcyclus binnen de school
• Het interne budgetteringsproces
• De exploitatie - en investeringsbegroting
• Het verwerken van beleid en activiteiten in de begrotingscyclus
• Van eenjarig naar meerjarig perspectief (meerjarenbegroting)
• Financiële berichtgeving, analyse en bijsturing
• Bepalen van informatiebehoeften
• Het vervaardigen en gebruiken van financiële kengetallen
• De jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening)
• Inzicht in het schoolvermogen, reserves en voorzieningen
• Beoordelen en verbeteren van de financiële structuur en risico’s
• De administratieve organisatie en het handboek AO
• Vastleggen en beschrijven van administratieve procedures
• Het tot stand brengen van financieel bewustzijn in de organisatie

Doelgroep
Directieleden, managers, controllers, staffunctionarissen en (hoofd)
administrateurs die op managementniveau binnen de onderwijsinstel-
ling of - afdeling (PO, VO, BVE /HBO) verantwoordelijk zijn voor het 
financieel beleid en beheer. 

Financieel management 
in het onderwijs (6-daagse leergang)

Aanmelden 
Inschrijving voor de cursussen en trainingen is mogelijk via 

het digitale aanmeldingsformulier op www.schoolzakelijk.nl. 

Certificaat
Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben 

bijgewoond ontvangen een “Certificaat van deelname”. 

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van deze productflyer nog vragen, 

schroom dan niet contact met ons op te nemen. 

Bel 0252-340413 of kijk op www.schoolzakelijk.nl.

SchoolZakelijk Studiecentrum
Onder de naam Schoolzakelijk Studiecentrum verzorgt  

FiAC  bv  al meer dan 10 jaar cursussen en trainingen speciaal 

voor management en staffunctionarissen in het onderwijs.

Het aanbod omvat onder meer financieel- en personeels-

management, bedrijfsvoering en managementvaardigheden.

Schoolzakelijk Studiecentrum
Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout

Tel: 0252-340413 /  E-mail: info@schoolzakelijk.nl
www.schoolzakelijk.nl 

Inhoud:

WWW.SCHOOLZAKELIJK.NL

Scholen en de fiscus
speciaal voor het onderwijs

info@schoolzakelijk.nl  /  0252-340413

Voor iedereen die meer wil weten over:
• Belastingplicht voor onderwijsinstellingen
• Loonheffingen en omzetbelasting
• Actualiteiten en wijzigingen 

Studiedag Belastingen

Laat uw school niet verzuipen.....

.....in alle fiscale wet- en regelgeving



Tijdens de studiedag komen de volgende onderdelen aan bod:

Onderwijs en de fiscus; formele aspecten
• Regels rond aangifte en betaling
• De belastingcontrole, naheffingen en bezwaarprocedures
• Horizontaal toezicht

Loonheffingen
• De onderwijsinstelling als werkgever. Beleidsregels (fictieve)

dienstbetrekking en gezagsverhouding
• Loonbegrip
• Vrijgesteld loon
• Inhuren van gastdocenten
• VAR (verklaring arbeidsrelatie) is verdwenen; nieuw:

modelovereenkomsten (1 mei 2016)
• Vergoedingen aan stagiaires en vrijwilligers
• Tariefkwesties in de loonbelasting, waaronder

‘anoniementarief’, eindheffing en pseudo-eindheffing
• Hoofdzaken m.b.t. premieheffing

De werkkostenregeling
• Hoofdregels en gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en

forfaitaire waarderingen
• Gevolgen voor bestaande personeelsregelingen
• Kansen en risico’s

N.B.: Vooraf bestaat de mogelijkheid om uw eigen vragen /

 casuïstiek in te brengen.

Omzetbelasting
• Risico’s en kansen m.b.t. de BTW
• BTW-belaste en vrijgestelde prestaties: de onderwijsvrijstel-

ling, koepelvrijstelling en de vrijstelling voor fondswerving
• Het begrip onderwijsprestatie en nauw met het onderwijssa-

menhangende leveringen en diensten
• BTW-aspecten van veel voorkomende  nevenactiviteiten

(kantine-exploitatie, verkoop meubilair, fondswervende activi- 
teiten, boekenfonds, verhuur GSM-masten en leerling-kluis-
jes)

• Fiscale gevolgen van sponsoring (in geld en natura) van les-
materiaal, advertenties, schoolactiviteiten en materialen

• Schoolgebouwen en BTW (keuze van bouwheerschap,
nieuwbouw en verhuur van ruimten en gymzalen, verkoop)

• Ontvangen subsidies en BTW
• Ter beschikking stellen van onderwijspersoneel (detachering)

en de BTW
• Vormen van samenwerking tussen onderwijsorganisaties en

de gevolgen voor de BTW
• Fiscale eenheid BTW

Belastingplan
• Actualiteiten en wijzigingen

Programma

Scholen en de fiscus

In veel situaties is een onderwijsinstelling belastingplichtig. Zo kan 
een instelling BTW-plichtig zijn wanneer deze contract- of kantine-
activiteiten verricht of personeel detacheert. Daarnaast liggen er 
vanuit de werkgeversrol bijna altijd verplichtingen op het terrein van 
de loonheffingen. 

Om binnen een onderwijsinstelling alle zaken nog eens goed op 
een rij te zetten, wordt jaarlijks deze studiedag annex actualitei-
tencollege georganiseerd. Risico’s ten aanzien van belastingplicht 
voor scholen kunnen daardoor beter ingeschat worden. Ook leert u 
beter uw kansen te onderkennen.

Wordt u binnen uw school geconfronteerd met vragen als: 
• Welke nevenactiviteiten binnen onze school kunnen leiden tot

BTW-heffing?
• Wat zijn de fiscale gevolgen van verschillende arbeidsrechte-

lijke constructies, waaronder die van detachering?
• Moet ik loonheffingen inhouden en afdragen wanneer ik ge-

bruik maak van freelance docenten? En hoe zit dat met over-
blijfouders?

• Welke mogelijkheden biedt de nieuwe werkkostenregeling
voor mijn school?

• Hoe zit het nu toch met de iPhone en de iPad, of de fiets van
de werkgever?

• Wij zijn bezig met nieuwbouw. Welke fiscale aspecten spelen
hierbij een rol?

dan is deze studiedag zeker iets voor U. 

Tijdens deze studiedag staan de loonheffingen en de BTW, voor 
zover relevant voor onderwijsinstellingen, centraal. Daarbij ruim 
aandacht voor actualiteiten, zoals het Belastingplan, de sinds 
2015 verplichte werkkostenregeling, de vervanging van de VAR 
door modelovereenkomsten (1 mei 2016) en recente  beleids-
besluiten van de staatssecretaris van Financiën. Daaronder een 
belangrijk besluit uit augustus 2014 over de (praktische) werkings-
sfeer van de BTW-onderwijsvrijstelling. Tevens wordt stilgestaan 
bij formeelrechtelijke aspecten, zoals het (tijdig) doen van aangifte 
en betaling; het maken van bezwaar, en dergelijke. 

WWW.SCHOOLZAKELIJK.NL

Doelgroep
Directieleden financiën en beheer, controllers, (hoofd)admin-
istrateurs, medewerkers afdelingen onderwijs van gemeenten 
en administratiekantoren. Deelnemers krijgen een goed inzicht 
in de fiscale wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen die 
van belang zijn voor onderwijsinstellingen.

Bekijk de cursuspagina op de 
website voor meer informatie over 
de data, locatie en kosten.  

Studiedag belastingen speciaal voor het onderwijs

Uw docenten

Mr. J. de Haan (Hans, 1952) studeerde fiscaal recht in Leiden. Na 
voltooiing van zijn studie was hij achtereenvolgens werkzaam bij de 
Belastingdienst als inspecteur der directe belastingen (10 jaar), als 
bedrijfsfiscalist bij het toenmalige KPN (10 jaar) en als belastingadvi-
seur bij KPMG Meijburg & Co (ruim 11 jaar). Sedert augustus 2010 is 
hij zelfstandig belastingadviseur. Hij is specialist op het terrein van de 
loonheffingen en de inkomstenbelasting. Sinds 2005 is hij tevens do-
cent bij de capaciteitsgroep Fiscaal Recht van de Erasmus School of 
Law (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij spreekt veelvuldig op semi-
nars en publiceert regelmatig in fiscale vaktijdschriften.

Mr. G.J. Wennekes (Geert, 1952) studeerde fiscaal recht aan de 
Kathollieke Universiteit Brabant. In de periode 1974 tot en met maart 
1993 was hij werkzaam bij de Belastingdienst Gouda en ondermeer 
docent ten behoeve van de interne opleidingen voor belastingambte-
naren.  Vanaf april 1993 tot en met september 2012 was hij werkzaam 
als belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co waar hij zich bezig hield 
op het gebied van fusies, uitvoeren van due diligence onderzoeken en 
quick scans en advisering op het gebied van de omzetbelasting ten 
behoeve van de profit en non-profit sector. Sedert oktober 2012 is hij 
zelfstandig belastingadviseur met omzetbelasting als specialisatie. Hij 
publiceert regelmatig in fiscale vaktijdschriften en heeft zitting in de 
redactie van de Kluwer BTW-gids.

Docenten zijn autoriteiten op hun vakgebied en hebben ruime 
onderwijservaring!

Studiedag Belastingen

Mr. J.de Haan 

Mr. G.J. Wennekes

Voor deze cursus geldt: 
Elke 2de deelnemer van uw school  

ontvangt 40% korting op de cursusprijs! 

Beperk uw fiscale risico’s en kijk waar uw kansen liggen!


