
De cursus ‘Financieel administratief medewerk(st)er in het onderwijs’ 
is een 3-daagse cursus die uitgebreid ingaat op de financieel adminis-
tratieve werkzaamheden in een onderwijsinstelling. De cursus belicht 
de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee de medewerk(st)er op 
het financieel administratief terrein te maken kan krijgen.
Tijdens de cursus komen financiële onderwerpen als de exploitatie- 
en investeringsbegroting, de jaarrekening, de administratieve verwer-
king en managementrapportages aan de orde.
Medewerk(st)ers krijgen inzicht in richtlijnen op het gebied van 
financieel beheer en administratie, nemen kennis van administratieve 
procedures en verwerven vaardigheid in het opstellen van manage-
mentoverzichten.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
• Welke informatie levert de financieel administratief medewerker?
• Het maken en gebruiken gebruik van financiële overzichten
• Budgetbewaking, kwartaal- en jaarrapportages
• De cyclus rond planning en control in de schoolpraktijk
• Financieel begrippenkader: afschrijvingen, voorzieningen, reserves
• De exploitatie- en meerjarenbegroting
• Schoolorganisatie en administratieve organisatie
• Allocatiemodellen, budgettering en kostenplaatsen
• Verwerken boekhoudkundige bescheiden
• Interne administratieve procedures en richtlijnen

Buiten de feitelijke kennis wordt tevens aandacht besteed aan de
noodzakelijke vaardigheden om de vervaardigde rapportages te 
kunnen toelichten en aspecten die voor het goed uitoefenen van deze 
ondersteunende functie van belang zijn.

De cursus is bestemd voor functionarissen die binnen de onderwijsin-
stelling als financieel administratief medewerk(st)er of als beleidson-
dersteunende medewerk(st)er financiën werkzaam zijn.

Financieel administratief 
medewerker in het onderwijs

Aanmelden 
Inschrijving voor de cursussen en trainingen is mo-
gelijk 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 vra-
gen, 
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 cursus-
sen en trainingen speciaal voor manage-
ment en staffunctionarissen in het onderwijs.

Schoolzakelijk Studiecentrum
Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout

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

Inhoud:

www.schoolzakelijk.nlinfo@schoolzakelijk.nl  /  0252-340413

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

Jaarlijkse Studiedag 

Belastingen 

Laat uw school niet verzuipen.....

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

Datum, locatie en kosten:
zie onze website 

Scholen en de fiscus
speciaal voor het onderwijs



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
• Stand van zaken vervanging Wet DBA door nieuwe wetge-

ving voor werken met zzp-ers per 2021
• 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 vanuit het meest recenter

Belastingplan

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 nieuwe Belastingplan 2019, 
de sinds 2015 verplichte werkkostenregeling, de vervanging van de 
VAR door modelovereenkomsten (1 mei 2016) en diverse  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. 

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

Datum
zie onze website

Locatie 
De locatie is Utrecht. 

Kosten
Zie onze webstite

Studiedag over belastingen 

speciaal voor het onderwijs

Studiedag Belastingen

Mr. Geert Wennekes

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

ontvangt 25% korting op de cursusprijs! 

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

Kosten: zie onze website.

Nieuw: Financiën voor 
onderwijsmanagers

Een nieuwe, tweedaagse cursus over wat iedere manager binnen 
een onderwijsinstelling moet weten (en ook kunnen) als het gaat 
om financiële zaken. De cursus is bedoeld voor leidinggevenden 
binnen het onderwijs, zowel van onderwijsafdelingen als van 
ondersteu-nende diensten. Doel is als manager een steviger 
gesprekspartner te zijn voor hogere leidinggevenden en/of 
bestuurders.

Cursusdatums: zie onze website

Mr. Touria El Ouardi

Uw docenten

Mr. G.J. (Geert) Wennekes studeerde fiscaal recht aan de Katholie-
ke Universiteit Brabant. Hij begon zijn loopbaan bij Belastingdienst 
Gouda en was hier onder meer docent ten behoeve van de interne 
opleidingen voor belastingambtenaren. Daarna hield hij zich als be-
lastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co bezig met adviezen over 
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 omzet-
belasting als specialisatie. Hij publiceert regelmatig in fiscale vak-
tijdschriften en heeft zitting in de redactie van de Kluwer BTW-gids.

Mevr. Mr. Touria El Ouardi is als vaktechnisch specialist verbonden 
aan BDO. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van (inter-
nationale) inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale zekerheid. 
Hiernaast doceert Touria El Ouardi aan de Universiteit van Amster-
dam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Op regelmatige basis publiceert zij in de fiscale vakliteratuur waarin 
zij haar mening geeft op discussievraagstukken op het gebied van 
de (internationale) loonheffingen. Zij is momenteel bezig met haar 
promotieonderzoek op het gebied van werknemersparticipaties.




