
Docenten moeten meer betrokken worden bij de bedrijfsvoering

De financiële bedrijfsvoering is in de 
dagelijkse praktijk tamelijk dwingend en 
weinig flexibel in de ondersteuning van 
het primaire proces. De enige optie om les 
te geven is een groep leerlingen te 
vormen, daar een docent voor te zetten en 
aan de slag te gaan. Dat past niet bij de 
huidige generatie kinderen. “Een klas is 
op het eerste gezicht heel herkenbaar: 
kinderen zitten in een groep op dezelfde 
stoeltjes als ik vroeger. Maar ze weten 
meer dan ik toen ik hun leeftijd had en ze 
hebben veel meer van de wereld gezien. 
Ze leren ook anders. Je moet dus andere 
dingen doen om hen uit te dagen.”

Die uitdaging heeft rechtstreeks te maken 
met de financiële bedrijfsvoering, want 
om anders te kunnen werken is geld 
nodig. Als een docent cultuur en 
geschiedenis met zijn leerlingen naar een 
museum wil, moet er budget zijn om die 
kinderen te vervoeren. Hetzelfde geldt 
voor een docent die met de leerlingen naar 
een dierentuin wil. Maar doordat 
financieel management en het primaire 
proces van oudsher twee zuilen zijn die 
onafhankelijk van elkaar functioneren, is 
er op het niveau van de docent geen 
budget. Allerlei creatieve ideeën van de 
docenten blijven daardoor liggen. Het is 
aan de bedrijfsvoering om daar beter op in 
te spelen. Tegelijk mag van de 
leerkrachten worden verlangd dat ze meer 
gaan participeren in de bedrijfsvoering.

Keurslijf 
Leerkrachten zelf laten beslissen aan 
welke dingen ze geld willen uitgeven lijkt 
simpel. Maar in de praktijk is het een 
grote uitdaging, waarvoor aanpassingen op 
veel niveaus nodig zijn. Want het 
financiële systeem is zo ingewikkeld, dat 
de bedrijfsvoering er wel bij betrokken 
móet zijn. Desondanks is meer 
toenadering kansrijk, want een dialoog 
tussen de bedrijfsvoering en de docenten 
leidt onherroepelijk tot creativiteit, meer 
plezier in het werk en verlaging van de 
werkdruk. Dat blijkt uit gesprekken die Te 
Loo met leerkrachten over hoeveel een les 
kost en hoe dat bedrag is opgebouwd. Als 
docenten zich dat realiseren komen ze zelf 
met ideeën om geld te besparen. “Dan  
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wordt het leuk. Want dan gaan ze zelf 
proberen om die les wat goedkoper te 
maken. Dat moedig ik van harte aan. Ga 
experimenteren, combineer twee klassen 
een jaar lang voor één middag in de week. 
Je kunt vooraf afspreken wat je gaat doen 
met het geld wat overblijft en de 
vrijkomende docent krijgt bijvoorbeeld 
ruimte om zich te specialiseren in het 
ontwikkelen van materiaal.”

Het knellende keurslijf van lesgeven in 
groepen stamt uit de tijd van het 
declaratiestelsel. De invoering van de 
lumpsumbekostiging heeft daar maar 
weinig aan veranderd. Dat is niet zo raar, 
want scholen mogen nu zelf beslissen hoe 
ze hun geld besteden, maar er worden wel 
eisen gesteld aan zowel de groepsgrootte 
als aan het aantal lessen wat iemand moet 
hebben. Dan is de keuzevrijheid niet zo 
groot meer. Discussies van ouders en 
politieke partijen over kleinere groepen 
gaan nog steeds uit van het idee dat er 
maar één ding is: een groep. Te Loo denkt 
dat kleine groepen soms heel goed 
voldoen, maar er zijn ook momenten dat 
kinderen prima kunnen leren in een grote 
groep. Daar zijn mooie voorbeelden van. 
“Het Filmfestival Rotterdam heeft speciale 
dagen voor kinderen van basisscholen. 
Dan zitten er 600 kids in één zaal, hun 
wereld wordt door één iemand vergroot, 
en ze leren verschrikkelijk veel. De 
reguliere leerkrachten kunnen die tijd aan 
andere dingen besteden.”

De leergang 
In de leergang Financieel Management in 
het Onderwijs van het SchoolZakelijk 
Studiecentrum is veel aandacht voor de 
nieuwe faciliterende rol van de 
bedrijfsvoering. Naast controllers, 
financieel medewerkers en directeuren 
bedrijfsvoering nemen ook steeds meer 
directeuren, rectoren en teamleiders deel 
aan de leergang. Te Loo vindt dat leuk. 
“De vragen die elke sessie terugkomen 
zijn ‘hoe ga ik vanuit de bedrijfsvoering 
helpen om het onderwijs beter te maken?’ 
en ‘hoe snap ik die bedrijfsvoering, zodat 
ik daar vanuit het primair proces een 
betere gesprekspartner van kan worden?’.

Integratie van de bedrijfsvoering en het primair proces is voor scholen de grootste uitdaging voor de komende jaren. 
Want samenwerking bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Dat zegt Ronald te Loo, docent van de leergang Financieel 
Management in het Onderwijs. “Ik vind dat de docent een substantieel deel van het budget zelf moet kunnen invullen.”

Ronald te Loo,  docent Financieel Management

De combinatie van deelnemers zorgt voor 
een goede dynamiek, met discussies over 
de communicatie vanuit de bedrijfsvoering 
met leerkrachten, maar ook over anders 
inrichten van het onderwijsproces. “Het 
zijn leuke en uitdagende dagen, met 
discussies als ‘stel dat het 25% goedkoper 
moet, omdat we het geld ergens anders aan 
willen uitgeven?’ Daarmee werken we aan 
de houding van mensen om vanuit hun 
functie de juiste partner te zijn. En dat 
heeft resultaat. Ik weet van een heleboel 
voormalige cursisten dat ze echt met het 
materiaal aan de slag zijn gegaan.”

Ronald te Loo
Als bedrijfseconoom, associé bij 
Berenschot en medeoprichter van het 
bureau Organise To Learn is Ronald te Loo 
al twintig jaar bezig met het organiseren 
van de bedrijfsprocessen in scholen. 
Ronald is tevens kerndocent bij de 
leergang Financieel Management in het 
Onderwijs. 

Leergang 'Financieel management in het onderwijs'
(6-daagse leergang) 

Vergroot uw onderwijskwaliteit met goed financieel beleid!
Financiële deskundigheid is onmisbaar voor goed onderwijs.  Het onderwijs kan zakelijker met meer aandacht voor financiële bedrijfsvoering. Deze 6-daagse 
leergang ‘Financieel management in het onderwijs’ biedt financieel verantwoordelijken alle instrumenten om het financieel beleid en beheer binnen hun 
onderwijsinstelling te sturen en te beheersen. Deelnemers leren niet alleen welke (financiële) gegevens nodig zijn om strategische beleidskeuzes te kunnen 
maken, maar krijgen ook inzicht in de financiële gevolgen van deze keuzes. Deelnemers verwerven vaardigheid in het opstellen van een meerjaren 
exploitatiebegroting en leren de jaarrekening van een onderwijsinstelling te lezen en te analyseren. 

Op basis hiervan kunnen zij een beoordeling maken van de financiële positie van de onderwijsinstelling en krijgen zij inzicht in het aanwezige risicoprofiel. 
De uitgebreide leergang biedt u alle kennis die u nodig heeft. Aan het eind van deze leergang kunt u de belangrijkste vraagstukken en knelpunten op het 
terrein van financieel management onderscheiden en bent u in staat mogelijke oplossingen ten behoeve van deze vraagstukken binnen de eigen 
onderwijsinstelling te implementeren.

Tijdens de 6-daagse leergang komen daarbij de volgende onderwerpen aan de orde:

Financieel management in het onderwijs
•    Financieel beleid in relatie met strategisch management: vertaling van beleid in cijfers.
•    Koppeling van middelen aan doelen. 

De te stellen eisen aan een volwaardig financieel systeem
•    Stappen in de vormgeving van de financiële systematiek in een school/afdeling.
•    Het verwerken en zichtbaar maken van opbrengsten en kosten, opbouw rekeningschema, de kostenverdeelstaat, de budgettering en 
beheersing van de opbrengsten en kosten.
•    Planning en controlcyclus in de schoolpraktijk.

 De exploitatie - en investeringsbegroting
•    Opstellen van de exploitatiebegroting. Het verwerken van beleid en activiteiten in de begrotingscyclus.
•    Van eenjarig naar meerjarig perspectief (meerjarenbegroting).

Het lezen en analyseren van de jaarrekening
•    De balans en winst- en verliesrekening. De financiële uitgangssituatie van de school.
•    Inzicht in het schoolvermogen, reserves, voorzieningen.

Managementinformatie en financiële berichtgeving
•    Bepalen van de informatiebehoeften (huisvesting, personeel en/of faciliteiten).
•    Het vervaardigen en gebruiken van financiële en niet financiële kengetallen.
•    De frequentie en vormgeving van financiële overzichten, budgetoverzichten, rapportages en resultatenanalyses.

Financiële analyse en bijsturing
•    Het beoordelen en verbeteren van de financiële structuur. Welke financiële ruimte heeft de school? In hoeverre en op welke wijze zijn kosten 
beïnvloedbaar?
•    Welke financiële risico’s loopt de school? Het in beeld brengen en reageren op gesignaleerde risico’s.

De administratieve organisatie en het handboek AO
•    Taken en bevoegdheden financieel verantwoordelijken.
•    Functiescheiding binnen de (financiële) organisatie, primaire registraties en administratieve procedures, controletaken administratie.
•    Het vastleggen en beschrijven van administratieve procedures en interne richtlijnen in het handboek AO.
•    Het tot stand brengen van financieel bewustzijn in de (school)organisatie.

Doelgroep
Tot de doelgroep voor deze cursus behoren degenen (schoolleiders, directieleden, managers controllers en (hoofd)administrateurs) die binnen de 
onderwijsinstelling of afdeling op managementniveau verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid en beheer. Affiniteit met (financieel) beleid en 
beheer wordt aanwezig geacht.

Plaats en kosten
De trainingslocatie is NDC Den Hommel te Utrecht. De kosten per persoon bedragen € 2.375,-(inclusief cursusmateriaal en overige 
voorzieningen; vrij van BTW). 

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.fiac.nl of neem contact op 
met onze service desk 0252 -340413.




