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Programma:

• Financiële analyse 2.0
• Onderwijs in control
• Budgetteren van kwaliteit en de kwaliteit 

van budgetteren
• MARAPS en integratie in het onderwijs
• Investeren in het onderwijs
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Plaats in de organisatie:



Activiteiten binnen de financiële functie:
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Efficiency versus Effectiviteit:
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Rendement in het onderwijs:



Vijf dimensies van Waardecreatie

7

1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
3de dimensie: waardepropositie (subjectief/oorzaak)
4de dimensie: innovatiekracht
5de dimensie: bron (why van een organisatie)
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Grootste bedrijven…… 



Hoe om te gaan met Fractale Economie? 
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Normen voor financieel gezond:

- Weerstandsvermogen
- % Eigen Vermogen (+voorzieningen)/Totale Baten

- Solvabiliteit
- % Eigen Vermogen (+voorzieningen)/Balanstotaal

- Liquiditeit
- Vlottende Activa/Kort Vreemd Vermogen

- Rentabiliteit
- % Netto resultaat/Omzet

- Huisvestingsratio
- % Huisvestingslasten+ Afschrijvingen Vastgoed/Totale Lasten
Niet genoemd:

- Wendbaarheid
- Kapitalisatiefactor (Don)



De 7 mythen van meten

• meet het harde resultaten en de gewenste 
werkelijkheid wordt bereikt

• meten is voor bonentellers
• meten is te veel achteruitkijken
• meten creëert werkelijkheid
• meten beperkt creativiteit
• meten is onmenselijk
• hoe meer je meet hoe beter



Planningsoverzicht



Doelen van Budgetteren

• Intelligentiedoel
• Machtigingsdoel
• Taakstellingsdoel
• Sturingsdoel



Valkuilen

• een budget beantwoordt niet aan doel 1 
(begrotingsdoel)

• een budget beantwoordt niet aan doel 2 
(machtigingsdoel) 

• een budget beantwoordt niet aan doel 3 
(taakstellingsdoel)

• doel 4 (stuurmechanisme) wordt niet gehaald
• Het koeievlaai-model



Soorten budgetten:

• Vaste en variabele budgetten
• Directe en indirecte budgetten
• Functionele indeling
• Categorische indeling
• Investeringsbudgetten
• Activity based versus zero based



Afdelingsbudget:

• Vaststellen van de output
• Vertaling naar activiteiten
• Monetiseren van de uitkomsten
• Uitonderhandelen van SLA
• Afspraken maken over de facturering
• Koppeling met balanced scorecard



Voor de balanced scorecard:

Autorijden met als enige informatie…...

het zicht van de achteruitkijkspiegel !
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Dice en Slice

Jaar Kwartaal Maand
Drill Down / Up

Change display
… cijfers en grafieken

Drill Through
… terug naar de bron

Navigeren door uw informatie voor betere beslissingen!!

… wisselen van inzicht

…inzoomen en terug



De Balanced Scorecard:

Vanuit visie en strategie stel je de

optimale key performance-

indicators samen



Stap 1: visie en strategie

Stap 2: kritieke succesfactoren

Stap 3: K.P.I.�s





K.P.I.�s binnen vier perspectieven:

* financieel

* klant

* interne processen

* innovatie
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Voorbeeld Balanced Scorecard:







Een voorbeeld Education-Balanced 
Scorecard:

• 1 Visie: De beste opleider van Nederland
• 2 Kritieke succesfactoren:

• financiële slagkracht
• klanttevredenheid
• motivatie en flexibiliteit van personeel
• creatief en innovatief in onderwijs
• gefundeerd in de regio, netwerking
• kwalitatieve uitwisseling tussen klant, leverancier, 

wetenschap, concullega, ministerie

• 3 Vaststellen van de kpi�s



Financieel perspectief: slagkracht vertaalt
zich in: 

-flexibiliteit in de kosten/baten 
en 
-financiële ruimte in de financiering. 



Flexibiliteit in kosten/baten: hoe snel
is een personeelslid in staat om op een
verandering in de marktvraag in te 
spelen. Kpi�s zijn declarabiliteit, soort
activiteiten, verschillende klanten, dit
alles gerelateerd aan de kosten/baten



Solvabiliteit moet antwoord geven op
de vraag of er voldoende eigen vermogen
en voorzieningen in liquide vorm zijn om
klappen in de exploitatie op te vangen.
Kengetal: vrij vermogen versus totale 
kosten-niveau moet op 20% liggen. 





Liever in-efficiënt effectief…….

….dan efficiënt in-effectief !



Bedankt voor uw aandacht!


