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Voorwoord 

Het project Eerst Kiezen, dan delen levert een belangrijke bijdrage aan goed financieel management, 

bijvoorbeeld door een gericht trainingsaanbod te ontwikkelen en de uitwisseling van ervaringen en 

uitwerkingen tussen PO-instellingen te stimuleren. Dat laatste moet maken dat het wiel niet telkens 

opnieuw wordt uitgevonden en dat de weg naar een goed financieel management sneller en met 

meer succes wordt afgelegd. 

Ook de ontwikkeling en verspreiding van het instrument Risico’s in beeld maakt onderdeel uit van 

het project Eerst kiezen, dan delen. Dit instrument is bedoeld voorde directeur-bestuurder en/of 

algemeen directeuren helpt hen bij het beoordelen van de toereikendheid van het 

risicomanagement. Het instrument biedt de mogelijkheid om risico’s systematisch te inventariseren 

en vraagt naar de beheersing van die risico’s. Het gaat hierbij overigens om allerlei risico’s die de 

verwezenlijking van de doelstellingen van een organisatie kunnen bedreigen; de blik reikt dus veel 

verder dan het financiële alleen. 

De ruime blik maakt dat het instrument direct of indirect een bijdrage kan leveren aan het in control1 

zijn of het in control geraken. De code Goed Onderwijsbestuur en de richtlijn Jaarverslag Onderwijs 

bevatten een uitnodiging om als bestuurder werk te maken van beheersingssystemen en 

risicomanagement en daarover verslag uit te brengen in het jaarverslag. Het instrument zorgt in 

ieder geval voor een systematische reflectie op risico’s en beheersingsmaatregelen en dat 

vergemakkelijkt het doen van onderbouwde uitspraken door de directeur-bestuurders en/of 

algemene directie. Die onderbouwing draagt bij aan het afleggen van verantwoording aan 

bijvoorbeeld een raad van toezicht of andere belanghebbenden. 

Het instrument zorgt echter ook voor een verbinding tussen risicomanagement en de rol die het 

vermogen speelt bij dat risicomanagement. Het instrument stelt de gebruiker in staat om de 

omvang van financiële buffers te toetsen. Dit moet bijvoorbeeld voorkomen dat een instelling 

langdurig te veel vermogen aanhoudt en kansen misloopt om dat vermogen op een meer 

rechtstreekse wijze in te zetten voor goed onderwijs. Het gaat hier natuurlijk wel om een toets op 

hoofdlijnen. Het is immers onmogelijk om van ieder risico de exacte betekenis vast te stellen voor de 

financiële huishouding van een instelling en het vermogensbeleid.   

                                                           
1
In control wordt gedefinieerd als ‘de wijze van besturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een 

effectieve en efficiënte realisatie van strategische en operationele doelstellingen alsmede het hierover op een 

open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden’. (Richtlijn 

Jaarverslag Onderwijs, Ministerie van OCW, oktober 2011) 
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We zijn echter van mening dat het instrument voldoende steun geeft bij het inventariseren van 

risico’s en het kwalificeren en kwantificeren van hun betekenis. Ook helpt het instrument bij het 

waar nodig aanvullen van beheersingsmaatregelen en biedt het houvast bij vermogensbeleid. Een 

zorgvuldig gebruik levert juist daarom een bijdrage aan een heldere financiële verantwoording. 

De rapportage kan ingezet worden als start voor een dialoog met de stakeholders. Welke risico’s 

zien zij en hebben zij andere ideeën voor het afdekken van risico’s? Aan de hand van uw rapportage 

kunt u onderbouwen welke risico’s u ziet en hoe u ze afdekt. 

Het instrument werd door PWC ontwikkeld, in uitvoerige samenspraak met vertegenwoordigers van 

het PO-veld. Het is dus door en voor het veld gemaakt. Dit betreft een tweede versie. Aan de hand 

van een gebruikersevaluatie zijn een aantal zaken aangepast ten opzichte van de vorige versie. In de 

huidige versie worden minder risico’s gebruikt ( met behoud van de validiteit), is meer ruimte om 

eigen beheersmaatregelen op te nemen en meer aandacht voor check en act bij het (her)formuleren 

van beheersmaatregelen. Ook zijn bepaalde onderdelen herschreven om onduidelijk taalgebruik te 

voorkomen . We zien het instrument als een ‘werk in uitvoering’ en we zullen er alles aan doen om 

gebruikerservaringen mee te nemen bij de verdere vervolmaking van dit instrument. 

 

Lees ook de publicatie Risico’s en risicobeheersing, bouwstenen voor beleid voor meer informatie over 

dit onderwerp. 

 

Utrecht, oktober 2013 

  

https://www.poraad.nl/files/publicaties/publicaties_pdf/brochure_risicos_en_risicobeheersing_-_bouwstenen_voor_beleid.pdf
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Leeswijzer 

Dit tekstbestand geeft u in de vorm van een uitvoerige gebruiksaanwijzing houvast bij het gebruik 

van het risicomanagementinstrument. Daarnaast maakt een bijsluiter duidelijk wat de inhoud en 

betekenis is van de rapportage die door het instrument wordt aangemaakt. De bijsluiter gaat echter 

ook in op de achtergronden van risicomanagement en op de behoefte aan het ‘in control zijn’. 

U kunt natuurlijk onmiddellijk aan de slag gaan en daarbij steun vinden in de gebruiksaanwijzing. 

Toch raden wij u aan om op enig moment ook kennis te nemen van de bijsluiter. Die bijsluiter zet de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van het instrument in het juiste perspectief. 

Gaat u onmiddellijk met het instrument aan de slag, dan wordt u al snel gevraagd om de impact 

en kans van optreden van specifieke risico's aan te geven. Het gaat hier uitdrukkelijk om de 

impact en kans van optreden vóórdat u beheersmaatregelen hebt getroffen. In de 

gebruiksaanwijzing wordt dit herhaaldelijk aangegeven, maar het is verstandig om u daar ook 

nu al op te wijzen. 

BIJSLUITER 

Hoofdstuk 1 

Geeft aan welke definitie van risicomanagement centraal staat en welke uitgangspunten een 

belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van het instrument.  

Hoofdstuk 2 

Gaat in op wat ‘in control zijn’ inhoudt en welke rol het instrument bij dit alles kan betekenen. 

Hoofdstuk 3 

Vertelt wat de doelgroep van het instrument mag verwachten en loopt alvast vooruit op wat later in 

de bijsluiter wordt gezegd over de exacte inhoud en betekenis van de met het instrument 

aangemaakte rapportages. 

Hoofdstuk 4 

Maakt duidelijk welke eisen worden gesteld aan de gebruiker. Het geeft aan welke basiskennis 

wenselijk is en gaat in op het gegeven dat de meningen en veronderstellingen van de gebruiker 

onvermijdelijk van invloed zijn op de uitkomsten. 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Hoofdstuk 5 

Gedetailleerde gebruiksaanwijzing voor het instrument. Leidt u stapsgewijs door alle invoer- en 

rapportageschermen. 

Hoofdstuk 6 

Staat stil bij de inhoud en betekenis van alle rapportages en samenvattingen die met behulp van het 

instrument kunnen worden aangemaakt. Ook wordt duidelijk hoe het instrument een verbinding 

aanbrengt tussen het risicoprofiel van uw onderwijsinstelling en toetsingskaders voor vermogen. 
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Hoofdstuk 7 

Geeft definities van de belangrijkste begrippen. De hoofdstukken 7 en 8 zijn vooral bestemd voor 

gebruikers die nog wat kennis willen ophalen of behoefte hebben aan aanvullende literatuur. 

Hoofdstuk 8 

Bevat literatuurtips. 
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1 Risicomanagement 

Over wat risicomanagement is, lopen de meningen soms uiteen. Het is daarom belangrijk om stil te 

staan bij de door de ontwikkelaars gehanteerde definitie. Het is daarna gemakkelijker om de opzet 

en waarde van het instrument te beoordelen. 

Definitie en aanvullende uitgangspunten 

1. Risicomanagement bestaat uit het op een gestructureerde wijze identificeren, analyseren en 

beheersen van risico’s. 

2. Het gaat bij dit alles vooral om risico’s die de verwezenlijking van strategische doelstellingen 

kunnen belemmeren2. 

3. Het gaat in veel mindere mate om zaken die weliswaar een verstorende invloed kunnen 

uitoefenen op de financiële prestaties van een instelling, maar door hun aard en 

voorspelbaarheid eerder hun dekking moeten vinden in een goede meerjarenbegroting. 

4. Het instrument helpt vooral bij het identificeren van risico’s, bij het aanbrengen van 

prioriteiten en bij het beoordelen van de toereikendheid van getroffen 

beheersingsmaatregelen. Het komt het proces van risicobeheersing ten goede, maar een 

volwassen risicomanagement vraagt natuurlijk om meer. Ook de organisatiestructuur en de 

cultuur zijn van wezenlijk belang voor het welslagen van risicomanagement. 

Risicomanagement in het primair onderwijs concentreert zich nu nog te vaak op operationele, 

financiële risico’s en op de vraag wat het vermogen bij het afdekken van die risico’s kan of mag 

betekenen.  

Dergelijke instrumenten zijn ook populair. Er is immers een grote behoefte aan het voorkomen van 

financiële debacles. Vooral het werkgeverschap brengt zorgen met zich mee en veel instrumenten 

zijn gericht op het tijdig ontdekken van personeelgerelateerde risico’s en kostenvariaties. Het zijn 

vragenlijsten en spreadsheets die zeker wanneer het gaat om bekostiging en personele lasten 

vrijwel geen risico onbesproken laten. Toch gaat het hier meestal om risico’s die een plek behoren te 

krijgen in goede (meerjaren)begrotingen. Het gaat maar al te vaak om financiële tegenvallers 

waarvan de omvang en frequentie met wat extra aandacht voldoende te voorspellen is en die door 

goed financieel beheer zijn te ondervangen.  

Er wordt niet gepleit voor het verwaarlozen van dergelijke, meer operationele risico’s en buiten kijf 

staat dat het vermogen (zeker bij kleinere instellingen) kan helpen bij het opvangen van financiële 

grilligheden. We denken dat risico-instrumenten die vooral de meer operationele tegenvallers 

centraal stellen ook van waarde kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het komen tot goede begrotingen.  

  

                                                           
2
 Het gaat er dus vooral om dat risico’s die van invloed zijn op kritische succesfactoren volop aandacht krijgen. 

Het zijn immers juist deze succesfactoren die ervoor zorgen dat wezenlijke doelen kunnen worden bereikt. 
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Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik van dergelijke instrumenten:  

• De meeste instrumenten kwantificeren risico’s en dat is ook nuttig. Risico’s dienen zich 

echter (gelukkig) niet allemaal tegelijkertijd aan en het optellen van gekwantificeerde 

risico’s leidt dan ook tot een vertekend, te somber beeld. Het is meestal immers geen en-en-

situatie, maar een of-of-situatie. 

• Sommige instrumenten dragen onbedoeld bij aan een inflatie van het begrip ‘risico’. Het 

gaat maar al te vaak om variaties in kosten(patronen) die redelijk goed in te schatten zijn en 

in de (meerjaren)begrotingen een plek kunnen en moeten krijgen. 

• Sommige instrumenten gaan soms ten onder in hun detaillering en gesuggereerde precisie. 

Die detaillering kan tot bruikbare uitkomsten leiden, maar dan vooral ter voorbereiding en 

onderbouwing van begrotingen. Aan risico’s kleven nu eenmaal per definitie onzekerheden. 

Het is maar de vraag of – zelfs wanneer het gaat om de financiële dimensie – een dergelijke 

gedetailleerde aanpak tot meer bruikbare uitkomsten leidt dan een meer grofmazige 

benadering van risico’s en hun financiële afdekking (zie bijvoorbeeld de rapporten van de 

Commissie Don, 2009 en PWC, 2008). 

• De gebruiker blijft steken in een inventarisatie van personele en financiële risico’s. 

• De instrumenten benadrukken de rol die het (eigen) vermogen kan en moet spelen bij het 

afdekken van risico’s en dat gaat ten koste van het gebruik van alternatieve manieren om 

met risico’s om te gaan.  

• De ontdekte risico’s worden onvoldoende gekwalificeerd. Hun effect op de verwezenlijking 

van doelen wordt niet of niet voldoende verhelderd. 

 

Integraal risicomanagement geeft antwoord op de vraag “ Wat kan de verwezenlijking van de door 

ons gestelde (onderwijs)doelen bedreigen en hoe kunnen we die bedreiging verkleinen en/of 

opvangen?” Een financieel management dat doelen en middelen koppelt, vraagt ook om een 

risicomanagement dat een koppeling legt, en wel tussen doelen, bedreigingen en 

tegenmaatregelen. 

Het gaat op de eerste plaats om strategische beheersing: het ontdekken van en omgaan met risico’s 

die kunnen maken dat de organisatiedoelen niet worden bereikt.  

2 In control 

In meerdere onderwijssectoren geldt een branchecode (Governance Code). De code schrijft o.a. 

voor dat het bestuur van de instelling zorgdraagt voor een goed functionerend intern beheersings- 

en controlesysteem. Daarover kan in het jaarverslag worden gerapporteerd op grond van artikel RJ 

660.406. Het is aan het bestuur zelf om een inventarisatie te (laten) maken van de noodzakelijke 

beheersingssystemen en toe te zien op de implementatie, de werking en de evaluatie daarvan. Als 

het bestuur van mening is dat de interne beheersings- en controlesystemen adequaat zijn, of het 

schoolbestuur is “in control”, dan kan het bestuur daar verslag van doen in het jaarverslag. 

Een ‘risicobeheersings- en controlesysteem’ is een systeem dat risico’s identificeert, kwalificeert en 

waar mogelijk kwantificeert en er voor zorgt dat men kan nagaan of deze risico’s daadwerkelijk 

worden beheerst. 
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Het begrip ‘systeem’ verwijst niet naar een diagnosemodel, naar één specifieke techniek of analyse. 

Het gaat om een passend geheel van beleidsmaatregelen, processen, taken en gedragingen die 

samen de onderwijsinstelling beter in staat zouden kunnen stellen om te reageren op belangrijke 

risico’s en bijdragen aan het naleven van interne afspraken of wettelijke spelregels.  

In publicaties over risicomanagement valt veelvuldig de term ‘ in control zijn’. Dat ‘zijn’ wekt bij 

sommigen de indruk dat het hier zou gaan om een ideale eindsituatie waarin sprake is van volledige 

grip. In control zijn verwijst echter niet naar een toestand op enig moment, maar naar een continu 

doorlopende proces, gericht op het ontdekken en beheersen van risico’s. 

Het gaat bij dit alles om risico’s die van belang zijn voor realiseren van strategische, operationele en 

financiële doelstellingen. De blik gaat dus veel verder dan het zuiver financiële. De aandacht moet 

vooral uitgaan naar risico’s die de verwezenlijking van doelen in de weg kunnen staan. Het 

instrument helpt de gebruiker bij het op meer systematische wijze identificeren en beheersen van 

juist deze risico’s. 

Organisaties die echt werk maken van het “in control zijn” kenmerken zich door: 

1) Heldere en door alle betrokkenen als waardevol ervaren doelen; 

2) Het breed gedragen besef dat risico’s de verwezenlijking van die doelen kunnen 

belemmeren en de wens om die risico’s te identificeren; 

3) De beschikbaarheid van instrumenten en werkvormen om die risico’s te kunnen 

rangschikken op basis van hun impact en waarschijnlijkheid; 

4) Het beheersen van deze risico’s door ze te vermijden, accepteren, beperken of over te 

dragen; 

5) Het regelmatig evalueren van het succes van die beheersingsmaatregelen en het waar nodig 

aanpassen van die maatregelen; 

6) De aanwezigheid van een klimaat, een cultuur waarin fouten niet bij voorbaat taboe zijn en 

medewerkers tekortkomingen durven en willen melden zodat nieuwe risico’s tijdig worden 

ontdekt of oude risico’s beter kunnen worden aangepakt. 

3 Meerwaarde van het instrument 

Het instrument richt zich in eerste instantie op de bestuurders of algemeen directeuren en vraagt 

hen naar de mate waarin en de wijze waarop ze een aantal specifieke risico’s beheersen. Het gaat 

om risico’s die door de instellingen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het 

instrument worden gezien als van wezenlijk belang. Het instrument bevordert zo een prioritering 

van risico’s; een prioritering die risico’s die doelverwezenlijking belemmeren op de eerste plaats zet. 

De gebruiker wordt uitdrukkelijk gevraagd naar zijn mening over de relatieve betekenis (impact en 

waarschijnlijkheid van optreden) van die risico’s voor zijn organisatie. Ook wordt gevraagd naar de 

eventueel getroffen beheersingsmaatregelen en naar de mening over de toereikendheid van die 

maatregelen. 
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Omdat de gebruiker ook wordt gevraagd om enkele, specifieke kenmerken van zijn organisatie in te 

vullen, kan op basis van alle ingevulde antwoorden een rapport worden aangemaakt dat: 

• een helder beeld geeft van de, volgens de directeur-bestuurder of algemeen directeur 

belangrijkste risico’s en de toereikendheid van hun beheersing; 

• op basis van risico’s en de toereikendheid van beheersingsmaatregelen tot een risicoscore 

komt; 

• deze risicoscore afzet tegen de aanwezige vermogensposities en financiële ruimte en 

uitspraken doet over de wenselijkheid van die posities; 

• en juist door dit alles de directeur-bestuurder of algemeen directeur beter in staat stelt om 

richting te geven aan risicomanagement en verantwoording af te leggen over dat 

risicomanagement. 

Het instrument sluit aan bij het al bestaande begrippenkader rondom risicomanagement en 

vermogensverantwoording en verbindt het werken aan de beheersing van wezenlijke risico’s aan de 

wens om bij dit alles niet op de eerste plaats zijn heil te zoeken in het aanhouden van (te) 

omvangrijke vermogensposities. 

Het instrument is geen alternatief voor benaderingen die vooral aandacht hebben voor meer 

operationele risico’s. Ook die benaderingen hebben hun waarde, maar het is wel zaak om op de 

eerste plaats aandacht te hebben voor wat doelverwezenlijking kan belemmeren. Dat daarnaast een 

goed financieel beheer noodzakelijk is, spreekt voor zich. Al was het alleen maar omdat beheer 

zorgt voor continuïteit en efficiency; voorwaarden die op hun beurt condities scheppen waarin 

doelverwezenlijking kan gedijen.  

4 De gebruiker 

Het instrument is ontworpen voor een gebruik door algemeen directeuren of directeur-bestuurders. 

Het helpt hen bij een systematische reflectie op risico’s en risicobeheersing; een reflectie die waar 

nodig moet bijdragen aan een verbetering van het risicomanagement. Ook zorgt die reflectie ervoor 

dat zij op een navolgbare wijze verantwoording kunnen afleggen over risicomanagement en 

vermogensbeleid. 

Het instrument maakt – na invulling – automatisch een rapportage en samenvattingen aan. De 

rapportage bevat conclusies. Voor een juist begrip van de waarde en reikwijdte van die conclusies is 

het echter goed om rekening te houden met het volgende. 

Het instrument vraagt directeuren of bestuurders naar de belangrijkste risico’s en de wijze waarop 

ze tot een beheersing van die risico’s komen. Ze geven dus hun mening en vullen waar nodig de al in 

het instrument aanwezige risico-opsommingen zelf aan. Dit alles maakt dat persoonlijke 

opvattingen van invloed zijn op de conclusies. 

Die subjectiviteit is in belangrijke mate onvermijdelijk. Toch kan ook de invloed hiervan worden 

beperkt als de gebruiker eisen aan zichzelf stelt, en wel op navolgende wijze: 

a) Het komt de kwaliteit van de rapportage en conclusies ten goede wanneer de gebruiker 

kennis heeft van de variabelen die de significantie van risico’s bepalen. Significante risico’s 

zijn risico’s die het behalen van de doelstelling van de instelling ernstig kunnen belemmeren. 
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Een risico is significant als zowel de kans dat dit zich voordoet, als de impact ervan ertoe 

doet. Lees desnoods nog enkele achtergrondartikelen voordat u het instrument gaat 

gebruiken. U wordt immers continu gevraagd naar impact en kans. 

b) Het is en blijft een instrument ‘voor en door eindverantwoordelijke directeuren en 

bestuurders’. Zij worden vooral gevraagd naar de aanwezigheid en beheersing van de 

allerbelangrijkste risico’s. Het instrument behandelt alle domeinen van de organisatie en dat 

doet een groot beroep op de parate kennis van de inrichting van die domeinen. Niet op alle 

onderdelen zal de mening van de eindverantwoordelijke directeuren en bestuurders over 

risico’s en risicobeheersing dan ook even omvattend en juist zijn. De mening van 

stafmedewerkers of andere materiedeskundigen zou hierbij ondersteunend kunnen zijn.  
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5 Gebruiksaanwijzing 

5.1 Algemeen 

Vooraf 

Het invullen van het volledige risicomanagement vraagt veel van de gebruiker. Het is een 

veelomvattend instrument dat vragen stelt over alle relevante domeinen. Het is daarom wellicht 

verstandig om voor het invullen van die vragen meer dan één moment te kiezen. Dit voorkomt dat 

tijdens de rit enige vermoeidheid toeslaat en de kwaliteit van uw antwoorden hierdoor afneemt. 

Het instrument vraagt voortdurend naar uw mening en de uitkomsten zijn dan ook niet vrij van 

subjectiviteit. Het is onze ervaring dat die subjectiviteit toeneemt wanneer een gebruiker alle vragen 

in één sessie tracht te beantwoorden. 

Inloggen 

Het aanmelden gaat als volgt: 

 

Op de projectwebsite van de PO-RAAD staat het aanmeldscherm:

 
De PO-Raad zou graag het gebruik van het model willen volgen. Wanneer u daar toestemming voor 

geeft, worden een aantal gebruikersgegevens anoniem bewaard zodat we een beeld krijgen van dat 

gebruik en gebruikerskenmerken. 

 

Na het invullen van de gevraagde gegevens wordt er een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat is 

opgegeven. Deze mail bevat een korte introductie van het model en een de hyperlink waarmee men 

kan inloggen. Het kan een aantal minuten duren voordat u deze link binnenkrijgt. Soms wordt de 

mail niet afgeleverd, vanwege de instellingen van uw mailserver. Gebruik een ander mailadres, of 

stuur een mail voor het verkrijgen van een hyperlink naar de helpdesk van de PO-Raad. 

  

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/helpdesk
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Klikt u op de hyperlink, dan verschijnt het navolgende startscherm: 

 
Het getoonde wachtwoord staat ook in het eerder genoemde e-mailbericht. U hebt dit wachtwoord 

nodig om – nadat u het model hebt verlaten – weer in te loggen. Bewaar de mail met uw hyperlink 

dus goed. 

 

Introductiescherm risicomanagement 

U krijgt informatie over alle instellingen en personen die mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling 

van dit instrument. Dit scherm geeft ook informatie over de opbouw van het instrument. Het toont 

alle zes domeinen en de, bij ieder domein behorende informatiebouwstenen: 

 

 

Domein Informatiebouwsteen 

1. Bestuur en Organisatie Compliance 

 Kwaliteit 

2. Onderwijs en Identiteit Onderwijs 

 Identiteit 

 Zorg 

 Onderwijsadministratie 

3. Financiën Planning en Control 

 Financieel beheer 

4. Personeel Personeelsbeleid 

 Personeelsbeheer 

5. Huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT Huisvestingsbeleid 

 Huisvestingsbeheer 

 Facilitaire dienstverlening 

 ICT 
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Bladeren door vervolgschermen 

 

Het programma leidt u vervolgens langs een groot aantal schermen. Aan de onderzijde van vrijwel 

ieder vervolgscherm treft u knoppen aan die u in staat stellen om naar een nieuw scherm te gaan 

en/of terug te keren naar een eerder scherm. 

 

 
 

Gebruik ondersteuningsknoppen 

Vrijwel ieder scherm biedt u ook de mogelijkheid om wat extra informatie of uitleg op te vragen of 

het instrument tijdelijk te verlaten. 

 

Uitleg 

Geeft achtergrondinformatie over enkele basisbegrippen die in het model een belangrijke rol spelen. 

Tussentijds stoppen 

Biedt u de mogelijkheid om tussentijds het model te verlaten, om vervolgens op een later tijdstip 

weer verder te gaan. Het gebruik van deze knop zorgt ervoor dat uw gegevens automatisch worden 

opgeslagen. 

Navigatie 

Het model bestaat voor een belangrijk gedeelte uit uitvoerige vragenlijsten. Een druk op de 

navigatieknop zorgt ervoor dat zichtbaar wordt hoe ver u bent met het beantwoorden van die 

vragen. Door op een domeinnaam te klikken keert u weer terug naar de betreffende vragenlijst. Een 

druk op het PDF-icoontje geeft u een pdf-bestand van alle vragen van een domein. 

Vragenlijsten 

Het model toont in alle gevallen per domein een basisvragenlijst. U hebt via deze knop echter ook 

toegang tot meer gedetailleerde vragenlijsten. Het gaat hier om zeer uitvoerige vragenlijsten. Ze 

zijn vooral bedoeld om een domein nader in beeld te (laten) brengen en uw oordeel op hoofdlijnen 

aanvullend te toetsen. 
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De knop geeft u ook de mogelijkheid om na invulling van de (basis)vragenlijsten een rapport op te 

vragen. U kunt hierbij kiezen uit een uitgebreide of beknopte rapportage. 

Bijsluiter 

Deze knop leidt u naar de tekst van deze bijsluiter zodat u die tekst altijd bij de hand hebt. 

Opslaan 

Het opslaan gebeurt telkens na het wisselen van de pagina’s. Wanneer u ervoor kiest om het 

programma te verlaten of wanneer er storingen optreden, dan kunt u via de eerder genoemde 

hyperlink en uw wachtwoord weer opnieuw terugkeren naar het programma om verder te gaan.  

 

Afdrukken 

De door het programma aangemaakte rapportages worden in Pdf-formaat aangemaakt. Deze 

rapportages kunnen worden kan opgeslagen en geprint met Acrobat Reader of vergelijkbare 

programma’s. Acrobat Reader of een ander pdf-programma moet dan wel op de computer van de 

gebruiker staan. 

 

Opnieuw toegang krijgen tot het instrument 

Wanneer u ervoor kiest om het programma te verlaten of wanneer er storingen optreden, dan kunt 

via de eerder genoemde hyperlink weer opnieuw terugkeren naar het programma om verder te 

gaan.  

 

Vragen 

Voor vragen over de werking en het gebruik van dit instrument kunt u contact opnemen met de 

helpdesk van de PO-Raad. 

 

https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/helpdesk
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5.1 Invoerschermen 

Scherm: NAW-gegevens en Omvang Instelling 

NAW-gegevens 

De hier in te vullen NAW-gegevens zorgen ervoor dat de latere rapportages automatisch de juiste 

naam dragen. 

Omvang instelling 

Op basis van de door u ingevulde gegevens en antwoorden wordt uiteindelijk een rapportage 

aangemaakt. In deze rapportage wordt een verband gelegd tussen het risicoprofiel van uw 

organisatie en wenselijke vermogensposities. Om tot meer gerichte uitspraken te kunnen komen 

over die vermogensposities is het noodzakelijk om de omvang van uw organisatie te kennen. Het 

gaat bij dit alles om de omvang van uw jaarlijkse baten. Geef op basis van die batenstroom aan of 

uw organisatie tot de grote, middelgrote of kleine organisaties behoort. De definitie van deze 

grootte-indeling vindt u aan de onderzijde van het scherm. 
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Scherm: Invoer schooltypen 

Bij het aanmaken van de verdere vragenlijsten wordt waar nodig rekening gehouden met de binnen 

uw organisatie aanwezige schooltypen. De schooltypen zijn in enkele gevallen van invloed op de 

aangeboden vragenlijsten en hebben in alle gevallen invloed op de in de rapportage opgenomen 

uitspraken over wenselijke buffervermogens. 

Geef dus hieronder aan welke schooltypen onderdeel uitmaken van uw instelling (meerdere 

antwoorden zijn mogelijk) 
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Scherm: keuze bouwstenen 

In het algemene deel van deze gebruiksaanwijzing (5.1) is een domeinindeling gepresenteerd. De 

genoemde vijf domeinen omvatten alle relevante aandachtsgebieden als het gaat om 

risicomanagement. Ieder domein is samengesteld uit een aantal bouwstenen. 

In het onderstaande scherm moet worden aangevinkt welke domeinen en/of bouwstenen moeten 

worden opgenomen in de risicoanalyse. Wellicht gaat immers uw aandacht op dit moment vooral uit 

slechts enkele domeinen en of bouwstenen. Kiest u ervoor om niet alle domeinen en/of bouwstenen 

te doorlopen, dan heeft dit natuurlijk wel consequenties voor de volledigheid van de met dit 

instrument gemaakte rapportages. De berekening en gevolgtrekking in de rapportage zijn minder 

betrouwbaar als u weinig items invult. De deelrapportages (zie later) zijn echter goed bruikbaar om 

het denkproces over risicomanagement 

te starten en de dialoog aan te gaan.  
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Scherm: beantwoording bouwsteenvragen 

Nadat u in een eerder scherm hebt aangegeven over welke bouwstenen u vragen wilt 

beantwoorden, wordt automatisch de uiteindelijke vragenlijst aangemaakt. Er verschijnen 

vervolgens beantwoordingschermen die u één voor één kunt invullen. 

Alle beantwoordingschermen kennen dezelfde opbouw en mogelijkheden. We staan daarom in deze 

gebruiksaanwijzing stil bij slechts een van deze schermen: een beantwoordingscherm uit het 

domein Bestuur en Organisatie, dat gaat over de bouwsteen Compliance.Risico 

Het scherm geeft aan op welk risico de vragen betrekking hebben. Het gaat in vrijwel alle gevallen 

om risico’s die volgens de bij de ontwikkeling van het instrument betrokken instellingen van grote 

invloed zijn op het al dan niet verwezenlijken van strategische doelstellingen. In enkele gevallen 

gaat het om risico’s die niet strategisch van aard zijn, maar waaraan toch een groot belang moet 

worden gehecht. Het instrument biedt overigens de mogelijkheid om ook zelf risico’s toe te 

voegen. Die mogelijkheid verschijnt op het moment dat u een domein volledig hebt afgerond. 

De titel geeft het risico weer. Vervolgens volgt een beschrijving van hoe het risico vorm zou kunnen 

krijgen. U hoeft niet al deze verschijningsvormen voor uw organisatie te herkennen om risico te 

lopen. Het zijn voorbeelden waaraan u het risico zou kunnen herkennen. Vervolgens wordt 

omschreven welke gevolgen dit risico zou kunnen hebben. Dit betreft weer voorbeelden, u hoeft 

deze niet allemaal te herkennen voor uw organisatie, om toch risico te lopen. U geeft met behulp 

van de schuifregelaars aan wat volgens u de kans is dat dit risico daadwerkelijk optreedt. Ook geeft 

u aan wat de vermoedelijke impact is van dit risico. Met impact bedoelen de ernst en omvang van de 

mogelijke gevolgen van het risico. Ook geeft u aan of dit risico volgens u op korte termijn in 

belangrijke mate een financiële impact heeft. Baseer uw inschattingen op de titel waarin het risico 

omschreven wordt. 

LET OP! Het gaat bij dit alles om de kans en impact vóórdat u beheersmaatregelen heeft 

getroffen. 

Op de volgende pagina treft u een leidraad aan die u helpt bij het toekennen van een score aan kans 

en impact.
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Scoringsleidraad voor inschatten Kans 

 

KANS 

Score  

1 2  3 4  5 6  7 8  9  10 

Laag  Midden  Hoog  

Treedt waarschijnlijk niet op binnen 5 

jaar of minder dan 2% kans van 

optreden 

Treedt waarschijnlijk op binnen 3 jaar of 

minder dan 25% kans van optreden (maar 

groter 2%) 

Treedt waarschijnlijk op binnen  1 jaar of 

meer dan 25% kans van optreden  

Indicaties:  Zeldzaam/erg onwaarschijnlijk, zou 

verrassend zijn als het zou optreden.  

Heeft zich niet eerder voorgedaan in NL 

of bij vergelijkbare scholen.  

Heeft zich in het verleden vaker voorgedaan. 

Zou geen grote verrassing zijn indien het 

zich voordoet. 

Heeft de potentie om meerdere keren op 

te treden binnen de komende 5 jaar.  

Heeft zich in de laatste 2 jaar voorgedaan. 

Duidelijke indicatoren die wijzen op 

optreden van het risico. 
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Scoringsleidraad voor inschatten Impact 

 

IMPACT  

Score  

1  2  3 4  5 6  7 8  9 10  

Laag  Midden  Hoog  

Financieel  
Minder dan 0,05% van de begroting (€ 0,5 

mln.) omzetverlies of extra kosten.  

Meer dan 0,05% van de begroting  (€ 0,5 

mln.) of minder dan 0,1% van de 

begroting (€ 1 mln.) omzetverlies of extra 

kosten.  

Meer dan 0,1% van de begroting (€ 1 

mln.) omzetverlies of extra kosten. 

Operationeel  

Beperkte impact op het bereiken van de 

operationele doelstellingen. 

Minimaal verlies van onderwijskwaliteit. 

Minimaal verlies van mensen en/of 

middelen. 

Grote impact op het bereiken van de 

operationele doelstellingen. 

Gematigd verlies van onderwijskwaliteit. 

Gematigd verlies van mensen en/of 

middelen. 

Kortstondige onderbreking primaire 

proces.  

Grote impact op het bereiken van de 

strategische (en operationele) 

doelstellingen. 

Significant verlies van 

onderwijskwaliteit. 

Significant verlies van mensen en/of 

middelen. 

Langdurige onderbreking  primaire 

proces. 

Reputatie  

Lage politieke en/of maatschappelijke 

gevoeligheid. 

Geen negatieve aandacht in de media, 

slechts interne bekendheid.  

Gematigde politieke en/of 

maatschappelijke gevoeligheid. 

Negatieve aandacht in de lokale media.  

Bijzondere aandacht van het Ministerie, 

toezichthoudende instanties, 

verzekeraars of patiënten  

Significante politieke en/of 

maatschappelijke gevoeligheid. 

Negatieve aandacht in de nationale 

media.  

Waarschuwing van het Ministerie,  

toezichthoudende instanties, 

verzekeraars of patiënten  
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Beheersmaatregel 

Vervolgens geeft u aan of u voor de beheersing van dit specifieke risico beheersingsmaatregelen 

hebt getroffen. U kunt melden welke specifieke maatregelen u hebt genomen, aangeven dat u geen 

specifieke maatregelen hebt getroffen of dat u op informele wijze tot beheersing komt. Dat laatste 

vraagt om enige toelichting. 

Een informele beheersmaatregel is het beïnvloeden of stimuleren van gedrag dat leidt tot een 

betere beheersing van het risico, zonder dat u bij dit alles gebruikmaakt van een meer formele 

aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van de expliciete vaststelling van plannen, protocollen en 

handelingswijzen en zonder dat de nakoming van de aldus overeengekomen aanpak systematisch 

wordt gevolgd. 

U kunt natuurlijk ook aangeven dat u een of meerdere formele beheersingsmaatregelen hebt 

getroffen. Het instrument reikt zelf al wat mogelijke maatregelen aan, maar u kunt onder Overig, 

namelijk ook zelf maatregelen toevoegen. Hier kunt u ook invullen dat u een informele 

beheersmaatregel heeft ingevoerd. 

Risico adequaat afgedekt? 

U geeft vervolgens aan of het risico met de door u genomen beheersingsmaatregelen naar uw 

mening voldoende is afgedekt.
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Schermen: toevoegen risico’s 

Dit scherm biedt u de mogelijkheid aan om binnen alle bouwsteenschermen risico’s toe te voegen 

wanneer u van mening bent dat de al getoonde risico’s voor wat betreft uw instelling aanvulling 

verdienen. Kiest u op dit scherm voor JA, dan verschijnt het navolgende scherm. 

Let op! Scherm verschijnt pas nadat binnen een domein alle bouwsteenvragen zijn beantwoord. 

 

Vervolgens verschijnt het navolgende scherm. U moet nu zelf onder risico een omschrijving 

opnemen van het risico dat u toevoegt. Geef vervolgens ook de kans van optreden, de impact en de 

eventueel genomen beheersmaatregelen aan. Daarna vertelt u weer of dit toegevoegde risico naar 

uw mening adequaat is afgedekt. U kunt het ingevoerde risico weer wissen door gebruik te maken 

van de wisknop aan de bovenzijde van het scherm. 

Hieronder een voorbeeld binnen het domein Onderwijs & Identiteit: 
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Scherm: afronden vragenlijsten bouwstenen  

Nadat u alle bouwsteenschermen hebt ingevuld, start de aanmaak van rapportages.  

 

Scherm: kiezen en opvragen rapportages 

Nu alle gegevens zijn ingevuld, biedt het onderstaande scherm u de mogelijkheid om een uitgebreid 

of beknopt rapport op te vragen. Klik op het rapport van uw keuze. 

Voor een uitleg over de inhoud en betekenis van de rapporten verwijzen we u naar hoofdstuk 6. 
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De bovenstaande icoontjes stellen u in staat om met één klik terug te keren naar uw vragenlijst, een 

vragenlijst onder een andere naam op te slaan of een detaillijst te verwijderen.
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6 Rapportage 

6.1 Uitgebreid rapport 

Een uitgebreid rapport bevat de onderstaande onderdelen: 

 

Onderdeel I: samenvattend risicoprofiel Domeinen 

Het rapport geeft door middel van een taartdiagram aan binnen welke domeinen naar uw mening 

de grootste risico’s liggen en om die reden om aandacht en nadere beheersing vragen. 

 

 

Groen: 

 Laag risico: geen verdere beheersing noodzakelijk 
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Geel: 

Middelgroot risico: het treffen van aanvullende beheersmaatregelen wenselijk 

Rood: 

 

Groot risico: het treffen van aanvullende beheersmaatregelen is noodzakelijk en urgent 
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Onderdeel II: heatmaps Domeinen en taartdiagram Beheersing 

Het rapport toont voor alle afzonderlijke domeinen een heatmap. Een heatmap geeft in detail weer 

wat de impact en kans van optreden is van specifieke risico’s. 

Let op: groene stippen betekent dat u heeft aangegeven dat u het risico NIET heeft afgedekt, rode 

stippen dat u dit WEL heeft afgedekt. 

De in de heatmap opgenomen nummering verwijst naar die risico’s en een klik op deze nummers 

brengt u automatisch bij een omschrijving van dit risico en de eventueel door u getroffen 

beheersmaatregelen.
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Per domein treft u in de rapportage ook het onderstaande taartdiagram aan. Dit diagram geeft aan 

hoe de verzameling van de door u getroffen beheersmaatregelen zijn samengesteld. Van een goede 

beheersing is sprake wanneer de maatregelen op een evenwichtige wijze bijdragen aan PLAN, DO, 

CHECK en ACT (bijstellen). 

 

U ziet in één oogopslag of sommige onderdelen wellicht te weinig aandacht krijgen en de 

beheersing wat evenwichtiger moet worden verdeeld over deze onderdelen. Op de invoerschermen 

van de domeinen is bij iedere beheersmaatregel aangegeven of deze zich richt op PLAN, DO, 

CHECK of ACT. 
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Onderdeel III: Verwachtingswaarden risico’s en risicoprofiel 

De taartdiagrammen en heatmaps maken snel duidelijk welke domeinen, bouwstenen en risico’s 

nog aandacht behoeven.  De navolgende, in de rapportage opgenomen tabellen vatten deze 

informatie nog eens op een andere manier samen en helpen bij het komen tot een oordeel over de 

totale risicobeheersing. 

 

De bovenstaande tabellen laten zien hoeveel middelgrote en/of urgente risico’s u naar uw mening 

adequaat beheerst en of die score als ‘voldoende’ mag worden beschouwd. 

Onderdeel IV: Verwachtingswaarden risico’s en vermogensposities 

Op basis van uw antwoorden kan echter ook een verband worden gelegd tussen de mate waarin u 

risico’s beheerst en de noodzakelijk te achten omvang van uw vermogensposities, en dan vooral de 

omvang van de zogeheten bufferliquiditeit. 

Het aanwezige kapitaal/ totaal vermogen moet vooral ingezet worden voor het realiseren van de 

gestelde doelen en gewenste leerresultaten. Het vermogen speelt echter ook een rol bij het 

opvangen van risico’s (bufferfunctie). Het moet dan wel gaan om risico’s die niet op andere wijze te 

beheersen zijn. Aan door de commissie DON gehanteerde vermogensnormen ligt dan ook de 

aanname ten grondslag dat u voor de meerderheid van de risico’s adequate beheersmaatregelen 

treft en dat u voor de afdekking van de resterende risico’s waar nodig terug kunt vallen op een 

vermogen dat gelet op omvang en samenstelling die bufferfunctie naar behoren kan vervullen. 

Met behulp van het door de PO-Raad ontwikkelde Toetsingskader voor financiële verantwoording 

wordt in deze rapportage een link gelegd tussen de mate waarin uw risico’s met een duidelijk 

financiële impact beheerst en de voor uw instelling als normatief beschouwde bufferliquiditeit. 
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De onderstaande tabellen geven aan hoeveel risico’s met financiële consequenties op korte termijn zijn 

verwerkt in deze rapportage en geven aan of het hier gaat om middelgrote of urgente risico’s. 

Vervolgens wordt automatisch berekend welk percentage van deze middelgrote en urgente risico’s 

naar uw mening adequaat wordt beheerst. 

 

Voor instellingen die 60% of meer van deze middelgrote en urgente risico’s beheersen luidt het 

advies: 

Uw instelling beheerst 60% of meer van de relevante middelgrote en urgente risico’s die op korte termijn 

(< 1 jaar) zouden kunnen leiden tot financiële tegenvallers in de exploitatie. Voor het bepalen van de 

omvang van de bufferliquiditeit kunt u voor uw instelling uitgaan van de omvang van de bufferliquiditeit 

die in het “Toetsingskader verantwoording van financiën” voor uw instelling wordt berekend. De in dit 

toetsingskader gehanteerde berekening van de benodigde omvang van de bufferliquiditeit is gebaseerd 

op een situatie waarin een instelling over een redelijk stelsel van operationele beheersingsmaatregelen 

beschikt c.q. redelijk risicomanagement voert. 

Voor instellingen die minder dan 60% van deze middelgrote en urgente risico’s beheersen luidt het 

advies: 

Uw instelling beheerst minder dan 60% van de relevante middelgrote en urgente risico’s die op korte 

termijn (< 1 jaar) zouden kunnen leiden tot financiële tegenvallers in de exploitatie. Voor het bepalen 

van de omvang van de bufferliquiditeit, kunt u voor uw instelling vooralsnog niet uitgaan van de 

omvang van de bufferliquiditeit die in het “Toetsingskader verantwoording van financiën” voor uw 

instelling (automatisch) wordt berekend. 

U wordt in het bovenstaande geval in eerste instantie niet geadviseerd om meer bufferliquiditeit aan 

te houden, maar te onderzoeken hoe de risico’s binnen uw organisatie beter beheerst zouden 

kunnen worden. In de rapportage van het risicomodel wordt u hiervoor enige handvatten gegeven. 
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Bufferliquiditeit dient ter overbrugging van de periode waarin de inkomsten en uitgaven alsnog met 

elkaar in evenwicht moeten worden gebracht. Het is niet de bedoeling dat de bufferliquiditeit wordt 

aangehouden als middel voor het te lang uitstellen van aanpassingen in de exploitatie.  

Een tijdelijke ophoging van de bufferliquiditeit is echter wel verdedigbaar; dit ter overbrugging van 

de periode waarin men alsnog tot de noodzakelijke beheersing van risico’s komt. 

Voor instellingen die aangeven dat geen enkel risico financiële consequenties heeft, luidt het advies: 

U heeft voor uw instelling weergegeven dat er geen risico’s zijn met een financiële consequentie. Als 

dit overeenstemt met de werkelijkheid, betekent dit dat u geen rekening hoeft te houden met een 

financiële impact op korte termijn. In de praktijk spelen er echter doorgaans wel risico’s met 

financiële consequenties. Wij raden aan dit voor uw situatie nogmaals goed na te gaan. 

Onderdeel V: Overzicht van alle risico’s 

In dit overzicht worden nog eens alle risico’s en alle door u gegeven antwoorden getoond. 
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Onderdeel VI: Overzicht van risico’s die wellicht ten onrechte als ‘adequaat afgedekt’ worden 

beschouwd 

Dit overzicht geeft alle middelgrote en urgente risico’s weer die door u als 'adequaat afgedekt' 

werden aangemerkt, maar waarbij volgens u geen beheersmaatregel is getroffen. Het overzicht 

voorkomt misverstanden en zal in sommige gevallen voor uw aanleiding zijn om uw mening te 

herzien of alsnog de per vergissing weggelaten beheersmaatregelen alsnog aan te vinken of in te 

voeren. Dit, wat meer compacte overzicht toont uitsluitend de risico’s die naar uw mening niet 

voldoende worden beheerst. 

Onderdeel VII: Overzicht van risico’s die NIET adequaat zijn afgedekt 

Omdat juist deze risico’s en hun beheersing om extra aandacht vragen, zet het model de niet 

adequaat afgedekte risico’s nog eens op een rijtje. 

 

 

6.1 Beknopt rapport 
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De beknopte versie van het rapport bestaat uit de taartdiagrammen, alle heatmaps, de 

verwachtingswaarden, de vermogenstoets en een opsomming van alle, niet adequaat beheerste 

risico’s en de daarbij door u gegeven antwoorden. 

  



 

 
37 

7 Begrippen 

Risicobeheersingssysteem 

Een ‘risicobeheersings- en controlesysteem’ is een systeem dat risico’s identificeert, kwalificeert en 

waar mogelijk kwantificeert en er voor zorgt dat men kan nagaan of deze risico’s daadwerkelijk 

worden beheerst. 

Het begrip ‘systeem’ zet u bij dit alles wellicht op het verkeerde been. Het gaat hier bijvoorbeeld niet 

om een diagnosemodel, om één specifieke techniek of analyse. Het gaat om een hopelijk passend 

geheel van beleidsmaatregelen, processen, taken en gedragingen die samen de onderwijsinstelling 

beter in staat stellen om te reageren op belangrijke risico’s en bijdragen aan het naleven van interne 

afspraken of wettelijke spelregels. 

Formele beheersing 

Het werken aan de beheersing van risico’s door o.a. de expliciete vaststelling van plannen, de 

aanmaak van protocollen en handelingswijzen en het systematisch en geborgd volgen van de 

naleving van die plannen en handelingswijzen. 

Informele beheersing 

Een informele beheersmaatregel is het beïnvloeden of stimuleren van gedrag dat leidt tot een 

betere beheersing van het risico, zonder dat u hierbij gebruikmaakt van een meer formele aanpak, 

bijvoorbeeld in de vorm van de expliciete vaststelling van plannen, protocollen en handelingswijzen 

en zonder dat de nakoming van de aldus overeengekomen aanpak systematisch wordt gevolgd. 

In control 

Het begrip ‘ in control zijn’ wekt bij sommigen de indruk dat het hier zou gaan om een ideale 

eindsituatie waarin sprake is van volledige grip. In control zijn verwijst echter niet naar een toestand 

op enig moment, maar naar een continu doorlopende proces, gericht op het ontdekken en 

beheersen van risico’s. 

In control statement 

Het is aan het bestuur zelf om uitvoering te geven aan activiteiten die nodig zijn om een 

inventarisatie te maken van de noodzakelijke beheersingssystemen en toe te zien op de 

implementatie, de werking en de evaluatie daarvan. Als het bestuur van mening is dat de interne 

beheersings- en controlesystemen adequaat zijn, kan het bestuur een zogeheten ‘in control 

statement’ opstellen en in het jaarverslag opnemen. 
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Impact 

De ernst en omvang van de mogelijke gevolgen van een risico 

Kans (van optreden) 

De kans dat het risico zich daadwerkelijk in uw organisatie voordoet 

Risicomanagement 

Risicomanagement bestaat uit het op een gestructureerde wijze identificeren, analyseren en 

beheersen van risico’s. 

Kapitalisatiefactor 

Kengetal voor de efficiëntie waarmee onderwijsinstellingen hun kapitaal benutten voor de vervulling 

van hun taken. De kapitalisatiefactor is gelijk aan: het totale kapitaal, exclusief de boekwaarde van 

gebouwen en terreinen, gedeeld door de totale baten. De kapitalisatiefactor helpt bij het 

beoordelen van de noodzakelijkheid van de aanwezige vermogensomvang. 

Solvabiliteit 

Een kengetal dat aangeeft in welke mate de organisatie op lange termijn aan zijn 

betalingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen (het 

stichtings- of verenigingsvermogen plus alle reserves) te delen door het totale vermogen 

(balanstotaal). De uitkomst wordt uitgedrukt in procenten. In onze berekeningen worden overigens 

ook de voorzieningen voor wat betreft de berekening van solvabiliteit tot het eigen vermogen 

berekend. 

Bufferliquiditeit/bufferfunctie 

Het binnen een instelling werkzame vermogen is niet alleen bedoeld om investeringen te 

financieren en noodzakelijke, lopende transacties te financieren (financierings- en 

transactiefunctie). Een deel van dat vermogen is ook bestemd voor het opvangen van risico’s. Dit 

deel vervult de bufferfunctie en is te beschouwen als noodzakelijke bufferliquiditeit. 

Financiële ruimte 

De financiële ruimte wordt berekend door het aanwezig kapitaal te verminderen met het op basis 

van risicobuffering, investeringsverplichtingen en transactiebehoeften benodigde kapitaal. 

Financiële ruimte kan dus worden gedefinieerd als dat deel van het vermogen dat nog geen 

onderbouwde noodzaak kent. 
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