
voor schoolleiders

Lumpsum checklist

Opbrengsten dag 3: Begroten, budgetteren, evalueren

• U bent in staat om begrotingen onderdeel te laten zijn van een werkbare en

nuttige budgetteringcyclus.

• U kent meerdere mogelijkheden om budgetten te bewaken en hun inzet te evalueren.

• U maakt gebruik van alle mogelijkheden die benchmarking biedt wanneer het

gaat om prestatiebeoordeling en het verantwoorden van de inzet van middelen.

Data Reeks 1: 23 september 2004, 11 november 2004, 9 december 2004

Reeks 2: 10 maart 2005, 14 april 2005, 12 mei 2005

Prijs 500 euro voor leden, 700 euro voor niet-leden

Alle cursussen worden gehouden in Utrecht en kennen maximaal 18 deelnemers.

De AVS is actief betrokken bij het beleid, de ondersteuning en de communicatie rondom

de invoering van lumpsum. Op www.lumpsumpo.nl vindt u brede achtergronden en

informatie voor de verschillende doelgroepen.

“We waren al een aantal maanden bezig met het maken van financieel beleid. 

Maar op een of andere manier kwamen we telkens niet verder. Op iedere

bijeenkomst zette elk werkgroeplid zich in, maar het lukte ons niet om hoofd- en

bijzaken te onderscheiden, om de juiste prioriteiten te stellen. We hebben daarom

besloten om vier werkgroepbijeenkomsten te laten begeleiden door een financieel

adviseur van de AVS. 

Inmiddels zijn er al drie bijeenkomsten geweest en boeken we goede resultaten:

• We hebben een financieel kader dat duidelijk maakt wat wij onder een financieel

gezonde organisatie verstaan en hoe wij in onze organisatie omgaan met financiële

autonomie en financiële solidariteit.

• We hebben een integraal begrotingsmodel dat schoolleiders op een gebruikers-

vriendelijke wijze in contact houdt met de hele financiële dimensie van hun school

of de moederorganisatie.

• Het begrotingsmodel wordt ook gebruikt voor realisatieoverzichten en maakt

door het werken met kengetallen een goede benchmarking mogelijk.

• Kader, model en benchmarking geven nieuwe inhoud aan de op financiën gerichte

bijeenkomsten van het directeurenoverleg, waardoor we elkaar, zonder te vervallen

in een afrekencultuur, durven aanspreken op de bedrijfsvoering.

Welk antwoord geeft u 
op onderstaande vragen?

• Doorziet u de meerjarengevolgen van zelf gekozen beleid financieel?

• Bent u in staat om draagvlak te scheppen voor een interne herverdeling

van middelen?

• Zendt u heldere financiële boodschappen uit? Is het voor alle betrokkenen duidelijk

hoe de financiële middelen worden ingezet?

• Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in mijn organisatie?

• Heeft u te weinig zicht en grip op financiën, te weinig besliskracht, te weinig durf

en visie om middelen maximaal in te zetten voor goed onderwijs?

Behalve de in deze folder genoemde trainingen verzorgt de AVS op het gebied van

financieel management voor uw schoolorganisatie ook:

• open cursus Sponsoring en fondsenwerving op 25 november 2004

• maatwerktraining Van onderwijsvisie naar gebouw op maat

• maatwerktraining Meerjarenbeleid voor huisvesting en onderhoud

Op www.avs.nl vindt u alle trainingen en maatwerkmogelijkheden.

regionale conferentie bezoeken

www.lumpsumpo.nl bekijken

lumpsumdossier www.avs.nl bekijken

training financieel management van de AVS

maatwerk advies voor mijn school

gesprek met bovenschools management over de schoolbegroting

informatie en instrumenten zoeken om mijn organisatie voor te bereiden

lumpsum op agenda teamvergadering zetten

informeren van de MR

lumpsum op agenda ouderavond zetten

…

…

…

goed onderwijs door goed management

Lumpsum implementatie op maat
Bij de AVS kunt u het hele jaar terecht voor advies over lumpsum, financiële trainingen

en workshops met open inschrijving. Ook maatwerk is altijd mogelijk en blijft betaalbaar.

Wij helpen u graag met financieel strategische beleidsvorming, risicoafdekking,

verbetering van de begrotings- en budgetteringscyclus, de introductie van benchmarking,

de invoering van het elektronisch financieel jaarverslag, het maken van heldere afspraken

over de (her)verdeling van financiële middelen of financiële organisatieanalyse.

Onderstaande trainers/adviseurs van het AVS managementcentrum helpen u graag verder.

V.l.n.r. Anneke van der Linden, Marcel Verbart, Ludo Wilbrink, Harry Cox, Ad van der Staak

Kijk op www.avs.nl voor het lumpsumdossier en meer informatie over wat de AVS voor u kan

betekenen. U kunt ook gerust bellen, tel. 030-2361010 

”



Wat doet u met lumpsum?

Niet iedereen zal de grotere beleidsvrijheid die door lumpsum ontstaat onmiddellijk

durven benutten. Financiële trainingen of adviezen op maat bieden dan uitkomst. 

Ze vormen houvast bij het onderkennen en verminderen van risico’s en bij het benutten

van geboden kansen.

Wat wilt u met het onderwijs- en personeelsbeleid? Hoe kunt u financiële ruimte

scheppen voor nieuw beleid en hoe dekt u de mogelijke risico’s van dat nieuwe beleid

af? Heeft u eigenlijk heldere afspraken gemaakt over de aan te leggen reserves? Is

financiële autonomie en financiële solidariteit in uw organisatie wel goed gedefinieerd?

Wanneer is een school in financieel opzicht gezond? Welke rol speelt eigenlijk uw

administratiekantoor of accountant bij het beantwoorden van dergelijke vragen?

Het vinden van antwoorden op deze vragen is van groot belang en deze speurtocht

vormt het uitgangspunt in onze trainingen.

Basiskennis school en financiële fitheid

Doelgroep

Schoolleiders met integrale verantwoordelijkheid, bovenschools managers en

bestuursleden die graag hun basiskennis willen opfrissen om bijvoorbeeld tot een

beter oordeel te kunnen komen over de financiële gezondheid van hun organisatie.

Opbrengsten 

• U kent de betekenis van de belangrijkste financiële basisbegrippen zodat u beter

in staat bent om financiële stukken te lezen of het vakjargon van een financieel

deskundige te begrijpen.

• U weet hoe de balans, exploitatierekening en begrotingen van schoolorganisaties

zijn opgebouwd en kunt hierbij hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden.

• U bent in staat om aan de hand van de balans en exploitatierekening een

onderbouwde mening te geven over de vermogenspositie en exploitatiekracht

van die schoolorganisatie.

• U bent in staat om uw mening waar nodig te staven met kengetallen, interne

vergelijking en benchmarking.

Data 7 oktober 2004, 3 maart 2005

Prijs 200 euro voor leden, 300 euro voor niet-leden

Minileergang financieel management: koers vinden en houden

Doelgroep

Schoolleiders met integrale verantwoordelijkheid, bovenschools managers en bestuurs-

leden die in de praktijk betrokken zijn bij activiteiten als begroten, budgetteren en

evalueren.

Opbrengsten dag 1: Beleid, kaders en begroten

• U kent technieken om huidig en nieuw beleid te vertalen in financiële consequenties,

bijvoorbeeld door de inzet van bruikbare integrale begrotingsmodellen.

• U kunt de uitkomsten van die begrotingen op hun aanvaardbaarheid beoordelen

met behulp van een zelf geformuleerde financieel kaders.

• U geeft nadere invulling aan begrippen als financiële autonomie, financiële

solidariteit en onderlinge herverdeling van middelen.

Opbrengsten dag 2: Onderwijs, personeel en huisvesting

• U bent in staat om belangrijke ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, personeel

en huisvesting te vertalen in mogelijke financiële consequenties voor uw organisatie.

• U bent op de hoogte van manieren waarop men financiële dekking kan vinden

voor het benutten van kansen of het zoveel mogelijk wegnemen van bedreigingen.

Lumpsum: kansen zien, bedreigingen wegnemen

Doelgroep

Schoolleiders, bovenschools managers en bestuurders die graag bijgepraat

worden over lumpsum en zich zelf nog niet uitvoerig hebben verdiept in het

stelsel of noodzakelijk geachte voorbereidingen.

Opbrengsten 

• U kent de hoofdlijnen van het nieuwe bekostigingstelsel en weet hoe lumpsum

de financiële stromen van uw organisatie beïnvloedt.

• U weet wat de invoering van lumpsum voor uw organisatie betekent en hebt

een realistische kijk op de beleidsruimte die ontstaat.

• U kunt checken of uw organisatie klaar is voor de invoering.

• U bent in staat om de juiste prioriteiten te stellen wanneer het gaat om een

verdere voorbereiding op lumpsum.

Data 13 oktober 2004, 24 februari 2005

Prijs 200 euro voor leden 300, euro voor niet-leden

Trainingen financieel management

In de financiële trainingen van de AVS staat het gezonde verstand centraal en

behandelen we in normale taal allerlei onderwerpen rondom financieel management.

Niet ieders hart ligt bij financieel management en dat is maar goed ook. Dat hart moet

verpand zijn aan het onderwijs en niet aan boekhouden. Te weinig weten van financiën

brengt echter het risico met zich mee dat juist dat onderwijs hiervoor tol moet betalen.

Lumpsum: risico’s zien en risico’s afdekken

Doelgroep

Schoolleiders met integrale verantwoordelijkheid, bovenschools managers

en bestuursleden die graag wat basiskennis over risico’s willen

opdoen.

Opbrengsten

• U bent in staat om uw vermogens- en exploitatierisico’s in beeld te brengen.

• Ook risico’s die te maken met het werkgeverschap kunt u inventariseren.

• Dat geldt ook voor de financiële risico’s van huisvesting en andere aspecten

van materiele instandhouding.

• U neemt kennis van de belangrijkste mogelijkheden om tot een betere

risicoafdekking te komen.

Data 18 november 2004, 15 april 2005

Prijs 200 euro voor leden, 300 euro voor niet-leden


