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FORECAST

EEN PRAKTISCHE AANPAK



Inleiding
De ontwikkeling van de financiën is
voor primair onderwijsinstellingen in
de afgelopen jaren lastiger gebleken
om goed te kunnen voorspellen. 

Dit plaatst de onderwijsinstellingen
voor een dilemma: voorzichtig doen
en ruimte inbouwen met het risico
te veel geld over te houden aan het
eind van het jaar? Of proberen te
anticiperen op beschikbare ruimte
met het risico op een financieel
tekort eind van het jaar? 



Vervolg inleiding

Financiën van primair onderwijsinstellingen vertonen de laatste jaren een grillig verloop.

Dit wordt veroorzaakt door factoren zoals een periode-mismatch tussen baten en lasten of de complexe bekostigings-
systematiek.

Dit maakt het lastiger om te sturen op cijfers: het vermijden van een financieel tekort versus het niet onnodig beperken
van uitgaven.

De vraag is: hoe om te gaan met de onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de financiën?



Stappenplan
Onzekerheden helemaal uitsluiten is
per definitie niet mogelijk. Een van
de functies van het
weerstandsvermogen is dan ook het
kunnen opvangen van dergelijke
onzekerheden. 

Onzekerheden kunnen zo veel
mogelijk beheerst worden door
planmatig gemotiveerde en
beargumenteerde keuzes te maken
op basis van de beschikbare
informatie. 
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Stappenplan
Breng de relevante informatie in kaart die van invloed (kan)
zijn op de uitkomsten/realisatie t.o.v. de begroting.

Inventarisatie

Beoordeel of er financiële gevolgen verbonden (kunnen) zijn
aan de geïnventariseerde aandachtspunten.

Beoordeling

Schat het effect in voor de realisatie t.o.v. de begroting.Taxatie

Pas de prognose aan o.b.v. de bevindingen.Aanpassing



Stap 1
De eerste stap van een
gestructureerde aanpak is het
inventariseren van relevante
informatie. 

Daarbij kan gebruik worden gemaakt
van interne en externe bronnen.
Externe bronnen zijn bijvoorbeeld
brancheorganisaties PO-Raad en
Vos/Abb, overheidsinstanties zoals
ministerie e.d. 

Voorbeelden van interne bronnen
zijn het college van bestuur,
budgethouders en staf.



Inventarisatie

Definieer wat relevante informatie is: een mogelijk uitgangspunt is de begroting te beschouwen als de
eerste prognose. Relevante informatie is dan alles wat een materiële afwijking t.o.v. de begroting kan
veroorzaken.

Bepaal de bron van de informatie. Dit kunnen zowel externe als interne bronnen zijn. Externe bronnen
hebben meestal betrekking op algemene informatie dat alle of meerdere instellingen betreft. Interne
bronnen zijn meestal van belang voor organisatie-specifieke ontwikkelingen.

Breng in beeld wat de belangrijkste uitgangspunten (parameters) zijn van de begroting. De werkelijke
parameters leiden immers per definitie tot een afwijking van de begroting.



Praktijkvoorbeeld



Stap 2 en 3
De tweede stap van een
gestructureerde aanpak is het
beoordelen van de
geïnventariseerde informatie. De
derde stap is het taxeren van het
financieel effect.

Op basis daarvan kan de afweging
plaatsvinden of de prognose
aangepast moet worden. Door dit
periodiek te doen ontstaat een
voortschrijdende prognose (ook wel
een rolling forecast genoemd).



Beoordeling en taxatie

Beoordeel of er sprake is van een aandachtspunt dat financiële gevolgen heeft en zo ja, op welke posten.

Relateer de beoordeling ook aan de begroting: was daarmee rekening gehouden en zo ja, hoe?

Let erop dat een uitgangspunt in de begroting snel verouderd kan zijn, ook al is er met de gebeurtenis zelf wel rekening mee
gehouden.

Schat in wat het financieel effect is en zorg voor een goede vastlegging van de onderbouwing.

Vergeet niet periodiek te toetsen of de inschatting zelf aangepast moet worden als er nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn.



Praktijkvoorbeeld



Stap 4
Door periodiek relevante
ontwikkelingen te vertalen naar het
effect op de begroting (in feite de
eerste prognose van een
begrotingsjaar) ontstaat een
voortschrijdende prognose. Ook wel
een rolling forecast genoemd in de
vakliteratuur.

Met een voortschrijdende prognose
kan tijdiger ingespeeld worden op
de actualiteiten. 



Aanpassing

Pas de prognose aan o.b.v. de bevindingen (indien van materieel belang).

Beschouw de begroting als de eerste prognose en actualiseer van daaruit de begroting/prognose.

Daarmee ontstaat een systeem van voortschrijdende prognoses.

Niemand kan de toekomst voorspellen maar met voortschrijdende prognoses kan voorkomen worden dat voorziene zaken
toch een verrassing vormen.



Praktijkvoorbeeld



1
Zorg voor een goede

communicatie met de diverse
geledingen binnen (en indien

nodig buiten) de organisatie en
draag zorg voor een goede

verwachtingsmanagement.
 

2 3 4
Doe ervaring op met een
planmatig systeem van

voortschrijdende prognoses en
evalueer de oorzaken van

belangrijke afwijkingen t.o.v.
de (voortschrijdende) prognose

voor verbetering.
 

Onderschat niet dat dit tijd
vraagt om goed onder de knie te
krijgen en dat dit ook eisen stelt

aan de kwaliteit van de
administratie. Dit geldt voor

zowel de financiële als de
personele en

salarisadministratie.
 

Zoek collega’s op, deel
informatie, ga met elkaar

sparren, leer van elkaar en trek
samen op.

 

Tips
Tenslotte nog een aantal tips ter afsluiting



Bij vragen, tips of suggesties, neem contact op met één van de volgende collega's:

Kan-Wah Hau

06-55812937

Boris Loof

06-12780614

Lois Bakker

06-40881655

Lucas Kuitert

06-21169293

Simone Groenveld

06-40515731

Contact


