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O N D E RW I J S

Inspectie: scholenweten teweinig
vanfinanciën enhoudengeldover
Ilse Zeemeijer
Amsterdam

Schoolbestuurders denken onvoldoende
naoverhoezehetgelddat jaarlijksbinnen-
komt,gaanuitgeven.Zezijndaardoorvoor-
zichtig enhouden elk jaarmeer geld over
danbegroot.Diebedragenleggenzeopzij,
zonderdatduidelijk iswat ermeegaat ge-
beuren.Datblijktuiteeninventarisatievan
deOnderwijsinspectie,die jaarlijksonder-
zoekdoetnaar definanciën van scholen.
De inspecteurs benadrukken dat de

meeste instellingen, van basisschool tot
universiteit, financieel gezond zijn.Maar
het onderzoek laat ook zien dat scholen
aan het eind van het jaar veelmeer geld
overhoudendanverwacht.Ditgeeft inspec-
teur-generaalMoniqueVogelzangeen‘on-
gemakkelijk’ gevoel. Veel scholenweten
namelijknietwaaromzegeldoverhouden
enwat zemetdit geld gaandoen.

Critici sprekendan al snel van geld dat
opdeplankblijft liggen,maardieconclu-
sievindtdeInspectie ‘tegemakkelijk’.Op-
pottensuggereert immersdatbestuurders
bewust teweinig uitgeven aanonderwijs.
Maar als bestuurders kunnen uitleggen
waaromzegeldopzijleggen, isernietsaan
de hand, zegt eenwoordvoerder. ‘Alleen
jemoet geen geld vastzettenwaar je niets
meedoet.’
Een van de redenen waarom scholen

geld overhouden, is dat bestuurders een
‘aversie’ hebben tegen negatieve resulta-
ten,schrijftdeInspectie.Sinds2013geven
onderwijsinstellingen gezamenlijkmin-
dergelduitdanerbinnenkomt.De‘winst’,
in 2017 ongeveer €270mln, gaat naar de
reserves.Dezepostopdebegrotingwordt
alleenmaar groter en had vorig jaar een
totale omvang van€2,3mrd.
Scholen vinden het ookmoeilijk in te

schattenwat de financiële gevolgen zijn
van hun beleid. Daardoor is de begroting
vaak veel pessimistischer dan in de prak-
tijk. ‘Niet iederebestuurderheeftvoldoen-
de verstand van cijfers’, zegt onderwijs-
accountant Bart Vogels, directeur van
WijsAccountants. ‘Alseenschoolbestuur

onvoldoendegreepheeftopdefinanciële
effecten van de keuzes die zemaken, zijn
ze voorzichtig enblijft er vaak geldover.’
Vooral samenwerkingsverbanden die

extra hulp op school regelen, hebben vol-
gens de Inspectiemoeitemet het opstel-
lenvaneenrealistischebegroting. In2016
voorspeldenzijeenfinancieelresultaatvan
€4mln in 2017,maar dat werd €32mln.
En dat terwijl de inkomsten en uitgaven
voorspelbaar zijn.

Ookuniversiteitenhoudengeldoveren
vullenzohunreservesaan.Dat leidt toteen
relatiefhogesolvabiliteit,eenvandegraad-
metersomdefinanciëlegezondheidtebe-
oordelen. Universiteiten sparenmet een

reden: zij gaande komende vijf jaar in to-
taal ruim €3mrd uitgeven aan vastgoed,
ICT en apparatuur. Volgens de Inspectie
zijn de cijfers daarom ‘tot een bepaalde
hoogte acceptabel’.

Maar bestuurders kunnen ook té voor-
zichtig zijn. In het basis- en voortgezet
onderwijs bijvoorbeeld stijgt het aantal
flexibelecontracten, terwijldatfinancieel
‘eigenlijknietnodig’ is.Flexibelekrachten
helpenhet lerarentekortnietopte lossen,
enhebbenminderbindingmethunwerk-
gever,aldusdeInspectie.Ookdewerkdruk
enhet ziekteverzuimkunnen toenemen.

Datscholenzovoorzichtigzijn, ligtniet
alleen aan bestuurders. Na financiële de-
bacles bij organisaties zoals Amarantis
en ROCLeiden is de Inspectie extra gaan
lettenopfinanciële graadmeters zoals de
solvabiliteit. Officieel zijn er geen harde
normen,maarindepraktijkdoenbestuur-
derserallesaanombovende‘signalerings-
waarden’ vande Inspectie te blijven.

Ooktoezichthouderswetendatze inop-
spraakkomenalseenschool infinanciële
problemenkomt.Over ‘zeersolide’finan-
ciëlecijfersvaltbijnaniemand. ‘Daarmee
lijkt er een deken van voorzichtigheid te
zijnneergedaald’, aldusde Inspectie.

Scholen zijn te voorzichtigmet het uitgeven van geld. FOTO: HH

T E C H E N M E D I A

Rotterdams
hostingbedrijf
i3D.net verkocht
aanUbisoft

SandraOlsthoorn
Amsterdam

Het Rotterdamse hostingbedrijf
i3D.net wordt overgenomen door
deFransegameproducentUbisoft.
Dat hebben de bedrijven bekend-
gemaakt, zonder een overnames-
om te noemen. De Nederlandse
techsite Tweakers meldt dat er
eenbedrag tussende€100mlnen
€250mlnmee gemoeid zou zijn.
Oprichter en enig aandeelhouder
Stijn Koster wil dit bedrag desge-
vraagdniet bevestigen.

Ubisoft,datondermeerdegame
Assassin’s Creed uitgeeft, wilmet
detechnologievani3D.netdeerva-
ringvanonlinegamersverbeteren.
HetNederlandsebedrijf isverbon-
denmet29internetknooppunten,
heeft eigen datacentramet acht-
duizend servers over de hele we-
reld, en het ontwikkelde zelf soft-
ware waarmee gameproducenten
het functioneren van hun spellen
onlinekunnenbeheren.

‘Wezijnindehostingwereldniet
eenhelegrotepartij’, zegtKoster in
eentelefonischetoelichting. ‘Maar
we hebbenwel een heel specifie-
ke niche. Alle grote jongens in de
gamewereld zijn klant bij ons.’

Koster was nog een tiener toen
hij in 2002 i3D.net oprichtte, als
student Economie & Informatica
aan de Erasmus Universiteit. In-
middels werken er vijftigmensen
op zijn kantoren in Rotterdam en
hetAmerikaansePasadena.
Onder de nieuwe eigenaar zal

i3D.net blijven opereren als onaf-
hankelijkbedrijfdatzijndiensten
blijftaanbiedenaanallerleiorgani-
saties. VolgensKosterwasdat een
voorwaarde. ‘Alles opgevenwilde
ikniet.Wekrijgennuheelveelvrij-
heid, er verandert eigenlijk niets,
alleenhebbenwenueenheel gro-
te partij achter ons staan.’
Behalve uitgevers van games

heeft i3D ook andere zakelijke
klanten, zoals telecomproviders.
Ongeveer een derde van de omzet
komt daarvandaan. Ook voor die
klanten heeft de overname geen
gevolgen.
In 2017 had het Rotterdamse

bedrijf een omzet van €16,2mln,
dit jaar verwacht Koster rond de
€20mln uit te komen. De bedrij-
venwillendeverkoopvoorheteind
vanhet jaar hebbenafgerond.

Reactie ministerie OCW

Deverantwoordelijkemi-
nistersArie Slob en Ingrid
vanEngelshoven ‘maken
zich zorgen’ over de toe-
nemende reserves van
scholen.Dat schrijven zij
in een reactie aandeTwee-

deKamer.Deministers
vragen zich vooral af of de
reserves ‘nogwel in ver-
houding staan tot de reële
risico’s die scholen lopen’.
‘Sparenmaggeendoel op
zichworden.’Omdathet

ministerie niet precies
weetwaaromde reserves
toenemen, volgt in 2019
eenonderzoeknaarde
begroting ende reserves
van scholen ende rol van
deoverheid.

SOFTWARE

MainCapitalneemt
Cleversoftover
De Nederlandse investeerder
MainCapital heeft eenmeer-
derheidsbelanggenomen in
hetDuitseCleversoft.Met de
gedeeltelijke overnamevande
financiële softwaredienst is naar
eigen zeggenmeerdan€10mln
gemoeid.

Cleversoft levert programma’s
waarmeefinanciële instellingen

aan specifieke regels zoalsMi-
fidII kunnen voldoen.Datmoet
voorkomendat er schandalen
ontstaan zoals dewitwaspraktij-
kenbijDanskeBank.

De softwaremakeruitMün-
chenheeft naar eigen zeggen
zo’n tweehonderdklanten,
waaronderCredit Suisse,HSBC,
Barclays ende regionale bank
LandesbankBaden-Württem-
berg.Doorgaanswerkt het bedrijf
met abonnementendiebanken
enassetmanagers voormeerdere
jarenaangaan.

HANDEL

Meeromzet zakelijke
dienstverlening
Voor de 22ste keer op rijheeft
de zakelijkedienstverlening
eenkwartaal afgeslotenmet een
hogere omzet.Deomzetstijging
kwam inhet derdekwartaal uit
op8,5%, tegenover 8,6%een
kwartaal eerder.Dat blijkt uit
cijfers vanhetCentraal Bureau
voorde Statistiek.

De laatste keer dat deomzet in

de zakelijkedienstverleningdaal-
de,was inhet eerste kwartaal van
2013. Tenopzichte vaneen jaar
geledenboektede IT-sector afge-
lopenkwartaal eenomzetstijging
van7%, de grootste positieveuit-
slag sindshet vierdekwartaal van
2015, toendeomzet 10,2% steeg.

Deuitzendbranche steeg af-
gelopenkwartaal hetmeest ten
opzichte vaneen jaar geleden:
11,3%.Deuitzenderswisten ech-
ter niet het tweedekwartaal van
dit jaar te overtreffen, toende
omzet eenplus kende van12,2%. Zuidas A’dam FOTO: PETERHILZ/HH
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