Opmerking: de regeling intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo is
verlengd tot en met het jaar 2014
Verantwoording en evaluatie Nederlandse taal en rekenen in het jaarverslag
versie oktober 2010
In de Staatscourant van 9 november 2009 is de regeling beschreven voor de aanvullende bekostiging
ten behoeve van de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo (Regeling intensivering
Nederlandse taal en rekenen mbo). In deze regeling wordt beschreven:
Hoe de middelen verdeeld worden
Dat de instellingen daarvoor een implementatieplan Nederlandse taal en rekenen moeten
inleveren
Hoe de verantwoording en controle moeten plaatsvinden.
Het eerste jaar van de regeling is inmiddels bijna om. De middelen voor het eerste jaar zijn verdeeld
en alle bekostigde instellingen hebben een implementatieplan geschreven. Bij het Steunpunt taal en
rekenen mbo komen nu de eerste vragen binnen over de verantwoording. Evenzo komen vragen
binnen over de verdeling van de middelen in 2011 en verder.
Dit servicedocument geeft een toelichting op de procedure van verantwoording en evaluatie en geeft
antwoord op de vragen hierover.

Procedure verantwoording en evaluatie
1. De verantwoording van de aanvullende bekostiging geschiedt in de jaarverslaglegging. De
bekostiging wordt in de jaarrekening als bate verantwoord en de lasten worden verwerkt
binnen de daarvoor bestemde posten. Eventuele niet-bestede middelen worden verwerkt in
de jaarrekening van het laatste jaar van de regeling (2013). Deze worden met een
terugbetalingsverplichting als schuld aan OCW opgenomen.
2. Scholen die meer dan € 25.000 aan extra bekostiging hebben ontvangen dienen tevens een
inhoudelijk verslag toe te voegen in het jaarverslag. Dit inhoudelijk verslag moet bevatten:
o

De activiteiten die met de extra middelen uit de regeling zijn ondernomen en het
bereik daarvan in aantallen deelnemers en personeel (in het geval van scholing).

o

Een reflectie op de met de geleverde (onderwijs)inspanningen behaalde resultaten.

Voor het beschrijven van de resultaten kan gebruik gemaakt worden van de deelnemersprestaties op
(o.a. de diagnostische) toetsen. Bij de reflectie moet een relatie worden gelegd met het
implementatieplan van 2010. Daarbij moet worden aangegeven of bijstelling nodig is.
Bij de regeling zit een format voor het inhoudelijk verslag.
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Vragen en antwoorden
1. Moet het format dat als bijlage in de Staatscourant van 9 november 2009 is opgenomen ook
daadwerkelijk gebruikt worden?
Ja. Als het gaat om grote hoeveelheden activiteiten dan is het wellicht handig om waar mogelijk
activiteiten te clusteren.
2. Het implementatieplan van de instelling beschrijft alleen de activiteiten voor het eerste jaar. Moet
er een aanvullend plan worden geschreven voor de activiteiten van het komend jaar?
Er hoeft geen nieuw implementatieplan te worden ingestuurd. Wel dient in het inhoudelijk verslag
aangegeven te worden of en hoe bijstelling van het plan plaatsvindt.
3. Moet er elk jaar opnieuw een implementatieplan worden geschreven?
Nee, zie ook de vorige vraag.
4. Wanneer wordt bekend welk bedrag de instelling krijgt toegekend in 2011 en is dit afhankelijk van
het jaarverslag?
De berekeningswijze staat beschreven in de regeling. Het bedrag verschilt per instelling en per
jaar. De toekenning van het bedrag in 2011 is niet afhankelijk van het jaarverslag.
5. Wanneer dient het jaarverslag ingeleverd te worden en bij wie?
Het jaarverslag is openbaar, maar moet aangeleverd worden bij DUO Zoetermeer vóór 1 juli
2011.
6. Welke rol heeft het Steunpunt bij het beoordelen van de jaarverslagen?
Het Steunpunt analyseert de inhoudelijke verantwoording van de jaarverslagen, maar beoordeelt
deze niet. De procedure is vergelijkbaar met die van de analyse van de implementatieplannen.
7. Zijn er instrumenten die wij kunnen gebruiken bij het maken van het jaarverslag?
Er moet gebruik worden gemaakt van het format bij de regeling. Het Steunpunt heeft I&M en CEDgroep de opdracht gegeven om het ICO-instrument door te ontwikkelen zodat het gebruikt kan
worden bij het verantwoorden van de plannen die met behulp van het ICO-instrument zijn
geschreven.
8. Wie is binnen de instelling verantwoordelijk voor het jaarverslag?
Het College van Bestuur is hiervoor verantwoordelijk.
9. Wie is verantwoordelijk voor controle van de jaarrekening?
Intern binnen de instelling is de accountant verantwoordelijk voor de controle.
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