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RJ-Uiting 2022-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van 

wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs  

 

Inleiding 

Op 22 februari 2022 zijn wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) 

gepubliceerd.1 De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) geeft in deze RJ-Uiting de aanpassingen 

in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ als gevolg van deze wijzigingen in de Rjo weer. De 

wijzigingen zijn van toepassing vanaf verslagjaar 2021, met uitzondering van alinea 517a en de 

wijzigingen in alinea 518a die van toepassing zijn vanaf verslagjaar 2022.  

 

De volgende wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zijn van toepassing vanaf 

verslagjaar 2021: 

− Onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht hun jaarverslaggeving openbaar te maken, in 

ieder geval op hun website. 

− Enkele redactionele wijzigingen waarbij niet is beoogd nieuwe bepalingen te introduceren. 

De volgende wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zijn van toepassing vanaf 

verslagjaar 2022: 

− Mbo-instellingen moeten in het bestuursverslag verantwoording afleggen over het mbo-

studentenfonds zodat het mogelijk wordt een landelijk beeld te schetsen van het beroep dat 

studenten doen op het mbo-studentenfonds (alinea 517a).  

− Bekostigde onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs en mbo-instellingen moeten in het 

bestuursverslag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid zoals aangegeven in de 

Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten (wijzigingen in alinea 

518a). 

Ingangsdatum 

De wijzigingen in hoofdstuk 660 ‘Onderwijsinstellingen’ zijn van kracht voor verslagjaren die 

aanvangen op of na 1 januari 2021, met uitzondering van alinea 517a en de wijzigingen in alinea 

518a die van kracht zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. 

 

Amsterdam, 31 mei 2022 
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Gewijzigde alinea’s ten opzichte van hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen zoals 

gepubliceerd in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (jaareditie 2021) 

  
De gewijzigde alinea’s in Richtlijn 660 (aangepast 2022) vervangen de betreffende alinea’s in 

Richtlijn 660 (aangepast 2021) en zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 

januari 2021, met uitzondering van alinea 517a en de wijzigingen in alinea 518a die van kracht 

zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. 

 

 

660.1 Inleiding 

107 De onderwijsinstelling stelt de jaarrekening en het bestuursverslag op in de Nederlandse 

taal en in euro’s uitgedrukt (artikel 3, onderdeel b Rjo). Hetzelfde geldt voor de gepubliceerde 

openbaar gemaakte jaarrekening en bestuursverslag (zie alinea 507). Het verslagjaar is volgens 

artikel 3, onderdeel c. Rjo altijd gelijk aan het kalenderjaar. 

660.5 Bijzondere onderwerpen 

507 De onderwijsinstelling maakt deponeert op grond van artikel 5 Rjo haar 

jaarverslaggeving openbaar door deponering in schriftelijke en elektronische vorm bij Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) voor 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar. De 

onderwijsinstelling maakt haar jaarverslaggeving daarnaast openbaar, in ieder geval op de 

website (artikel 3, onderdeel b. Rjo). 

 Bij andere vormen van openbaarmaking van aan de jaarrekening ontleende financiële 

gegevens wordt verwezen naar de jaarverslaggeving die ingevolge de wettelijke bepalingen is 

gedeponeerd bij DUO. 

 

517 Op grond van artikel 4, lid 2 Rjo neemt de onderwijsinstelling voor hoger onderwijs 

met gebruikmaking van de in bijlage 1 van de Rjo opgenomen tabel in het bestuursverslag op 

hoeveel studenten zij financiële ondersteuning heeft verleend uit het profileringsfonds, zoals 

bedoeld in artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

 

De onderwijsinstelling voor hoger onderwijs splitst deze informatie uit naar de volgende 

onderdelen: 

a. ho-studenten in overmachtssituaties, zoals ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, 

mantelzorg of niet studeerbare opleidingen; 

b. ho-studenten die optreden als bestuurslid van door de instelling erkende studie- of 

studentenverenigingen of in de studentenmedezeggenschap, en; 

c. overige, zoals het leveren van uitzonderlijke prestaties op het gebied van sport of cultuur, 

financiële steun aan ho-studenten uit niet-EER-studentenlanden en uitgaande beurzen. 

 

Tevens geven de onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs per categorie aan hoeveel ho-

studenten een vergoeding hebben aangevraagd, hebben ontvangen, hoeveel in totaal per 

categorie is uitgekeerd en wat de gemiddelde hoogte en duur was van de vergoeding. 
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517a Op grond van artikel 4, lid 2a Rjo neemt de mbo-instelling met gebruikmaking van de 

in bijlage 2 van de Rjo opgenomen tabel in het bestuursverslag op aan hoeveel mbo-studenten zij 

uit het mbo-studentenfonds, bedoeld in artikel 8.1.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 

ondersteuning heeft verleend. Daarbij geeft de mbo-instelling tevens aan hoeveel mbo-studenten 

ondersteuning hebben aangevraagd, hoeveel mbo-studenten ondersteuning toegekend hebben 

gekregen, hoeveel in totaal is toegekend en wat de gemiddelde hoogte was van de toekenningen. 

Deze informatie wordt uitgesplitst in vier categorieën:  

a. mbo-studenten die lid zijn van een studentenraad als bedoeld in artikel 8a.1.2 van de Wet 

educatie en beroepsonderwijs, van een andere door het bevoegd gezag ingestelde 

medezeggenschapsstructuur of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang 

met volledige rechtsbevoegdheid;  

b. mbo-studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar 

het oordeel van het bevoegd gezag mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs 

dat de student volgt;  

c. mbo-studenten, of diens wettelijk vertegenwoordigers, die aantoonbaar onvoldoende 

financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden waarover de student 

geacht wordt te beschikken; en  

d. mbo-studenten die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid 

studievertraging hebben opgelopen. 

 

518a Op grond van artikel 4, lid 5 Rjo verantwoordt de bekostigde onderwijsinstelling voor 

hoger onderwijs of voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zich in het bestuursverslag 

over het gevoerde beleid op de wijze zoals aangegeven in de Beleidsregel investeren met 

publieke middelen in private activiteiten en in de zogenoemde notities ‘Helderheid in 

bekostiging’. 

 

522 Aan het bestuursverslag en de jaarrekening separaat door het bevoegd gezag van een 

instelling voor hoger onderwijs die kwaliteitsbekostiging ontvangt op grond van hoofdstuk 4, 

afdeling 5, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 over het jaarde jaren 2021 tot en met 2024 

een reflectie van de medezeggenschap toegevoegd op de realisatie van het plan tot dan toe, en de 

betrokkenheid van belanghebbenden en de facilitering van de medezeggenschap (artikel 3, sub l1 

Rjo). 


