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Inhoud

De link tussen de controller en de schoolleider

Is de link tussen euro’s en fte’s

Hoe komt de personele begroting in Foleta tot stand?

Waar zie je wat je nodig hebt aan fte en past dat binnen het budget?
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Financiën in Foleta 

Het doel is zicht krijgen hoeveel geld er beschikbaar is voor het personeel 

en met name voor de docenten
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G1.1.4 Financiën coderingen
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S2.4.1. Financiën

• Baten en lasten
• Kosten OOP en Directie
• Reservering vervangingen
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Het formatieoverzicht S2.4.2
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Budget                 Benodigd           Aangesteld

Budget de hoeveelheid geld en/of fte die in de begroting 
beschikbaar is om het onderwijs te verzorgen

Benodigd de fte’s die nodig zijn om het onderwijs te verzorgen 
op basis van het aantal geplande lessen en taken

Aangesteld de hoeveel geld en/of fte die wordt uitgegeven aan 
salarissen
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Wat is er benodigd aan fte

Lessen

Taken

Deskundigheidsbevordering
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CAO VO Taakbeleid voorbeeld

1 fte werkt 1659 uur

Deskundigheidsbevordering 145 uur

Lestijd 750 uur

Voor en nawerk 500 uur

Ruimte voor taken 1659-145-750-500 = 264 uur

1 les van 50 min gedurende 36 lesweken is 30 klokuur. Docent kan 750/30 = 25 lessen geven
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CAO VO Taakbeleid voorbeeld

Stel 1000 lessen, dan 1000/25= 40 fte netto nodig

Aan taken minimaal 40*264 uur = 10560 uur

Stel taken 15000 uur, dan bijna 3 fte meer nodig ivm taken
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In Foleta wordt gewerkt met inzetbare uren (netto fte)

Hoe kom je van een budget in euro 
naar een budget in netto fte?

En wat zijn de werkelijke kosten?
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Voorbeeld kosten niet inzetbaarheid

Docent M  1fte  heeft een maandsalaris van €5000,- en kost  per jaar 
€90.000,- incl. werkgeverslasten

Gaat gebruik maken van seniorenverlof in totaal 170 uur.

De inzetbaarheid wordt dan 1- 0,1024 = 0,8976 fte

De kosten zijn meer dan 0,8976 * 90.000 euro (€80.784,-)
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Voorbeeld kosten niet inzetbaarheid

1,0 fte kost € 90.000-
0,9 fte kost € 81.000
1,0 fte met seniorenverlof kost € 87.000,-

Seniorenverlof 170 uur
De school betaalt 50 uur + helft van 120 uur + de werkgeverslasten 
van de helft van 120 uur. Dat komt overeen met ca € 6000,-.  
De totale kosten zijn dan ca € 87.000,-
De eigen bijdrage van de docent is ca € 3000,-
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Schooljaargegevens S2.2.1

Staat op support bij kosten niet inzetbaarheid
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Het formatieoverzicht S2.4.2
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• budget in euro’s
• benodigd aan netto fte
• Vergelijk benodigd met budget aan netto fte
• Vul de vacatures op
• Vergelijk budget in euro’s met de kosten

Proces
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• Betere communicatie tussen controller en 
schoolleider

• Budget controle op fte én op euro’s
• Inzicht in het effect van maatregelen (zoals 

splitsen van een klas, wijziging in taakbeleid)

Wat bereik je met financiën in 
Foleta
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Vervangingen
Docent N aanstelling 1,0 fte is half jaar ziek

Wordt vervangen door nieuwe docent P voor 0,9 fte
(aantal taken van docent N wordt overgenomen door 

docenten die nog wat ruimte hebben)
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Aandachtspunten bij vervangingen

• Bij zwangerschap, neem je de UWV gelden mee in je begroting of 
niet? 

• Idem bij detacheringen?

Staat beschreven in Support bij niet inzetbaarheid
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