
Q&A van het webinar Digitale Jaarverslaggeving door XBRL Nederland en 

het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap 
 

Voorafgaand aan het webinar over digitale jaarverslaggeving dat XBRL Nederland en het 

ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap op woensdag 8 februari 2023 hielden, is een 

groot aantal vragen ingestuurd. Onderstaand treft u de antwoorden op deze vragen, ingedeeld 

in de categorieën (1) Algemeen en (2) Technisch. 

 

1. ALGEMEEN 

Hoe verhoudt deze CSRD-verplichting zich tot het EPRTR, de verplichting om jaarlijks een 

e-MJV in te dienen? 

 

EPRTR en de CSRD-verplichting blijven los van elkaar bestaan. Wel wordt in de 

conceptstandaard (ESRS E2 Pollution) benoemd dat voor de verplichte informatie verwezen 

mag worden naar de EPRTR. 

 

 

Gaat CSRD een rol spelen binnen het onderwijs en zo ja, wanneer en voor wie? 

 

Deze vraag kunnen we helaas nog niet beantwoorden, omdat de besluitvorming over de CSRD 

nog moet plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover.  

 

 

Onderwijsinstellingen zorgen momenteel voor dubbele jaarverslaggeving. Horizontaal 

als verantwoordings-info via pdf met controle door accountants en verticaal als 

verantwoordings- en beleidsinfo via XBRL zonder controle door de accountant. Hoelang 

blijf deze situatie bestaan en welke knelpunten moeten nog opgelost worden om dit 

efficiënter te organiseren met maar één informatiestroom? 

 

Eén informatiestroom is vanzelfsprekend het meest efficiënt en in het belang van alle 

ketenpartijen. Daar wordt aan gewerkt. OCW en DUO organiseren ketendagen en werkgroepen 

waar samen met de ketenpartijen wordt gewerkt aan onder andere het in kaart brengen van de 

knelpunten. Vragen rond de genoemde ‘dubbeling’ worden daar gesteld én beantwoord terwijl 

alle betrokken partijen gezamenlijk werken aan een oplossing.  

 

 

Is het mogelijk de vragen in het beleidsdeel al in te zien?  

 

De vragen voor het beleidsdeel worden integraal weergeven in de invulinstructie voor het 

onderdeel Beleidsinformatie. Dit document wordt op korte termijn op de site van DUO 

gepubliceerd. 

 

 



De XBRL dient handmatig te worden ingevuld. Hier vindt geen (externe) controle op de 

juistheid van de invoer plaats. Hoe betrouwbaar zijn volgens jullie de gegevens die 

ingevuld zijn als je deze zou willen gebruiken voor benchmarking?  

 

Gegevens die via XBRL worden ingediend, worden door DUO aan de hand van interne controles 

op volledigheid en juistheid gecontroleerd. Pas wanneer de kwaliteit van de gegevens 

voldoende is, worden de gegevens gepubliceerd. Daarmee kunnen ze onder meer voor 

benchmarking worden gebruikt. 

 

 

Het jaarverslagdocument wordt binnen onze organisatie opgesteld door diverse 

personen: de ICT-afdeling, HR, Fin, CVB, etc. Via een gedeeld document kunnen deze hun 

input kwijt. Hoe ziet men dit voor zich bij een digitale XBRL-omgeving? 

 

Voor het XBRL Onderwijsportaal is het mogelijk dat verschillende deelnemers elk hun eigen 

onderdeel invullen. Dit moet echter na elkaar gebeuren en kan niet gelijktijdig plaatsvinden.  

 

 

Ik begreep dat we nu ook NPO moeten verantwoorden via XBRL. Is het format daarvoor 

al beschikbaar? En kunnen we aansluiten op de informatie die we middels de 

‘coronaparagraaf’ in het bestuursverslag aanleveren, zowel inhoudelijk als cijfermatig? 

 

De vragen voor het beleidsdeel worden integraal weergegeven in de invulinstructie voor het 

onderdeel Beleidsinformatie. Dit document wordt op binnenkort op de website van DUO 

Zakelijk gepubliceerd. 

 

 

Welke pakketten koppelen automatisch met XBRL? Speedbooks zegt dat te doen, maar in 

welke mate is dat compleet?  

 

Over de mogelijkheden die Speedbooks biedt, adviseren wij contact op te nemen met 

Speedbooks. 

 

 

Tijdens de evaluatie bijeenkomst op 5 oktober 2022 over de aanlevering van 

jaarrapportages met XBRL over het verslagjaar 2021 zijn er verbeterpunten aangeleverd 

over de functionaliteit van het portaal. Wat is hiervan de stand van zaken?  

 

De opmerkingen die tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn gemaakt, zijn samen met de rijke 

feedback die DUO eerder ontving, gebruikt om het portaal te verbeteren. Een belangrijke 

verbetering is de mogelijkheid gegevens van het voorgaande jaar direct beschikbaar te maken 

voor een nieuwe rapportage. Een andere verbetering is dat vragen die niet voor het onderwijs 

van toepassing waren, zijn vervallen.  

 

 

Waarom is er één format voor alle soorten van onderwijs gekozen?  

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/verantwoording/jaarverslaggeving-indienen/xbrl-handleiding-en-invulinstructies.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/verantwoording/jaarverslaggeving-indienen/xbrl-handleiding-en-invulinstructies.jsp


 

Het is helaas niet mogelijk een selectie te maken. Wel wordt het in het nieuwe portaal mogelijk 

informatie die niet voor het onderwijs van toepassing is, onzichtbaar te maken.  

 

 

Gaat iXBRL een rol spelen binnen het onderwijs en zo ja, wanneer en voor wie? 

 

Deze vraag kan nog niet worden beantwoord. De besluitvorming over de CSRD moet nog 

plaatsvinden. De verwachting is wel dat, ook als de CSRD niet verplicht wordt gesteld voor het 

onderwijs, de behoefte om kwalitatieve gegevens op een geautomatiseerde manier te gaan 

verwerken, zal toenemen. Dat maakt het waarschijnlijk dat iXBRL als techniek ingevoerd en 

toegepast zal gaan worden. Het is nog te vroeg om te zeggen voor wie en wanneer dat gaat 

gelden. Voor het onderwijs geldt wel dat besturen de formele verplichting hebben om 

verantwoording af te leggen, dus zij zullen wel een belangrijk aandeel krijgen bij de verdere 

ontwikkeling. 

 

 

Is er een telefonische helpdesk?  

 

Zeker. Dit zijn de telefoonnummers: 

 

onderwijssector telefoonnummer bereikbaarheid 

Primair onderwijs 070-757 51 11 Op werkdagen van  

09:00-13:00 uur Voortgezet onderwijs 070-757 51 22 

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger 

onderwijs 

070-757 51 33 

 

 

In de toekomst wil men overgaan tot een volledige digitale aanlevering van de stukken. 

Ondertekening door RvT en accountant zal dan moeten plaatsvinden. Op dit moment 

wordt het jaarverslag besproken met diverse stakeholders, zoals MR en RvT, en is er een 

publicatieplicht op de website. Hoe ziet men dat voor zich wanneer er geen document 

meer wordt opgesteld? 

 

In veel domeinen is al sprake van een volledige digitale aanlevering. Indien nodig kan de 

accountant de (eveneens digitale) verklaring met een zogenaamde persoonsgebonden 

beroepscertificaat ondertekenen. Hoe in de toekomst de directie of een RvT de 

verantwoordingen ondertekend wordt op dit moment nader onderzocht. Jaarverslagen 

opgesteld in Inline XBRL, dus direct leesbaar voor mensen, kunnen in ieder geval zonder 

problemen gepubliceerd worden op websites. 

 

 

 

 

 



2. TECHNISCH 

 

Wat is de oplossing voor het werken met tekstvelden binnen de XBRL-omgeving? 

Opsommingen, geavanceerde opmaak, foto’s e.d. worden soms niet goed weergegeven.  

 

De oplossing hiervoor is Inline XBRL. Inline XBRL (iXBRL) is een formaat die door mensen 

leesbare en machineleesbare gegevens in één HTML-document combineert. Omdat HTML wordt 

gebruikt, is elke denkbare opmaak mogelijk. 

 

 

Is het mogelijk gegevens die vorig jaar ingevuld zijn mee te nemen naar de rapportage 

over 2022 en zo ja, hoe gaat dit in zijn werk? Of is het mogelijk om het jaarverslag van 

2021 te kopiëren en van hieruit het jaarverslag van 2022 op te maken? 

 

Het wordt mogelijk om de gegevens van een rapportage van 2021 in te lezen, waarna de 

gegevens van dat jaar op de betreffende posities in de nieuwe rapportage terecht komen. U kunt 

ook een nieuwe (blanco) rapportage starten. Wanneer u kiest voor hergebruik van de gegevens 

van 2021 is het belangrijk te controleren of de gegevens die vorig jaar ingevoerd zijn volledig en 

juist zijn. 

 

 

Er staan veel vragen in die niet van toepassing zijn op onze sector. Kunnen deze aan de 

voorkant weggefilterd worden?  

 

Helaas kan dit vooralsnog niet. 

 

 

Soms is onduidelijk welke specificatie ingevuld moeten worden. Ook komt het voor de er 

twee keer getallen ingevuld moeten worden voor hetzelfde. Wanneer dit niet matcht, 

ontstaat er een foutmelding. Kan dit niet veranderd worden door bijvoorbeeld het 

bedrag van de specificatie over te laten nemen in het totaal (één keer invoeren)?  

 

Wat in het jaarverslag staat, zou moeten worden overgenomen in XBRL. Dat bij een 

verloopoverzicht nog een keer de begin– en eindstand moeten worden overgenomen in de 

uitsplitsing is helaas niet overal te voorkomen. Er is een invulinstructie die op dit punt 

ondersteuning biedt. 

 

 

Sommige invoertabbladen zijn zo uitgebreid waardoor we moeilijk kunnen zien 

waardoor een bepaalde foutmelding ontstaat. Is dat te verhelpen? 

 

In de nieuwe versie van het portaal, die in maart 2023 beschikbaar komt, zijn veel onderdelen 

vervallen waardoor het geheel naar verwachting overzichtelijker is geworden. 

 

 



 

Komt er een manier om de ingevulde gegevens te transporteren naar Excel, zoals dat 

vroeger ook kon? 

 

Deze mogelijkheid is er nog niet. DUO heeft wel verbetering van de pdf als wens geuit en kijkt 

samen met Logius naar wat hier mogelijk is. 

 

 

Wij proberen toegang te krijgen tot de jaarverantwoording 2022, maar het lijkt of we 

alleen nog maar een bestand voor 2021 kunnen aanmaken.  

 

2022 is inderdaad nog niet gepubliceerd. Er komt wel een document Wijzigingen NT17 OCW ten 

opzichte van NT16 OCW. 

 

 

Kunnen we een XBRL krijgen die anticipeert op gegeven antwoorden, door bij een 

eenpitter niet te hoeven segmenteren? Kunt u ook afrondingen van een paar euro’s 

accepteren? Kunt u de WNT-formulieren duidelijker maken? De gegevens van het jaar 

eerder tonen, zodat niet onnodig het voorgaande jaar overgetypt hoeft te worden?  

 

Hoogstwaarschijnlijk zijn dit jaar vooringevulde rapportages beschikbaar. Bij 

afrondingsverschillen wordt alleen een waarschuwing gegeven; deze kan genegeerd worden. Bij 

de WNT-formulieren sluiten we aan bij de formulieren die BZK hiervoor heeft gemaakt.  

 

 

Vorig jaar was de XBRL niet heel gebruiksvriendelijk en kregen we zaken soms lastig 

aangesloten. Hoe gaan jullie dat dit jaar doen? Welke importeermogelijkheden zijn er in 

XBRL via welke pakketten? 

 

Ook dit jaar is het alleen mogelijk om bestanden in het xbrl-formaat aan te leveren. Er zijn wel 

softwareleveranciers die besturen en administratiekantoren diensten en ondersteuning bieden 

om gegevens in xbrl-formaat beschikbaar te maken. In het kader van de ketendagen zal DUO 

aandacht aan deze mogelijkheden besteden zodat deze breder bekend worden. 

 

 

Ik heb heel benieuwd hoe de NPO-verantwoording 2022 er uitziet. Is deze hetzelfde als 

die van 2021? Dan kan ik de formulieren weer uitzetten bij de scholen. 

 

De vragen voor het beleidsdeel worden integraal weergegeven in de invulinstructie voor het 

onderdeel Beleidsinformatie. Dit document wordt op binnenkort op de website van DUO 

Zakelijk gepubliceerd.  

 

 

Afgelopen jaar is mij opgevallen dat er geen mogelijkheid meer is om in de opgave in een 

veld een berekening toe te voegen, terwijl dat eerder wel mogelijk was. Komt deze optie 

terug? 

 

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/verantwoording/jaarverslaggeving-indienen/xbrl-handleiding-en-invulinstructies.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/verantwoording/jaarverslaggeving-indienen/xbrl-handleiding-en-invulinstructies.jsp


Deze optie is in de nieuwe versie van het portaal niet mogelijk. DUO onderzoekt of in de 

toekomst wel mogelijkheden zijn.   

 

 

Het was vorige jaren makkelijker om een download te maken van hetgeen er in de portal 

ingevuld was naar bijvoorbeeld Excel. Nu kan dat alleen nog naar pdf.  Dit wordt dan 

groot en lastig te lezen. Is daar nog iets over te melden qua verbeteringen? 

 

DUO werkt aan het verbeteren van de huidige pdf-weergave, zodat de informatie duidelijker 

leesbaar is. 

  

 

Het invullen van het portal is best tijdrovend. Wordt dit gemakkelijker, bijvoorbeeld 

door middel van het inlezen van een interface? 

 

DUO heeft het portaal op tal van punten verbeterd. Daarnaast zijn er verschillende 

softwareleveranciers die diensten en ondersteuning bieden om het inlezen van gegevens te 

vergemakkelijken. 

 

 

Is de verantwoording van de inzet van werkdrukmiddelen nog wel een verplicht item in 

de XBRL-aanlevering?  

 

Ja, dit maakt onderdeel uit van de beleidsinformatie. 

 

 

Per wanneer is het mogelijk de beleidsinformatie online via het Onderwijsportaal aan te 

leveren? 

 

Het XBRL Onderwijsportaal is vanaf begin maart weer beschikbaar voor aanlevering van de 

jaarrekening, de beleidsinformatie en WNT-gegevens over het verslagjaar 2022. 

 

 

Is er ook een Excel-format voor de aan te leveren Beleidsinformatie PO en VO? 

 

Ook dit jaar is het alleen mogelijk om bestanden in het XBRL-formaat aan te leveren. Er zijn wel 

softwareleveranciers die diensten en ondersteuning bieden om gegevens in XBRL-formaat 

beschikbaar te krijgen. Zij kunnen u hierbij ongetwijfeld van dienst zijn.  

 

 

Waarom zijn een half jaar na het insturen van de digitale versie van de jaarrekening nog 

mails gestuurd om wijzigingen aan te brengen? 

 

Het bleek dat sommige rapportages ernstige tekortkomingen vertoonden. Volledige en juiste 

aanlevering door besturen is verplicht. DUO had tijd nodig om de noodzakelijke controles uit te 

voeren en besluiten te nemen. Dit jaar streeft DUO na om de controles direct na ontvangst van 

de rapportages uit te voeren en de uitkomst zo snel mogelijk met de aanleverende partij te 



communiceren. 

 

 

Kan de export XBRL-rapportage in Excel? Dat maakt het overzichtelijker om zelf controle 

te doen alvorens insturen 

 

Deze mogelijkheid is er nog niet. DUO heeft wel verbetering van de pdf als wens geuit en kijkt 

momenteel samen met Logius naar de mogelijkheden. 

 

 

Kunnen gegevens die niet juist zijn gedetailleerder aangeleverd worden bij 

terugkoppeling? 

 

Dit jaar streeft DUO na om de controles inhoudelijk duidelijker om te richten en sneller met de 

aanleverende partij te communiceren. 

 

 

Kan er een melding (pop-up) komen wanneer er tijdens het invullen gegevens niet 

compleet zijn? 

 

Een pop-up is helaas niet mogelijk. Wel zijn de controles en meldingen in het portaal uitgebreid 

en verbeterd. Daarnaast controleert DUO ingediende rapportages direct na ontvangst, waarna 

de aanleverende partij zo snel mogelijk feedback over de ingediende rapportage ontvangt. 

 

 

In de gebruikershandleiding staat aangegeven welke gegevens verplicht zijn of niet. Zijn 

de oranje meldingen wel of niet verplicht in te vullen? Vorig jaar bleek toch dat er enkele 

gegevens alsnog ingevuld moesten worden. 

 

In het portaal wordt afgedwongen dat een aantal zaken ingevuld moeten worden. In de 

invulinstructies staan daarnaast aandachtspunten waarop de gebruikers moeten letten en daar 

staan ook nog een extra paar onderwerpen die verplicht zijn. Uiteindelijk moet wat in het 

papieren jaarverslag staat ook in XBRL staan. Dat is niet af te dwingen met het portaal.   

 

Gele meldingen zouden in principe opgelost moeten worden. Maar stel dat op papier staat dat 

100.000 + 49.999 = 150.000 en men neemt dat zo over dan krijgt men een gele melding. Deze 

gele melding mag men dan wel negeren want dit is een afrondingsfout. In de administratie zal 

wellicht iets staan als 100.000,44 + 49.999,33 = 149.999,77 en dat is inderdaad afgerond 

150.000. Dus bij gele meldingen moet de gebruiker goed kijken waardoor deze worden 

veroorzaakt en daarna bepalen of deze genegeerd mogen worden of niet. 

 

 

Welke gegevens zullen via XBRL uitgevraagd worden over het maatschappelijk 

thema Sociale veiligheid?  

 

Dat zijn de volgende: 

1. Wie zijn betrokken bij het opstellen van het veiligheidsbeleid? 



- Schoolleiders van de scholen onder het bestuur (Ja/Nee) 

- Medezeggenschapsraad (Ja/Nee) 

- Personeel (Ja/Nee) 

- Leerlingenraad (Ja/Nee) 

- Vertrouwenspersoon (Ja/Nee) 

- Anders, namelijk 

2. Wordt de schoolmonitoring ieder jaar uitgevraagd? 

3.  Wordt de uitkomst van de monitoring gebruikt voor de evaluatie van het 

 veiligheidsbeleid? 

4.  Wordt de jaarlijkse rapportage van de vertrouwenspersonen gebruikt voor de evaluatie 

van het veiligheidsbeleid?  

5.  Worden de bovengenoemde partijen betrokken bij de evaluatie van het 

 veiligheidsbeleid?  

6.  Wordt het veiligheidsbeleid ieder jaar geëvalueerd?  

7.  Wordt er gebruik gemaakt van ondersteuningsaanbod voor sociale  veiligheid om de 

sociale veiligheid op school te vergroten?  

8. Indien gebruik wordt gemaakt van ondersteuningsaanbod voor welk van de volgende 

thema's geldt dit? 

- Racisme en discriminatie (Ja/Nee) 

- Seksueel grensoverschrijdend gedrag (Ja/Nee) 

- Seksuele gerichtheid en gender (Ja/Nee) 

- Pesten (Ja/Nee) 

- Anders, namelijk 

 

En welke gegevens zullen via XBRL uitgevraagd worden over de banenafspraak? 

 

Dat zijn de volgende: 

 

1. Heeft uw bestuur in het afgelopen jaar werknemers uit de doelgroep 

 banenafspraak in dienst gehad (Ja/Nee)? 

2. Heeft uw bestuur in het afgelopen jaar werknemers uit de doelgroep 

 banenafspraak aangenomen (Ja/Nee)? 

3. Wat voor type banen zijn er gerealiseerd? 

- Banen via reguliere dienstverbanden (Ja/Nee) 

- Banen via inleenverbanden (Ja/Nee) 

- Banen via samenwerkingsvormen (zoals inkoop van diensten) (Ja/Nee) 

4. Hoeveel banen voor de doelgroep banenafspraak heeft uw bestuur gerealiseerd? 

5. Heeft uw bestuur in het afgelopen jaar acties ondernomen om mensen uit de 

banenafspraak aan te kunnen nemen (Ja/Nee)? 

6. Zo ja, welke acties heeft u in gang gezet? 



- Gekeken welke functies er binnen de organisatie zijn voor deze doelgroep (Ja/Nee) 

- Contact opgenomen met de gemeente/UWV/werkgeversservicepunt met een vraag 

naar werknemers uit deze doelgroep (Ja/Nee) 

- Deelgenomen aan bijeenkomsten of inzetten van het eigen netwerk met het doel om 

informatie in te winnen of uit te wisselen over de banenafspraak (Ja/Nee) 

- Andere activiteit, namelijk  

7. Heeft uw organisatie een opgave gedaan in de quotumcalculator?  

8. Zo nee, waarom niet? 

- Mijn organisatie heeft voor de doelgroep banenafspraak geen banen gerealiseerd 

(Ja/Nee) 

- Ik ben niet bekend met de quotumcalculator (Ja/Nee) 

- Ik beschik niet over de juiste informatie (Ja/Nee) 

- Ik heb geen tijd om de quotumcalculator in te vullen (Ja/Nee) 

- Anders, namelijk. 

 

 Wat moet ik doen in geval van vragen die in deze lijst nog niet zijn beantwoord? 

 

In dat geval kunt u zich wenden tot XBRL Nederland of contact opnemen met de helpdesk.  

 


