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Leeswijzer

Dit jaarverslag bestaat uit een bestuursverslag en de jaarrekening.

Het bestuursverslag begint met het profiel van Nuffic en de realisatie van de strategische 
agenda 2020-2025. Dan doen de pijlers NL, Europa en Global verslag van de belangrijkste 
ontwikkelingen in 2021. De pijler Bedrijfsvoering brengt verslag uit over HR-management, 
juridische zaken, facilitaire zaken, privacy en integriteitsbeleid. Daarbij komen de 
ontwikkelingen op het gebied van kennis, innovatie en communicatie aan bod. Vervolgens 
biedt het kwaliteitshoofdstuk een terugblik op evaluaties en audits in 2021.
In het financieel beeld worden de belangrijkste financiële ontwikkelingen van het afgelopen 
jaar beschreven. Daarna geven de RvT en de OR een terugblik op 2021. En tot slot volgt de 
continuïteits- en risicoparagraaf. 

Het tweede deel van het jaarverslag bestaat uit de jaarrekening. Dit bevat een overzicht 
van de financiën. 

Wilt u reageren op dit jaarverslag? Dat kan, graag zelfs, via onze website.
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VOORWOORD

Het jaar 2021 was een bewogen jaar voor Nuffic. Vanaf 1 januari werkten alle medewerkers 
in hun nieuwe organisatieonderdeel, soms in een nieuwe functie, soms in de functie die 
ze al eerder hadden. Ook hebben we van sommige collega’s afscheid moeten nemen. Dit 
alles heeft veel van onze collega’s gevraagd en als managementteam zijn wij ons daarvan 
terdege bewust. We willen hen dan ook bedanken voor hun inzet om te blijven werken aan 
alle producten van Nuffic en het contact te onderhouden met de stakeholders. Nuffic heeft 
daarnaast afscheid genomen van haar directeur-bestuurder en van twee leden van de raad 
van toezicht. Allen heel hartelijk dank voor alles wat jullie voor Nuffic hebben betekend!

Het hele jaar hadden wij te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Daardoor konden 
we vrijwel alleen digitaal vergaderen en elkaar maar heel beperkt ontmoeten. Dit vroeg veel 
flexibiliteit van onze medewerkers. Ook kregen medewerkers zelf corona en sommigen hebben 
daar nog steeds last van. Beterschap! 

Het aangaan en behouden van goede samenwerkingsverbanden is voor een organisatie 
als Nuffic essentieel om effectief haar werk te kunnen doen. Gedurende 2021 heeft Nuffic 
contact gehouden met scholen, hogescholen en universiteiten, van primair onderwijs tot 
hoger onderwijs. Met de Europese Unie, het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderhield Nuffic nauw contact over 
onder meer het lopende programma Erasmus+, het Orange Knowledge Programme (OKP) en de 
ontwikkelingen op het gebied van studentenmobiliteit tijdens de coronapandemie. 

Conform de met OCW afgesproken planning werden de Neso’s in China, Brazilië en Mexico 
gesloten. Een gedeelte van de taken is overgenomen door onderwijsattachés en de rest van 
het werk is stopgezet. We zijn onze collega’s op de Neso-kantoren dankbaar voor al het goede 
werk dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. 

Bovendien wist Nuffic de aanbesteding voor activiteiten in het po, het vo en het mbo te 
winnen en de wettelijke taak voor een groot deel van de werkzaamheden van Nuffic in 2022 
ligt voor ter besluitvorming. Er was verheugend nieuws dat studenten nog steeds graag een 
internationale ervaring opdoen, ondanks de barrières van de coronacrisis, zo bleek uit één 
van de onderzoeken van Nuffic. Dat betekent dat er een mooi fundament ligt om op voort 
te bouwen.

We kijken met dankbaarheid terug op alles wat er is bereikt in 2021, en zullen ook in de 
toekomst blijven bouwen aan de meerwaarde die internationalisering en internationale 
samenwerking te bieden hebben.

 
Titia Bredée
Directeur-bestuurder
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Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair 
en voortgezet onderwijs tot mbo, hoger onderwijs en onderzoek, en volwasseneneducatie. 
Onze ambitie is dat alle leerlingen en studenten internationale competenties kunnen opdoen, 
in het buitenland of in eigen land. Zo zijn ze voorbereid op de samenleving en de arbeidsmarkt 
van de toekomst en zijn ze klaar om de mondiale uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan. 
Want voor internationale vraagstukken zijn internationale oplossingen nodig. Economische, 
politieke of sociale spanningen stoppen niet bij de landsgrenzen. De veranderingen in de 
wereld als gevolg van globalisering, maar ook van digitalisering, vragen grote veranderingen 
in het onderwijs.

Hierbij richten we ons specifiek op de volgende aspecten:
	■ de internationale mobiliteit van leerlingen en studenten, docenten, onderzoekers en 

stafmedewerkers, en de ondersteuning daarvan, zoals door erkenning van diploma’s en 
(studie)beurzen;

	■ vergroting van de kennis van vreemde talen door de bevordering van taalonderwijs;
	■ internationale relaties en samenwerking in onderwijs en onderzoek;
	■ de toevoeging van een internationale en interculturele dimensie aan onderwijscurricula 

(internationalisation at home en wereldburgerschap).

Facts & Figures
Ondanks de coronacrisis heeft Nuffic de afgelopen jaren nadrukkelijk bijgedragen aan 
internationale samenwerking en internationalisering in het onderwijs:

	■ In 2021 hebben we 49.000 adviezen uitgebracht over de waarde van diploma’s. 
	■ Tientallen scholen in het po, het vo en het mbo zijn (voor het eerst) in aanraking gekomen 

met internationalisering. In totaal zijn ruim 1.300 po-scholen actief met het vroeg 
vreemdetalenonderwijs (vvto) en daarvan zijn bijna 250 po-scholen lid van de netwerken 
van Nuffic. In het voorgezet onderwijs zijn er bijna 500 vo-scholen die lid zijn van de 
netwerken van Nuffic, zoals de netwerken tweetalig onderwijs en het Global Citizen 
Network, of die hebben deelgenomen aan het LinQ-programma. Daarnaast is Nuffic 
met ongeveer 150 nieuwe scholen in gesprek en zijn er ruim 2.500 abonnees van de po/
vo-nieuwsbrieven van Nuffic. We bereiken alle mbo-scholen in Nederland en 93% van die 
scholen is lid van het netwerk van internationaal stagecoördinatoren. 43 opleidingen zijn 
lid van het netwerk tweetalig mbo.

	■ Via het Nationaal Agentschap (NA) hebben meer dan 14.700 studenten en 1.700 stafleden 
in 2020 een periode in het buitenland doorgebracht. 

	■ Via het OKP hebben we in 2021 meer dan 1.600 beurzen verstrekt.
	■ Daarnaast hebben we nog tien beurzenprogramma’s uitgevoerd, waaronder het Holland 

Scholarship Programme en het Mena Scholarship Programme (MSP). In totaal hebben we in 
het kader daarvan ook bijna 2.000 beurzen verstrekt.

	■ In 9 landen had Nuffic in 2021 Neso’s (Netherlands Education Support Offices). Deze zijn 
gevestigd in regio’s die van strategisch belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs: 
Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Rusland, Vietnam, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. 
De kantoren in Brazilië, Mexico en China hebben eind 2021 hun deuren gesloten.

	■ In 4 landen, Benin, Ethiopië, Jordanië en Libanon, heeft Nuffic projectkantoren. Zij voeren 
capaciteitsopbouw- en beurzenprogramma’s uit voor het ministerie van BuZa en de EU.



2 
Realisatie 
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In het voorjaar van 2020 heeft Nuffic haar strategie ‘Internationaliseren met impact’ 
gepresenteerd, waarin de lijn wordt uitgestippeld om Nuffic ook in het jaar 2025 een 
organisatie van betekenis te laten zijn in de wereld van internationalisering van het 
onderwijs. In deze strategie stelt Nuffic zich tot doel om de blik naar buiten te richten door de 
samenwerking op te zoeken met belangrijke partners en stakeholders, te werken aan mogelijke 
verbreding van het opdrachtenportfolio en een toekomstgerichte organisatie te blijven 
door te digitaliseren en inclusiever te worden. Tegelijkertijd liggen er belangrijke opgaven in 
de uitvoering van de programma’s voor onze opdrachtgevers, met name OCW, BuZa en de 
Europese Commissie, zoals het belang van inclusie en duurzaamheid, terwijl op de achtergrond 
de coronapandemie en spanningen op het wereldtoneel van invloed zijn op de programma’s. 
Wendbaarheid in de steeds sneller veranderende samenleving is daarbij essentieel.

Ook in 2021 werden de werkzaamheden van Nuffic flink beïnvloed door de coronacrisis. 
Thuiswerken was grote delen van het jaar de norm, en ook het onderwijs functioneerde 
meer vanuit huis dan vooraf was ingeschat. Dat betekende opnieuw een groot beroep op de 
wendbaarheid van de Nuffic-organisatie om werkzaamheden hierop aan te passen. In deze 
aanpassingen, en bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de programma’s, 
hebben de teams binnen Nuffic nadrukkelijk contact gezocht met zowel klanten als 
opdrachtgevers om aansluiting te houden bij hun behoeften. 

Om Nuffic ook in de toekomst goed te positioneren is er samen met onze klanten en 
opdrachtgevers hard gewerkt aan een visie op onze toekomstige subsidieprogramma’s. 
Digitale mogelijkheden zullen hierin een grotere rol spelen en dat zal veranderingen 
meebrengen in onze werkzaamheden. Het nieuwe programma Erasmus+ ging van start op 
1 januari 2021, terwijl ook het OKP met een jaar is verlengd. Met het OCW is gewerkt aan de 
nieuwe subsidierelatie, nu een deel van onze werkzaamheden met een aanbesteding aan ons 
is toegewezen. Met onze gelijksoortige partners overal in de wereld delen we ons wereldbeeld 
en onze doelstellingen (bijvoorbeeld op het gebied van inclusie), en dat kunnen we toepassen 
in de gezamenlijke uitvoering van Europese programma’s. De EU Pillar Assessment die 
we momenteel laten uitvoeren, zal ons helpen om in de toekomst ook andere Europese 
programma’s te kunnen uitvoeren.

Ook intern is er gewerkt aan de verandering van de Nuffic-organisatie. De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) krijgen een steeds centralere plaats in onze werkzaamheden en 
we hebben geleerd om er met een SDG-bril naar te kijken. Daarom hebben we als organisatie 
het SDG Charter ondertekend.
Verder hebben we ons dataplatform gelanceerd. Daarmee kunnen we steeds makkelijker 
sturingsinformatie beschikbaar hebben om evidence informed te kunnen werken. In de 
digitalisering van onze producten en diensten worden grote stappen vooruit gezet. Dankzij 
een dashboard kunnen we nu de innovatieve projecten binnen de organisatie beter monitoren. 
Daarnaast hebben we de ISO 9001-certificering opnieuw verkregen.
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Tot slot was 2021 ook het jaar waarin op 1 januari de reorganisatie geëffectueerd is. Dit 
betekende grote veranderingen voor de medewerkers van Nuffic en vroeg van hen een groot 
aanpassingsvermogen. Mensen kregen nieuwe uitdagingen en teams kregen een andere rol 
in de organisatie. Bovendien vertrok directeur-bestuurder Freddy Weima in het voorjaar van 
2021. Lem van Eupen en daarna Titia Bredée namen zijn rol over. Daarnaast waren er nog 
andere wijzigingen in de samenstelling van het MT. Veranderingen leiden tot onzekerheid. 
Als gevolg van de reorganisatie moesten sommige teams aan de slag met nieuwe taken en 
doelstellingen, in een andere personele samenstelling. In tijden van thuiswerken is het daarom 
niet vanzelfsprekend dat de gestelde doelen dan toch grotendeels worden behaald. Dat dat 
toch is gelukt, is een compliment voor de Nuffic-medewerkers én alle stakeholders waard. 



3 
Pijler NL
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De pijler NL voert voornamelijk activiteiten uit die gefinancierd worden door het ministerie van 
OCW. Deels vloeit het werk voort uit de aanbesteding gericht op po, vo en mbo, die Nuffic in 
2020 won. Een ander deel van de activiteiten wordt naar verwachting begin 2022 vastgelegd 
in de wet Subsidiering Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten. In 2021 hebben we 
intensief met het ministerie gesproken over de invulling van de wettelijke taak, en hebben we 
daar onze activiteiten op aangepast. 

Om onze activiteiten gericht en effectief af te kunnen stemmen op de impact die we beogen, 
hebben we, in lijn met onze Strategie 2025, een nieuwe Theory of Change opgesteld voor onze 
programma’s gericht op het ho. Met dit model kunnen we inzichtelijk maken welke impact we 
beogen met onze programma’s. Voor po/vo en mbo hadden we die al. In lijn met de ambities 
van de overheid en onze eigen strategie hebben we in 2021 onderzocht welke groepen 
studenten minder geneigd zijn naar het buitenland te gaan en waarom. En we hebben het 
Actieplan Stimuleren Uitgaande Diplomamobiliteit gelanceerd om o.a. meer scholieren, ook in 
ondervertegenwoordigde groepen, vroegtijdig te informeren over studeren in het buitenland.

3.1 Diensten ten behoeve van internationalisering po/vo/mbo

In het po en het vo hebben we in 2021 ingezet op onze netwerken, zoals tweetalig voortgezet 
onderwijs en het Global Citizen Network, waarin het aantal scholen nog steeds toeneemt. 
In deze netwerken zorgen we samen met de scholen voor kennisdeling, zodat tweetalig 
onderwijs en wereldburgerschapsonderwijs steeds beter worden. Een team van vier regionale 
adviseurs internationalisering po-vo heeft zoveel mogelijk scholen en besturen die nog niet 
bekend zijn met Nuffic, voor internationalisering geënthousiasmeerd.
Daarnaast hebben we de mogelijkheid onderzocht om Spaans toe te voegen aan het aanbod 
van het programma-LinQ en de behoeften van basisscholen en stakeholders geëvalueerd met 
betrekking tot onze dienstverlening in het vvto-programma. Met al deze acties hebben we 
onze impact vergroot.

In het mbo hebben we ingezet op verbreding en verdieping van internationalisering. Samen 
met andere stakeholders hebben we gezorgd voor verbinding, zodat expertise en goede 
voorbeelden worden gedeeld.

Buiten de aanbesteding is de doorontwikkeling van tweetalig primair onderwijs 
vermeldenswaard: de eerste leerlingen in deze pilot bereikten dit jaar groep 8. 

3.2 Nationaal informatiecentrum & lid ENIC/NARIC

In 2021 hebben de Benelux en de Baltische Staten het verdrag over automatische erkenning 
ondertekend. Het staat open voor andere landen en is een strategisch belangrijk instrument 
voor erkenning. Nuffic ondersteunde in dit traject het ministerie van OCW en nam deel aan het 
multilaterale overleg. 
Een van onze beleidsmedewerkers is Acting President van het ENIC-bureau, waardoor we 
in dit netwerk van erkenningscentra in 57 landen nog meer contacten kunnen leggen met 
internationale partners. Dankzij onze deelname aan de Bologna Peer Support Group B 
(implementatie van de Lissabon Erkenningsconventie) kunnen we invloed uitoefenen op het 
Europese erkenningsbeleid.
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In het strategisch belangrijke European Qualifications Passport for Refugees (EQPR)-project 
van de Raad van Europa hebben we vluchtelingen geïnterviewd. Ook zijn we toegetreden tot 
de Taskforce Afghanistan, die zich erop richt om kwalificaties van Afghaanse vluchtelingen 
beter te beoordelen.

De belangrijkste thema’s van de Erasmus+ projecten die we coördineren zijn digitalisering van 
studentengegevens, automatische erkenning, en erkenning van microcredentials. 

3.3 Diplomawaardering en onderwijsvergelijking 

Het aantal uitgebrachte adviezen steeg door naar een nieuw record van ruim 49.000 
(2020: net iets meer dan 40.000). Om onze werkdruk enigszins te verlichten hebben we 
admissions officers geleerd om voor specifieke landen zelf meer diplomawaarderingen te 
maken. Daarnaast hebben hogescholen en universiteiten meer gebruikgemaakt van onze 
adviezenwizard. Aan de verdere digitalisering van onze diplomawaarderingsprocessen wordt 
gewerkt. Ook nemen we deel aan een landelijke werkgroep van Studielink om de inschrijving 
van internationale studenten te stroomlijnen. 

Onze populaire online beschrijvingen van 96 buitenlandse onderwijssystemen actualiseren 
we en maken we web based en beter digitaal toegankelijk. Zo maken we van dit 
‘adviesvervangende’ product een kwalitatief hoogstaande vorm van dienstverlening. Onze 
trainingen in de methodologie van erkenning hebben we omgevormd tot interactieve webinars 
die breed toegankelijk zijn en binnen de wettelijke taak passen.

3.4 Onderzoek verrichten en informatie publiekelijk beschikbaar stellen

In ons onderzoek hebben we aspecten als databeheer, behoeftemeting en de communicatie 
met onze doelgroepen vernieuwd, zodat we met ons onderzoek nog beter aansluiten op 
de behoeften in het veld. Door overheid én onderwijs erbij te betrekken zorgen we dat onze 
onderzoeken maatschappelijk relevant zijn en inspelen op de landelijke beleidscontext. 
Via een klankbordgroep krijgen we periodiek feedback van het ministerie op onze plannen 
en resultaten. Met onze stakeholders in het onderwijsveld hebben we nagedacht over de 
betekenis en de toepassing ervan in hun praktijk. 

In NRO hebben we een nieuwe partner gevonden om onze kennis over internationalisering 
in het onderwijs breder te gaan delen. De kennisoverdracht via Nuffic Connects heeft een 
ander karakter gekregen: voortaan ligt de nadruk op de onderlinge uitwisseling van kennis en 
ervaring van medewerkers van onderwijsinstellingen.
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3.5 Overige activiteiten ter bevordering van de internationalisering, 
met name mobiliteit

We informeren studenten, onderzoekers en onderwijsstaf over de mogelijkheden van een 
internationale leerervaring. Onder andere via de ambassadeursnetwerken, websites en sociale 
media. In 2021 hebben we de vernieuwde WilWeg-website opgeleverd, gericht op Nederlandse 
scholieren en studenten. Daarnaast zetten we actief in op Internationalisation at Home: het 
ontwikkelen van internationale en interculturele competenties zónder naar het buitenland 
te gaan. 

Via de Mobstacles en Euraxess netwerken zijn we linking pin tussen kennisinstellingen en 
overheid, stroomlijnen we de (intra-Europese) mobiliteit en zoeken we oplossingen voor 
obstakels. In het project Study in Europe III, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, 
hebben we gewerkt aan het versterken van de Europese onderwijsruimte. Met onze Finse 
zusterorganisatie EDUFI zetten we een Europees Peer Learning Network over uitgaande 
studentenmobiliteit op.



4 
Pijler Europa
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Met ingang van 2021 is het beheer van het programma Erasmus+ in zijn geheel ondergebracht 
bij Nuffic. Daarmee is een einde gekomen aan de jarenlange samenwerking met CINOP op 
dit gebied. Een deel van de medewerkers heeft de overstap gemaakt van CINOP naar Nuffic. 
Daarmee is kennis en netwerk behouden, wat van belang is voor een goede uitvoering van 
het programma.

In de pijler Europa is het Nationaal Agentschap Erasmus+ verder samengebracht met het 
beheer van de Europese programma’s eTwinning en EURAXESS. Dat gaf Nuffic de kans om 
de gedeelde doelgroepen in samenhang te benaderen. Hierin worden de komende jaren 
vervolgstappen gezet.

4.1 Nationaal Agentschap Erasmus+

Dit jaar ging het nieuwe zevenjarige programma Erasmus+ van start. Het programma bouwt 
voort op het succes van de afgelopen jaren, maar biedt tegelijkertijd nieuwe kansen en 
mogelijkheden. Als NA zetten we ons nog intensiever in om diegenen te bereiken die het 
programma nu nog niet kennen of denken dat het niet voor hen bedoeld is. We hebben 
daarvoor in 2021 een meerjarige inclusiestrategie ontwikkeld. Onderdeel daarvan zijn 
aanvullende beurzen (top-ups) om eventuele financiële belemmeringen voor mobiliteit weg te 
nemen. De strategische keuzes hierin zijn gemaakt in overleg met OCW. Ook is in 2021 een start 
gemaakt met een role model network van ervaringsdeskundigen uit diverse doelgroepen.

We sluiten onze ogen niet voor vragen over duurzaamheid. Onder de noemer Green Erasmus 
helpen we deelnemers een zo positief mogelijke impact en een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk op de wereld achter te laten. We hebben speciaal daarvoor een digitale brochure 
voor deelnemers gemaakt. Bovendien zijn er extra vergoedingen mogelijk voor ‘groen reizen’.

Ook digitalisering is een belangrijk aandachtspunt voor het NA. In 2021 hebben we door AEF 
een rapport laten opstellen dat als basis dient voor onze aanpak op dit thema. Het rapport 
schetst de beleidsdoelstellingen met betrekking tot digitalisering op Europees en nationaal 
niveau en de behoeften en kansen in de verschillende onderwijssectoren. Dit helpt om te 
bepalen hoe het NA optimaal invloed kan uitoefenen op de digitaliseringsagenda. Intussen 
heeft het NA, samen met OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), veel vooruitgang 
geboekt met de invoer van Erasmus Without Paper. De implementatie daarvan is voorzien 
voor het studiejaar 2022/2023. Verder heeft het NA, in nauwe samenwerking met team WebIT, 
in 2021 een pilot opgezet voor de invoering van digitale handtekeningen binnen Nuffic. Naar 
verwachting wordt het project eind maart 2022 afgerond, waarna het NA kan overgaan op 
digitale ondertekening van documenten en contracten.

Wat subsidieverlening betreft stond 2021 logischerwijs grotendeels in het teken van 
communicatie over de nieuwe aspecten van het programma Erasmus+. Daarnaast moesten 
er intern nieuwe processen en procedures ingeregeld worden. Zo kunnen organisaties 
in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en volwasseneneducatie (ve) nu 
een accreditatie aanvragen, die het voor de gehele programmaperiode tot en met 2027 
gemakkelijker maakt om subsidie voor mobiliteit aan te vragen. Voor het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) bestond een soortgelijke accreditatie 
al. In de sector po/vo heeft het NA in totaal veertien accreditaties toegekend, voor het mbo 
zijn dat er acht en voor ve twee. Het NA verwacht in de komende jaren een toename van het 
aantal accreditatieaanvragen.
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Een ander nieuw onderdeel van Erasmus+ zijn de Small-scale Partnerships voor po, vo en 
ve. Met lagere subsidiebedragen, een kortere looptijd en eenvoudigere administratieve 
vereisten dan bij de bestaande samenwerkingspartnerschappen is deze actie bedoeld om 
minder ervaren organisaties, organisaties met een beperkte organisatorische capaciteit en 
nieuwkomers met het programma te bereiken. Er is veel interesse voor deze laagdrempelige 
partnerschappen, maar door de korte periode tussen de publicatie van de nieuwe actie 
en de deadline voor indiening van een voorstel zijn er nog maar weinig concrete projecten 
aangevraagd en toegekend. Ook hier verwachten we een groei in de komende jaren.

In zijn algemeenheid zijn voor alle sectoren in 2021 minder aanvragen ingediend dan 
gebruikelijk. Veel organisaties die regulier gebruikmaken van Erasmus+ hadden vanwege 
de beperkingen door de coronapandemie nog onbestede middelen uit lopende projecten. 
Mede hierdoor was het geen probleem dat het budget voor programmamiddelen lager was 
dan vorig jaar (68,5 miljoen euro, versus 85,5 miljoen euro in 2020). Voor de International 
Credit Mobility in het ho (mobiliteit buiten Europa) was in 2021 zelfs helemaal geen budget 
beschikbaar; deze actie start pas weer in 2022. Het budget voor 2022 is overigens weer op 
hetzelfde niveau als in 2020.

In 2021 konden er vanuit het ho al wel voorstellen worden ingediend voor blended mobility en 
blended intensive programmes, met een combinatie van fysieke en online activiteiten. En voor 
het mbo heeft het NA een National VET Team opgericht, bestaand uit vertegenwoordigers uit 
het mbo-veld. Samen met het NA informeert, inspireert en deelt dit team kennis met collega’s in 
het mbo die werken aan Erasmus+ projecten.

Achterliggende vraag bij alle projecten en activiteiten is de impact van het programma 
Erasmus+. De Europese Commissie heeft een voorstel van het NA goedgekeurd voor het 
opzetten van een langdurige Europese samenwerking op dit gebied, een zogeheten Long 
Term Transnational Cooperation Activity (LTA). Onderdeel daarvan zijn onderzoeken naar 
impactpercepties bij de deelnemende NA’s uit meerdere Europese landen en naar de behoefte 
aan impactondersteuning in de deelnemende landen. Daarnaast maken we de bijdrage van 
Erasmus+ aan de SDG’s beter zichtbaar. De resultaten hiervan zullen we in 2022 presenteren.

4.2 Overige activiteiten

eTwinning
Als online community voor scholen in ruim 40 Europese landen heeft eTwinning ook in 2021 
zijn waarde bewezen. Met webinars voor de sectoren po, vo, mbo en ho hebben we 351 
deelnemers bereikt, bijna drie keer zoveel als in 2019. De jaarlijkse eTwinning conferentie was 
voor de tweede keer op rij volledig online en stond in het teken van het thema ‘Mediawijsheid 
en Desinformatie’. De doelstelling van 750 nieuwe docentregistraties per jaar hebben we 
ruimschoots gehaald. Daarbij hebben we specifiek ingezet op de deelname van het Caribisch 
deel van ons koninkrijk.
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EURAXESS
Het EURAXESS Service Centre draagt bij aan de versterking van de Europese Onderzoeks-
ruimte, door ondersteuning te leveren aan internationale onderzoekers en hun families. Met 
ingang van 2021 is EURAXESS belegd bij twee pijlers: Europa (coördinatie) en NL (Mobstacles). 
Hiermee is het een van de pijler-overstijgende activiteiten binnen Nuffic. Samen zorgen we 
onder meer voor de informatievoorziening over wet- en regelgeving rond de mobiliteit van 
onderzoekers. Verder nemen we deel aan het Europese TOP IV-project. Het afgelopen jaar 
waren we daarin bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het vervaardigen van twee handboeken 
en twee promotiefilms voor het Nederlandse onderzoekslandschap. Ook coördineren we twee 
pan-Europese expertgroepen: een op het gebied van sociale zekerheid, de andere op het 
gebied van immigratieprocedures.

FaBoTo+
Eind 2021 is het project Facilitating Bologna Tools (FaBoTo+) na 2,5 jaar afgerond. Met dit 
project hebben we bijgedragen aan de verdere implementatie van de Bologna-tools in 
Nederland. Het discussiestuk met als titel ‘Modernisering van het Hoger Onderwijs in Europese 
context anno 2021’, geschreven door onze Bologna-experts, is positief ontvangen door het 
onderwijsveld. In het stuk werden vraagstukken en dilemma’s beschreven die spelen in het ho.



5 
Pijler Global
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De nasleep van de reorganisatie was goed te voelen in de pijler Global. De beëindiging van 
de programma’s NICHE en NFP, de afschaling binnen het OKP, de sluiting van drie Neso’s en 
de onzekerheid over het voortbestaan van het NL alumni network zorgden voor relatief veel 
vertrekkende collega’s. Dat had invloed op zowel de werksfeer als de processen, omdat kennis 
opnieuw opgebouwd moest worden. Het vele thuiswerken hielp hierbij niet mee. Hoewel 
het intern dus geen gemakkelijke periode was, hadden we extern juist een goed jaar. De 
samenwerking met de ministeries van OCW en BuZa verliep op alle niveaus soepel en leidde 
tot mooie resultaten. 

5.1 Capaciteitsversterkingsprogramma’s

NICHE en NFP
In 2021 kwamen de programma’s NICHE II en NFP tot een einde. Beide programma’s 
werden gefinancierd door BuZa uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De 
belangrijkste doelstelling van NICHE was het versterken van de post-secundaire onderwijs- 
en opleidingscapaciteit in ontwikkelingslanden. Vergeleken met eerdere programma’s 
had het een bredere en flexibelere aanpak, die via projecten een verscheidenheid aan 
ondersteuningsmodaliteiten kon bieden. Het programma zorgde ervoor dat de activiteiten 
in lijn waren met het ontwikkelingsbeleid van de ontvangende landen en aansloten bij de 
lokale prioriteiten. 
De NICHE projecten integreerden componenten zoals management development (personeel 
en systemen), kwaliteitsverbetering personeel, curriculumontwikkeling en een beperkte 
investeringscomponent voor het versterken van bibliotheken, laboratoria, IT, living labs en 
andere faciliteiten. 
Het NFP was een langlopend beurzenprogramma, opgezet om het tekort aan geschoolde 
werknemers in geselecteerde landen te helpen verminderen, met een focus op mid-career 
professionals. Alle NFP-opleidingen werden aangeboden door Nederlandse instellingen.

Sinds 2003 werd de toewijzing van NFP-beurzen explicieter gekoppeld aan de institutionele 
ontwikkeling van organisaties in de geselecteerde NFP-landen. NFP-kandidaten solliciteerden 
daarbij nog steeds op individuele basis, maar beurzen werden alleen toegekend aan 
werknemers die werkten in organisaties die relevant waren voor de ontwikkeling van hun land. 
Hun aanvraag voor een fellowship moest worden ondersteund door hun werkgever, die ook 
moest motiveren waarom de beoogde studie of cursus ondersteunend was voor de prestaties 
van de organisatie. 

De eindafrekeningen van NICHE en NFP werden in 2021 afgerond en er is een impactstudie 
opgeleverd, waaruit onder andere naar voren kwam dat binnen NICHE vanuit 22 landen:
1. meer dan 86.000 medewerkers aan een Hogeschool of Universiteit opgeleid zijn, in 1842 

opleidingen (bachelor, master of PhD);
2. 100% van deze NICHE-alumni momenteel een betrekking heeft en hetzelfde geldt voor 94% 

van de NFP-alumni;
3. 96% van de NFP-alumni nieuwe kennis en vaardigheden toepast;
4. 96% van de NICHE-uitvoerders de succesvolle implementatie van strategisch beleid 

en plannen benoemde: er zijn 1200 institutionele plannen, strategieën, beleidslijnen en 
systemen ontwikkeld en geïmplementeerd, en 550 genderbeleidslijnen en plannen.

We kijken terug op een geslaagd combi-programma dat voor een deel een vervolg heeft 
kunnen krijgen in het OKP.
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Orange Knowledge Programme
Het huidige OKP richt zich op langdurige en duurzame samenwerking tussen kennisinstellingen 
in Nederland en in partnerlanden. Het unieke programma-aanbod bevat institutionele 
capaciteitsontwikkeling, beurzen en maatwerk opleidingen. Het biedt duizenden jongeren en 
professionals een solide educatie, afgestemd op de lokale context en leidend tot een (betere) 
baan of een eigen bedrijf.
Dit vraaggestuurde programma draagt   bij aan de ontwikkeling van onderwijssystemen 
binnen de gestelde beleidskaders en doelstellingen en is afgestemd op strategische 
meerjarenplannen. In vergelijking met zijn voorgangers (NICHE, NFP) heeft dit programma een 
versterkte focus op synergie met andere Nederlandse fondsen en samenwerkingsverbanden, 
én tussen de diverse instrumenten (institutionele capaciteitsontwikkeling, beurzen, maatwerk 
opleidingen en alumni integratie).

Naar aanleiding van de vertraging die projecten hebben opgelopen door de coronapandemie, 
en de actuele uitputting vanwege het aflopen van het contract op 31 juli 2022, heeft BuZa 
Nuffic in 2021 gevraagd om een verlengingsverzoek uit te werken. Dit verzoek heeft vervolgens 
geresulteerd in een wijzigingsovereenkomst en is getekend op 19 augustus 2021. Deze 
verlenging, die loopt tot 31 december 2023, geeft ons de mogelijkheid om de gevolgen van de 
coronacrisis te beperken en de impact van het programma zo groot mogelijk te maken. 

HOPES‑LEB, EDU Syria en het Mena Scholarship Programme
De HOPES-LEB en EDU-SYRIA programma’s zijn in 2020 in respectievelijk Libanon en Jordanië 
van start gegaan, waarbij één Nuffic-collega vanuit Jordanië en drie collega’s vanuit 
Libanon de dagelijkse implementatie voor hun rekening nemen, in nauwe samenwerking met 
verschillende collega’s in Den Haag. Nuffic werkt voor deze programma’s binnen consortia, 
bestaande uit Europese en lokale organisaties. Deze door het EU Madad Fonds gefinancierde 
programma’s hebben als doel om Syrische vluchtelingen, jongeren en kwetsbare groepen in 
de betreffende landen onderwijsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Het 
werkpakket van Nuffic in de programma’s bestaat uit het beheren van projecten van max. 
60.000 euro die worden geïmplementeerd door lokale partners als universiteiten en ngo’s. In 
2021 zijn in Jordanië middels een ‘Call for Proposals’ vijf projecten geselecteerd die in 2022 van 
start gaan. Voor Libanon geldt dit voor negen projecten.

Het MSP wordt gefinancierd door BuZa (Directie DAM) en richt zich op elf landen in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. De doelgroep bestaat uit mid-career professionals met een 
academisch werk- en denkniveau. Doelen zijn capaciteitsversterking van organisaties door 
professionals in Nederland of in de regio te trainen en versterking van de binding tussen 
de deelnemende landen en Nederland door middel van alumniactiviteiten. Het huidige 
programma kent drie onderdelen: beurzen voor korte trainingen in Nederland, groepsgewijze 
maatwerktrainingen in de regio en alumniactiviteiten. 

Sinds de start van het MSP-III in 2020 ligt de nadruk vooral op een landspecifieke aanpak, 
grotere complementariteit met andere beurzenprogramma’s, zoals het OKP, meer vrouwen-
participatie en meer aandacht voor jongeren. Voor een meer landspecifieke aanpak heeft 
Nuffic in 2021 voor elk land een online alumnimeeting georganiseerd waar alumni met elkaar 
en met vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassades en Nuffic in contact konden 
komen. Daarnaast zijn op de website landenpagina’s op Study in Holland ingericht. 
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Samen met de Nederlandse ambassades zijn de prioriteitsgebieden aangepast voor landen 
die onderdeel zijn van het MSP en het OKP om zodoende meer complementariteit tussen beide 
programma’s te bereiken. In 2021 is voor het eerst 50% van alle beurzen per land aan vrouwen 
vergeven. Daarnaast zijn vele lokale organisaties in de MENA-regio geïdentificeerd voor een 
duurzame samenwerking met Nederland.

5.2 Overige activiteiten

OCW beurzenprogramma’s
Naast de reguliere werkzaamheden die we in het kader van de OCW beurzenprogramma’s 
uitvoeren, hebben we met OCW aan twee parallelle trajecten gewerkt. Enerzijds 
hebben we voor ieder programma een subsidieregeling opgesteld met bijbehorende 
verwerkersovereenkomsten, zodat die als bijlage aan de wettelijke taak gehangen kan 
worden. Anderzijds hebben we samen met DUO een nieuw proces uitgewerkt, want Nuffic 
moet het nemen van besluiten voortaan aan DUO overlaten gezien de wettelijke taak. In 
december heeft OCW besloten dit nieuwe proces pas in te laten gaan op 1 januari 2023. 

EU Pillar Assessment
In 2021 hebben we grote stappen gezet in het behalen van de EU Pillar Assessment. Het 
oordeel hiervan wordt halverwege 2022 verwacht. Vooruitlopend op de uitslag van de 
Pillar Assessment zijn er stappen gezet in EU programma-ontwikkeling, met verkenning van 
focuslanden en thema’s en actief netwerken in nauwe samenwerking met de lokale kantoren 
van Nuffic. De aandacht gaat in eerste instantie uit naar landen en regio’s waar Nuffic reeds 
EU-programma’s uitvoert in samenwerking met Europese zusterorganisaties, zoals Zuidoost 
Azië, Midden-Oosten, waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden voor vervolgprogramma’s en 
nieuwe initiatieven. Daarnaast worden de mogelijkheden voor EU programma-ontwikkeling in 
zuidelijk Afrika onderzocht, o.a. ten aanzien van digitalisering van tertiaire onderwijs. 

Neso‑kantoren 
In eind 2021 zijn de Neso-kantoren in Brazilië, China en Mexico gesloten. Het proces is soepel 
verlopen en dankzij goede samenwerking met de ambassades is er zoveel mogelijk kennis 
overgedragen. De overige kantoren hebben ondanks de wereldwijde beperkingen vanwege 
de coronacrisis bijgedragen aan de positionering van het Nederlandse hoger onderwijs. Zo 
hebben we met de Nuffic Mooc on Global Entrepreneurship en WINNER 2021 een wereldwijde 
doelgroep bereikt en heeft dat tot nieuwe onderzoeks- en onderwijssamenwerkingen geleid. 

Kennisdiplomatie
We hebben bij OCW bouwstenen aangeleverd voor de verdere inzet op kennisdiplomatie 
naar aanleiding van de Internationale Kennis- en Talentstrategie (IKT). In december vond 
in dat kader een stakeholdermeeting plaats onder leiding van het ministerie, waar vier 
werkprogramma’s uit naar voren zijn gekomen. Nuffic is nauw betrokken bij twee daarvan: 
1) het organiseren van een kennismissie naar Indonesië in de zomer van 2022 en 2) het 
uitwerken van een NL Knowledge House dat als nieuwe buitenlandse entiteit dicht tegen 
een onderwijsattaché aan gepositioneerd zou kunnen worden, als brug tussen overheid en 
kennisuitvoerders. Met name voor de Neso’s in Indonesië en Zuid-Afrika biedt dit kansen. 
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Alumninetwerk
Omdat OCW de financiering van het NL alumni network per eind 2021 wilde stopzetten, 
hebben we samen met ministeries (OCW, BuZa en EZK) en andere stakeholders gekeken 
naar een mogelijke doorstart. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat men wel degelijk 
de meerwaarde ziet van alumni, maar dat er meer tijd nodig is om te bepalen wat de beste 
vorm is om een en ander te organiseren. In de eerste helft van 2022 zal helder worden hoe 
de toekomstige inzet op alumni eruit zal komen te zien en wat dat betekent voor de rol van 
Nuffic hierin.



6 
Kennis, 
innovatie en 
communicatie
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6.1 Kennis en innovatie

In de strategie van Nuffic staat het aansluiten bij de klantbehoefte van scholen en 
onderwijsinstellingen centraal. Innovatie van onze werkzaamheden is hierbij essentieel. 
Nuffic probeert daarom voortdurend in contact te blijven met haar omgeving en via haar 
dienstenaanbod haar klanten in staat te stellen invloed te blijven uitoefenen en deze waar 
mogelijk te vergroten. Uitvoeren, leren en innoveren gaan hand in hand. Ervaringen uit de 
dagelijkse praktijk laten ons zien op welke punten we kunnen verbeteren en vernieuwen. 
Innovatie is in onze nieuwe organisatiestructuur daarom zo dicht mogelijk bij het primaire 
proces belegd.

Extern: Omgeving/ Klanten
In onze omgeving zien we belangrijke bestaande en nieuwe trends en ontwikkelingen, 
zoals digitalisering, verduurzaming en inclusie. Zo is er in de pijler NL onderzocht wat 
de mogelijkheden zijn om gamification toe te passen op mobiliteit, willen we virtuele 
internationalisering in het onderwijs versterken en kunnen we micro-credentials evalueren via 
een app. In de pijler Europa hebben we eTwinning in School Education Gateway geïntegreerd, 
met een betere dienstverlening voor onze doelgroep als gevolg. Ook is er een nieuwe online 
subsidiewijzer voor Erasmus+ ontwikkeld. In de pijler Global is gewerkt aan studies met 
betrekking tot de digitalisering van onderwijs in Afrika. Daarbij is de samenwerking met British 
Council verdiept en is ook binnen Nuffic kruisbestuiving ontstaan.

Intern: versterking van de innovatiecompetenties en ‑processen
Om teamoverstijgend van elkaar te leren en organisatiebreed innovatie te stimuleren en te 
faciliteren is er een werkgroep Innovatie opgericht. In opdracht van het MT heeft de werkgroep 
in 2021 een start gemaakt met het organisatiebreed bouwen aan innovatie door middel van:

	■ een analyse en evaluatie van de huidige innovatie-activiteiten: deze hebben o.a. 
geresulteerd in een dashboard dat laat zien hoe onze innovaties aansluiten op onze 
strategie;

	■ de verwerving van de benodigde innovatiekennis en -vaardigheden: door te werken met de 
Design Thinking methode komt de klantwaarde meer centraal te staan. Ook helpt dit om 
van idee tot uitvoering te komen en met inspirerende oplossingen te komen;

	■ een verbetervoorstel van strategisch portfoliomanagement om meer ruimte te creëren voor 
innovatie: hieruit is een eerste set ‘key’-innovatieprojecten geïdentificeerd die vanuit de 
werkgroep gemonitord en extra ondersteund worden. In aansluiting hierop hebben we een 
start gemaakt met het definiëren van een innovatiestrategie. 

Kennisontwikkeling 
In 2021 is voor het eerst gewerkt in Communities of Practice en werkgroepen. Deze 
samenwerkingsvormen stimuleren kennisdeling vanuit een gedeelde expertise, vakgebied of 
functie met als doel onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Zo zijn er Communities of 
Practice die kennis ontsluiten op externe trends, maar ook op het gebied van de afstemming 
van de contacten met de zusterorganisaties van Nuffic. Ook waren er werkgroepen actief op 
strategische thema’s.



27 Jaarverslag 2021

BESTUURSVERSLAG

Zo konden we onze kennis op het vlak van SDG’s ontwikkelen, wat ertoe geleid heeft dat we 
de SDG charter hebben ondertekend en de hele organisatie door een SDG-bril hebben laten 
kijken. Bovendien konden we snel inspelen op ontwikkelingen in de samenleving om ons heen, 
zoals de Brexit, en konden we in augustus snel onze kennis bundelen en coördineren naar 
aanleiding van de veranderende situatie in Afghanistan. Tot slot ontwikkelde de werkgroep 
Innovatie onze kennis op het vlak van ‘Design Thinking’ en het innovatieproces, waardoor we 
alle innovatieprojecten in kaart konden brengen.

Inhoudelijke kennisontwikkeling vindt ook plaats binnen de teams van de Nuffic-organisatie. 
Zo heeft het team van Strategie, Kennis en Innovatie binnen de pijler NL de opdracht om 
onderzoek te doen naar de effecten van internationalisering, waaronder een studie naar 
internationaliseringsstrategieën in het hoger onderwijs, een studie over digitalisering van het 
onderwijs in Oost-Afrika, en verschillende studies naar de effecten van de coronapandemie op 
studentenuitwisseling. Bij de vormgeving van deze studies sluiten we aan bij de kennisbehoefte 
uit het veld én van onze opdrachtgevers.

6.2 Communicatie en relatiebeheer

Communicatie is sinds 2021 grotendeels decentraal georganiseerd. De doelstellingen van Nuffic 
worden in beginsel in de verschillende pijlers gerealiseerd. Daar is immers via de producten en 
diensten veel klantcontact. Het doel van corporate communicatie is het aan elkaar verbinden 
van deze activiteiten en resultaten. Dat doen we door een heldere positionering van Nuffic 
als de smart linking pin, door als kennis- en beleidsexpert in het internationale onderwijsveld, 
netwerkorganisatie en thought leader op relevante topics te acteren. Dankzij de korte lijnen 
en het samenspel tussen centraal en decentraal, zijn we in staat om ons aan te passen aan 
de behoefte van onze opdrachtgevers en doelgroepen. Zo hebben we Nuffic Meets kunnen 
inzetten als middel om kennis te verspreiden, maar spelen we met onze nieuwsbrieven ook in 
op thema’s die door partijen in het veld belangrijk worden gevonden. 

Daarnaast vervult Nuffic als linking pin een brugfunctie tussen onze opdrachtgevers, het 
onderwijsveld en kennisinstellingen in binnen- en buitenland. Veel medewerkers, verspreid 
over de hele organisatie, onderhouden externe contacten. In 2021 is een start gemaakt met het 
verder professionaliseren van stakeholdermanagement, zodat we kennis kunnen bundelen en 
gerichter kunnen inspelen op de behoeften van opdrachtgevers en doelgroepen. Zo is er een 
begin gemaakt met het gericht afleggen van werkbezoeken naar onze strategische partners. 
Dit levert behalve veel inspiratie ook kansen op om samen te bouwen aan internationalisering. 
Naast het in kaart brengen van de belangrijkste stakeholders per pijler wordt er ook gewerkt 
aan een strategie zodat we: 

	■ meer gestructureerd informatie ophalen uit ons netwerk en daar proactief en gecoördineerd 
op kunnen acteren;

	■ samen met onze contacten kunnen bouwen aan de Nuffic-strategie (linking pin & makelaar, 
kennis en expertisecentrum);

	■ onze professionaliteit versterken.



7 
Bedrijfsvoering
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7.1 HR‑management

Nieuwe organisatieontwerp en Reorganisatie
Begin 2021 is de reorganisatie geëffectueerd die het jaar daarvoor helemaal was uitgewerkt 
in een nieuw organisatieontwerp. Het nieuwe organisatieontwerp moet de ambities in de 
nieuwe strategie faciliteren. De tijd waarin we leven, vol politieke en maatschappelijke 
dynamiek stelt forse eisen aan de organisatie, zeker ook tegen de achtergrond van een sterk 
veranderend werkveld en de alsmaar groeiende digitale veranderingen. De nieuwe organisatie 
bestaat uit drie inhoudelijke pijlers: NL, Europa, Global. Zij hebben de pijler Bedrijfsvoering als 
organisatiebrede businesspartner. De staf ondersteunt het MT bij de besturing van Nuffic. Dit 
model maakt de organisatie wendbaar, inclusief en klaar voor de digitale transformatie. 

De reorganisatie is niet alleen gepaard gegaan met een wijziging van het organisatieontwerp, 
maar betekende ook een reductie van de fte-bezetting. Eind 2020 zijn ca. 30 medewerkers 
aangezegd. Zij zijn conform sociaal plan een periode van herplaatsing ingegaan van 10 
maanden. Het merendeel van deze medewerkers heeft voor de formele aanzegperiode een 
andere functie buiten de organisatie gevonden. 

HR‑agenda
In de strategie Nuffic 2020-2025 is opgenomen dat Nuffic wordt versterkt met een HR-
managementvisie gericht op talent en inclusiviteit. HR heeft in het verlengde gewerkt aan 
een strategische agenda 2021-2022 waarin vier thema’s zijn uitgewerkt: wendbaarheid, 
inclusie, innovatie en leven lang ontwikkelen. Dit heeft o.a. geleid tot het aanbieden van 
loopbaangesprekken voor medewerkers. We vinden het belangrijk dat medewerkers nadenken 
over hun ontwikkeling en fit in hun werk blijven. Verder hebben alle medewerkers een workshop 
over inclusiviteit gevolgd. 

MTO
Halverwege 2021 is het tweejaarlijkse MTO uitgevoerd onder leiding van de Monitorgroep. 
De respons was met 81% wederom hoog. Het algemene werkgeluk van de medewerkers 
Nuffic-breed scoort met een 7 een goede voldoende. Dit cijfer is gelijk aan het gemiddelde van 
Nederland. Gezien de grote reorganisatie die is doorgevoerd en die zijn weerslag heeft gehad 
op de organisatie, en daarbij opgeteld de coronaomstandigheden en het nieuwe hybride 
werken, is dit een uitkomst waar Nuffic trots op is. Punten die hoog scoren in het onderzoek 
zijn bijvoorbeeld autonomie & invloed, psychosociale arbeidsbelasting, werksfeer & collega’s, 
duurzame inzetbaarheid en ondernemingsraad. Aandachtspunten waar we het komende jaar 
aan gaan werken zijn o.a. talentontwikkeling, organisatiecultuur en efficiënt werken. 
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Personele kengetallen

Dienstverbanden
In 2021 was het gemiddeld aantal medewerkers (bepaalde tijd, onbepaalde tijd en payroll) 
in dienst bij Nuffic in Nederland 241 fte (2020: 231 fte). De reductie van medewerkers door de 
reorganisatie is hierin niet meegenomen. Van de medewerkers identificeert 25,4% zich als man 
en 74,6% als vrouw. Ten opzichte van vorig jaar is het verschil tussen het aantal mannen en 
vrouwen iets toegenomen (2020: resp. 27% en 73%). De leeftijdsopbouw is weergegeven in 
figuur 1. De gemiddelde leeftijd binnen de organisatie is 43,8 jaar (2020: 43 jaar).

Figuur 1 Leeftijdsopbouw Nuffic 2021

In figuur 2 zijn de percentages van de soorten dienstverbanden in 2021 en 2020 vergeleken. 
Er is een groei van het aantal medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd 
(permanent: van 68% naar 78%) en een afname van het aantal medewerkers met een 
contract voor bepaalde tijd (fixed term: van 24% naar 10%). 

Figuur 2 Dienstverbanden Nuffic 2020 versus 2021

De inzet van het externe consultants is toegenomen, van 2% naar 3,9%. Dit komt o.a. door 
ziektevervanging en het moeilijker vervullen van vacatures. In totaal is de flexibele schil 
teruggegaan van 32% naar 21,8%. Zie figuur 3. De cao is veranderd en waar mogelijk bieden 
we na 1 jaar een vast contract aan. 
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Figuur 3 Dienstverbanden Nuffic 2021

Instroom 
In 2021 zijn 64 medewerkers aangenomen, daarvan was 60,9% vrouw en 39,1% man. 
Daarentegen hebben 59 medewerkers de organisatie verlaten (64% vrouw en 36% man). 
Daaronder inbegrepen medewerkers die als gevolg van de reorganisatie zijn vertrokken en 
de Unesco-medewerkers die begin 2021 uit dienst zijn gegaan (7 medewerkers). Het totale 
personeelsverloop in 2021 komt uit op 21,6%, wat betekent dat meer dan 1 op de 5 medewerkers 
de organisatie heeft verlaten. Het gemiddelde aantal dienstjaren was het afgelopen jaar 8,4 
dienstjaren. De hogere (gedwongen) uitstroom als gevolg van de reorganisatie kan een scheef 
beeld geven. 

Figuur 4 instroom en uitstroom Cijfers 2021

Ziekteverzuim
Het percentage ziekteverzuim in 2021 was 5,9% (2020: 4,3%).Ook landelijk is er een stijging 
van het ziekteverzuimpercentage. Een verklaring van het hogere ziekteverzuim kan liggen 
in de onzekere periode als gevolg van de reorganisatie en een heel belangrijke factor is de 
coronacrisis met verschillende lockdowns en het verplichte thuiswerken onder soms moeilijke 
en onzekere omstandigheden. De organisatie en medewerkers zijn op zoek naar een nieuw 
evenwicht. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt mee, daardoor duurt het soms langer 
voordat een vacature is ingevuld. Dat heeft weer zijn weerslag op de werkdruk van de 
achterblijvende collega’s.
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Binnen het ziekteverzuim van 5,9% zie je dat het merendeel (4,3%) bestaat uit langdurig 
verzuim (verzuim langer dan 42 dagen). De drempel om zich ziek te melden vanuit het 
thuiswerken is hoog, er is naar verhouding meer grijs verzuim. Op het moment dat een 
medewerker zich daadwerkelijk ziek meldt, is de kans groter dat het verzuim langer 
gaat duren. 

7.2 Juridische Zaken

Juridische zaken heeft afgelopen jaar veel aandacht besteed aan compliance in de 
breedste zin van het woord. Door de wettelijke taak zijn wet- en regelgeving opnieuw onder 
de aandacht om te zorgen dat Nuffic compliant blijft handelen. Onze juridische positie en 
context wordt complexer (wettelijke taken, AVG, aanbestedingen, bestuursrecht en Europese 
wetgeving). Het borgen van compliance en de risicogerichte sturing binnen de organisatie 
vragen daarbij om verdere professionalisering. De eerste belangrijke stappen hiertoe zijn in 
2021 gezet met het schrijven van een visiedocument en een beschrijving van de werkwijze. 
Eind 2021 hebben we een projectleider geworven om de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO) te implementeren. Het project zal in 2022 van start gaan met als doel om 
per 1 januari 2023 te voldoen aan de wettelijke BIO-eisen. 

7.3 Integriteitsbeleid

Nuffic heeft een integriteitsbeleid en een Code of Conduct ontwikkeld. De Code of Conduct 
beschrijft wat Nuffic verwacht van zowel medewerkers als van anderen die bij, voor en namens 
Nuffic werken. De code is bedoeld om een veilige omgeving te creëren en interpersoonlijke 
schendingen, financiële schendingen en machtsmisbruik te voorkomen, zowel binnen de 
organisatie als daarbuiten. Het integriteitsbeleid en de Code of Conduct zijn in 2019 als pilot 
ingevoerd bij de pijler Global. De invoering van het vernieuwde integriteitsbeleid voor de hele 
organisatie zou in 2021 plaatsvinden, maar vanwege andere prioriteiten is dit uitgesteld naar 
2022. Er zijn in 2021 geen overtredingen van de Code of Conduct gesignaleerd. 

7.4 Privacy

In 2021 zijn de digitale samenwerking en digitale dienstverlening verder doorgegroeid, onder 
meer vanwege het thuiswerken door de coronapandemie. Nuffic moest wederom fysieke 
evenementen afgelasten en organiseerde waar mogelijk online activiteiten. Het waarborgen 
van de privacy van onze relaties en medewerkers was daarbij een belangrijke voorwaarde. 
Ook dit jaar is expliciet aandacht besteed aan de borging van privacy en naleving. Het 
MT heeft ingestemd met het voorstel om de naleving van AVG-regelgeving verder te 
professionaliseren en duurzaam te borgen in de organisatie middels een PDCA-cyclus. Het MT 
heeft AVG-prioriteiten vastgesteld en deze zijn in de teams uitgewerkt en opgevolgd.

Nuffic werkt met een externe functionaris voor de gegevensbescherming, die toezicht 
houdt op de privacy. Dit jaar lag haar focus op het controleren van de diverse 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) voor OCW met betrekking tot 
subsidieregelingen, het vast te stellen ‘Draaiboek bij Datalekken’, de transitie/afbouw van 
de Neso’s en het controleren van en adviseren op het Verwerkingsregister. Ook biedt het door 
haar gevoerde cookieonderzoek Nuffic handvatten om alle in gebruik zijnde websites en 
applicaties cookie compliant te maken en te houden. 
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7.5 Facilitaire Zaken en ICT

De beveiliging van applicaties en data heeft een hoge prioriteit binnen Nuffic. We hebben 
dit jaar een rapportage ingevoerd om inzicht te geven in de beveiliging van applicaties 
die we gebruiken. Aan de hand hiervan wordt gestuurd op de benodigde activiteiten om 
beveiligingsrisico’s te minimaliseren. Daarnaast hebben we met phishingsimulaties aandacht 
besteed aan het digitale veiligheidsbewustzijn bij medewerkers.

Ook zijn we gestart met het uitrollen van digitale telefonie. Het resultaat hiervan is dat bellen 
en gebeld worden nu via Microsoft Teams kan. Ons Business Intelligence platform met daarin 
generieke managementrapportages is in gebruik genomen. Als eerste zijn er HR dashboards 
ontwikkeld en de volgende stap is om financiële dashboards te ontwikkelen, zodat financiële 
data veilig en eenduidig beschikbaar zijn. We hebben een begin gemaakt met het migreren 
van onze servers naar een beveiligd cloudsysteem. Dit vergemakkelijkt onderhoud en beheer 
en komt de beveiliging ten goede. In 2022 zal de migratie voltooid worden. 

Nuffic heeft als het gaat om coronamaatregelen in 2021 het overheidsbeleid gevolgd. 
Thuiswerken werd het hele jaar gestimuleerd. Voor het handjevol medewerkers dat wel op 
kantoor werkte, zorgden we voor een veilige werkomgeving met duidelijke bewegwijzering. 
De openingstijden, werkplekinrichting en bezettingsgraad zijn meerdere keren aangepast al 
naargelang de ruimte hiervoor in het overheidsbeleid. De ventilatiekanalen zijn onderzocht 
en de opdracht om deze te reinigen en de filters te vervangen is uitgezet. Daarnaast is de 
vergaderruimte die hybride werken faciliteert zo goed als klaar voor gebruik voor wanneer 
collega’s terugkeren op kantoor. We hebben ervoor gekozen de schoonmakers ook tijdens de 
coronacrisis dagelijks te laten komen. 

Duurzaam werken staat al jaren hoog in het vaandel bij Nuffic. In voorgaande jaren zijn 
de grootste stappen gezet. We scoren goed op onze CO2-voetafdruk, ook in vergelijking tot 
andere vergelijkbare kantoren. Niettemin zijn er het afgelopen jaar aanvullende maatregelen 
getroffen, bijvoorbeeld om het energieverbruik op kantoor te verminderen. Daarbij valt te 
denken aan het vervangen van lampen door ledverlichting.

Door het beperkte woon- en werkverkeer en zakelijke reizen is onze footprint lager dan ooit. 
Hier leren we van en we nemen het mee in het nieuw vast te stellen beleid ten aanzien van 
woon-werkverkeer en dienstreizen, waarvoor in 2021 een eerste inventarisatie is gedaan.
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8.1 Procesbenadering

In 2021 hebben we de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) efficiënter en overzichtelijker 
gemaakt, zodat we onze werkzaamheden Nuffic-breed beter kunnen laten aansluiten. Zo kan 
het MT beter sturen op de Nuffic-brede resultaten, maar zijn er ook aanknopingspunten om 
samen te leren en onze processen te verbeteren. 

Niet alleen in de plannings- en controlecyclus zijn er aanpassingen doorgevoerd. Ook 
moesten de processen worden aangepast op het nieuwe organogram, en moesten er 
centrale functies ingericht worden om aan te sluiten op decentrale organisatiefuncties. Het 
kwaliteitsmanagementsysteem is risicogestuurd en gebruikt hiervoor het three lines model: het 
primaire proces is de eerste lijn, de inhoudelijke expertises zijn de tweede lijn en de auditfunctie 
is derde lijn. Dankzij dit three lines model kunnen leren, verbeteren en checken hand in hand 
met elkaar worden vormgegeven. Dit proces zetten we de komende jaren door.

8.2 Evaluatie en audits

Nuffic is ISO-gecertificeerd en wordt ieder jaar ge-audit volgens de ISO 9001:2015-norm. In juni 
2021 is het ISO-certificaat verlengd met drie jaar. Er zijn twee minor bevindingen benoemd. 
Deze zijn in 2021 opgepakt en de verbeteringen die hieruit volgen zijn voor 2022 in werking 
gezet. Zo is de Nuffic-brede klachtenprocedure aangepast (zie paragraaf 8.3), en zorgen we 
er met aanpassingen aan ons stakeholdermanagementproces voor dat we Nuffic-breed onze 
stakeholders beter in kaart brengen, zodat we klantgerichter kunnen opereren.

De pijler Global heeft twee jaar gewerkt aan de voorbereidingen om bij de Europese 
Commissie toegelaten te worden tot een Pillar Assessment. Als Nuffic deze assessment 
goed doorloopt kan zij meedingen naar projecten waar alleen specifieke pillar assessed 
organisaties aan mee mogen doen. De Commissie heeft in de zomer van 2021 toestemming 
gegeven voor de Pillar Assessment en vanaf september 2021 zijn de audits voor Ernst & Young 
Brussel voorbereid. De bevindingen hiervan heeft Nuffic beantwoord met een plan van 
aanpak, dat begin 2022 door Nuffic zal worden uitgevoerd. Ernst & Young zal het eindrapport 
eind februari aan de Commissie sturen. Haar eindoordeel wordt verwacht in de eerste helft 
van 2022.

In 2021 heeft het intern auditteam 5 interne audits gehouden. Dit aantal is lager dan gepland, 
omdat er veel wisselingen zijn geweest in het intern auditteam. De auditfunctie is in december 
2021 als kritieke bevinding opgenomen in het plan van aanpak voor de Pillar Assessment (Pillar 
1) om in 2022 nader uitgewerkt te worden in een auditcharter en om de auditfunctie meer 
risicogestuurd te maken en verder te professionaliseren. 
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8.3 Klachtenprocedure

In 2021 zijn er twee officiële klachten binnengekomen bij Nuffic. Het klachtenproces is 
in 2021 herzien. Aanleiding voor de aanpassingen in het proces zijn de bevindingen bij 
de ISO 9001-auditcertificering in juli 2021. In het nieuwe proces is er meer aandacht voor 
de oorzaakanalyse, de corrigerende maatregelen en de verificatie op de werking. Deze 
aanpassingen gaan over de interne afhandeling van klachten en niet over het externe proces 
richting de klager. Door de aanpassingen aan het proces wordt de klacht beter doorgrond en 
is er een vergroot leereffect in de organisatie. 

8.4 Lerende organisatie

Nuffic hecht belang aan leren en verbeteren. Daarom worden alle bevindingen van externe 
en interne audits op de Verbetermonitor geplaatst met een eigenaar. De verbeteringen naar 
aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek 
worden in 2022 opgepakt aan de hand van specifieke plannen van aanpak. Ook deze 
verbeteringen komen terug op de Verbetermonitor. Naar aanleiding van de reorganisatie 
en strategie 2025 is extra aandacht uitgegaan naar innovatie. Ook de werkgroepen en de 
communities of practice dragen bij aan de lerende organisatie. In de paragraaf over Kennis 
& Innovatie staan deze werkzaamheden nader toegelicht.
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9.1 Financiële ontwikkelingen in 2021

Baten & lasten apparaat Nuffic (x € 1.000)  Realisatie 2021  Realisatie 2020  Begroot 2021  Begroot 2022

Baten

Ministerie van OCW (totaal) 19.871 21.632 19.448 17.473 

 Directie HO&S 13.008 14.643 - - 

 Directie IB (PO/VO) 885 3.005 - - 

 Directie IB NA Erasmus + 3.237 3.154 - - 

 Directie PO/VO (doelsubsidies) - 830 - - 

 Wettelijke taak - - 16.786 14.811 

 Aanbesteding 2.741 - 2.662 2.662 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 6.309 7.528 7.313 6.370 

Europese Commissie 5.362 5.394 5.056 5.225 

Overige baten 3.803 3.015 3.018 2.657 

Interest - - - - 

Totaal baten 35.345 37.569 34.835 31.725 

Lasten

Dienstverlening PO en VO 4.724 3.261 4.094 4.173 

Dienstverlening MBO sector 496 920 551 404 

Studenten mobiliteit & Binding HO 5.165 6.977 7.397 5.368 

 Mobiliteit & Binding 4.909 6.648 6.875 5.088 

 Beurzenprogramma's 256 329 522 280 

Onderwijsvergelijking 4.842 4.129 4.093 4.023 

Nationaal Agentschap Erasmus+ 6.786 7.600 7.336 7.280 

Global Development 7.615 6.616 6.899 6.313 

Bureau Nationale UNESCO Commissie - 941 - - 

Nuffic brede activiteiten 3.168 4.736 4.197 3.997 

 Kennis & innovatie 2.107 2.303 1.955 1.955 

 Communicatie 1.061 2.433 2.242 2.042 

Kosten ten laste van Eigen Vermogen 14 3.466 - - 

Interest - 11 - - 

Totaal lasten 32.809 38.656 34.567 31.559 

Resultaat voor belasting 2.536 ‑1.087 268 166 

Resultaat programmabeheer 17 ‑708 ‑ ‑ 

Totale resultaat 2.553 ‑1.795 268 166 

Belastingen ‑614 534 ‑ ‑ 

Resultaat na belasting 1.939 ‑1.261 268 166 

Toegevoegd/onttrokken aan Wettelijke reserve -478 -335 - - 

Toegevoegd/onttrokken aan egalisatiereserve OCW-activiteiten 1.203 -217 -100 - 

Toegevoegd/onttrokken aan egalisatiereserve Erasmus 559 -18 -55 - 

Toegevoegd/onttrokken aan Algemene reserve 655 -691 423 166 

In het bovenstaande financiële overzicht wordt inzicht verschaft in de totale exploitatie rekening 
en de resultaatbestemming. De realisatie en begroting 2021 zijn tegen elkaar afgezet. Ter 
vergelijking zijn de realisatie 2020 en de begroting 2022 opgenomen. De begroting 2022 laat 
een licht positief resultaat zien. Er zijn afspraken gemaakt met het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap om de egalisatiereserves af te bouwen. Er worden diverse projecten 
uitgevoerd waaronder het voldoen aan de normen van Baseline Informatiebeveiliging Overheid. 
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De verwachting is dat daarmee het resultaat zal uitkomen rond de € 500K negatief. 
De financiële analyse en nadere toelichting per financieringsstroom en kostensoort voor 2021 
zijn opgenomen in de jaarrekening.

Onderstaand lichten we de resultaatontwikkeling in 2021 toe in relatie tot de begroting 2021. 
Hierbij worden de voornaamste afwijkingen op hoofdlijnen gememoreerd.

Resultaatontwikkeling 2021 
Conform verwachting, op basis van de cijfermatige ontwikkelingen gedurende het 
boekjaar 2021, is er over het gehele jaar een positief resultaat geboekt ad. € 2.553k voor 
vennootschapsbelasting. Het nettoresultaat over 2021 bedroeg € 1.939k.

Het voornoemde resultaat wijkt in positieve zin af van de begroting. Voor 2021 was een 
resultaat begroot van € 268k. Bij het opstellen van de begroting was als uitgangspunt 
gehanteerd dat de effecten van de coronacrisis in 2021 minimaal zouden zijn. Het tegendeel 
is waar gebleken. Dit heeft een stevige impact gehad op het totale kostenniveau van de 
organisatie. Per saldo zijn de totale kosten € 1,8 miljoen onder budgetniveau uitgekomen.

Met name bij de reis- en verblijfkosten en organisatiekosten events is sprake van zeer forse 
onderbestedingen van budgetten. Alleen al op deze kostencategorie bedraagt de totale 
onderbesteding € 1,6 miljoen. Er zijn er in 2021 nauwelijks fysieke evenementen georganiseerd. 
De meeste geplande activiteiten hebben weliswaar doorgang gevonden, maar in een 
andere, online vorm, en online events zijn per definitie goedkoper. Daarnaast was het aantal 
reisbewegingen in 2021 nagenoeg nihil. Daarentegen is er een overbesteding op inhuur derden. 
Dit omvat de inhuur van juristen voor advies en ondersteuning bij de afwikkeling van de 
reorganisaties en externe/tijdelijke krachten voor het vervullen van vacante functies.

Balanspositie ultimo 2021
Het positieve resultaat over 2021 heeft tot gevolg dat de vermogenspositie verder is verstevigd. 
Hierbij dient echter wel aangetekend te worden dat het met name gaat om een toename van 
de geoormerkte egalisatiereserves OCW met € 1,2 miljoen en de egalisatiereserve Erasmus+ 
met € 559k met een bestemmingskarakter.

Voor beide egalisatiereserves geldt dat deze ultimo 2021 maximaal 25% kunnen bedragen 
van de totaal beschikbare subsidiebedragen 2021. Voor de jaren 2020 en 2021 heeft OCW dit 
plafond, vanwege de coronasituatie, tijdelijk opgetrokken naar 25% (voorheen was dit 10%). 
Naar verwachting zal vanaf boekjaar 2022 het reguliere plafond van maximaal 10% van de 
subsidiebeschikking weer gaan gelden en zullen ultimo 2022 beide egalisatiereserves qua 
omvang aanzienlijk lager zijn.

In 2022 zullen de kosten van een aantal specifieke projecten en activiteiten ten laste van de 
gevormde egalisatiereserves worden gebracht. De egalisatiereserve OCW zal onder meer 
worden ingezet ter financiering van: het implementatieproject Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO), de nieuwe integrale ICT-applicatie ter ondersteuning van diplomawaardering/
onderwijsvergelijking, de ontwikkeling van het dataplatform en het open houden van Neso 
Rusland tot en met augustus 2022. 

De reorganisatievoorziening is in 2021 afgenomen van € 3,38 miljoen naar € 1,5 miljoen. 
Of in medewerkers: een voorziening van 29 naar 11 medewerk(st)ers. De afvloeiing van deze 
18 medewerkers kostte minder dan voorzien, waardoor er € 435k in het resultaat is vrijgevallen. 
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Via de resultaatbestemming 2021 is de vrijval, die is toe te rekenen aan de personeelsleden die 
belast zijn met de wettelijke taak OCW, conform de vigerende afspraken toegevoegd aan de 
egalisatiereserve OCW.

Programma‑uitgaven
Onderstaande tabel laat de omvang zien van de uitgaven per programma over de 
verschillende jaren heen. Daarnaast geven we per programmaonderdeel inzicht in 
de apparaatskosten.

Programma's (uitgaven, x € 1.000)  Realisatie 2021  Realisatie 2020  Begroot 2021  Begroot 2022

EUI 536 596 476 522 

CV 0 1 2 2 

Sino Dutch (vh.MoU China) 419 429 478 478 

Totaal programmamiddelen OCW HO 956 1.026 956 1.002 

Beheermiddelen programma’s OCW HO 225 237 264 260 

VIOS (OCW IB PO/VO) - 4 - - 

IPV (OCW IB PO/VO) - 280 - - 

van Gogh 26 29 45 45 

Totaal programmamiddelen OCW IB (PO/VO) 26 312 45 45 

Beheermiddelen programma’s OCW IB (PO/VO) 31 211 22 20 

VAD + TA 52 52 52 52

Totaal programmamiddelen Aanbesteding PO/VO 260 376 349 349 

Beheermiddelen Aanbesteding OCW PO/VO 260 376 349 349 

Beheermiddelen doelsubsidies OCW PO/VO 302 306 204 204 

Totaal programmamiddelen PO/VO programma's 338 740 446 446 

Beheermiddelen programma’s POVO 334 517 226 225 

NICHE 11.938 13.754 20.000 - 

NFP 1.109 1.059 1.800 - 

OKP 58.709 46.077 41.000 19.000 

MSP 612 882 1.676 1.498 

Libanon - 397 - - 

OKP II - - - 25.000 

Overig BuZa - - 835 1.250 

Totaal programmamiddelen pillar Global 72.368 62.169 65.311 46.748 

Beheermiddelen pillar Global 6.217 7.393 6.837 6.039 

STUNED 1.229 1.247 946 508 

DUTEP -20 48 - - 

EU-SHARE 12 -11 1.000 1.000 

Totaal programmamiddelen Neso Indonesië 1.221 1.285 1.946 1.508 

Beheermiddelen Neso Indonesië 255 253 490 391 

Totaal programmamiddelen BuZa 73.598 63.416 66.256 47.256 

Beheermiddelen programma's BuZa 6.312 7.496 6.977 6.080 
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Programma's (uitgaven, x € 1.000)  Realisatie 2021  Realisatie 2020  Begroot 2021  Begroot 2022

Lib. Sch. Canada - - - - 

VSB 1.296 949 1.370 1.370 

Nationale Nederlanden 228 194 240 240 

New Holland Scholarship Australië - - - - 

Willem Deetman Studiefonds - -4 - - 

HOPES - - 768 516 

Desmond Fortes 67 3 70 70 

Totaal programmamiddelen andere onderwijsprogramma’s 1.591 1.141 2.448 2.196 

Beheermiddelen andere onderwijsprogramma’s 340 268 462 831 

Totaal programmamiddelen Erasmus+ 41.468 61.613 78.011 78.011 

Beheermiddelen NA-Erasmus+ 7.521 7.528 7.174 7.174 

TOTAAL PROGRAMMAMIDDELEN 117.942 127.974 149.117 129.910 

TOTAAL BEHEERMIDDELEN PROGRAMMA’S 14.891 16.195 15.452 14.920 

9.2 Toekomstige financiële ontwikkelingen 

Qua resultaatontwikkeling is de verwachting voor 2022 een licht positief resultaat van € 166K. 
Er zijn afspraken gemaakt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de 
egalisatiereserves af te bouwen. Er worden diverse projecten uitgevoerd waaronder het 
voldoen aan de normen van Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De verwachting is dat 
daarmee het resultaat zal uitkomen rond de € 500K negatief. 

Jaarlijks is het uitgangspunt om een sluitende begroting op te stellen. Zoals aangegeven bij 
de balanspositie ultimo 2021 is de verwachting dat de egalisatiereserves OCW en Erasmus+ 
in 2022 zullen worden afgebouwd. Er zijn posten zoals dataplatform, BIO-implementatie, 
digitalisering traject onderwijsvergelijking en innovatie aangemerkt om de egalisatie reserve 
af te bouwen.

Het totale batenniveau zal dalen ten opzichte van het boekjaar 2021. De voornaamste post 
in dit kader is de dalende subsidie Neso’s met € 1,8 miljoen vanwege de overeengekomen 
sluitingen van lokale kantoren.

De aanhoudende strijd tussen Rusland en Oekraïne escaleerde op donderdag 24 februari 2022 
met een Russische invasie. De verwachting is dat deze strijd geen direct effect heeft op de 
huidige programma’s van Nuffic maar mogelijke effecten op de langere termijn zijn onbekend.
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10.1 Bestuur

Freddy Weima
Directeur-bestuurder tot 15 april 2021

Nevenfuncties: 
	■ Bestuurslid Dingtiid, adviesorgaan voor de Friese taal,
	■ Penningmeester/lid dagelijks bestuur Nether
	■ Lid adviesraad UvA Social Sciences

Lem van Eupen 
Directeur-bestuurder a.i. van 15 april 2021 tot 1 augustus 2021

Nevenfuncties: 
	■ voorzitter Raad van Toezicht Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
	■ lid Raad van Toezicht NIMD
	■ lid Dagelijks Bestuur Neth-ER

Titia Bredée
Directeur-bestuurder vanaf 1 augustus 2021

Nevenfuncties: 
	■ Op persoonlijke titel: voorzitter VVD lokaal netwerk ’s-Hertogenbosch – Sint-Michielsgestel 

(onbezoldigd)

10.2 Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht

Bert van der Zwaan 
Voorzitter
Remuneratiecommissie
Benoemingstermijn (1e): van 27 september 2019 tot 27 september 2023

Nevenfuncties: 
	■ voorzitter raad van advies NESKO
	■ lid quality evaluation panel universities Singapore
	■ onafhankelijk voorzitter platform Aardwarmte provincie Utrecht
	■ lid International advisory board Studyportals
	■ lid Academic Advisory Council Heidelberg University
	■ voorzitter Commissie Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
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Gert van den Berg 
Vicevoorzitter (tot 8 februari) 
Remuneratiecommissie
Auditcommissie
Benoemingstermijn: van 8 februari 2013 tot 8 februari 2021

Nevenfuncties: 
	■ lid Raad van Toezicht Cool Seperations
	■ voorzitter van het bestuur Stichting Meesterwerk in Concert 
	■ treasurer Stichting Sociaal Fonds Amersfoort
	■ voorzitter verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds APF

Katja Mur 
Vicevoorzitter (vanaf 8 februari)
Auditcommissie
Remuneratiecommissie (tot 8 februari )
Benoemingstermijn: van 26 september 2020 tot 26 september 2024

Nevenfuncties: 
	■ bestuurslid Autoriteit Persoonsgegevens

Anne Flierman
Commissie kwaliteit
Benoemingstermijn: van 1 januari 2014 tot 1 januari 2022 (NB: lidmaatschap onderbroken 
van 15 april 2021 tot 1 juli 2021)

Nevenfuncties: 
	■ voorzitter Raad van Toezicht Stichting Landschap Overijssel
	■ voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Visio
	■ voorzitter bestuur NVAO

Beatrice Boots
Commissie kwaliteit
Remuneratie (vanaf 8 februari)
Benoemingstermijn: van 2 december 2020 tot 2 december 2024 

Nevenfunctie: 
	■ bestuurslid MSVN, de nationale vereniging van mensen met MS
	■ bestuurslid MS web

Ewout West
Auditcommissie
Benoemingstermijn: van 8 februari 2021 tot 8 februari 2025

Geen nevenfuncties
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10.3 Terugblik Raad van Toezicht 

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door een aantal voor Nuffic belangrijke ontwikkelingen. 
Allereerst speelde ook dit jaar de coronapandemie weer een grote rol, maar wel op een 
andere manier dan in het voorgaande jaar. Het thuiswerken werd bijna gewoon, maar het 
persoonlijk contact met collega’s werd een steeds groter gemis. Alle medewerkers ondervonden 
scherper dan voorheen dat een organisatie vooral goed functioneert op basis van persoonlijke 
interactie en collegiaal overleg. Dat gold zeker de vele nieuwe medewerkers, voor wie het 
persoonlijk contact nog meer telde dan voor degenen die de organisatie al goed kenden. 

Het was ook het jaar waarin, na de voorgaande fase van reorganisatie, Nuffic voor het eerst 
volledig in de nieuwe organisatiestructuur moest functioneren. Hier was lang naartoe geleefd 
en gewerkt. Het was dan ook een belangrijk en terugkerend thema in de vergaderingen van 
de RvT zelf, de verschillende commissies, gesprekken met de bestuurders en natuurlijk in de 
overleggen met de OR. Hoewel er op onderdelen bijstellingen nodig zullen zijn, blijkt de nieuwe 
organisatiestructuur over het algemeen uitstekend te voldoen. 

Tot slot was 2021 ook het jaar waarin afscheid werd genomen van Freddy Weima als directeur-
bestuurder. Hij loodste Nuffic de afgelopen jaren door een complex proces van aanpassingen, 
waarbij hij voortdurend gericht was op het uitbouwen van Nuffic tot een moderne en flexibele 
organisatie die een sleutelrol vervult op het gebied van onderwijs in een internationale 
context. Na zijn afscheid werd zijn rol gedurende een deel van het jaar waargenomen door 
Lem van Eupen, totdat per 1 augustus 2021 Titia Bredée verwelkomd mocht worden als nieuwe 
directeur-bestuurder. De RvT is verheugd weer een zo bevlogen en ervaren bestuurder aan het 
roer te hebben. 

Alles overziende meent de RvT dat Nuffic kan terugkijken op een succesvol jaar, ondanks 
de rimpelingen die werden veroorzaakt door de reorganisatie, de bestuurswissel, en de 
beperkingen door corona. Dit goede verloop is in het bijzonder te danken aan de kwaliteit van 
alle medewerkers en hun harde werken onder soms lastige omstandigheden. 

In 2021 zijn alle vergaderingen van de RvT (zeven in totaal) ondanks de coronapandemie 
doorgegaan, veelal online. Naast de reguliere onderwerpen was er bijzondere aandacht 
voor het functioneren van de nieuwe organisatie, het inregelen van de nieuwe governance-
relatie met OCW, en het uitrollen van de in 2020 vastgestelde strategie. Ook de commissie-
vergaderingen (vier keer auditcommissie, twee keer commissie kwaliteit, en voor de 
benoemings p rocedures naast de reguliere vergaderingen, de remuneratiecommissie) zijn 
volgens planning doorgegaan. De werkbezoeken (in voor- en najaar) konden wegens corona-
gerelateerde omstandigheden geen doorgang vinden. De jaarlijks zelfevaluatie van de RvT 
vond plaats juli 2021. 

Zoals gewoonlijk is er ook gedurende het hele jaar periodiek overleg geweest tussen de 
voorzitter van de RvT en de directeur-bestuurder. In dit overleg worden de follow-up van de 
RvT-vergadering, de voorbereiding van de volgende vergadering en de algemene gang van 
zaken binnen de organisatie besproken. Dit laatste onderwerp kreeg in de periode van het ad-
interim bestuur extra aandacht dankzij Anne Flierman, die Lem van Eupen adviseerde in haar 
rol als interim bestuurder. Om de rol van toezichthouder en bestuurder scherp te scheiden werd 
zijn lidmaatschap van de RvT gedurende die periode, van 15 april tot 1 juli 2021, onderbroken.
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Ook binnen de RvT hebben veranderingen plaatsgevonden. Van Gert van den Berg was eind 
2020 al afscheid genomen, maar op 8 februari 2021 verliep zijn tweede termijn formeel. Aan 
zijn aankomend afscheid is in het jaarverslag 2020 reeds aandacht geschonken, maar het is 
op zijn plaats om hier nogmaals dank uit te spreken voor zijn betekenisvolle inzet voor Nuffic. 
Als vicevoorzitter van de RvT en voorzitter van de Auditcommissie is hij opgevolgd door Katja 
Mur. Beatrice Boots heeft zijn rol als lid van de RvT overgenomen met bijzonder vertrouwen van 
de OR. Het lidmaatschap van de Auditcommissie is overgenomen door Ewout West, die sinds 
8 februari 2021 deel uitmaakt van de RvT. 

Alles overziende kan geconcludeerd worden dat Nuffic goed op koers ligt en dat de RvT met 
groot vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

Namens de raad van toezicht, 

Bert van der Zwaan
voorzitter
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11.1 Samenstelling

De samenstelling van de OR is dit jaar meerdere malen gewisseld. De leden Milada 
Odenkirchen (vicevoorzitter), Katrien Bardoel, Anne Rosieren en Joany Doornik vertrokken en 
hun zetels werden overgenomen door Jette Thönissen, Tibby van Dijk, Ruby van Leijenhorst 
en Merel Eimers. Ju Lin van Veldhuizen bleef voorzitter en maakte samen met Eline de Jong 
de hele zittingstermijn van deze OR vol. Cyril van Es nam het vicevoorzitterschap op zich. 
Ten slotte gingen Mark Vlek de Coningh en Stefan Kruszel dit jaar ook door. 

11.2 Speerpunten

Voor het laatste jaar van zijn zittingstermijn had de 18e ondernemingsraad de 
volgende speerpunten: 

	■ Monitoring en evaluatie van de reorganisatie die per 1 januari zijn beslag kreeg: 
het agendapunt ‘update reorganisatie’ stond regelmatig op de agenda van overleg-
vergaderingen met de bestuurder. Daarbij werd de opvolging van de adviezen van de 
OR besproken. In augustus gaf de OR in een memo een overzicht van de gevolgen van 
de reorganisatie die hem zorgen baarden: 

	■ capaciteit en middelen op decentraal niveau,
	■ inrichting en eigenaarschap van processen als communicatie en compliance,
	■ gebrek aan prioritering en rolonduidelijkheid.

	■ De HR-strategie: de OR maakte in het voorjaar zijn zorgen kenbaar over het uitblijven 
van een HR-strategie. Vervolgens werden strategische thema’s vastgesteld zoals 
talentontwikkeling, wendbaarheid, inclusiviteit en innovatie. De OR was aangesloten bij 
brainstormsessies over deze thema’s, wat leidde tot actieplannen en een HR-agenda.

11.3 Nieuwe bestuurder en lid raad van toezicht 

Het aangekondigde vertrek van Freddy Weima was voor de OR aanleiding om via een 
achterbanraadpleging input te verzamelen voor een profielschets voor de nieuwe directeur-
bestuurder. In de persoon van zijn voorzitter was de OR betrokken bij de selectiegesprekken, 
zodat hij goed onderbouwd advies kon uitbrengen over de benoeming van Titia Bredée.
Met het afscheid van Gert van den Berg raakte de OR het RvT-lid met zijn bijzondere 
vertrouwen kwijt voor wie de OR veel waardering had. In goed overleg is deze rol overgenomen 
door Beatrice Boots.
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11.4 Instemming & advies

De OR stemde heeft dit jaar (onder voorwaarden) ingestemd met:
	■ medewerkersvergoeding naar aanleiding van coronamaatregelen;
	■ VISMA-app.

Over de volgende onderwerpen heeft de OR advies uitgebracht:
	■ inhuur externe deskundige;
	■ werving en selectie directeur-bestuurder;
	■ herinrichting informatiecentrum;
	■ alternatief scenario waar-je-werkt-regeling.

11.5 Verkiezingen

De verkiezingen voor een nieuwe OR, die zouden plaatsvinden op 7 december, zijn niet 
doorgegaan, omdat er slechts zeven kandidaten waren voor de negen beschikbare zetels. 
Mogelijk heeft het thuiswerken en het beperkte rechtstreekse/ informele contact met collega’s 
daarbij een rol gespeeld.
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12.1 Continuïteitsparagraaf

Op grond van de algehele balanspositie per ultimo 2021 kan worden gesteld dat de 
organisatie een gezonde en solide financiële basis heeft. Per balansdatum bedraagt de 
solvabiliteitsratio 59,2% (2020: 60%). Dit impliceert dat de organisatie goed in staat is om 
aan haar lange termijn verplichtingen te voldoen. 

De liquiditeitsratio per balansdatum is 382% (2020: 534%). Dit kengetal geeft aan dat Nuffic 
ook geen enkel probleem kent ten aanzien van het voldoen aan de verplichtingen op korte 
termijn. Bij de berekening van de liquiditeitsratio en solvabiliteitsratio worden de banksaldi 
van de programmamiddelen en de programmagelden in de activa en passiva buiten 
beschouwing gelaten.

12.2 Risicoparagraaf

Nuffic hanteert een risicobeleid, dat aansluiting zoekt bij het publieke/maatschappelijke 
karakter van haar activiteiten en financiering. De context waarin Nuffic als organisatie 
opereert, brengt op verschillende manieren risico’s met zich mee. In dit hoofdstuk worden 
de risico’s gepresenteerd, zoals die in het najaar van 2021 in het MT geprioriteerd zijn als 
belangrijkste risico’s inclusief de beheersmaatregelen, die we hierop nemen. De prioritering 
gebeurt op basis van een inventarisatie in de organisatie en een weging door de kans en 
impact te bepalen (hieronder op een schaal van 1-5) en deze te vermenigvuldigen. De risico’s 
krijgen zo een waarde tussen 1 en 25. 

In onderstaand overzicht zijn risico’s ingeschaald als hoog (25-18), middelhoog (17-10) en 
laag (0-10). Er wordt een omschrijving gegeven van de beheersmaatregelen die Nuffic getroffen 
heeft om de risico’s te verminderen. Via de interne planning- en controlecyclus is monitoring 
van de risico’s en zo nodig bijsturing gewaarborgd. In de recente actualisatie is bijvoorbeeld 
de governance-relatie met OCW uit de top-10 gevallen, omdat met OCW het afgelopen jaar 
diverse nieuwe afspraken zijn gemaakt, die structuur geven deze relatie (o.a. wettelijke taak, 
aanbesteding, overlegcyclus). Ook de interne reorganisatie van Nuffic staat niet meer in de 
top-10. Deze reorganisatie is inmiddels doorgevoerd.

STRATEGISCH

De coronapandemie (hoog risico) Nuffic heeft het Nuffic Corona Crisis Team ingesteld en volgt de 
Rijksoverheid en BuZa in de maatregelen die worden genomen. 
Aan het einde van 2021 is er aandacht voor het vervolg van de 
aanpak van de crisis, door volgens de contouren van het ‘kantoor 
van de toekomst’ te gaan werken.

Nuffic is in gesprek met haar stakeholders over de effecten 
op langere termijn, omdat zaken moeten worden uitgesteld 
(global presence), wellicht teruglopen (beurzen voor inkomende / 
uitgaande studenten) en in ieder geval veranderen (economische 
gevolgen, minder reizen).
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STRATEGISCH

De krappe arbeidsmarkt zorgt voor 
een tekort aan geschikt personeel 
voor Nuffic (middelhoog risico)

In het HR-beleid is specifiek aandacht voor de manier 
waarop werving en selectie plaatsvinden. Ook leggen we 
proactief contact met onderwijsinstellingen, Career Officers, 
studentenverenigingen en alumniverenigingen om de juiste 
contacten te leggen in de werving. 

De maatschappelijke discussie 
over de positieve maar vooral ook 
negatief gepercipieerde kanten 
van internationalisering (en van 
globalisering) (middelhoog risico).

1.  Continue dialoog met OCW en onze andere stakeholders; 
2.  in de activiteiten en communicatie meer oog / nuance bieden 

op de keerzijden van internationalisering en hoe daarmee om 
te gaan;

3.  focus op Theories of Change om de impact van de Nuffic-
organisatie en activiteiten te onderbouwen en tijdig bij te 
sturen wanneer we hiertoe aanleiding zien. 

De nieuwe organisatie is 
onvoldoende geïmplementeerd om 
adequaat en tijdig in te spelen op 
veranderende klantbehoeften in de 
toekomst (middelhoog risico)

Vernieuwing en innovatie vormen een integraal onderdeel van 
de strategie, activiteiten en operatie. Daarnaast wordt in 2021 
een uitgebreid klantonderzoek uitgevoerd, waaraan in 2022 
opvolging wordt gegeven.

FINANCIEEL

Afloop van het OKP (hoog risico) 1.  Goede uitvoering van het lopende OKP;
2.  voortzetting van het gesprek met BuZa over de verlenging en/

of vervolg van het OKP;
3.  het behalen van de EU Pillar Assessment om de mogelijkheden 

tot het uitvoeren van Europese subsidieprogramma’s te 
vergroten;

4.  inschrijving op Europese en andere (subsidie-)tenders en 
acquisitie om andere financiers voor de uitvoering van 
capaciteitsopbouw-programma’s aan Nuffic te binden.

Haar wettelijke taak beperkt 
Nuffic in het acquireren van 
bepaalde nieuwe inkomstenbronnen 
(middelhoog risico)

Wat zijn de kaders waarbinnen Nuffic mag werken, waarvoor is 
afstemming met OCW nodig, en hoe verhouden Nuffic en OCW 
zich tot elkaar? Nuffic neemt hierin actief het voortouw binnen 
de kaders die gelden voor een wettelijke en aanbestede taak en 
voert op die manier het gesprek over de kansen die er zijn.

Nuffic voert het aanbestede 
programma voor po/vo/mbo/ho uit 
o.b.v. nacalculatie i.p.v. voor een 
vooraf vastgesteld en gegarandeerd 
subsidiebedrag (middelhoog risico)

1.  Strakke planning van activiteiten en actieve sturing op 
declarabele uren en tijdige ontvangst van facturen van 
derden;

2.  goed inregeling van factureringsproces en checks op 
compleetheid en tijdigheid;

3.  gedetailleerde planning en monitoring hiervan door 
teamleads en manager.
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OPERATIONEEL

Cybercrime en informatie-
beveiligingseisen (hoog risico)

1.  Toewerken naar BIO-compliancy in 2022;
2.  goede risicoanalyse per applicatie en opvolging daarvan;
3.  meer aandacht in cultuur, management en personeel voor 

beveiliging en privacy;
4.  analyse van in- en externe incidenten en daarop aanpassen 

van maatregelen;
5.  analyse van de impact van de BIO-normen.

Door het aantal advies aanvragen 
voor diplomawaarderingen loopt 
Nuffic tegen de grenzen van de 
huidige middelen (mensen en ICT) 
aan (middelhoog risico)

We streven ernaar het aantal tailor made adviezen te 
verlagen, door kant en klare adviezen via een online tool 
(Wizard) aan te bieden en instellingen te stimuleren hier meer 
gebruik van te laten maken. Hiertoe wordt geïnvesteerd in 
automatiseringsoplossingen.

De wetgeving wordt complexer 
(wettelijke taken Nuffic, AVG, 
aanbestedingen, bestuursrecht en 
Europese wetgeving) (middelhoog 
risico)

1. Externe ontwikkelingen in wetgeving duidelijk en tijdig 
vertalen naar interne procedures en richtlijnen. Vervolgens 
geen uitzonderingen en afwijkingen op die beleidsregels 
accepteren. 

2. in de nieuwe organisatie voor elke eenheid een compliancy 
officer instellen;

3. goede communicatie binnen de organisatie. 

12.3 Treasurycommissie

In 2021 is gewerkt aan het treasurystatuut. Dit is begin 2022 herzien en vastgesteld. Daarnaast 
is er een start gemaakt met een Nuffic-brede liquiditeitsplanning voor de beheerskosten 
en programmamiddelen.
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13.1 Balans (na resultaatbestemming)

x € 1.000 Ref.  2021  2020

ACTIVA

1. Vaste Activa

1.1 Immateriële vaste activa 13.5.1 816 1.539

1.2 Materiële vaste activa 13.5.1 2.769 3.032

3.585 4.571

2. Vlottende activa

2.1 Debiteuren 13.5.2 106 182

2.2 Programmagelden en apparaatskosten 13.5.2 3.626 4.322

2.3 Te vorderen programmagelden 13.5.2 497 415

2.4 Overlopende activa 13.5.2 1.629 1.865

2.5 Liquide middelen 13.5.2 112.810 85.802

118.668 92.586

TOTAAL 122.253 97.157

PASSIVA

3. Eigen vermogen

3.1 Algemene reserve 13.5.3 15.663 15.008

3.2 Egalisatiereserve OCW-activiteiten 13.5.3 2.225 1.022

3.3 Egalisatiereserve Erasmus+ 13.5.3 1.169 610

3.4 Wettelijke reserve 13.5.3 345 823

19.402 17.463

4. Voorzieningen

4.1 Groot onderhoud gebouw 13.5.4 1.200 1.138

4.2 Uitkeringen na ontslag 13.5.4 96 566

4.3 Jubileumuitkering 13.5.4 73 75

4.4 Reorganisatievoorziening 13.5.4 1.771 3.384

3.141 5.163

5. Kortlopende schulden

5.1 Crediteuren 13.5.5 1.093 996

5.2 Programmagelden en apparaatskosten 13.5.5 84.317 69.106

5.3 Betaalbaar gestelde programmagelden 13.5.5 8.679 1.024

5.4 Verlof- en vakantie-rechten personeel 13.5.5 1.454 1.358

5.5 Overlopende passiva 13.5.5 2.387 1.290

5.6 Belastingen en sociale verzekeringen 13.5.5 1.780 757

99.710 74.531

TOTAAL 122.253 97.157



56 Jaarverslag 2021

JAARREKENING

13.2 Staat van baten en lasten

X € 1.000 Ref.  Realisatie 2021  Begroting 2021  Realisatie 2020 

1. PROGRAMMAMIDDELEN

Ministerie van OCW 13.6.1 343 - 1.103

Ministerie van Buitenlandse Zaken 13.6.1 - - 1.038

Europese Commissie 13.6.1 19 - 3

Totaal baten 362 ‑ 2.144

Totaal lasten 13.6.1 345 ‑ 2.852

 Resultaat Programmabeheer 17 ‑ ‑708

2. NUFFIC APPARAAT

Generieke subsidie Ministerie van OCW 13.6.2 17.130 16.754 20.802

Overige subsidie Ministerie van OCW 13.6.2 2.741 2.661 830

Ministerie van Buitenlandse Zaken 13.6.2 6.309 6.723 7.528

Europese Commissie 13.6.2 5.362 5.709 5.394

Overige baten 13.6.2 3.803 2.809 3.015

Totaal baten 35.345 34.657 37.569

Personeel 13.6.3 20.221 21.765 20.946

Uitzendkrachten en detacheringen 13.6.3 1.613 1.172 2.131

Huisvesting 13.6.3 779 801 704

Afschrijvingskosten 13.6.3 1.199 1.256 1.151

Overige lasten 13.6.3 9.040 9.644 10.329

Bijzondere last 13.6.3 -44 - 3.384

Totaal lasten 32.809 34.638 38.645

Bedrijfsresultaat 2.536 19 -1.076

Interest 13.6.3 -0 - -11

Resultaat voor belasting 2.536 19 -1.087

 Resultaat NUFFIC apparaat 2.536 19 ‑1.087

 Resultaat NUFFIC totaal 2.553 19 ‑1.795

Belastingen 13.6.4 -614 - 534

 Resultaat na belastingen 1.939 19 ‑1.261

Toevoeging of onttrekking aan:

Wettelijke reserve 13.5.3 -478 - -335

Egalisatiereserve Nuffic-activiteiten 13.5.3 1.203 - -217

Egalisatiereserve Erasmus-activiteiten 13.5.3 559 - -18

Algemene reserve 13.5.3 655 19 -691

1.939 19 -1.261

Het bedrijfsresultaat beloopt € 2.536k conform de staat van baten en lasten en het 
resultaat uit programmabeheer € 17k. Het resultaat na belastingen bedraagt € 1.939k.
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13.3 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000 Ref.  2021  2020

Bedrijfsresultaat 13.2 1.940 ‑1.784

Aanpassingen

Afschrijving immateriële vaste activa 13.5.1 723 704

Afschrijving materiële vaste activa 13.5.1 251 447

Mutatie voorziening groot onderhoud 13.5.4 62 15

Mutatie voorziening jubileumuitkering 13.5.4 -2 2

Mutatie reorganisatievoorziening 13.5.4 -1.884 3.384

Mutatie reorganisatievoorziening Neso’s 13.5.4 271 -

Mutatie voorziening uitkering na ontslag 13.5.4 -470 16

‑1.049 4.568

Veranderingen in het werkkapitaal

Activa

Mutatie debiteuren 13.5.2 76 381

Mutatie programmabeheer 13.5.2 696 -1.523

Mutatie overlopende activa 13.5.2 154 559

Passiva

Mutatie crediteuren 13.5.5 97 99

Mutatie programmabeheer 13.5.5 15.211 -2.992

Mutatie overige te betalen belastingen en sociale verzekeringen 13.5.5 1.023 -45

Mutatie overlopende passiva 13.5.5 8.847 -4.743

Interest 13.6.2 0

26.105 ‑8.264

Kasstroom uit operationele activiteiten 26.995 ‑5.480

Investeringen in immateriële vaste activa 13.5.1 - -123

Investeringen in materiële vaste activa 13.5.1 -237 -221

Desinvesteringen in immateriële vaste activa 13.5.1 - -

Desinvesteringen in materiële vaste activa 13.5.1 250 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 13 ‑344

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 13.6.2 ‑11

Mutatie geldmiddelen 27.008 ‑5.835

Saldo liquide middelen op 1 januari 13.5.2 85.802 91.637

Saldo liquide middelen op 31 december 13.5.2 112.810 85.802

Mutatie geldmiddelen 27.008 ‑5.835

Verschil 0 0
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13.4 Algemene toelichting en grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling

Algemene toelichting
Nuffic is een stichting naar Nederlands recht met als statutaire naam ‘stichting Nuffic’, 
gevestigd aan de Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Haaglanden onder nummer 41150085.

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Van primair en 
voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is dat 
iedere leerling en student internationale ervaring opdoet. Hierbij richten we ons specifiek op de 
volgende aspecten:

	■ de internationale mobiliteit van leerlingen en studenten, docenten, onderzoekers en 
stafmedewerkers, en ondersteuning daarvan, zoals door erkenning van diploma’s en (studie)
beurzen;

	■ vergroting van de kennis van vreemde talen door de bevordering van taalonderwijs;
	■ internationale relaties en samenwerking in onderwijs en onderzoek;
	■ de toevoeging van een internationale en interculturele dimensie aan onderwijscurricula 

(internationalisation at home en wereldburgerschap).

Ten behoeve van het positioneren van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland 
heeft Nuffic Netherlands Education Support Offices (Nuffic Neso’s) in het buitenland. In 2021 
waren de volgende kantoren operationeel:

	■ Neso China in Beijing (ultimo 2021 gesloten)
	■ Neso Indonesië in Jakarta
	■ Neso Mexico in Mexico-City (ultimo 2021 gesloten)
	■ Neso Rusland in Moskou (sluiting ultimo augustus 2022)
	■ Neso Brazilië in São Paulo (ultimo 2021 gesloten)
	■ Neso Vietnam in Ho Chi Minh City
	■ Neso Zuid-Korea in Seoul
	■ Neso India in Bangalore
	■ Neso Zuid-Afrika in Pretoria

Het Ministerie van OCW heeft een jaarlijkse subsidie verleend, te weten van 1 januari 2021 tot 
en met 31 december 2021, met het oog op de uitvoering van de taken, zoals vastgelegd in het 
kader stellende activiteitenplan Nuffic 2021-2025. Op deze subsidie zijn de in 2014 voor Nuffic 
vastgestelde subsidievoorwaarden, zoals vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst ‘OCW en 
Nuffic 2015-2020’, van toepassing, evenals de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS d.d. 
8 februari 2016. 

Deze jaarrekening is opgesteld op 30 juni 2022 en betreft het boekjaar van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021.

Continuïteit
Ook in 2022 zal Nuffic te maken hebben met de effecten van het coronavirus, onder andere 
vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het virus. Mogelijk kan een aantal 
activiteiten waarvoor reizen naar het buitenland nodig is, geen doorgang vinden. Waar 
mogelijk worden activiteiten zoals in 2020 en 2021 digitaal georganiseerd. In de afgelopen 
twee jaar is er voldoende positieve ervaring mee opgedaan. Er is geen sprake van een 
continuïteitsrisico ten gevolge van de coronacrisis. De liquiditeitspositie van Nuffic is solide. 
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Met het ministerie van OCW zijn er goede afspraken gemaakt over onze governance- 
en subsidierelatie. Concreet resultaat daarvan is dat een aantal taken van Nuffic, zoals 
diplomawaardering, onderzoeksactiviteiten en informatievoorziening voor studenten, in 2021 
in de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA) zijn vastgelegd. 
Een aantal andere internationaliseringstaken voor po, vo en mbo is in 2020 door OCW 
aanbesteed. Dit contract is per 1 januari 2021 ingegaan.

Voor het OKP is met BuZa overeenstemming bereikt voor verlenging van het programma.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De grondslag voor de externe jaarverslaggeving is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, 
de door de minister op grond van artikel 9 lid 2 van de kaderregeling subsidies OCW, SZW 
en VWS vastgestelde voorschriften voor de jaarverslaggeving niet bekostigde instellingen, 
bestaande uit de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en 
de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Een actief wordt in de balans opgenomen, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Nuffic zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen, wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen, wanneer er een vermeerdering 
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief 
of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt, wanneer er een vermindering 
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen 
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde 
zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De 
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op 
het dichtstbijzijnde duizendtal.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen 
worden gemaakt op basis van ervaringen uit het verleden en de toekomstverwachtingen. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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Financiële instrumenten 
De financiële instrumenten omvatten vorderingen, geldmiddelen, schulden, overige 
financieringsverplichtingen en overige te betalen posten. De financiële instrumenten maken 
deel uit van de activiteitenportefeuille en worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële 
waarde. De vervolgwaardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs.

Immateriële vaste activa 
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover daar een economisch voordeel tegenover 
staat, en worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. De geactiveerde kosten worden 
afgeschreven over de verwachte economische gebruiksduur vanaf het moment dat het actief 
in gebruik wordt genomen. De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. De 
gehanteerde afschrijvingstermijn is drie tot vijf jaar. Voor het nog niet afgeschreven deel van 
de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve gevormd.

Materiële vaste activa
De waardering van de vaste activa vindt plaats op basis van historische kostprijs, onder aftrek 
van afschrijvingen. Kosten worden geactiveerd, indien deze gemaakt zijn voor de aanschaf of 
vervanging van vaste activa of voor de verbouwing/renovatie van het gebouw. Afschrijvingen 
zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische 
gebruiksduur, uitgaande van een restwaarde van 0. De gehanteerde afschrijvingstermijnen 
verschillen per soort activa en zijn in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen. 

De afschrijving is in jaren voor:
	■ computerapparatuur en software  3 jaar
	■ overige apparatuur    5 jaar
	■ meubilair    10 jaar
	■ losse inrichting gebouw   5 jaar
	■ installaties/inrichting gebouw 15 jaar
	■ gebouw    40 jaar

Op de grond van het gebouw wordt niet afgeschreven. 

Voor groot onderhoud aan het gebouw is een aparte voorziening getroffen. 

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde-
verminderingen, wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden 
dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid 
van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken 
met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar 
verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte 
contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen 
verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief 
de transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs, minus benodigde voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Actieve belastinglatenties
Latente belastingvorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde, inclusief de transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Aangezien er geen sprake is van agio of disagio en 
transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs bij benadering gelijk aan de nominale waarde 
van de vorderingen.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigen vermogensinstrumenten, 
worden gepresenteerd onder eigen vermogen. Financiële instrumenten die de juridische vorm 
hebben van een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, baten en 
lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening 
verantwoord als opbrengsten of kosten. Egalisatiereserves worden gevormd om toekomstige 
uitgaven te financieren. Het gaat om bedragen die met een bepaald doel worden aangewend.

Voorzieningen
Op de balans worden voorzieningen opgenomen voor verplichtingen, die op de balansdatum 
als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke 
omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen 
tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die 
uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt 
tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren.

Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde. 
Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 
Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374, lid 1, eerste volzin 
BW, wordt uitsluitend opgenomen, indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

	■ De rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk).
	■ Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is.
	■ Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

De voorziening groot onderhoud wordt in de jaarrekening opgenomen om de kosten van groot 
onderhoud gelijkmatig te verspreiden over een periode van dertig jaar. De basis voor het 
bepalen van de voorziening groot onderhoud vormt het door een extern bouwkostenbureau 
opgestelde meerjarige onderhoudsplan. Dit onderhoudsplan is onderverdeeld in drie 
kostengroepen, namelijk reguliere jaarlijkse onderhoudskosten, verbouwingswerkzaamheden 
en onderhoudswerkzaamheden. Alleen de laatste categorie wordt als groot onderhoud 
aangemerkt. De reguliere jaarlijkse onderhoudskosten komen direct ten laste van de staat van 
baten en lasten en de verbouwingswerkzaamheden worden geactiveerd als materiële vaste 
activa. Als groot onderhoud worden daarom aangemerkt alle onderhoudswerkzaamheden 
aan de buitenkant van het pand en de werkzaamheden om de binnenkant van het pand te 
onderhouden, totdat over vijftien jaar een nieuwe renovatie zal plaatsvinden.
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Jaarlijks vindt aan de hand van de geschatte kosten in het groot onderhoudsplan een 
toevoeging aan de voorziening groot onderhoud plaats. De dotatie aan de voorziening wordt 
verantwoord als kosten groot onderhoud. Indien de kosten groot onderhoud uitgaan boven 
het voorziene bedrag voor die bepaalde werkzaamheid, worden de meerkosten verwerkt 
in de staat van baten en lasten als kosten groot onderhoud. Indien de kosten voor die 
bepaalde werkzaamheid lager uitvallen dan het voorziene bedrag, worden deze in mindering 
gebracht als vrijval in de voorziening. In het onderhoudsplan is rekening gehouden met 
toekomstige prijsstijgingen. 

In 2020 is er op basis van een reorganisatieplan en een sociaal plan een 
reorganisatievoorziening opgenomen. Op persoonsniveau zijn er assumpties opgenomen voor 
te maken kosten voor outplacement, vrijstelling van werkzaamheden, WW en BWNU-rechten, 
WW-casemanagement, transitievergoeding en mobiliteitspremie.

Schulden
Schulden met een resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als 
kortlopend. Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid 
als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende 
schulden opgenomen. Schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde bij de eerste 
opname. Na de eerste opname worden de schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.

Overlopende passiva
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen 
ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor 
meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post 
aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van 
de besteding.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de staat van baten en 
lasten opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks 
in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen 
wordt verwerkt.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting 
te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand 
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel 
al op de verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren 
verschuldigde belasting.

Baten en lasten
In de staat van baten en lasten is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
programmamiddelen en anderzijds het Nuffic-apparaat. 

Programmamiddelen
Om te voldoen aan de eisen van de RJ-richtlijnen worden programma’s die niet voor rekening 
en risico van Nuffic worden uitgevoerd, niet verwerkt via de staat van baten en lasten. Het 
belangrijkste criterium om te bepalen of een programma wel of niet voor rekening en risico 
van Nuffic wordt uitgevoerd, is of het economisch risico wel/niet is overgedragen aan Nuffic. 
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Contractuele afspraken tussen Nuffic en financiers spelen bij de keuze een belangrijke rol, 
maar ook de inschatting bij welke partij de financiële risico’s liggen, bijvoorbeeld bij de 
afhandeling van juridische kwesties of ingeval er sprake is van onregelmatigheden binnen de 
projectuitvoering. De programma’s die Nuffic uitvoert namens de minister of waarvoor Nuffic 
fungeert als dienstverlener en waarbij het financieel risico verder als laag is ingeschat, zijn 
ingedeeld als programma’s niet voor rekening en risico van Nuffic. 

Voor de programma’s die wel voor rekening en risico van Nuffic worden uitgevoerd, geldt 
dat die bedragen zijn opgenomen die ten laste van de programmaovereenkomsten met 
verschillende donoren tot afrekening hebben geleid. Onder de baten staan de bedragen die 
door de donor ter beschikking zijn gesteld. Onder de lasten staan de bedragen die met de 
instellingen c.q. bursalen zijn afgerekend. Baten en lasten zijn gelijk, omdat Nuffic op grond 
van de bepalingen in de overeenkomst op het moment van afrekening met de belanghebbende 
de baten van de donor activeert. 

Nuffic-apparaat
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Resultaten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien ze vóór het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De baten zijn ingedeeld naar financieringsbron. Baten worden slechts opgenomen, indien ze 
bij de financier in rekening gebracht kunnen worden. De contractueel vastgelegde afspraken 
zijn daarbij leidend. 

Pensioenen
Uitgangspunt voor verwerking in de jaarrekening is dat de in de verslagperiode te verwerken 
pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn 
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op de balansdatum reeds 
betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt er een overlopende actiefpost 
opgenomen, voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening 
met in de toekomst verschuldigde premies. 

Nuffic neemt deel in een bedrijfstakpensioenfonds ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds 
ABP. Nuffic heeft geen verplichting voor het eventueel financieren van tekorten anders dan 
verrekening in hogere toekomstige premienota’s. 

De dekkingsgraad bedroeg per 1 januari 2021 93,2%. Per ultimo 2021 staat de dekkingsgraad 
van Stichting Pensioenfonds ABP op 110,2%. De beleidsdekkingsgraad is per jaareinde 2021 
102,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. 
Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.

In 2021 is de beleidsdekkingsgraad sterk gestegen. Nuffic heeft geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds anders 
dan betaling van hogere toekomstige premies. Nuffic heeft daarom alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Transacties in vreemde valuta’s
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta van de 
Neso’s omgerekend tegen de geldende wisselkoers op transactiedatum. In vreemde valuta’s 
luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele valuta 
omgerekend tegen de dan geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde 
valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend 
tegen de geldende wisselkoersen op transactiedatum. De bij omrekening optredende 
valutakoersverschillen worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen.

Bedrijfsuitoefening in het buitenland
De activa en verplichtingen van bedrijfsuitoefening in het buitenland worden in euro’s 
omgerekend tegen de geldende koers per balansdatum. De opbrengsten en kosten 
van buitenlandse activiteiten worden in euro’s omgerekend tegen de wisselkoers 
op transactiedatum.

13.5 Toelichting op de balans

13.5.1 Vaste activa

Immateriële vaste activa

x € 1.000 Software Ontwikkelings‑
kosten

Ontwikkelde activa 
in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde t/m 2020 1.227 2.456 - 3.683

Afschrijvingen t/m 2020 -511 -1.633 - -2.144

Boekwaarde per 31-12-2020 716 823 ‑ 1.539

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen - - - -

Desinvesteringen - - - -

Afschrijvingen -245 -478 - -723

‑245 ‑478 ‑ ‑723

Aanschafwaarde t/m 2021 1.227 2.456 - 3.683

Afschrijvingen t/m 2021 -756 -2.111 - -2.867

Boekwaarde per 31-12-2021 471 345 ‑ 816



65 Jaarverslag 2021

JAARREKENING

Materiële vaste activa

x € 1.000 Bedrijfsgebouwen
en terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Ontwikkelde activa
in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde t/m 31-12-2020 6.892 3.488 8 10.388 

Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -4.290 -3.066 - -7.356

Boekwaarde per 31-12-2020 2.602 422 8 3.032 

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 7 238 -8 237 

Desinvesteringen aanschafwaarde - -250 - -250

Afschrijvingen desinvesteringen - 226 - 226 

Afschrijvingen -237 -240 - -477

‑230 ‑26 ‑8 ‑264

Aanschafwaarde t/m 31-12-2021 6.899 3.476 - 10.375 

Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -4.527 -3.080 - -7.607

Boekwaarde per 31-12-2021 2.372 397 ‑ 2.769 

Het gebouw is gewaardeerd op basis van historische kostprijs. Het is in volle eigendom van 
Nuffic. De actuele waarde kan materieel afwijken van de boekwaarde. De investeringen van 
2021 betreffen grotendeels computerapparatuur en mobiele telefoons. Er hebben zich geen 
bijzondere waardeverminderingen voorgedaan.

13.5.2 Vlottende activa

Debiteuren

x € 1.000 2021 2020

Debiteuren 106 457

Voorziening debiteuren - -275 

106 182

De debiteuren nemen af ten opzichte van 2020. Er is geen voorziening debiteuren meer nodig, 
omdat de processen zijn verbeterd rondom het innen van debiteuren. Van de € 275k aan 
oninbare vorderingen hebben we eind 2021 van de curator te horen gekregen dat we € 29k 
zullen ontvangen in 2022. Dit bedrag is opgenomen onder de overlopende activa. De looptijd 
van de debiteuren bedraagt minder dan een jaar.

Programmamiddelen en apparaatskosten

Nog te ontvangen programmagelden

x € 1.000 2021 2020

BuZa NICHE 908 1.540 

OCW IPV 44 44 

OCW Assistentprogramma's OCW 6 -

Overig DESMOND 54 - 

1.012 1.584
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Nog te ontvangen apparaatskosten

x € 1.000 2021 2020

BuZa DUTEP 153 153 

MSP 75 81 

NFP 13 169 

NICHE 81 465 

OKP 1.549 1.124 

STUNED 568 381 

EC HOPES - 78 

EDU Syrie 37 -

HOPES Lebanon 95 -

Erasmus+ 3 3 

EU-Share - 272

Overig Brainport 6 10 

AON Scholarship 27 -

DESMOND 6 2 

2.614 2.738 

Totaal programmamiddelen/apparaatskosten 3.626 4.322 

Bij de bovenstaande programma’s vindt de declaratie van het laatste kwartaal/jaar van de 
programmamiddelen en/of de apparaatskosten het jaar daarop plaats, waardoor er een 
vorderingspositie is ontstaan. De afname Niche en NFP heeft te maken met het feit dat deze 
programma’s ultimo 2021 zijn beëindigd. Voor het OKP is met BuZa overeenstemming bereikt 
voor verlenging van het programma, waardoor de vordering van apparaatskosten in 2021 
is toegenomen. 

Te vorderen programmagelden
Programmagelden die Nuffic nog terug te vorderen heeft van instellingen en bursalen, 
worden apart in de balans gepresenteerd. 

x € 1.000 2021 2020

Te vorderen programmagelden 497 415

In het bedrag zijn vorderingen inbegrepen van diverse programma’s van Nuffic (NICHE, 
NFP, OKP, Erasmus+, VSB etc.). De toename ten opzichte van 2020 heeft te maken met de 
eindafrekeningen voor de programma’s NICHE en NFP die ultimo 2021 zijn beëindigd. Voor 
NICHE bedroeg de terug te vorderen programmagelden ultimo 2021 circa € 197k.
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Overlopende activa

x € 1.000 2021 2020

Depotbedragen 98 57

Vooruitbetaalde huur 30 20

Vooruitbetaalde abonnementen, lidmaatschappen, licenties en hosting 163 608

Nog te factureren bedragen 940 763

eTwinning 123 109

Study in Europe 137 41

NARIC 29 -

Vooruitbetaalde exploitatiekosten Nesokantoren 32 78

Nog te ontvangen transitievergoeding - 92

Nog te ontvangen bedragen 41 -

Overig 35 97

1.629 1.865 

Liquide middelen

x € 1.000 2021 2020

Kas 5 4

Banksaldi programmamiddelen 87.993 63.694 

Banksaldi algemeen 24.775 22.095 

Kruisposten 37 9

112.810 85.802 

De banksaldi programmamiddelen bedragen ultimo 2021 in totaal € 87.993k. 
Hieronder staat een specificatie per programma weergegeven.

x € 1.000 2021 2020

ERASMUS 77.294 55.509 

DUTEP 48 110 

NFP 932 2.825 

NICHE 441 64 

STUNED IV 372 934 

EU-SHARE 1.142 47 

OKP 7.764 4.205 

87.993 63.694 

De banksaldi algemeen zijn direct opneembaar. De banksaldi programmamiddelen zijn 
alleen direct opneembaar binnen het daarvoor bestemde programma. Deze staan niet ter 
vrije beschikking aan de stichting. Sinds het voorjaar van 2020 maken we gebruik van het 
schatkistbankieren bij de ministerie van Financiën.

Het saldo liquide middelen is ultimo 2021 toegenomen ten opzichte van ultimo 2020, 
voornamelijk doordat Erasmus+ programmamiddelen vooruit ontvangen heeft voor de 
periode 2021-2027.
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13.5.3 Eigen vermogen
De mutaties in het eigen vermogen zijn in de volgende verloopstaat weergegeven:

x € 1.000 Algemene reserve Wettelijke reserve Egalisatiereserve 
OCW activiteiten

Egalisatiereserve 
Erasmus+

Totaal

Vermogen per 1-1-2021 15.008 823 1.022 610 17.463 

Resultaat 2021 655 -478 1.203 559 1.939 

Vermogen per 31‑12‑2021 15.663 345 2.225 1.169 19.402 

Het totale resultaat 2021 bedraagt € 1.939k positief. De algemene reserve bedraagt 
ultimo 2021 € 15.663k. De wettelijke reserve is gevormd voor het niet afgeschreven deel 
van geactiveerde ontwikkelkosten.

Voor resultaten op de OCW-activiteiten is een egalisatiereserve gevormd ter dekking van 
uitgestelde bestedingen voor OCW-activiteiten. Het positief resultaat van € 1.203k bij de OCW-
activiteiten in 2021 is toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Voor activiteiten met betrekking tot Erasmus+ is eveneens een egalisatiereserve gevormd. 
Het positief resultaat 2021 van € 559k voor activiteiten met betrekking tot Erasmus+ is ten 
gunste van deze reserve gebracht. 

13.5.4 Voorzieningen

Groot onderhoud gebouw
De uitvoering van het groot onderhoud van het gebouw vindt plaats op basis van een 
onderhoudsplan dat een periode van dertig jaar beslaat. Via dotaties ten laste van de 
exploitatie wordt de voorziening over die dertig jaar voldoende op peil gehouden. In dit 
onderhoudsplan zijn als groot onderhoud aangemerkt de onderhoudswerkzaamheden aan 
de buitenkant van het pand en tevens de werkzaamheden om de binnenkant van het pand 
te onderhouden, totdat na vijftien jaar een nieuwe renovatie plaatsvindt. De dotatie heeft 
plaatsgevonden op basis van een in 2021aangepast onderhoudsplan. Gezien de huidige 
prijsontwikkelingen zal het onderhoudsplan in 2022 opnieuw bekeken worden en is niet uit te 
sluiten dat dit leidt tot een toevoeging aan de voorziening.

x € 1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 1.138 1.123

Dotaties 86 87

Vrijval - -42

Onttrekkingen -24 -30

Stand per 31 december 1.200 1.138

Uitkeringen na ontslag
De uitkeringen na ontslag, zowel het wettelijke als het bovenwettelijke WW-deel (uit hoofde 
van de BWNU-regeling), worden betaald uit de daartoe getroffen voorziening. De contante 
waarde is bepaald op basis van een indexeringspercentage van 2% en een disconterings-
percentage van 0%.
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In 2021 is er voor € 177k aan de voorziening onttrokken. Er zijn geen dotaties gedaan. 
Bij het bepalen van de voorziening wordt rekening gehouden met de kans dat medewerkers 
aanspraak zullen maken op de uitkering na ontslag aan de hand van criteria als duur 
uitkering, leeftijd, opleiding en werkervaring. Daarnaast wordt de hoogte van de voorziening 
voor reeds bestaande aanspraken getoetst aan de werkelijke uitkeringen en zo nodig 
bijgesteld. Van de voorziening ‘uitkeringen na ontslag’ heeft € 48k een looptijd korter dan 
een jaar.

x € 1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 566 550

Dotaties - 513

Vrijval -293 -171

Onttrekkingen -177 -326

Stand per 31 december 96 566 

Jubileumuitkering
Bij de berekening van de benodigde voorziening is rekening gehouden met de blijfkans van 
werknemers, de pensioenleeftijd en een jaarlijkse loonstijging van 2%. De voorziening wordt 
aan de hand van een disconteringsrente van 0,5% contant gemaakt. Van de voorziening 
‘jubileumuitkering’ heeft € 1.680 een looptijd korter dan een jaar.

x € 1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 75 73

Dotaties - 2

Vrijval -2 - 

Onttrekkingen - - 

Stand per 31 december 73 75 

Reorganisatievoorziening
Naar aanleiding van de reorganisatie zorgen medewerkers die niet in de nieuwe organisatie 
geplaatst zijn, voor afvloeiingskosten. Op persoonsniveau is een inschatting gemaakt van 
deze te maken kosten. Het gaat daarbij om te verwachte kosten voor WW/BWNU, transitie-
vergoeding, outplacement, WW-casemanagement, mobiliteitspremie, loondoorbetaling 
tijdens herplaatsingsperiode en loonsuppletie. Deze kosten zijn opgenomen in de voorziening. 
Hierbij is aansluiting gezocht bij het sociaal plan, zoals dat voor deze reorganisatie met de 
vakbonden is overeengekomen. De indexeringspercentage van 2% en een disconterings-
percentage van 0% zijn in 2021 ingeschat op nihil en opgenomen in de vrijval.

x € 1.000 2021 2020

Stand per 1 januari 3.384 - 

Dotaties - 3.384

Vrijval -542 - 

Onttrekkingen -1.342 - 

Stand per 31 december 1.500 3.384 



70 Jaarverslag 2021

JAARREKENING

Reorganisatievoorziening Neso’s
Nuffic wil ook naar de (lokale) Neso-medewerkers een goed werkgever zijn. Omdat veel 
medewerkers al lang in dienst zijn bij de Neso’s en ook in de Neso-landen specifieke 
regelgeving is rondom beëindiging contract n.a.v. bedrijfseconomische redenen is BDO 
ingehuurd om per land en per type contract te kijken naar welke rechten de medewerkers 
hebben. Hiervoor heeft BDO voor ieder Neso-kantoor een Memorandum opgesteld.

In verband met de toekomstige sluiting van de Neso’s is er per ultimo 2021 een reorganisatie-
voorziening gevormd. De voorziening is gebaseerd op de adviezen van BDO en heeft betrekking 
voor de Neso’s Rusland, Korea, Vietnam, Zuid-Afrika, India en Indonesië.

x € 1.000 2021 2020

Stand per 1 januari - - 

Dotaties 400 -

Vrijval - - 

Onttrekkingen -129 - 

Stand per 31 december 271 ‑

13.5.5 Kortlopende schulden

Crediteuren

x € 1.000 2021 2020

Reguliere crediteuren 1.093 996

De post reguliere crediteuren is in 2021 hoger doordat we nog veel facturen hebben ontvangen 
in december. 

Programmamiddelen en apparaatskosten
Om een beeld te geven van de standen van de programma’s is onderscheid gemaakt tussen 
vooruit ontvangen programmamiddelen/apparaatskosten en te betalen programma middelen/
apparaatskosten. 
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Vooruit ontvangen programmamiddelen

x € 1.000 2021 2020

OCW CHINA 457 388 

CV 8 6 

EUI 718 768 

HSP - 31 

LIBERTAS - 213 

TAALEXP - 1 

TAD - 10 

VAN GOGH 62 88 

VIOS - 187 

Overig - 175 

BuZa DUTEP 179 262 

NFP 762 2.859 

MSP 759 107 

OKP 2.199 5.709 

STUNED 849 1.212 

EC EDU Syrie 216 360 

ERASMUS+ 75.745 54.647 

HOPES Lebanon 175 480 

NA-LLL 13 6 

Overig HEC 2 2 

NN FUTURE 25 54 

DESMOND - 13 

VSB 396 455 

WDS 2 2 

82.567 68.035 

Vooruit ontvangen apparaatskosten

x € 1.000 2021 2020

OCW Buurtalenonderwijs - 298

Van Gogh 45 -

BuZa LIBANON - - 

NFP - -

EU EU-Share 926 -

EDU Syrie - 34

HOPES Lebanon - 48

NA VET 49 -

Overig NN FUTURE 56 40

VSB 119 82

1.195 502 
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Vooruit ontvangen programmamiddelen en apparaatskosten (Hybride)

x € 1.000 2021 2020

OCW Internationalisering - 8

Certilingua - 12

LINQ 230 230

TALENLABEL 20 20

Assistentenprogramma's 188 181

VVTO 118 118

555 569

Totaal programmamiddelen en apparaatskosten 84.317 69.106 

Hoewel de vooruit ontvangen programmamiddelen voor meerdere programma’s in 2021 lager 
zijn in vergelijking met 2020, zorgt de vooruitbetaling voor Erasmus+ voor een toename van de 
totaal vooruit ontvangen programmamiddelen. De afname bij meerdere programma’s heeft te 
maken met verandering van de bevoorschotting bij met name BuZa programma’s, waarbij de 
aanvulling altijd achteraf en op verzoek wordt gedaan. Er is in 2021 voor in totaal € 617k aan 
vooruit ontvangen programmamiddelen gerestitueerd aan OCW.

De toename in de vooruit ontvangen apparaatskosten heeft te maken met de opvolger van 
EU-Share in Neso Indonesië. Het programma EU-Share heeft in 2021 een opvolger gekregen 
(verlengd) als EU-Share 2. Buurtalenonderwijs, Internationalisering en Certilingua (totaal 
€ 318k) zijn in 2021 volledig gerestitueerd aan OCW.

Betaalbaar gestelde programmamiddelen
De te betalen programmamiddelen aan instellingen en bursalen in de crediteuren worden 
apart gepresenteerd als betaalbaar gestelde programmamiddelen. 

x € 1.000 2021 2020

Betaalbaar gestelde programmamiddelen 8.679 1.024 

Per ultimo 2021 bedroeg de nog te betalen programmamiddelen aan instellingen circa € 8.679k 
waarvoor de verplichtingen zijn vastgelegd. Hiervan is het bedrag voor het OKP circa € 5.611k, 
voor NICHE circa € 1.512k en voor Erasmus+ circa € 962k. Er zijn door de coronapandemie 
activiteiten in 2020 uitgesteld en deze zijn in 2021 uitgevoerd. Er is een eindafrekening in 2021 
omtrent Niche. Hiermee wordt het verschil t.o.v. 2020 verklaard.

Verlof- en vakantierechten personeel
De per balansdatum opgebouwde rechten van personeel in verband met bestaande verlofuren 
en vakantie-uitkering (juni t/m december) zijn als kortlopende schuld opgenomen. 

x € 1.000 2021 2020

Reservering vakantie-uitkering 615 615

Reservering verlofuren 839 743

1.454 1.358 
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Overlopende passiva

x € 1.000 2021 2020

NARIC 194 242 

BOLOGNA -1 85 

Euraxess 41 68 

I-comply 57 70 

D4E in Africa 16 - 

Accountantscontrole 136 164 

Nog te ontvangen facturen 619 390 

Nog te restitueren OCW programma's voorgaande jaren 935 - 

Netwerkgelden 316 227 

Overige programma's 1 - 

Overig 73 44 

2.387 1.290 

Er zijn t/m 2021 voorschotten ontvangen voor de EU-projecten voor de nog te verrichten 
activiteiten. Dit leidt, afhankelijk van de feitelijke kosten, tot schuldposities op de balans.

Nog te ontvangen facturen heeft betrekking op facturen met kosten in 2021 waarvoor Nuffic 
ultimo 2021 geen facturen heeft ontvangen. Daarnaast is in 2021 ook de post nog te restitueren 
OCW programma’s voorgaande jaren van circa 935k in deze rubriek opgenomen. 

De post netwerkgelden neemt toe, doordat de inkomsten stabiel zijn gebleven, maar er minder 
kosten als gevolg van corona zijn gemaakt.

Belastingen en sociale verplichtingen

x € 1.000 2021 2020

Te betalen omzetbelasting 401 39

Te betalen loonheffing 1.017 987

Te betalen loonheffing personeel buitenland 2 9 

Te betalen pensioenpremies 281 256

Te betalen vennootschapsbelasting 79 -534

1.780 757

De bovengenoemde te betalen belastingen en sociale verplichtingen, met uitzondering van de 
vennootschapsbelasting, hebben betrekking op de laatste kwartaal of maand van boekjaar 
2021. De te betalen vennootschapsbelasting bedraagt over het boekjaar 2021 € 79k. De actieve 
belastinglatentie is gerealiseerd in het boekjaar 2021 door het positieve resultaat.
Het saldo van verrekenbare verliezen is nihil per ultimo 2021.

Financiële instrumenten
Nuffic maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van rekening courant-rekeningen, 
die zoveel mogelijk zijn ondergebracht binnen het schatkistbankieren-domein van het 
ministerie van Financiën, waaraan Nuffic sinds het voorjaar 2020 vrijwillig deelneemt. Nuffic 
wordt gefinancierd met publiek geld en hanteert in haar treasurybeleid dan ook publieke 
normen, in lijn met de verwachtingen van opdrachtgevers.
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Nuffic handelt niet in aandelen, buitenlandse obligaties en derivaten, noch maakt Nuffic 
gebruik van financiering door leningen. Op de balans staat alleen kort vreemd vermogen 
inzake programmabeheer. Dit betreft financiële instrumenten zoals debiteuren, overige 
vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige schulden.

Bankrisico
Volgens Beleidskader Treasury, onderdeel 2 – Algemene uitgangspunten volgt Nuffic de 
regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Daarin staat dat voor de 
beheersing van het bankrisico de middelen van Nuffic alleen mogen worden beheerd door 
financiële instellingen die beschikken over minimaal een A-rating. Het bankrisico betreft het 
risico dat de financiële partners van Nuffic (banken) niet aan hun verplichtingen kunnen 
voldoen, c.q. failliet gaan. Daarom worden middelen van Nuffic zoveel mogelijk ondergebracht 
binnen het schatkistbankieren-domein en voorts alleen beheerd door financiële instellingen 
die voldoen aan artikel 4 van de Regeling.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren betreffen voornamelijk Nederlandse onderwijs-
instellingen. Deze worden gefinancierd door OCW. De vorderingen uit hoofde van programma-
middelen en apparaatskosten zijn geconcentreerd bij BuZa. Het risico dat deze partijen niet 
aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is laag. Nuffic heeft procedures en gedragslijnen om 
de omvang van het kredietrisico te beperken.

Renterisico
Op de balans staat alleen kort vreemd vermogen opgenomen, wat samenhangt met de 
hierboven genoemde voorschotten in het kader van het programmabeheer. Omwille van de 
kosten gaat Nuffic geen financieringen aan (leningen). Derhalve is het renterisico (extra kosten 
door stijgende rente) minimaal en wordt ook geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten. 

Marktwaarde
De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 
vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De 
financiële instrumenten (zowel financieel actief als financieel passief) worden gewaardeerd 
volgens de historische waarde.

Kasstroomrisico en liquiditeitsrisico
Nuffic ontvangt periodiek voorschotten van haar financiers. Het kasstroomrisico en het 
liquiditeitsrisico worden beperkt door de spreiding van betalingen. Overigens zijn de 
banktegoeden direct opneembaar.
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa

x € 1 Leverancier Einddatum 
contract

Verplichting <1 jaar >1 jaar >5 jaar

Huur‑/lease verplichtingen

Huur Neso-kantoren Diversen diverse data 149 97 52 - 

Huur woonruimte Neso-directeuren Rama Andi Wibowo 31-07-2023 32 20 12 - 

Lease kopieerapparaten PCI 01-10-2022 9 9 - - 

Overige verplichtingen

Schoonmaakdiensten OVG Effectief 01-06-2023 103 69 34 - 

Bewakingsdiensten Westvlietbewaking 01-02-2023 20 19 2 - 

Receptie Sparq Outsourcing B.V. 31-12-2023 321 160 160 - 

Database Onderwijsvergelijking Ordina Nederland B.V. 01-01-2023 228 114 114 - 

Totalen 862 488 374 ‑ 

Naast bovenstaande verplichtingen hebben we ook verplichtingen die variabel zijn op basis 
van afname of verbruik. Deze hebben betrekking op de afname van elektriciteit, telefonie 
en arbodiensten. 

13.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

13.6.1 Nuffic‑programmamiddelen
Hieronder specificeren we de baten en lasten die voor rekening en risico van Nuffic zijn.

Specificatie programmamiddelen

Realisatie 2021 Realisatie 2020

x € 1.000 OCW BZ EU Overig Totaal OCW BZ EU Overig Totaal

DUTEP II - - - - - - 55 - - 55 

EUI 28 - - - 28 481 - - - 481 

EU-SHARE - - 19 - 19 - - 3 - 3 

LIBANON - - - - - - 983 - - 983 

Global development 28 ‑ 19 ‑ 47 481 1.038 3 ‑ 1.522 

TAF/VADD 315 - - - 315 622 - - - 622 

Netwerk en relaties 315 ‑ ‑ ‑ 315 622 ‑ ‑ ‑ 622 

Baten programmagelden 343 ‑ 19 ‑ 362 1.103 1.038 3 ‑ 2.144 

Winst/Verlies NICHE -17 157

Verlies VIOS 17

Niet declarabel HOPES 33

Afgekeurde Waiver CINOP 38

Incidentele last 463

Lasten programmagelden 345 2.852 
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In de jaarrekening zijn baten programmamiddelen opgenomen voor een aantal programma’s. 
Het criterium voor het verwerken van baten en lasten in de jaarrekening is dat de programma-
middelen in economische zin voor risico van de stichting zijn. 

In 2021 is door de curator voor een failliete instelling die eerder NICHE-subsidie van ons heeft 
ontvangen, een bedrag van circa € 17k aan Nuffic betaald. Aangezien de oorspronkelijke 
oninbare vordering volledig ten laste van het resultaat van Nuffic was verwerkt, is de 
genoemde ontvangst ten gunste van het resultaat van Nuffic verwerkt in 2021, waardoor 
er een positief resultaat van € 17k is gerealiseerd ultimo 2021.

13.6.2 Baten Nuffic‑organisatie

Generieke subsidie OCW
In 2021 is in totaal € 18.204k aan generieke subsidie toegekend door OCW. Hiervan heeft in 
totaal € 17.130k betrekking op de apparaatskosten en € 1.074k op de programmamiddelen. 
Het bedrag van € 17.130k is hieronder gespecificeerd.

x € 1.000 Brief DUO kenmerk Realisatie 2021

Instellingssubsidie 25895771 16.754 

Loon en prijsbijstelling 30021639 376 

17.130 

Bijdrage per directie

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Bijdrage HO&S 13.008 12.731 14.643 

Bijdrage IB 885 868 3.005 

Bijdrage IB Erasmus 3.237 3.155 3.154 

17.130 16.754 20.802 

Overige subsidie OCW

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Activiteiten HO 136 136 - 

Activiteiten MBO 324 324 - 

Bevordering internationalisering PO/VO 1.600 1.600 - 

Vroeg vreemdetalenonderwijs PO (VVTO) 68 82 - 

Beheer programma LINQ 312 315 330 

Beheer programma VAD opstap 37 45 - 

Beheer programma VAD1 137 68 121 

Beheer programma VAD2 128 91 121 

Tweetalig onderwijs PO (TPO) - - 100 

Beheer programma Taalassistenten Frans - - 64 

Project Plan van Aanpak Engels - - 50 

Project Europees talenlabel - - 44 

Ministerie van OCW (PO/VO/MBO) 2.741 2.661 830 
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In 2020 bestond de overige subsidie OCW uit toegekende doelsubsidies. De projecten TPO 
en Europees talenlabel zijn in 2021 onderdeel geworden van de generieke subsidie. De 
programma’s LinQ en VAD zijn overgegaan naar de aanbesteding. De aanbesteding van 
verschillende internationaliseringsactiviteiten werd in september 2020 door OCW aan Nuffic 
gegund. Per 1 januari 2021 is het aanbestedingscontract met OCW ingegaan. 

Het aanbestedingsplafond bedraagt € 3.010k voor apparaatskosten en programmamiddelen. 
Het begrote bedrag voor apparaatskosten was in 2021 € 2.661k. De realisatie is hoger, namelijk 
€ 2.741k. De realisatie op de programma’s VAD1 en VAD2 is hoger wegens een andere verdeling 
in programmamiddelen en apparaatskosten. 

Subsidies BuZa

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Beheer programma NICHE 319 282 1.494 

Beheer programma NFP 192 188 370 

Beheer programma OKP 5.505 5.974 5.341 

Beheer programma STUNED 93 100 94 

Beheer programma MSP 2017-2019 - - 93 

Beheer programma MSP III 202 162 95 

Beheer programma DUTEP - - 25 

Overig - 18 16 

6.309 6.723 7.528 

De programma’s van BuZa hebben geen structureel karakter, maar zijn wel meerjarig. 
NICHE en NFP zijn per ultimo 2021 beëindigd, maar de verwachting is dat lopende 
verplichtingen begin 2022 zullen worden afgewikkeld. Het programma MSP III is de opvolger 
van MSP 2017-2019 en het contract loopt tot eind 2023. Hiernaast beheert Nuffic per juli 2017 
het OKP waarvan het contract onlangs is verlengd. 

De baten NFP en NICHE zijn t.o.v. de begroting hoger door de werkzaamheden voor de afloop 
van deze programma’s. Tevens zijn er door corona aanvragen geweest tot verlenging van 
projecten, wat tot meer declarabele uren heeft geleid. Bij het OKP zijn de baten ten opzichte 
van de begroting in 2021 lager in verband met onzekerheden door corona en de verlenging 
van het programma. 
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Subsidies Europese Commissie

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Bologna (Faboto) 86 70 43 

Digirec - - 39 

EDU-Syrie 71 102 48 

EU-Share 160 371 125 

Erasmus 4.428 4.285 4.374 

Etwinning 205 239 293 

Euraxess 46 33 43 

HOPES - - 22 

HOPES Lebanon 142 203 76 

Study in Europe 134 200 197 

Overig 90 206 134 

5.362 5.709 5.394 

Het programma Erasmus wordt voor een aanzienlijk deel gefinancierd door de Europese 
Commissie. Het (nieuwe) contract van Erasmus+ is ingegaan per 2021 voor de duur van 7 jaar 
en loopt door tot ultimo 2027. Het subsidiebedrag van OCW voor de uitvoering van het 
Erasmus programma wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast zijn er door andere afdelingen 
diverse door de Europese Commissie gefinancierde projecten uitgevoerd, zoals eTwinning, 
Faboto en EU-Share (Neso Indonesië). 

Overige baten

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Diplomawaardering 1.604 996 1.416 

TTO-netwerk 396 452 325 

Examens Cambridge 394 419 293 

Global Citizen Network 83 139 91 

IB workshop 31 46 8 

ONA database 116 100 195 

VSB 94 120 119 

Overig 1.085 538 568 

3.803 2.809 3.015 

De overige baten betreffen inkomsten uit het beheer van programma’s en activiteiten, anders 
dan die van OCW, BuZa en de Europese Commissie. De overige baten bestaan onder andere 
uit TTO-netwerkactiviteiten, verkoop van Cambridge-examens, in rekening gebrachte 
diplomawaarderingen, ONA-, MSF- en IDW-adviezen en vergoedingen van deelnemers aan 
fairs en conferenties. De baten diplomawaardering zijn veel hoger dan begroot door extra 
verstrekte adviezen. Ook de baten op overige activiteiten zijn fors hoger dan in de begroting 
en t.o.v. 2020, dit komt met name door een detachering die niet was begroot en het project 
dat Nuffic en Neso Zuid-Afrika in opdracht van British Council heeft uitgevoerd (Digitalisation 
for Africa).
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13.6.3 Lasten Nuffic‑organisatie

Personeel
De personele lasten bestaan uit verschillende componenten: personeel met een contract 
naar Nederlands recht, lokaal personeel Neso Indonesië, Vietnam en Zuid-Korea, 
en personeelsbeheer.

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Lonen en salarissen 14.086 14.898 14.544 

Pensioenlasten 2.499 2.642 2.278 

Sociale lasten 2.114 1.833 1.850 

Subtotaal salarislasten incl. pensioen- en sociale lasten 18.699 19.374 18.672 

Uitkeringen na ontslag -187 570 471 

Personeel Neso Indonesië/Vietnam/Zuid-Korea 410 436 433 

Personeelsbeheer 1.300 1.385 1.370 

20.221 21.765 20.946 

De personele lasten zijn begroot op basis van de cao-afspraken die in 2021 van kracht 
zijn geworden. 

Het gemiddelde aantal fte’s contractpersoneel van Nuffic bedraagt:

2021 2020

Nederland (incl. Nuffic Neso-directeuren) 241 236

Buitenland 22 20

263 256

Het aantal fte’s is uitgekomen op 263 personeelsleden. De berekening is op basis van de 
totale dienstverbanden in een jaar, waarvoor 38 uur per week is gehanteerd voor personeel 
in Nederland en 40 uur per week is gehanteerd voor personeel in het Buitenland. 

Ondanks de structurele CAO-loonstijging op jaarbasis van 1,64% en een eenmalige bruto 
uitkering van € 650 per fte voor medewerkers die op 1 juli 2021 in dienst waren; zijn de 
salarislasten ten opzichte van de realisatie van vorig jaar gelijk gebleven. Dit is te verklaren 
door de reorganisatie die is doorgevoerd.

Het personeelsvolume was in eerste aanleg (formele begrotingsaanvraag) becijferd op 
268 fte’s. Het verschil met de realisatie is te verklaren, doordat begrote vacatures zijn 
ingevuld met tijdelijk personeel als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Per saldo zijn de 
totale personeelskosten (personeel en inhuur uitzendkrachten) in begroting en realisatie 
nagenoeg gelijk. 

De pensioenafspraken zijn in overeenstemming met de CAO VSNU bij Stichting Pensioenfonds 
ABP ondergebracht. De werkgeversbijdrage van de pensioenpremies is gestegen in 2021 
van 20,38% naar 21,39%. De gemiddelde dekkingsgraad is bij het ABP per jaareinde 
110,2%. De actuele dekkingsgraad (van 31 januari 2022) bedraagt 103,9%. Het betreft een 
middelloonregeling waarbij Nuffic geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende 
bedragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. 
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De sociale lasten zijn in 2021 € 264k hoger dan in 2020. Het percentage van de sociale lasten 
van 2021 is 15,21%. In 2020 was dat 14,99%. Dit komt door een hogere berekeningsgrondslag 
in 2021. De kosten voor uitkeringen na ontslag zijn in 2021 lager vanwege een correctie op 
de voorziening van de reorganisatie. De post ‘personeelsbeheer’ bestaat grotendeels uit 
werving en selectie, kosten die samenhangen met de uitzending van Neso-directeuren, woon-
werkverkeer en stafontwikkeling.

Verantwoording WNT 2021 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Nuffic 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector en Burgerlijk Wetboek, Titel 2, artikel 383.

Bezoldiging directie
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de WNT voor Nuffic is conform het algemene maximum 
€ 209k inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Dit geldt 
naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De binnen onze organisatie 
geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen 
dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

bedragen x € 1 Bredee, 
A.T.

Weima, 
F.K.

Dijkman, 
M.C.T.H.

de Ruiter, 
A.

Hogen‑
Kamp, 

R.J.E

Eupen, 
W.J.J.P. 

van

Meershoek, 
S.P.J.

Dommers, 
J.

Bruin, L.A. 
de

Berg, J.W. 
van den

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder MT-Lid Interim 
MT-Lid

MT-Lid MT-Lid* MT-Lid MT-Lid Voormalig 
MT Lid***

MT-Lid

Gegevens over 2021
Aanvang en einde 
functievervulling in 2021

1 aug
t/m

31 dec

1 jan
t/m

15 apr

1 apr
t/m

31 dec

15 apr
t/m

15 aug

1 jan
t/m

31 dec

1 jan
t/m

31 dec

1 jan
t/m

31 mrt

1 jan
t/m

31 jan

1 jan
t/m

31 dec

1 jan
t/m

15 aug

Omvang dienstverband 
(in fte) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1

Dienstbetrekking? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Individueel 
WNT‑maximum 

87.608 60.123 157.466 70.430 209.000 209.000 51.534 17.751 156.750 129.981

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

55.623 50.998 79.058 34.166 102.746 110.953 32.258 21.733 79.287 75.396

Beloningen betaalbaar 
op termijn 

9.282 6.505 15.037 5.497 19.934 20.210 4.543 1.603 17.216 13.116

Subtotaal 64.905 57.503 94.095 39.663 122.680 131.163 36.801 23.336 96.503 88.512

Het bedrag van de 
overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan

- - - - - - - 5.585** - -

-/- Onverschuldigd 
betaald bedrag 

- - - - - - - - - -

Bezoldiging 2021 64.905 57.503 94.095 39.663 122.680 131.163 36.801 23.336 96.503 88.512

Gegevens over 2020
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 

-
t/m

-

1-jan
t/m

31-dec

-
t/m

-

-
t/m

-

1-jan
t/m

31-dec

1-jan
t/m

31-dec

1-jan
t/m

31-dec

1-jan
t/m

31-dec

1-jan
t/m

31-dec

1-jan
t/m

31-dec

Omvang dienstverband 
(in fte) 

- 1 - - 1 1 1 1 0,85 1

Bezoldiging           

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

- 139.915 - - 103.943 105.721 98.317 101.234 84.842 106.141

Beloningen betaalbaar 
op termijn

- 20.682 - - 17.662 18.500 16.614 17.638 15.741 19.292

Subtotaal - 160.597 - - 121.605 124.221 114.931 118.872 100.583 125.433

Individueel 
WNT‑maximum

‑ 201.000 ‑ ‑ 201.000 201.000 201.000 201.000 170.840 201.000 

Bezoldiging 2020 ‑ 160.597 ‑ ‑ 121.605 124.221 114.931 118.872 100.583 125.433

* Mevr. Van Eupen is interim bestuurder geweest in de periode van 15 april t/m 15 augustus 2021.
** Betreft een optische overschrijding ad. € 5.585 inzake toerekening vakantietoeslag 2020. 

Er is geen sprake van een onverschuldigd bedrag.
*** Functionaris wordt tot 30-11-2024 aangemerkt als topfunctionaris vanwege eerdere functie als MT-lid.
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1 Sinnige E.
2021 2020

Functiegegevens Interim MT-lid

Gegevens over 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021

9 aug tm 31 dec -

Aantal kalendermaanden functievervulling in 2021 5 -

Omvang van het dienstverband in uren in 2021 646 -

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   

Maximum uurtarief in 2021 € 199 -

Maxima op basis van de normbedragen per maand 138.500 -

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 
kalendermaand 2021 1 t/m 12

138.500 - 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)   

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja - 

Bezoldiging in de betreffende periode 81.435 -

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 81.435 -

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - - 

Bezoldiging 2021 81.435  ‑

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t. - 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. - 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1  West, E.  Flierman, A.  Mur, K.  Boots, B.  Zwaan, B. 
van der

Berg, G.H. 
van den

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Voorzitter Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 8/2 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 1-1 t/m 31/12 1/1 t/m 7/2 

Individueel WNT-maximum 18.724 20.900 20.900 20.900 31.350 2.176

Beloning 6.271 5.250 7.000 7.000 10.317 882

Subtotaal 6.271 5.250 7.000 7.000 10.317 882

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - 

Bezoldiging 2021 6.271 5.250 7.000 7.000 10.317 882

Verplichte motivering (indien overschrijding) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Gegevens over 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 

- t/m - 1/1 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 1/1 t/m 31/12 

Individueel WNT‑maximum 0 20.100 20.100 20.100 30.150 20.100

Beloning 0 7.000 7.000 7.000 10.000 7.000 

Bezoldiging 2020 0,00 7.000 7.000 7.000 10.000 7.000

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de voorzitter van RvT van Nuffic is € 31.350, - (15% van 
€ 209.000, -) inclusief belaste onkostenvergoedingen en overige toekomstige beloningen/
vergoedingen. Voor de leden van de RvT is het maximum € 20.900, - (10% van € 209.000, -). 
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van de functievervulling.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

bedragen x € 1  Meershoek, S.P.J.  Dommers, J.

Functiegegevens MT-Lid MT-Lid 

Omvang dienstverband (in fte) 1 1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021 2021 

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

31.310 43.976

Individueel toepasselijk maximum 75.000 75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 31.310 43.976

Waarvan betaald in 2021 31.310 43.976

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan

n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Er zijn in 2021, conform CAO, aan twee topfunctionarissen uitkeringen uitbetaald wegens 
beëindiging dienstverband.
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde (toezichthoudende) topfunctionarissen zijn er geen overige 
functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-
maximum/norm hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan 
(overige) functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere 
jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Uitzendkrachten

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Uitzendkrachten en detacheringen Nederland 1.016 421 1.272 

Uitzendkrachten en detacheringen Neso-kantoren 597 750 859 

1.613 1.172 2.131 

In de begroting 2021 zijn de kosten ter zake de inhuur van flexkrachten behoedzaam begroot. 
Ten opzichte van de realisatie van 2020 zijn deze kosten in 2021 gedaald. De realisatie is hoger 
dan begroot.

Realisatie inhuur Neso’s is in 2021 wederom gedaald ten opzichte van 2020 in verband met de 
afbouw/sluiting van kantoren in 2021. 

Huisvesting

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Groot onderhoud 87 102 44 

Energie en water 73 87 65 

Schoonmaakkosten 114 128 120 

Onderhoud en overige kosten 275 247 250 

Huur gebouwen 230 236 225 

779 801 704 

De kosten voor het groot onderhoud zijn lager (€ 15k) dan begroot en hoger dan in 2020 
vanwege het niet vrij laten vallen van de voorziening groot onderhoud. Gepland onderhoud 
2021 is verplaatst naar de nabije toekomst. De energiekosten zijn (€ 14k) lager dan begroot en 
de schoonmaakkosten zijn ook lager (€ 14k). De kosten van de huur van gebouwen wijkt € 6k af 
ten opzichte van de begroting. 
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Afschrijvingskosten

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Afschrijving gebouwen 237 229 240 

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 240 219 207 

Afschrijving immateriële vaste activa 723 808 628 

Vervroegde afschrijving immateriële vaste activa - - 76 

1.199 1.256 1.151 

De afschrijving van andere vaste bedrijfsmiddelen is iets hoger dan begroot. Door 
investeringen in computerapparatuur zijn de afschrijvingen toegenomen. De hogere 
afschrijving van immateriële vaste activa ten opzichte van 2020 is onder meer veroorzaakt 
door de ingebruikname van Grip op online in april 2020 en door een hogere afschrijving op 
de applicatie EVA.

Overige lasten

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Kantoor en inventaris 3.350 2.433 1.560 

Publicatie en documentatie 591 799 660 

Reizen en conferenties 816 2.468 855 

Opdrachten aan derden 4.283 3.945 7.254 

9.040 9.644 10.329 

De kosten voor kantoor en inventaris liggen € 917k hoger dan begroot en zijn sterk gestegen 
ten opzichte van vorig jaar. Deze kostenstijging is voornamelijk veroorzaakt door de intrede 
van het hybride werken en het direct in de kosten opnemen van software onderhoud. In 2021 
is Nuffic gestart met het ontwikkelen van een nieuwe applicatie ten behoeve van diploma-
waardering. Deze opdracht is Europees aanbesteed. Na gunning is hier een raamovereenkomst 
voor opgesteld, die zowel de ontwikkeling van de nieuwe applicatie als beheer en onderhoud 
omvatte. In de projectfase bleek dat de softwareontwikkelingen niet in lijn waren met de 
raamovereenkomst. Gezien de risico’s bij overschrijding van de opdrachtwaarde, heeft Nuffic 
gekozen voor staking van het ontwikkelingsdeel van de overeenkomst. Hierdoor is er sprake 
van een verlieslatend contract, omdat er een disbalans is tussen de gemaakte ontwikkelkosten 
en de daartegenover staande producten. 

Kosten voor licenties en het beheer en onderhoud van software is verdubbeld ten opzichte 
van jaar 2020. De stijging wordt enigszins gecompenseerd door de daling in overige kantoor-
kosten. De kosten voor publiciteit en documentatie zijn lager dan begroot, en ook lager dan 
gerealiseerd in 2020. Er zijn minder publicaties geweest rond evenementen en projecten, 
die vanwege corona geen doorgaan hebben gevonden. 
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De kosten voor reizen en conferenties zijn aanzienlijk lager dan begroot en eveneens lager dan 
in 2020. Dit komt met name doordat er minder kosten zijn gemaakt vanwege corona, terwijl er 
bij het maken van uit was gegaan dat het houden van evenementen weer enigszins zouden 
toenemen. Helaas is deze toename uitgebleven. Er zijn meer digitale conferenties bezocht en 
er is in 2021 bijna geen gebruik gemaakt van de huur van vergaderruimtes en het organiseren 
van evenementen. Wel zijn er in een aantal gevallen annuleringskosten betaald. De onder-
besteding aan vliegtickets wordt veroorzaakt doordat er minder tot geen internationale reizen 
zijn gemaakt of internationale evenementen zijn georganiseerd en/of bijgewoond, terwijl bij 
het maken van de begroting 2021 werd verwacht dat dit weer zou gaan toe nemen.

De post opdrachten aan derden betreft voornamelijk consultancyopdrachten en diensten 
voor ICT en automatisering, waaronder doorontwikkelingskosten voor applicaties. Deze 
kosten zijn in 2021 € 2.827k lager dan in 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
we minder hebben uitgegeven aan managementkosten inzake CINOP. Nuffic en CINOP zijn per 
1 januari 2021 samengevoegd en het personeel van CINOP is grotendeels in dienst gekomen 
bij Nuffic. De financieel en juridische advies kosten zijn gestegen ten opzichte van 2020 
(€ 300k), doordat er extra kosten zijn gemaakt voor incidentele werkzaamheden op gebied van 
merkrecht, arbeidsrecht en afwikkeling reorganisatie. 

Bijzondere baten/lasten 

x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020

Vrijval/Dotatie reorganisatievoorziening -435 - 3.384

Dotatie reorganisatievoorziening Neso's 400 - - 

Bijzonder winst/verlies -8 - -

‑44 ‑ 3.384

De vrijval reorganisatievoorziening betreft vrijval van en/of WW/BWNU, transitievergoeding, 
outplacement, WW-casemanagement, mobiliteitspremie, loondoorbetaling van medewerkers 
die geen of deels gebruik hebben gemaakt van de opgenomen voorzieningen.

Dotatie reorganisatievoorziening Neso’s
In het kader van de reorganisatievoorziening voor het Neso-personeel is ultimo 2021 in de 
kosten € 400k opgenomen met betrekking tot de Neso’s die vanaf 2021 zijn gesloten. Een deel 
(€ 271k) van dit bedrag is opgenomen als voorziening. Van dat bedrag is circa € 173k bestemd 
voor Neso Indonesië, waar de meeste personeelsleden werkzaam zijn met een langdurige 
arbeidsrelatie met Nuffic.

Interest
De hoogte van de interestlast is afhankelijk van een aantal externe factoren. Eén daarvan 
is de marktrente. Het treasurybeleid van Nuffic houdt in dat de gelden niet worden belegd. 
In 2020 is er sprake van een interestlast wegens opgelegde boeterente. In juni 2020 is Nuffic 
overgestapt naar schatkistbankieren om dergelijke boeterente te voorkomen.
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Accountantskosten
Hieronder is een overzicht opgenomen van de accountantskosten inclusief btw voor controle 
en overige dienstverlening. De accountantskosten zijn in 2021 hoger als gevolg van meerwerk 
voor de programma’s en ook een uitbreiding in het aantal programma’s die gecontroleerd 
moesten worden.

De kosten zijn uitgesplitst naar categorieën van dienstverlening per kalenderjaar. In de kosten 
van de andere controleopdrachten zijn onder meer begrepen de controle van de programma’s 
NFP, NICHE, OKP, MSP, eTwinning, FaBoTo+, I-comply en StuNed.

x € 1.000 2021 
Ernst & Young Accountants LLP

2020 
Ernst & Young Accountants LLP

Onderzoek van de jaarrekening huidige boekjaar 141 156 

Onderzoek van de jaarrekening vorige boekjaar 34 37 

Andere controleopdrachten 96 63 

Andere niet-controlediensten - 3 

Totaal 271 259 

Belastingen

Vennootschapsbelasting
De stichting Nuffic voert een aantal activiteiten uit die fiscaal te kwalificeren zijn als 
ondernemingsactiviteiten. Omdat Nuffic sinds 2008 overschotten heeft behaald op deze 
activiteiten, kwalificeert de stichting als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. 

In de boekjaren 2016 en 2020 was er sprake van negatieve exploitatiesaldi. Dit heeft 
geresulteerd in fiscaal verrekenbare verliezen (carry forward) van totaal circa € 2.205k 
over de winst van 2021. Rekening houdend met de verrekenbare verliezen is de last 
vennootschapsbelasting in de staat van baten en lasten 2021 een bedrag van € 79k, ofwel 
circa 3% van het resultaat vóór belastingen.

Last/Bate belastinglatentie

x € 1.000 2021 2020

Belasting huidig boekjaar -79 432 

Correctie voorgaande perioden -534 102 

Belasting ‑614 534 

Onderstaande tabel is een weergave van de nog te verrekenen negatieve resultaten. 
Per ultimo 2021 is het saldo van de (historische) verrekenbare verliezen nihil. 

Verrekenbare 
verliezen

(Fiscaal) 
resultaat

Verrekend in 2018 Verrekend 
in 2019

Verrekend 
in 2021

Verrekend in 2021 Nog te verrekenen 
na 2021

2016 -1.803 430 963 - 410 -

2020 -1.795 - - 1.795 -

Saldo ‑3.598 ‑3.168 ‑2.205 ‑2.205 ‑ -
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13.7 Gebeurtenissen na balansdatum

De aanhoudende strijd tussen Rusland en Oekraïne escaleerde op donderdag 24 februari 2022 
met een Russische invasie. In afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap wordt conform planning het NESO kantoor in Rusland op 31 augustus 2022 
gesloten. De verwachting is dat deze strijd geen direct effect heeft op de huidige programma’s 
van Nuffic, maar mogelijke effecten op de langere termijn zijn onbekend. Verder vind er 
continue monitoring plaats van de santiewetgeving om vast te stellen dat Nuffic hier blijvend 
aan voldoet.

Den Haag, 30 juni 2022

Voorzitter raad van toezicht

G.J. van der Zwaan

Directeur‑ bestuurder

A.T. Bredée

Leden raad van toezicht

P. Arnoldus

B.R. Boots

J. Walstra

E.D. West
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15.1 Gegevens van rechtspersoon

Naam     Stichting Nuffic
Rechtsvorm   Stichting 
KvK nummer   41150085
Bezoekadres   Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag
Postadres    Postbus 29777, 2502 LT Den Haag
Telefoon    070 4260 260
E-mail     info@nuffic.nl 
Website     www.nuffic.nl

mailto:info@nuffic.nl
http://www.nuffic.nl
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15.2 Afkortingen en vaktermen

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BuZa Ministerie van Buitenlandse Zaken
BW Burgerlijk Wetboek
CINOP Centrum voor Innovatie en Opleiding
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
ENIC European National Information Centre on academic recognition and mobility
eTwinning Online community voor scholen in Europa
EZK Ministerie van Economische zaken
FaBoTo Facilitating Bologna Tools
ho hoger onderwijs
LinQ Netwerk van docenten Frans en Duits in het voortgezet onderwijs
mbo Middelbaar beroepsonderwijs
MENA Middle East and North Africa Scholarships Programme
MSP MENA Scholarship Programme
MT managementteam
NA Nationaal Agentschap
NARIC National Academic Recognition Information Centre 
Neso Netherlands Education Support Office
NICHE Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education
NFP Netherlands Fellowship Programmes
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OKP Orange Knowledge Programme
OR ondernemingsraad
po primair onderwijs
RJ Raad voor de Jaarverslaggeving
RvT Raad van toezicht
SDG’s Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)
ve volwasseneneducatie
vo voortgezet onderwijs
vvto vroeg vreemdetalenonderwijs
WINNER Week of Indonesian-Netherlands Education and Research
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15.3 Overzicht programma‑uitvoering

Programma Restant 
Verplichting 

01/01/21

Projectsom 
Mutatie

Totaal 
Afgerekend 

Mutatie

Restant 
Verplichting 

31/12/21

Openstaand 
Voorschot 

01/01/21

Totaal 
Betaald 
Mutatie

Openstaand 
Voorschot 

31/12/21

Betalings 
verplichting 

31/12/21

x € 1.000 A B C D=A+B‑C E F G=E+F‑C H=D‑G

DUTEP II  -  -  -  -  3  -20  -18  18 

EDU Syrie  -  299  -  299  -  144  144  156 

EUI  1.528  485  28  1.984  728  536  1.236  748 

EUSHARE  352  5  19  338  -0  12  -7  345 

Hopes Lebanon  -  526  -  526  -  305  305  221 

TAF+VADD  365  274  315  325  363  254  302  22 

VVTOPR  19  -  -  19  19  -  19  0 

Voor rekening en 
risico Nuffic

 2.265  1.588  362  3.491  1.113  1.230  1.981  1.510 

CHINA  841  611  301  1.151  447  419  565  586 

CV  -  0  0  -  -  0  -  - 

DESMOND  -  67  23  44  -  67  44  - 

ERASMUS+  217.728  42.427  62.206  197.949  171.884  41.468  151.147  46.803 

IPV  35  -  -  35  -  -  -  35 

MENA  1.369  760  273  1.857  1.095  612  1.434  422 

NFP2009  7.758  -442  4.805  2.512  5.965  1.109  2.270  242 

NICHE  34.483  -2.634  22.881  8.968  16.865  11.938  5.922  3.045 

NNFUTUR  264  233  198  299  239  228  269  30 

OKP  148.156  37.840  19.538  166.458  83.679  58.709  122.850  43.608 

STUNED  2.981  1.052  1.784  2.249  1.963  1.229  1.408  841 

Taalexpertise  -  -59  -59  -  -  -59  -  - 

TAD  -  -90  -90  -  -  -90  -  - 

UWC  -  52  52  -  -  52  -  - 

VANGOGH  101  30  10  122  74  26  90  32 

VIOS  -  -4.307  -4.307  -  -  -4.307  -  - 

VSB  2.372  1.222  962  2.632  1.800  1.296  2.134  498 

WDS  -  -  -  -  -  -  -  - 

Niet voor rekening 
en risico Nuffic

 416.089  76.761  108.574  384.276  284.010  112.697  288.134  96.142 

Totaal  418.354  78.349  108.936  387.767  285.123  113.927  290.115  97.652 

Bovenstaand overzicht geeft het verloop weer van de verplichtingen per programma en de 
afrekeningen die in het boekjaar 2021 hebben plaatsgevonden. Uitgangspunt is de stand van 
de verplichtingen en het openstaande voorschot per 1 januari 2021. Mutaties in de verplichting 
ontstaan door het toekennen van beurzen en projecten. Afrekening van programmamiddelen 
vindt plaats als de uitgaven door de instellingen/bursalen zijn verantwoord en door Nuffic 
formeel zijn goedgekeurd. Indien een project is beëindigd en de definitieve uitgaven lager 
zijn dan de opgenomen verplichting, valt het resterende bedrag vrij. Deze vrijval komt tot 
uitdrukking in een negatief bedrag in de kolom ‘Projectsom mutatie’. Het openstaande 
voorschot is het gedeelte van de uitstaande verplichting dat reeds is bevoorschot aan de 
instellingen/bursalen. Het saldo tussen de uitstaande verplichtingen en de openstaande 
voorschotten is de betaalverplichting.
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15.4 Formulier subsidievaststelling behorend bij art. 7.1 Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS



Wij zijn Nuffic, de Nederlandse organisatie voor 

internationalisering in onderwijs. Van primair en voortgezet 

onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek. 

Onze ambitie is dat iedere leerling en student internationale 

ervaring opdoet. Want waar werelden samenkomen, ontstaan 

de mooiste dingen. Daar zijn wij van overtuigd. Vanuit ons 

hoofdkantoor in Den Haag en 10 kantoren wereldwijd brengen we 

mensen, talen en culturen samen. 

En moedigen we iedereen aan om eigen grenzen te verleggen. 

Samen met onze nationale en internationale partners zetten we 

ons in voor de ontwikkeling van leerlingen en studenten, en voor 

de groei van docenten, professionals en organisaties. Hiermee 

zetten we Nederland als toonaangevend kennisland op de kaart.

Op deze publicatie, met uitzondering van het 
beeldmateriaal, is de Creative Commons Naamsvermelding 
Niet Commercieel 3.0 Unported-licentie van toepassing. 
Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie over het 
hergebruik van deze publicatie. 

Nuffic Kortenaerkade 11 2518 AX Den Haag
Postbus 29777 2502 LT Den Haag
T 070 4260 260 www.nuffic.nl

http://www.nuffic.nl/ccl
http://www.nuffic.nl
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