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Ontstaan van interne audit in het hoger onderwijs
Geen enkele wet- of regelgeving legt vandaag op dat een auditcomité (al dan niet in
de schoot van een raad van bestuur of inrichtende overheid) moet geïnstalleerd wor-
den in een hogeronderwijsinstelling. Voorts wordt nergens geadviseerd of aanbevo-
len om een specifieke interne-auditfunctie op te richten. Kortom: een auditcomité en
een interne-auditdienst zijn niet verplicht. Ze zijn echter wel een steunpilaar van
goed en deugdelijk bestuur.

De toenemende belangstelling voor interne audit is een recent fenomeen in het
Vlaams hoger onderwijs. Vanaf de eeuwwisseling werd gestart met de invoering van
auditcomité’s en interne-auditdiensten. De overgrote meerderheid van de instellin-
gen beschikt (nog) niet over een interne-auditfunctie. Vier van de vijf Vlaamse uni-
versiteiten hebben een auditcomité opgericht en drie universiteiten hebben een ac-
tieve interne-auditdienst. Bij de tweeëntwintig hogescholen zijn er momenteel al
minstens vier die werken met een auditcomité en interne-auditfunctie.

De redenen voor de oprichting van een interne-auditfunctie zijn divers. Fusies en
associatievorming hebben het hogeronderwijsveld grondig veranderd. De schaalver-
groting die ontstond vanaf het academiejaar 1995-1996 als gevolg van afgelopen en
huidige herstructureringen heeft een belangrijke impuls gegeven aan het ontstaan
van interne audit. De behoefte aan een professionele en onafhankelijke dienst voor
de beheersing van de talrijke risico’s die bij deze reorganisatie komt kijken, was en
is nog steeds groot. Na invoering van de bachelor-masterstructuur en de flexibilise-
ring zullen vanaf 1 oktober 2013 de academische hogeschoolopleidingen1 integreren
in de universiteiten wat opnieuw aanleiding zal geven tot grote verschuivingen in
het hogeronderwijslandschap. De academische en bedrijfsmatige risico’s van een
dergelijke omvangrijke en ingrijpende operatie mogen niet onderschat worden.

Ook de financiering van het hoger onderwijs is grondig gewijzigd en wordt meer
gericht op prestaties en outputparameters (opgenomen studiepunten, diploma’s, doc-
toraten, publicaties en citaties, spin-offs). Overheid en samenleving leggen de na-
druk op doelmatigheid en rendement. Men ziet een verschuiving tussen publieke en
private financiering. Het hoger onderwijs is in toenemende mate aangewezen op
externe fondsen, los van de basistoelage die van de overheid komt. Grotere inmen-
ging van het bedrijfsleven en toename van de private inkomsten leiden tot een ster-
kere eis naar efficiëntie en performativiteit.

De omgeving waarin het hoger onderwijs zijn maatschappelijke rol vervult, wordt
met andere woorden onzekerder en risicovoller. Bovendien leggen verschillende

1 Met uitzondering van de academische kunstenopleidingen en de academische opleidingen van de Ho-
gere Zeevaartschool
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nieuwe decreten het rapporteringskader nauwer vast. Door al deze ontwikkelingen
krijgt de interne beheersing meer aandacht. De snelle evoluties en de aankomende
uitdagingen creëren bij bestuur en management een toegenomen behoefte aan infor-
matie over de risicobeheersing en vereisen een grote mate van monitoring van de
operationele en strategische werking van de veranderende instelling. Het adagium
«change creates risks» speelt hier wel degelijk.

Naast deze eerder extern gestuurde factoren, is er in de onderwijssector zelf een
tendens naar meer effectiviteit en efficiëntie waar te nemen. Vereenvoudigen van
procedures en zo de administratieve last voor het academisch en onderwijzend per-
soneel verminderen, is een belangrijke beleidsdoelstelling. Gelet op de steeds ho-
gere kwaliteitseisen die gesteld worden, de resultaatgerichtheid en de outputfinan-
ciering, is het van strategisch belang dat deze onderwijsprofessionals zich op hun
kernopdrachten kunnen concentreren.

De ontstaansredenen van interne audit binnen de hogeronderwijssector kunnen als
volgt samengevat worden:
Á schaalvergroting, fusies en associatievorming;
Á strengere vereisten op het vlak van rapportering en accountability: bv. boek-

houdbesluiten voor hogescholen en universiteiten van de Vlaamse Regering;
Á versnelde evoluties in het hoger onderwijs, bv. de Bologna-verklaring en inte-

gratie van academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten;
Á tendens tot professionalisering en meer corporate governance in alle maatschap-

pelijke sectoren.

Specifieke aandachtspunten bij het opstarten van de
auditfunctie
Interne audit is nieuw in de wereld van het hoger onderwijs. De relatieve onbekend-
heid met het concept en de methodiek van interne audit vergt een zorgvuldige aan-
pak. Enkele onderwijsinstellingen lieten zich daarom in de opstartfase bijstaan door
een externe dienstverlener voor de risicoanalyse en het auditplan. Recenter aange-
stelde auditoren deden een beroep op de verworven ervaring door de pioniers in een
andere onderwijsinstelling. Alhoewel onderstaande aandachtspunten algemeen toe-
passelijk zijn in de opstartfase van elke interne-auditfunctie, willen we ze nogmaals
onder de aandacht brengen.

Vooraleer de uitvoerende werkzaamheden aan te vatten, dient een projectplan te
worden opgemaakt. Dit projectplan biedt een overzichtelijk schema met activiteiten
en een tijdspad. Indien meerdere personen betrokken zijn bij de opstart, worden ac-
tiviteiten toegewezen aan elke persoon. Eén persoon zorgt voor de coördinatie.

Afhankelijk van wie binnen de instellingen de initiatiefnemer is, wordt aanvullend
de noodzakelijke steun gezocht bij het bestuur of bij het management. Door middel
van een uitvoerige communicatie wordt het nodige draagvlak gecreëerd ten behoeve
van de interne-auditfunctie binnen de instelling. In de communicatie wordt bijzon-
der veel aandacht besteed aan het vermelden van de specifieke rol, de opdrachten
en de toegevoegde waarde van interne audit. Wat niet tot het takenpakket van de
interne audit behoort, wordt duidelijk vermeld. Een goed en volledig auditcharter,
goedgekeurd door het hoogste bestuursorgaan, biedt aan interne audit de nodige
legitimiteit bij de latere uitvoering van de auditwerkzaamheden. In het charter wordt
in ieder geval het audituniversum afgebakend en worden missie en opdracht gespe-
cificeerd. De standaarden en de richtlijnen van het Instituut van Interne Auditoren
(IIA) dienen hierbij als leidraad.

Vervolgens wordt een eerste realistisch auditjaarplan uitgewerkt, op basis van een
risicoanalyse die specifiek is voor elke instelling. Dit jaarplan wordt door het hoog-
ste bestuursorgaan goedgekeurd. De beschikbare personele omkadering en de finan-
ciële middelen bepalen het aantal auditopdrachten.

De onafhankelijkheid van de interne-auditfunctie moet van bij de aanvang tot uiting
komen in zowel de plaats van de functie in het organigram, de samenstelling van
het auditcomité als de auditactiviteiten. Door middel van rapporteringslijnen worden
de onderlinge verhoudingen tussen bestuur en auditcomité enerzijds en tussen audit-
comité en interne-auditfunctie anderzijds, vastgelegd.
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In welke mate worden de auditnormen gevolgd?
De interne-auditdiensten in het Vlaams hoger onderwijs zijn vandaag doorgaans
«small shops». In de meeste gevallen tellen ze niet meer dan één of hooguit een
paar auditoren.

Ondanks hun beperkte schaal streven de interne auditoren naar een zo professioneel
mogelijke uitoefening van hun beroep. Een belangrijk element hierin is de naleving
van de algemeen aanvaarde standaarden die de beroepsinstituten uitvaardigen. Het
doel van dergelijke standaarden is drieledig. Allereerst worden de basisprincipes
afgebakend die vastleggen wat de professionele uitoefening van audit dient te zijn.
Ten tweede wordt een kader aangereikt voor het uitoefenen van een brede waaier
van auditwerkzaamheden. Ten derde leggen de standaarden de basis voor de evalu-
atie van het functioneren van de auditdiensten.

Om redenen van professionalisme engageren de interne-auditdiensten zich om het
International Professional Practices Framework (IPPF) van het IIA na te leven. Dit
houdt in dat hun werking conform is met de definitie van interne audit en dat zij de
deontologische code en de professionele standaarden van het instituut respecteren.
Uit de externe kwaliteitsbeoordeling die al bij een aantal instellingen is uitgevoerd,
blijkt dat de standaarden over het algemeen goed worden nageleefd. De interne-
auditdiensten met bijkomende IT-auditexpertise aligneren zich eveneens op de stan-
daarden en de deontologische code van het beroepsinstituut van IT-auditoren, nl. de
Information Systems Audit and Control Association (ISACA).

Alle interne-auditdiensten in het Vlaams hoger onderwijs verwijzen in hun audit-
charter en -handboek expliciet naar de normering van het IIA en in voorkomend
geval van ISACA.

Samenwerking tussen de interne-auditfunctie en het
auditcomité
De instellingen vullen de werking van het auditcomité in overeenkomstig de gang-
bare principes van deugdelijk bestuur. Het auditcomité verleent bijstand aan de raad
van bestuur voor monitoring van het internecontrolesysteem, monitoring van het
financiële verslaggevingsproces, toezicht op de commissaris en de interne auditor,
enz. Het auditcomité ressorteert dus als een adviserend subcomité onder de raad van
bestuur.
De charters bepalen eveneens dat de auditcomités beslissen over volgende inhoude-
lijke elementen:
Á het auditcharter;
Á de auditplanning;
Á de beoordeling van de prestaties van de interne-auditdienst;
Á de aanwerving, de verloning, de evaluatie en het ontslag van het hoofd van de

interne-auditdienst;
Á het budget/de begroting van de interne-auditdienst;
Á het jaarverslag van de interne-auditdienst.

De samenwerking verloopt op gestructureerde wijze en op basis van de regels zoals
vastgelegd in het charter. Er is in de meeste gevallen een directe rapportering van-
wege het diensthoofd interne audit aan (de voorzitter van) het auditcomité. In een
aantal instellingen is, naast deze functionele rapporteringslijn, een bijkomende admi-
nistratieve lijn voorzien naar een lid van het hoger management.

De rechtstreekse rapportering aan het auditcomité is een fundamenteel instrument
om de onafhankelijkheid maximaal te waarborgen. Ook de standaarden van het IIA
erkennen het belang hiervan. Meer bepaald stelt standaard 1110 dat «the chief audit
executive must report to a level within the organization that allows the internal audit
activity to fulfill its responsibilities»1. Best practices leren dat die onafhankelijkheid
het best gewaarborgd wordt door het hoofd van de interne-auditdienst functioneel
rechtstreeks te laten rapporteren aan het auditcomité.

1 THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing
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Extern toezicht op het hoger onderwijs
Ter bescherming van de belangen van de direct betrokkenen, zoals studenten en
geldverschaffers en van de samenleving in het algemeen, zijn er toezichthouders
aangesteld. De gezamenlijke finaliteit van het externe toezicht is:
Á het verzekeren van kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening,
Á georganiseerd binnen de wettelijke contouren,
Á met het nodige financiële evenwicht om de continuïteit van de activiteiten te

waarborgen.

De toezichtstructuren zijn tweeërlei: organen die de besteding van de middelen be-
oordelen en instanties die de kwaliteit van het onderwijs evalueren.

Toezicht op de besteding van de (publieke) middelen
Een van de bekommernissen in de onderwijssector is de correcte omgang met over-
heidsgeld en de naleving van de complexe en groeiende regelgeving. De uitgaven
voor onderwijs vormen veruit de grootste post in de Vlaamse begroting.1 Het
spreekt voor zich dat de Vlaamse Regering nauwlettend wenst toe te zien op de
aanwending van de middelen die zij ter beschikking stelt. Voor het Vlaamse hoger
onderwijs vertaalt zich dit enerzijds in strikte rapporteringseisen (jaarrekening, be-
groting, jaarverslag, databank Hoger Onderwijs, …) en anderzijds in een doorgedre-
ven extern toezicht op de besteding van de publieke middelen. Dit toezicht wordt
vorm gegeven door verscheidene controleorganen. Ook andere instanties dan hieron-
der vermeld, leggen als geldschieter verantwoordingsnormen en rapporteringseisen
op.

Rekenhof
Het Rekenhof2 is een parlementaire instelling belast met de controle van de open-
bare financiën, waaronder de Vlaamse. Het Rekenhof controleert de wettelijkheid
van de verrichtingen, de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de financiële rapporte-
ring en de naleving van de principes van effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid.
In het Vlaams hoger onderwijs voert het Rekenhof de laatste jaren thematische con-
troles uit, waarbij een welbepaalde controledoelstelling gelijktijdig wordt nagegaan
bij alle betrokken instellingen. Een recent voorbeeld hiervan is de invoering van de
btw-plicht in het hoger onderwijs.

Regeringscommissaris
Het toezicht door de commissaris3 van de Vlaamse Regering is decretaal bepaald en
staat ten dienste van de uitvoerende macht. Voor elke hogeronderwijsinstelling stelt
de Vlaamse Regering een regeringscommissaris aan die onder meer toeziet op de
wettelijkheid van beslissingen (personeelsdossiers, wetgeving overheidsopdrachten,
…), op de juistheid van gegevens (studentenaantallen, diploma’s, …) en op het fi-
nancieel evenwicht. De regeringscommissaris woont de vergaderingen van de be-
stuursorganen van de onderwijsinstellingen bij.

Inspectie van Financiën
De Inspectie van Financiën4 ziet enkel toe op de Vlaamse universiteiten, niet op de
hogescholen. De Inspectie van Financiën staat de Vlaamse Regering bij in de uitoe-
fening van de administratieve en begrotingscontrole. De inspecteurs kunnen aanbe-
velingen doen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette middelen
te verhogen en de werking van de overheidsdiensten te verbeteren. Inspecteurs kun-
nen ook worden belast met onderzoeken in gesubsidieerde openbare of private in-
stellingen. De inspecteur woont net als de regeringscommissaris de vergaderingen
van de bestuursorganen bij.

Bedrijfsrevisor
De boekhoudbesluiten voor universiteiten en hogescholen verplichten de Vlaamse
hogeronderwijsinstellingen om jaarlijks hun jaarrekening te laten certificeren door
een bedrijfsrevisor. De bedrijfsrevisor oefent zijn taak uit in het kader van het alge-

1 http://fin.vlaanderen.be
2 http://www.ccrek.be
3 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/regeringscommissariaat
4 http://www.inspfin.be
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meen maatschappelijk belang.

Kwaliteitstoezicht
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)1, de Vlaamse Hogescholenraad
(VLHORA)2 en de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR )3 zijn
als koepelorganisaties decretaal belast met het toezicht op de kwaliteitszorg in het
hoger onderwijs, in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
(NVAO)4.
In de praktijk vervullen de koepelorgansaties deze opdracht door onderwijsvisitaties
te organiseren. De visitatiecommissies bestaan uit onafhankelijke en gezaghebbende
peers. De bevindingen worden gepubliceerd in openbare rapporten, die de samenle-
ving objectief informeren over de kwaliteit van de gevisiteerde opleidingen, die
aanbevelingen bevatten voor de kwaliteitsverbetering en die de inhoudelijke basis
vormen voor het toekennen van opleidingsaccreditaties.

Zoals eerder gesteld zijn de instellingen van het Vlaams hoger onderwijs niet ver-
plicht te beschikken over een interne-auditfunctie. Men zou zich kunnen afvragen
of, gegeven hoger vermelde organen, een interne-auditfunctie nodig of opportuun is.
De toegevoegde waarde ten opzichte van de andere controleorganen ligt essentieel
op twee niveaus:
Á inhoudelijk: andere controleorganen richten zich enerzijds op zuivere onderwijs-

en onderzoeksprocessen en anderzijds op het middelenbeheer (en bv. niet op de
ondersteunende operationele processen). De afdekking door deze organen is
geenszins volledig.

Á organisatorisch: de positie van interne audit (onafhankelijk en intern) levert de
mogelijkheid tot een diepgaande en continue monitoring van de interne controle.

Samenwerking met de externe controleorganen
De instellingen geven elk een eigen invulling aan interne audit binnen het kader
van algemeen aanvaarde normen en standaarden. Dit geldt ook voor de samenwer-
king tussen interne audit en de andere controleorganen. Er zijn geen bindende af-
spraken over de instellingen heen. Goede communicatiekanalen zijn van cruciaal
belang om tegenkanting, versnippering en verspilling tegen te gaan. Daarbij mag
niet uit het oog verloren worden dat de interne auditor in de eerste plaats werkt
voor de centrale leiding van de onderwijsinstelling zelf en niet voor derden zoals
dat wel het geval is bij de externe toezichthouders.
Elke instelling maakt afspraken, stelt eventueel een samenwerkingsprotocol op en
organiseert desgewenst gezamenlijke overlegmomenten. Deze afspraken hebben
voornamelijk betrekking op de volgende punten.
Á Het vermijden van dubbele controles: Het principe «single audit» vertaalt zich

onder meer in een inperking van het audituniversum (cf. infra). In het hoger
onderwijs is reeds heel wat kwaliteitszorg en financieel toezicht aanwezig. In-
dien interne audit dezelfde processen opnieuw onder de loep neemt, zou dit dub-
bel werk betekenen en een zware belasting voor de geauditeerden. Interne audit
kan wel nagaan wat de instellingen doen met de vaststellingen en verbeterpunten
uit de visitatie- en controlerapporten.

Á Het uitwisselen van informatie: Met het oog op optimalisatie van effectiviteit
en efficiëntie van interne audit zijn minimale afspraken over informatie-
uitwisseling aangewezen. Bij de opmaak van de auditplanning bv. kan dergelijke
informatie erg nuttig zijn. De uitwisseling dient te gebeuren in functie van de
taken van de verschillende organen en met respect voor de onafhankelijkheid
van elke partij en voor de vertrouwelijkheid van de informatie.

Wat behoort tot de reikwijdte van de audit?
Ter illustratie van de complexiteit van de hogeronderwijsomgeving, is het verhelde-
rend om stil te staan bij de missie, de financiering en de organisatie van hogescho-
len en universiteiten.

1 http://www.vlir.be
2 http://www.vlhora.be
3 http://www.vluhr.be
4 http://www.nvao.net
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Het structuurdecreet1 bepaalt dat hogescholen en universiteiten, in het belang van
de samenleving, werkzaam zijn op het gebied van het hoger onderwijs. Universitei-
ten doen tevens aan wetenschappelijk onderzoek. Hogescholen nemen, in het kader
van de associaties deel aan dat wetenschappelijk onderzoek en doen ook aan pro-
jectmatig onderzoek. Tenslotte leveren universiteiten en hogescholen maatschappe-
lijke en wetenschappelijke dienstverlening. De instellingen hebben dus in essentie
een drieledige opdracht.

De financiële middelen waarover de onderwijsinstellingen kunnen beschikken, be-
staan voor een belangrijk deel uit toelagen van de Vlaamse overheid: werkings- en
investeringsmiddelen voor de invulling van de drieledige opdracht, alsook middelen
voor studentenvoorzieningen (huisvesting, catering, psychologische begeleiding,
sport, …). Daarnaast halen ze inkomsten uit verschillende kanalen: contractonder-
zoek met de private sector, regionale, nationale, Europese en internationale overhe-
den en instellingen, schenkingen en sponsoring.

Universiteiten en hogescholen organiseren zich voor wat de academische activiteiten
betreft in faculteiten en departementen, vakgroepen en onderzoeksgroepen. Ze be-
schikken over diverse facultaire en centraal ondersteunende diensten: personeels-
dienst, financiële dienst, dienst ICT, dienst veiligheid, gezondheid en milieu, dienst
onderwijsondersteuning, … De activiteiten zijn dikwijls geografisch verspreid over
meerdere campussen die in verschillende steden of gemeenten liggen. Diverse stake-
holders gaande van studenten, overheid, fondsenverstrekkers, personeel, samenle-
ving in de brede zin, zijn betrokken. Bestuursorganen en centrale en decentrale ma-
nagementorganen vervolledigen het geheel.

Dit alles toont aan dat de hogeronderwijsomgeving zeer ruim en heterogeen is, en
dat interne audit zich bijgevolg dient te beraden over de reikwijdte van het audituni-
versum. Er kan tussen de verschillende universiteiten en hogescholen een differenti-
atie worden vastgesteld gaande van een allesomvattend tot een afgebakend audituni-
versum.
Een aantal instellingen kiest ervoor om de zuiver academische activiteiten buiten
het werkterrein van interne audit te houden. Interne audit kan ook zeer selectief te
werk gaan waarbij het audituniversum beperkt wordt tot de administratieve proces-
sen of de centrale ondersteunende diensten.
Een aantal instellingen zet de beperkte auditmiddelen in op de risicobeheersing in
de kernprocessen, zijnde onderwijs, onderzoek en dienstverlening en minder op de
traditionele auditdomeinen.
Bij deze keuzes dient steeds voor ogen gehouden te worden dat andere controleor-
ganen op het terrein werkzaam zijn.

Professionele auditwerking
Het auditcomité ondersteunt het bestuur en het management bij het nadenken over
en het in kaart brengen van de risico’s die voortvloeien uit de beleidsdoelstellingen.
Interne audit gaat na of de vooropgestelde beleidsdoelstellingen gehaald worden en
wel op een efficiënte wijze. De processen binnen een hogeronderwijsinstelling kun-
nen in kaart worden gebracht door te focussen op de input en output van de hoger-
onderwijsinstellingen.

De input bestaat enerzijds uit mensen en anderzijds uit middelen.
De output of het resultaat van de inzet van mensen en middelen is knowhow die
zich op drie terreinen in onze samenleving verspreidt: onderwijs, onderzoek en
dienstverlening. Knowhow kan op verschillende manieren worden gemeten.
Á onderwijs: diploma’s van bachelor, master, master-na-master tot doctoraat, …;
Á onderzoek: publicaties, citaties, octrooien, spin-offs, …;
Á dienstverlening: samenwerking met industrie, dienstensector en samenleving,

plaatselijke, regionale, federale en internationale overheden en verenigingen,
alumni en ontwikkelingssamenwerking.

Hogeronderwijsinstellingen onderscheiden volgende risicodomeinen:
Á strategische risico’s op academisch vlak, op het vlak van langetermijnfinancie-

ring, vermogenspositie, reputatie en imago, …;

1 Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals
gewijzigd.
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Á operationele risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid, personeelsbeheer
en personeelsadministratie, beheer van bezittingen, op ICT- en juridisch vlak,
…;

Á financiële risico’s op het vlak van kosten en opbrengsten;
Á nalevingsrisico’s door een complexe regelgeving: bv. wet op de overheidsop-

drachten, verschillende personeelsstatuten, internationale tewerkstelling, dier-
proeven, klinische tests, laboveiligheid, milieuwetgeving, …

De universiteit- of hogeschoolauditor botst onvermijdelijk op een aantal hindernis-
sen die specifiek zijn voor de onderwijssector. In de eerste plaats het organisatiemo-
del. Een universiteit of hogeschool is een complexe organisatie. De gangbare stu-
ringsmethodieken (top-down) en opvolgingsmethodieken (bottom-up) zijn in het
hoger onderwijs minder nadrukkelijk aanwezig. Het personeel dat instaat voor on-
derwijs, onderzoek en dienstverlening beschikt immers over een ruime mate van
autonomie voor de invulling van hun opdrachten. Deze zogenaamde academische
vrijheid is decretaal vastgelegd en vertaalt zich ook in de organisatiestructuur ge-
kenmerkt door een verregaande decentralisatie en een grote zelfstandigheid voor
faculteiten, departementen, vak- en onderzoeksgroepen. De piramidale vorm die
veel organisaties kenmerkt, is maar deels aanwezig. Vaak is een meer hiërarchische
ordening wel terug te vinden in de ondersteunende diensten, maar kennen de acade-
mische entiteiten een vlakke structuur. De informatiedoorstroming binnen deze or-
ganisatievorm is beperkt. Het academisch personeel beschikt niet enkel over inhou-
delijke autonomie, maar beslist ook deels over de besteding van de hen toegekende
middelen. Deze autonomie vertaalt zich in de organisatiecultuur, waardoor interne
audit ook niet-zichtbare grenzen moet overwinnen.
Om de controlerende taak naar behoren te kunnen uitoefenen en aanbevelingen toch
ingang te laten vinden, is het dus belangrijk dat de auditor zich profileert als part-
ner bij de realisatie van de beleidsdoelstellingen. De directe lijn tussen interne audit
en het auditcomité of de raad van bestuur is minstens even belangrijk als stimulans
tot verandering.

Het specifieke organisatiemodel zorgt voor moeilijkheden aangaande de praktische
invulling van de auditopdracht. Verscheidene processen en outputparameters uit on-
derwijsinstellingen zijn niet terug te vinden in bedrijfsmatige omgevingen. Omdat
afgeweken wordt van de klassieke auditonderwerpen en door het gebrek aan ge-
bruiksklare auditprogramma’s dient veel zelf ontwikkeld te worden. De interne-
auditdiensten kennen bovendien een zeer beperkte personeelsbezetting zodat interne
toetsing van de auditprogramma’s (maar ook van risico’s, aanbevelingen, …) niet
mogelijk is. De interne auditoren leveren bijgevolg vaak pionierswerk.

Permanente vorming en benchmarking
De interne auditoren hebben zich verenigd in de «Collegagroep interne auditoren
van het Vlaams hoger onderwijs». De collegagroep komt een drietal keer per jaar
samen. Deze groep fungeert als denktank en uitwisselingsplatform rond auditmetho-
dieken, goede praktijken, sectorale ontwikkelingen, ... De collegagroep vormt een
belangrijke aanvulling voor de kleine auditdiensten en biedt een meerwaarde op het
vlak van ideeënuitwisseling en professionele ondersteuning. Zo werd enkele jaren
terug gezamenlijk gewerkt aan een audithandboek waarin de procedures voor in-
terne audit worden beschreven en vastgelegd. De risicoanalyse en het auditplan ko-
men regelmatig ter sprake, er wordt aandacht besteed aan het omgaan met en im-
plementeren van specifieke regelgeving, er worden sjablonen van rapporten en
werkpapieren uitgewisseld en de relatie met het auditcomité, het management en het
bestuur wordt toegelicht.

Elke Vlaamse hogeronderwijsinstelling met een interne-auditdienst is lid van het
IIA. Verschillende auditoren zijn gecertificeerd (CIA, CCSA en CISA). Specifiek
voor de hoger onderwijssector is het bestaan van de internationaal georiënteerde
Association of College and University Auditors1. Lidmaatschap van ACUA levert de
hogeronderwijsinstellingen bruikbaar auditmateriaal op en talrijke benchmarkgege-
vens, zij het voornamelijk uit de Angelsaksische onderwijswereld. Andere informa-
tiebronnen zijn: Common Body of Knowledge, Global Audit Information Network,
het Higher Education Knowledge Center en http://www.auditing.nl.

1 http://www.acua.org
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Norm 1230 van het IIA is duidelijk: «Internal auditors should enhance their know-
ledge, skills, and other competencies through continuing professional development».
De interne auditoren van het Vlaams hoger onderwijs bewegen zich in een ideale
omgeving om aan deze opdracht tegemoet te komen. De instellingen bieden in hun
opleidingen uiteenlopende vormingsmogelijkheden voor de auditor. Daarnaast vol-
gen de auditoren ook opleidingen buitenshuis.

Openbaarheid van bestuur
Conflicteert het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
met het vertrouwelijke karakter van auditrapporten? Dit is een moeilijke vraag. Er
zijn onderwijsinstellingen met een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijk statuut.
Openbaarheid van bestuur is bijgevolg niet of niet in gelijke mate van toepassing op
elke instelling.

Het decreet bepaalt dat de aanvraag tot openbaarmaking moet worden afgewezen,
voor zover die geen betrekking heeft op milieu-informatie, indien het bestuur van
oordeel is dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming
van de vertrouwelijkheid van het handelen van een instantie voor zover die vertrou-
welijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving,
de uitvoering van een interne audit of de politieke besluitvorming.

Concreet betekent dit dat de auditrapporten kunnen beschouwd worden als vertrou-
welijke documenten. Er wordt veel belang gehecht aan een vertrouwelijke behande-
ling van een auditrapport, onder meer om de relatie met de geauditeerden niet te
schaden en om het imago van de instelling te beschermen. Elk auditrapport wordt
met het label «vertrouwelijk» voorgelegd aan de bestuursorganen. In welke vorm
dat gebeurt, verschilt van instelling tot instelling. In sommige gevallen gaat het om
het volledige rapport, in andere gevallen wordt enkel de managementsamenvatting
of het verslag van het auditcomité aan het bestuur overgemaakt.

Om de vertrouwelijkheid kracht bij te zetten, kan een auditrapport het volgende ver-
melden: «Dit document is vertrouwelijk en, conform artikel 14. 5° van het decreet
van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, is het in principe niet
openbaar of zal het niet openbaar gemaakt worden.»

Toekomst
De geschetste evolutie is zonder twijfel een succesverhaal. De aanwezigheid van
interne audit in het hoger onderwijs is een feit. Zonder wettelijke verplichting en
ondanks de sterke aanwezigheid van extern toezicht hebben de interne auditoren in
verschillende instellingen een eigen rol gedefinieerd en een toegevoegde waarde
gecreëerd. In die instellingen werken de interne auditoren continu aan de uitbouw
en professionalisering van hun dienst.

Steeds meer instellingen gaan over tot of overwegen de oprichting van een auditco-
mité en interne-auditdienst. Een evolutie die men, goed bestuur indachtig, enkel kan
toejuichen. Ons hoger onderwijs dat internationaal al een uitstekende reputatie heeft,
kan er nog beter door worden.
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