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1111    InleidingInleidingInleidingInleiding    

Grotere schoolbesturen hebben omvangrijke inkoopvolumes. Maar het professioneel inkopen 
en dus benutten van deze schaalvoordelen blijft vaak nog achter. Het gemiddelde 
inkoopvolume per basisschool voor ondersteunende diensten bedraagt al snel ruim 
honderdduizend euro op jaarbasis. En hierop zijn fikse besparingen mogelijk door professioneel 
in te kopen. Soms tot 20%! Een gedegen inkoopstrategie vormt de basis. Het is zaak om de 
aandacht niet alleen te richten op de inkoop zelf. Ook het slim terugdringen van het verbruik 
en de bijbehorende administratieve beslommeringen genereren voordelen.  
 
De zorg voor de gebouwen en ondersteunende diensten is van oudsher geen kerntaak voor 
de schoolleiding. In het verleden ‘deed de directeur het erbij’. De gemeente had een grotere 
rol. Ook bestonden er strakkere en veiligere relaties tussen beschikbare onderwijsbudgetten en 
werkelijke kosten. Een ver verleden inmiddels.  
 

 
 
Binnen het onderwijs zien we nu permanent allerlei samenvoegingen of fusieprocessen. De 
lumpsumbenadering en doordecentralisatie werken als katalysator. Gevolg is dat steeds minder 
besturen steeds meer en ook grotere onderwijslocaties aansturen. Deze fusiegolf in het 
primaire onderwijs heeft een nieuwe en ongekende schaalgrootte opgeleverd. Ongeveer de 
helft van alle basisscholen in ons land valt inmiddels onder een bestuur dat meer dan tien 
basisscholen aanstuurt.  
 
Het gemiddelde jaarlijkse inkoopvolume voor ondersteunende diensten bedraagt per school 
ongeveer € 130.000. Veelgehoord is het adagium ‘onderwijs decentraal’ en ‘ondersteunende 
diensten centraal’. Dit leidt tot de uitdaging om de ondersteunende diensten vanuit centrale 
regie optimaal in te kopen. Helaas staat dit proces meestal nog in de kinderschoenen. 
Ervaringen in andere sectoren geven aan dat besparingen door slimme inkoopstrategieën tot 
20% realistisch zijn. En deze ongeveer € 25.000 per basisschool op jaarbasis kan rechtstreeks 
ten goede komen aan het budget voor onderwijs! 
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2222    BesparingspotentieelBesparingspotentieelBesparingspotentieelBesparingspotentieel    

Valt er bij ons te besparen? En zo ja, hoeveel? Een veelgehoorde vraag. Twee factoren bepalen 
het besparingspotentieel. Ten eerste moet er relatief veel geld omgaan in de ondersteunende 
dienst. Ten tweede leidt het ontbreken van een heldere inkoopstrategie uiteraard tot forse 
besparingsmogelijkheden. 
 
2.1 Inkoopvolume 
Als eerste het inkoopvolume. Bestuurlijke schaalvergroting levert hogere inkoopvolumes op. 
Maar door de versnippering van de inkoopfunctie over de organisatie is de bewustwording 
hiervan lang niet altijd aanwezig. Toch laten jaarrekeningen er geen misverstand over bestaan. 
Kader 1 geeft aan dat het inkoopvolume voor ondersteunende diensten op een gemiddelde  
basisschool al ruim € 130.000 bedraagt. De ongeveer 250 grotere schoolbesturen in 
Nederland -besturen met meer dan tien basisscholen en 2.000 leerlingen- hebben gemiddeld 
15 basisscholen onder hun hoede. Dit is grofweg de helft van alle basisscholen in ons land!  
 

 
 
Een bestuur met 15 basisscholen en meer dan 3.000 leerlingen koopt jaarlijks voor ongeveer 
€ 2 miljoen aan ondersteunende diensten in. 
 
Hoe kun je dit inkoopvolume nu in kaart brengen en onder controle krijgen. Kader 2ordent de 
inkoopvolumes naar twee rubrieken: meer dan 4% boven in het schema en minder dan 4% 
onder in het schema. De andere rubricering is naar inkoopvolumes zonder en met een nauw 
raakvlak met onderwijs: respectievelijk links en rechts in het schema. Ieder kwadrant van het 
schema vraagt om een andere aanvliegroute. Zo verdragen grote volumes zonder raakvlak met  
 
het onderwijs prima openbare aanbestedingen. Denk aan schoonmaak, technisch onderhoud 
of energielevering. Aan de andere kant vragen grote volumes met onderwijskundig raakvlak om 
aanbestedingen, waarin partnership en afweging op prijs én kwaliteit een rol spelen. Denk aan 
de leermiddelen of de administratieve ondersteuning. Inzage in aard en omvang van het 
inkoopvolume is een must om een ‘scherpe foto’ van het besparingspotentieel te krijgen. 
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2.2 Kwaliteit van de inkoop 
Als tweede bepaalt de bestaande kwaliteit van de inkoop sterk het besparingspotentieel. Het 
primaire onderwijs heeft van oudsher geen op professionele inkoop gerichte cultuur. Ook bij 
interessante volumes komt scherpe inkoop traag van de grond. Er is een herkenbaar patroon 
bij de meeste grotere schoolbesturen. Om te beginnen is er een enorme –overigens terechte- 
focus op het onderwijs. Het management van ondersteunende diensten kan zich niet in de 
belangstelling van het bestuur verheugen. Tegelijk leiden (aanzetten tot) fusies en 
bouwprojecten permanent af. Nieuwe ontwikkelingen gaan immers altijd voor. Het ‘morsen’ 
van uitgaven voor ondersteunende dienste is dan het vervelende resultaat Opvallend is ook 
dat het vaak ontbreekt aan helder zicht op de kosten. Na fusieprocessen zijn administratieve 
systemen nog niet geïntegreerd of niet ingericht op de inkoopfunctie. Daarnaast is de 
inkoopfunctie lang niet altijd gecentraliseerd. Schoolleiders schakelen zelf een 
schoonmaakbedrijf in. De gemeente huurt een schilder in voor de buitenkozijnen en het 
schoolbestuur een ander schilderbedrijf voor de binnenkozijnen. Bestratingwerk buiten, het 
vervangen van zandbakkenzand, tuinonderhoud en keuring plus onderhoud aan speeltoestellen 
ligt bij vier verschillende leveranciers in plaats van één leverancier.  
 
Als laatste natuurlijk het ontbreken van knowhow. Inkoop van ondersteunende diensten vraagt 
om diepgaande kennis van het betreffende onderdeel. En ieder onderdeel is weer een 
specialisme. Inkoop van technisch onderhoud is een volstrekt andere discipline dan 
bijvoorbeeld energie-inkoop, schoonmaakonderhoud of leermiddelen. Ook voor grotere 
organisaties in het primaire onderwijs is het niet weggelegd om per discipline een specialist aan 
te trekken.  
 

    
 
2.3 Besparingen op drie terreinen 
Besparingen komen op drie terreinen tot stand. Ten eerste speelt steeds de vraag of reductie 
van het inkoopvolume haalbaar is. Ten tweede handelt het om verlaging van de prijs per 
eenheid product. En ten derde gaat het om minimalisering van de interne kosten voor de 
‘handling’. Besparingen moeten zich immers richten op de zogenaamde integrale kosten. Dus 
niet alleen de kosten voor de levering, maar ook de bijbehorende interne kosten. In het kader 
van de opstelling van een inkoopstrategie speelt steeds deze drietrapsraket: wees efficiënt met 
het verbruik, koop scherp in en doe dit op een manier die tot minimale interne bemoeienis 
leidt.  
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Bij alle ondersteunende diensten speelt als eerste de vraag of vermindering van het 
inkoopvolume haalbaar is. Enkele voorbeelden. Kun je de kozijnen aan noord- en oostgevels 
iedere zeven in plaats van iedere vijf jaar schilderen? Dubbeltarief- of enkeltariefmeters voor 
het stroomverbruik? Is er energiezuinige verlichting? Schakelt met allerlei apparaten met een 
stand-by stand consequent uit? Zijn servicecontracten voor elektrische apparaten echt zinvol? 
Zijn de toebedeelde conciërge uren echt nodig? Zijn er scholen binnen het bestuur met een 
meer dan gemiddeld kwaliteitsniveau op schoonmaakgebied? Leest het onderwijzend 
personeel de vakbladen? Kortom alleen datgene inkopen wat ook aantoonbaar nodig is. 
    
Randvoorwaarde voor de realisatie van inkoopvoordelen is concurrentie. En voor deze 
concurrentie zijn liefst meerdere geschikte leveranciers nodig. Geschikt betekent niet alleen 
gekwalificeerd voor de opgave, maar ook geïnteresseerd in het volume. Er zijn meerdere 
manieren om het volume te vergroten. In ieder geval alle leveringen op het vakgebied binnen 
het bestuur. Maar ook samenvoeging van inkopen over meerdere jaren leidt tot 
volumevergroting. En als dat nog onvoldoende soelaas biedt, is samenwerking met andere 
schoolbesturen een optie om volumevergroting te realiseren. Soms kunnen creatieve 
combinaties tot nu nog onbekende voordelen leiden. Een bestaand voorbeeld is al het leveren 
van toiletpapier en zeep door het schoonmaakpersoneel. Men komt toch dagelijks op school. 
Waarom niet de catering koppelen aan het schoonmaakbedrijf, postbezorging, TL-balken 
verwisselen of conciërge taken? Nieuw en daarmee ook onbekend voor het basisonderwijs is 
de verplichting om inkooppakketten voor diensten en leveringen meer dan € 250.000  
Europees aan te besteden. Het toezicht hierop neemt toe en de risico’s van het niet volgen 
van de regels zijn aanzienlijk. Besturen vanaf tien basisscholen krijgen hier zeker mee te maken.    
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3.3.3.3.    InkooInkooInkooInkoopbeleidpbeleidpbeleidpbeleid    

Stroomlijning van het inkoopproces verlaagt niet alleen de kosten van de externe leveranciers. 
Ook moet er meer tijd voor onderwijzend personeel resteren om hun kerntaak uit te oefenen. 
Tegelijk leidt slimme inrichting van inkoopprocessen tot efficiencyvoordelen voor het onderwijs 
ondersteunend personeel. Neem een schoolbestuur met 15 basisscholen onder haar hoede. 
Jaarlijks zullen op basis van kengetallen de schoolleiders ongeveer 400 tot 800 keer 
geconfronteerd zijn met een technische storing, die zij niet zelf met hun eigen conciërge 
kunnen verhelpen. Dit levert weer 400 tot 800 orderbonnen op en evenveel facturen en  
boekingshandelingen voor de financiële administratie. Energiebedrijven overladen ditzelfde 
schoolbestuur jaarlijks met maar liefst 500 facturen voor gas, water en licht. Los nog van de 
evaluatie van het verbruik of de controle op de juistheid van de facturen, een enorme klus,  
deze te boeken naar de juiste locaties. Slimme inkoop van het technische onderhoud en van 
energie kan deze interne ‘handling’ grotendeels afvangen en verleggen naar de leverancier.  
Aanzienlijke besparingen op de interne werkbelasting! 
 
3.1 Inkoopstrategie    
De ontwikkeling van een professionele organisatie gericht op ondersteunende diensten staat in 
het primaire onderwijs in de kinderschoenen. Door de schaalvergroting van het afgelopen 
decennium is professionalisering een must. De inkoopvolumes zijn aanzienlijk.  
 
Besparingen tot 20% zijn haalbaar. Dit levert jaarlijks extra budgetten ten bate van 
onderwijskundige doelen van ongeveer € 25.000 per basisschool op! Ofwel ongeveer 
gemiddeld € 400.000 aan besparingspotentieel bij de ongeveer 250 grotere besturen voor 
basisonderwijs in Nederland.  
 

    
    
Deze schoolbesturen doen er goed aan om een inkoopstrategie vast te stellen. Inzicht in de 
aard, omvang en inkoopprocessen in de huidige situatie betekent het vertrekpuntpunt. 
Analyses van de besparingsmogelijkheden zijn nodig. Benchmarks kunnen snel en vertrouwelijk 
inzicht geven in de vraag welk besparingspotentieel er is. Anculus beschikt over veel  
kengetallen voor het kostenniveau in het primaire onderwijs. Deze zijn geïntegreerd in een 
toetsingsinstrument. Hierbij gaat het zowel om de vermindering van het verbruik, om het 
‘scherp’ inkopen, als ook om het terugdringen van de interne ‘handling’. Een gedegen 
inkoopstrategie functioneert als spoorboekje.      
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Kader 1: Inkoopvolume ondersteunende diensten 
 
Gemiddeld telt een basisschool ongeveer 1000 m2 aan bruto vloeroppervlakte en ruim 200 
leerlingen. De ongeveer 250 grotere schoolbesturen (meer dan 10 basisscholen) in Nederland  
sturen gemiddeld 15 basisscholen aan.  Het gemiddelde inkoopvolume voor ondersteunende 
diensten bedraagt hier ongeveer twee miljoen euro op jaarbasis. 
 

    

Aandeel Referentie 

Schoolbestuur 

  Aantal schoollocaties        (%) 1 15 

A A A A     Groepsafhankelijk programma van eisen Groepsafhankelijk programma van eisen Groepsafhankelijk programma van eisen Groepsafhankelijk programma van eisen     39393939    51.21651.21651.21651.216    768.240768.240768.240768.240    

A1 Onderhoud subtotaal 27 36.000 540.000 

A1a Gebouwenonderhoud 12 15.900 238.500 

A1b Tuinonderhoud 0 500 7.500 

A1c Schoonmaakonderhoud 15 19.600 294.000 

A2 Energie en waterverbruik subtotaal 10 12.916 193.740 

A2a Electriciteitsverbruik 2 2.816 42.240 

A2b Verwarming 7 9.600 144.000 

A2c Waterverbruik 0 500 7.500 

A3 Publieksrechtelijke heffingen (excl. OZB) 2 2.300 34.500 

BBBB    Leerlingafhankelijk progr. van eiLeerlingafhankelijk progr. van eiLeerlingafhankelijk progr. van eiLeerlingafhankelijk progr. van eisensensensen    50505050    65.10065.10065.10065.100    976.500976.500976.500976.500    

B1 Middelen 39393939    51.200 768.000 

B1a-f Diversen 4444    4.700 70.500 

B1g Onderhoud en vervanging leerlingpakket 33333333    42.800 642.000 

B1h Onderhoud en vervanging meubilair 3333    3.700 55.500 

B2 Administratie 11111111    13.900 208.500 

B2a Administratie 4444    5.900 88.500 

B2b Onderhoudsbeheer 1111    1.100 16.500 

B2c Beheer en bestuur 5555    6.900 103.500 

CCCC    Onderhoud door de gemeenteOnderhoud door de gemeenteOnderhoud door de gemeenteOnderhoud door de gemeente    11111111    15.00015.00015.00015.000    225.000225.000225.000225.000    

DDDD    Totaal (A+B+C)Totaal (A+B+C)Totaal (A+B+C)Totaal (A+B+C)    100100100100    131.316131.316131.316131.316    1.969.7401.969.7401.969.7401.969.740    
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Kader 2: Inkoop geordend  
 
Om tot inkoopbeleid voor de beheertaken te komen is enerzijds onderscheid nodig in het 
volume: op grote volumes is meestal meer besparing mogelijk. Anderzijds is onderscheid nodig 
in het risicoprofiel van de beheertaak voor de organisatie: inkoop van energie beïnvloedt het 
onderwijsproces niet. De aanschaf van leermiddelen ligt juist wel dicht tegen het primaire 
proces aan. Op deze wijze geordend kan de inkoper per beheertaak een strategie bepalen. 
Het onderstaande schema geeft de basis weer om het inkoopbeleid in te richten. 
Beheeronderdelen boven 5% van het totale inkoopvolume staan aan de bovenkant van het 
schema, beheeronderdelen met een nauwe link met het onderwijs aan de rechterkant. Het 
percentage is het aandeel van het totale inkoopvolume voor ondersteunende diensten in het 
primaire onderwijs. 
                   

Hefboom (risico laag, volume Hefboom (risico laag, volume Hefboom (risico laag, volume Hefboom (risico laag, volume 
hoog)hoog)hoog)hoog)    
    
DoelDoelDoelDoel    
Inkoopvoordeel 
MiddelMiddelMiddelMiddel    
Aanbesteding 
Creëren grote volumes (in de tijd/met anderen) 
OnderdelenOnderdelenOnderdelenOnderdelen    

• Schoonmaak (15%) 

• Energie inkoop (10%) 

• Onderhoud gebouwen totaal (23%) 
 

Strategisch (risico hoog, Strategisch (risico hoog, Strategisch (risico hoog, Strategisch (risico hoog, 
volume hoog)volume hoog)volume hoog)volume hoog)    
    
DoelDoelDoelDoel    
Optimaliseren prijs/kwaliteit/bedrijfszekerheid 
MiddelMiddelMiddelMiddel    
Partnership met leverancier 
Prestatiecomponenten op prijs/kwaliteit 
OnderdelenOnderdelenOnderdelenOnderdelen    

• Leerlingpakket (33%) 

• Administratie (4%) 

• Beheer en bestuur (5%) 

                            

RoutinRoutinRoutinRoutine (risico laag, volume e (risico laag, volume e (risico laag, volume e (risico laag, volume 
laag)laag)laag)laag)    
    
DoelDoelDoelDoel    
Interne proceskosten verlagen 
MiddelMiddelMiddelMiddel    
Bestelprocedures uit catalogi/internet 
Levering aan huis/school, verlaging adm. lasten 
OnderdelenOnderdelenOnderdelenOnderdelen    

• Kantoorartikelen  

• Publieksrechtelijke heffingen (2%) 

• Telefonie 
    

    

Bottleneck (risico hoBottleneck (risico hoBottleneck (risico hoBottleneck (risico hoog, og, og, og, 
volume laag)volume laag)volume laag)volume laag)    
    
DoelDoelDoelDoel    
Risico’s spreiden 
MiddelMiddelMiddelMiddel    
Vaste en zekere leveranciers 
Kwaliteitsborging 
OnderdelenOnderdelenOnderdelenOnderdelen    

• Alarmopvolging 

• Onderhoudsbeheer (1%) 

• Meubilair (3%)    
    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

10 

10 

 
Kader 3: Inkoopstrategie 
 
 HefboomHefboomHefboomHefboom    StrategischStrategischStrategischStrategisch    RoutineRoutineRoutineRoutine    BottleneckBottleneckBottleneckBottleneck    
RisicoprofielRisicoprofielRisicoprofielRisicoprofiel    Laag Hoog Laag Hoog 

VolumeVolumeVolumeVolume    Hoog Hoog Laag Laag 

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld    Schoonmaak Leerlingpakket Kantoorartikelen Alarmopvolging 

Typering Typering Typering Typering 
leverancierleverancierleverancierleverancier    

Solide 
gespecialiseerde 
leverancier 

Partnership met 
creatieve, innovatieve 
partijen 

Catalogus, 
webshop 

Kleinere, nabije en 
gespecialiseerde 
partners 

Typering Typering Typering Typering 
relatierelatierelatierelatie    

Operationeel Strategisch Operationeel Tactisch 

TijdshorizonTijdshorizonTijdshorizonTijdshorizon    Middellange 
termijn 

Lange termijn Korte termijn Lange termijn 

ContractvormContractvormContractvormContractvorm    Na (Europese) 
aanbesteding 
meerjarig 
raamcontract 

Ontwikkelingscontract Orderbonnen Raamcontract met 
prestatiecomponenten 

Criteria Criteria Criteria Criteria 
contractcontractcontractcontract    

Prijs 
Administratieve 
ontzorging 
 

Innovatief gehalte 
Stabiliteit, continuiteit 

Snelheid 
Administratieve 
ontzorging 

Partnership met 
schoolbestuur 
Stabiliteit, continuiteit 

 


