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1 1 1 1     AchtergrondAchtergrondAchtergrondAchtergrond    

Al jaren staan de budgetten voor het primair onderwijs onder druk. De lumpsum financiering 
heeft hierin geen oplossing geboden. Organisaties worden steeds groter om de vraagstukken 
rond hun bedrijfsvoering de hand te bieden. Dit vraagt meer professionaliteit hetgeen vaak 
gepaard gaat met investeringen en uitbreiding van formatie op bovenschools niveau ten einde 
meer aandacht voor het onderwijs te verwezenlijken.  
Uitgaven voor ondersteunende diensten zijn in een onderwijsorganisatie nu eenmaal 
noodzakelijk. Zonder goed geoutilleerde gebouwen, leermiddelen en een professionele 
administratie is er onvoldoende focus op het kernproces: onderwijs. 
 

 
 
Anculus analyseert met haar Efficiency Monitor de materiële lasten van schoolbesturen van 
verschillende samenstelling en grootte op basis van hun jaarrekeningen. De deelnemende 
onderwijsbesturen weten inmiddels waar ze staan in vergelijking met hun collega’s. Welke 
verbeteringsmogelijkheden er bestaan en hoe zij schaalvoordelen gaan benutten. Naast deze 
uitbestede taken is er behoefte aan inzicht in het onderwijs ondersteunend personeel. In de 
effecten van keuzes in personeels- en taakbeleid. De Efficiency Monitor van Anculus analyseert 
daarom ook de uitgaven voor onderwijs ondersteunend personeel en management. Zowel 
bovenschools als op schoolniveau. 
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Anculus heeft de Efficiency Monitor samen met het onderwijsveld ontwikkeld. Belangrijke 
thema’s bij de ontwikkeling waren de gewenste inzichten en analyses, presentatie van de 
gegevens en de tijdsinvestering van de deelnemers.  Het doel van deze monitor is om 
onderwijsorganisaties meer inzicht te geven in de efficiency en doelmatigheid van hun 
bedrijfsvoering en de mogelijkheden om dit te verbeteren. Tevens helpt de monitor om 
verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het management aan het bestuur of Raad 
van Toezicht. 
 
Met de Efficiency Monitor maakt Anculus een scan van uw organisatie als het gaat om 
onderwijs ondersteunende diensten. Langs het pad van discussie, reflectie en benchmark 
brengen wij u naar inzichten op het gebied van: 

• Personele bezetting 

• Kwaliteit van beleid 

• Uitgaven 

• Trends & ontwikkelingen.  
 
De scholen behorend tot uw organisatie worden onderling vergeleken en er vindt een 
vergelijking plaats tussen uw organisatie en het landelijk gemiddelde.  
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2222    Welke inzichten worden gegevenWelke inzichten worden gegevenWelke inzichten worden gegevenWelke inzichten worden gegeven????    

De Efficiency Monitor onderscheidt de onderwijs ondersteunde diensten in drie hoofdgroepen 
met bijbehorende onderverdeling, te weten:    

1. Huisvestingslasten 
(gebouwonderhoud, energie, schoonmaak, inventaris en meubilair) 

2. Instellingslasten 
(administratie, bedrijfsgezondheidszorg en onderwijs begeleiding & specialisten (RT, IB 
etc) 

3. Leermiddelen 
(Onderwijsleerpakket ICT en apparatuur, reproductie en drukwerk) 

 
Van de drie hoofdgroepen en per onderdeel worden analyses en vergelijkingen gemaakt.  
 
Figuur 1: Gemiddelde uitgaven per leerling 

 
 
Personele bezetting 
Inzicht wordt gegeven in welke onderdelen centraal of decentraal zijn georganiseerd en wat in-
of uitbesteed wordt.. De personele bezetting op school- en bovenschools niveau wordt per 
functieprofiel in beeld gebracht. Dit alles wordt vergeleken met collega besturen. 
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Figuur 2: onderwijs ondersteunend personeel bovenschools in fte per 1000 ll 

    

 
Kwaliteit van het beleid 
De professionaliteit van een organisatie komt voort uit het gevoerde beleid. Zijn er bewuste 
keuzes gemaakt of worden zaken uit gewoonte gedaan? De mate van professionaliteit zit ook 
in de handhaving en bewaking van het beleid. Op welke wijze vindt inkoop plaats? Wordt 
voldaan aan de wet- en regelgeving?  En wordt schaalgrootte en marktwerking optimaal benut? 
Op dit soort vragen gaat de Efficiency Monitor in. Er vindt een analyse plaats van het 
beleidsniveau en van de wijze waarop beleid wordt bewaakt. Bij deze analyse wordt gekeken 
naar de huidige situatie en het beoogde ambitieniveau over een termijn van vijf jaar. Dit alles 
wordt tevens vergeleken met het landelijk gemiddelde op bestuursniveau. 
 
Uitgaven 
Organisaties krijgen inzicht in de onderwijs ondersteunende diensten, opgebouwd uit 
personele en materiële lasten. En inzicht in lasten op schoolniveau en bovenschools niveau.  
Er vindt een vergelijking op schoolniveau plaats en wel tussen scholen onderling en in 
vergelijking met het gemiddelde per bestuur en het landelijk gemiddelde.  Scholen voor 
speciaal basisonderwijs worden separaat vergeleken. Daarnaast vindt een vergelijking op 
bovenschools niveau plaats van het bestuur met het landelijk gemiddelde.   
    
    
    
    
    
    
Figuur 3 schoonmaakkosten per m2 BVO 

    



 
 

  

 

7    

14    

 
 
Trends en ontwikkelingen 
Door deelname over meerdere jaren zijn trends binnen uw eigen schoolbestuur 
waarneembaar. Deelnemers aan de efficiency monitor stappen in voor een periode van drie 
jaar. Het gaat dan om de boekjaren 2010, 2011 en 2012. Uit te voeren in respectievelijk 2011, 
2012 en 2013. Hierdoor zijn de geanalyseerde jaren onderling met elkaar te vergelijken, zijn 
eventuele ontwikkelingen te monitoren en zijn trends te ontdekken. Dit geldt ook voor 
landelijke trends en ontwikkelingen. 
 
Figuur 4: Administratie per leerling 

    

 
 
 
Conclusies en Advies 
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Op basis van de analyses worden door Anculus conclusies getrokken. Op welke gebied is de 
doelmatigheid en efficiency het grootst? Wat is hier de reden van? Welke aandachtsgebieden 
zijn er nog? Waarom presteert uw organisatie beter of minder goed dan collega besturen? 
Op basis van  de analyse en de conclusies geeft Anculus u advies. Op welke wijze kunt u de 
efficiency, doelmatigheid en de uitgaven aan overhead verbeteren? Waar liggen 
aandachtspunten en risico’s? De adviezen worden met u besproken en indien gewenst 
toegelicht. 
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3 3 3 3     Hoe gaat Anculus te werk?Hoe gaat Anculus te werk?Hoe gaat Anculus te werk?Hoe gaat Anculus te werk?    

De benchmark wordt over een periode van drie jaar uitgevoerd met jaarlijks een 
tussenrapportage De werkwijze is dan ook op ieder afzonderlijk kalenderjaar van toepassing.  
Er wordt jaarlijks gewerkt volgens een vaste tijdslijn. De werkelijke data worden in juni van het 
betreffende jaar met u vastgelegd.  
 

 
 
1. Het aanleveren van de benodigde informatie vindt plaats in de maanden juni en juli. Dit 

kan eventueel opgenomen worden in een planningcyclus en wel gelijktijdig met de 
verzending naar het CFI.  

2. In de maanden augustus tot en met oktober vinden de intake gesprekken plaats. Het 
intake gesprek heeft een duur van circa twee uur en is door Anculus zoveel als mogelijk 
voorbereid op basis van de ontvangen informatie. 

3. Uiterlijk 1 november ontvangen alle deelnemers gelijktijdig de concept rapportage. 
4. In november en december vinden de gesprekken plaats met de diverse deelnemers. Hierin 

worden de analyses, trends en conclusies met u besproken. Verder is het mogelijk om in 
het gesprek eventuele relevante correcties aan te geven. 

5. Voor 31 december worden de definitieve rapportages gelijktijdig aan alle deelnemers 
verzonden.  
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De werkzaamheden vinden plaats in drie stappen en zijn op ieder afzonderlijk kalenderjaar van 
toepassing. De drie stappen zijn: 
 
Stap 1: Schriftelijke informatie 
Om het intake gesprek zo efficiënt als mogelijk te laten verlopen, is de volgende informatie van 
het te beoordelen kalenderjaar voorafgaande aan het intakegesprek nodig: 

• Jaarverslag, jaarrekening en exploitatierekeningen 

• Werkelijk aantal m2 bvo per school 

• Personele gegevens zijnde loonkosten, werktijdfactoren, aanstellingslocatie en functieprofiel 
van het onderwijsondersteunend personeel. 

 
Deze informatie dient uiterlijk voor 30 juli bij Anculus aanwezig te zijn. 

 
Stap 2: Intake gesprek 
Tijdens het intake gesprek wordt indien nodig stil gestaan bij het cijfermatige deel. Dit indien 
de aangeleverde informatie onduidelijkheden en afwijkende uitkomsten geeft. Daarnaast wordt 
een vragenlijst doorgenomen welke ingaat op het geformuleerde beleid, de bedrijfsprocessen 
en de kwaliteitsborging. Om de gesprekken effectief en efficiënt te laten verlopen is het van 
belang dat de volgende personen aan het intake gesprek deelnemen. 
 

• Bovenschools directeur / voorzitter of lid CvB  met de portefeuille financiën; 
verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en het sturen van gegevens naar 
het CFI 

• Bovenschools directeur / voorzitter of lid CvB met de portefeuille onderwijsorganisatie; 
verantwoordelijk voor het formatiebeleid 

• Bovenschools directeur of stafmedewerker beheer; verantwoordelijk voor het 
inkoopbeleid. 

 
Het intake gesprek duurt ongeveer twee uur. 
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Stap 3: Rapportage 
Anculus stelt allereerst voor alle deelnemers gelijktijdig, uiterlijk voor 1 november, het concept 
rapport op. De resultaten zijn hiervoor bestudeerd en vergeleken met de eventuele waarden 
van eerdere jaren en de andere deelnemers. Gezocht wordt naar verbanden en mogelijke 
oorzaken van afwijkingen of opvallende waarden en resultaten. In de samenvatting van het 
rapport zijn de meest opvallende punten beschreven. Bij de bespreking van de concept 
rapportage zijn in principe dezelfde personen aanwezig als tijdens het intakegesprek. De 
bespreking van het concept rapport duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Het verslag van 
deze bespreking wordt opgenomen als bijlage in het definitieve rapport. De laatste stap is het 
definitief maken van de rapportage. Hierin zijn de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de 
bespreking van het concept rapport verwerkt.  
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4 4 4 4     Wat is het Wat is het Wat is het Wat is het rrrresultaatesultaatesultaatesultaat????    

Voor  uw organisatie krijgt u op een overzichtelijke en gestructureerde wijze antwoord op 
vragen als: 

1. Wat zijn de uitgaven voor onderwijs ondersteunende diensten, bestaande uit 
personele en materiële uitgaven, als totalen maar ook gedetailleerd per onderdeel? 

2. Wat zijn de uitgaven op bovenschools niveau en op schoolniveau (per school 
specifiek) in geld en fte’s? 

3. Hoe verhouden zich alle uitgaven in vergelijking met collega besturen (landelijk 
gemiddelde)? 

4. Is in- of uitbesteden vanuit kostenoverweging de beste optie? Bijvoorbeeld: is een 
organisatie met eigen personeel voor financiële-, personeels- en salarisadministratie 
goedkoper uit dan als zij de dienst inkoopt bij een administratiekantoor?   

5. Wat is de kwaliteit van het beleid nu en over vijf jaar per onderdeel? 
6. Hoe professioneel is uw organisatie in vergelijking tot collega besturen (landelijk 

gemiddelde)? 
7. Zijn er over meerdere jaren trends en ontwikkelingen te ontdekken? 
8. Hoe kunnen we de efficiency en doelmatigheid verbeteren? 

 
Anculus levert u een uitgebreide rapportage waarin alle analyses en vergelijkingen visueel zijn 
weergegeven door middel van grafieken.  
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5 5 5 5     UwUwUwUw investering investering investering investering????    

De investering door uw organisatie bestaat uit een tijdsinvestering en de vergoeding voor 
Anculus. 
 
Uw tijdinvestering bestaat uit 

 
- Het aanleveren van informatie (jaarrekening, loonkosten opgave en m2 BVO),  1,5 á 2 

uur 
- Het intake gesprek, circa 2 uur  
- De presentatie van het rapport,  2 uur 

 
De totale tijdsinvestering van uw zijde bedraagt maximaal 6 uur. 
 

 
 
 
Vergoeding aan Anculus. 
 
De vergoeding aan Anculus is opgebouwd uit een basisvergoeding van € 2.000,= exclusief 
BTW en een bedrag per school van € 15,= exclusief BTW. 
Alle onkosten zijn onderdeel van dit tarief, behalve de reiskosten à € 0,35 per kilometer 
exclusief BTW.  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar ten 
einde trends en ontwikkelingen aan u te presenteren. 
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6 6 6 6     DeelneDeelneDeelneDeelnemen!men!men!men!    

Meld u aan voor deelname!. Dit kan zowel telefonisch via 040-2462357, per e-mail via  
info@anculus.nl of via onze website www.anculus.nl. . . .     
 
Na aanmelding ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging en wordt er zo mogelijk direct 
een afspraak met u ingepland voor het intakegesprek en voor het aanleveren van de 
benodigde informatie.  
 


