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1111 SamenvattingSamenvattingSamenvattingSamenvatting    

Bezuinigingen, leerlingendaling. Wat betekenen deze en andere ontwikkelingen aan de 
inkomstenkant van de meerjarenbegroting? Hoe moet het primair onderwijs anticiperen en 
kunnen ze dat? De oplossing voor de dalende inkomsten wordt meestal gezocht in 
terugbrengen van het aantal leerkrachten. Niet geheel onvermijdelijk, want het 
personeelsbestand vormt 85 procent van de uitgaven. Maar is het niet de verkeerde keuze om 
te bezuinigen op personeel en dus op onderwijskwaliteit in plaats van op materieel? Zijn er niet 
veel meer kansen dan we op dit moment zien? Anculus is actief met benchmarking in het 
primair onderwijs. Met als doel onderwijsorganisaties inzicht te geven in hun uitgaven op de 
ondersteunende diensten. Anculus voert deze organisatiescan van de ondersteunende 
organisatie uit met behulp van de Efficiency Monitor. In 2009 gingen negen schoolbesturen de 
uitdaging aan. De deelnemers weten inmiddels waar ze staan, waar kansen liggen en wat 
maatregelen opleveren. De belangrijkste thema’s en conclusies zijn gebundeld in dit jaarboek.   
 
Hoe is het gesteld met de overhead? 
Het primair onderwijs heeft in verhouding tot overige sectoren weinig overhead. Snijden in de 
overhead kan besparingen opleveren die gebruikt kunnen worden voor het primaire proces. 
Tegelijkertijd moeten schoolbesturen oppassen dat ze de overhead ook niet te klein maken. 
Het gevaar is dat je bij vitale financiële en personeelsfuncties achter de feiten aanloopt als ze 
zijn wegbezuinigd.  
 
Hebben schoolbesturen inzicht in de bedrijfsvoering? 
Inzicht in de kosten en opbrengsten van beleidsmatige keuzes is essentieel voor het effectief 
sturen van de bedrijfsvoering waaronder de financiën. Dit jaar viel op, bij het opstellen van de 
Efficiency Monitor, dat het desondanks lastig is om de juiste en gewenste informatie boven 
tafel te krijgen. Uitgaven voor bedrijfsgezondheidszorg en onderwijsbegeleiding zijn moeilijk of 
zelfs niet terug te vinden in jaar- en exploitatierekeningen. Dit is op zijn minst bijzonder te 
noemen, omdat het twee belangrijke posten zijn op de begroting.  
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Komen bestuurders wel aan besturen toe? 
Bestuurders moeten vooral bezig zijn met besturen en het ontwikkelen van strategisch beleid. 
In de praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk. Bestuurders voeren regelmatig 
beleidsvoorbereidende taken zelf uit. Oorzaken zijn gebrek aan kennis en expertise in de staf, 
schooldirecties die nog verder moeten groeien in hun veranderende rol en gebrek aan 
draagvlak voor versterking van de centrale staforganisatie. Met name de grotere 
schoolbesturen die in 2009 al met een College van Bestuur model werkten, hebben gemiddeld 
gezien een brede bovenschoolse staf met specialisten op gebieden als ICT, personeel, financiën 
en huisvesting. 
 
Leidt inbesteden tot minder uitbesteden? 
Steeds meer schoolbesturen stellen zich de vraag of werkzaamheden in eigen beheer 
uitvoeren niet goedkoper is dan het uitbesteden aan een dienstverlener. Vaak wordt deze 
gedachte ingegeven door de btw last bij uitbesteden. Daarnaast zorgt onvoldoende grip op het 
onderwerp er ook voor dat schoolbesturen overwegen te gaan inbesteden. De centrale 
strategische vraag is: van welk belang is deze facilitaire ondersteuning voor de organisatie?  
 
Ten eerste moet duidelijk zijn wat wel en geen kernactiviteiten zijn en welke risico’s gelden 
voor het primaire proces. Wanneer je inbesteed, dienen zowel de interne organisatie als de 
externe contracten op elkaar aan te sluiten.  
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Prettig een groot gebouw, maar wat kost dat? 
Het kan een bewuste keuze zijn om overtollige oppervlakte in schoolgebouwen te behouden 
voor het onderwijs of te verhuren aan partners. Maar wat kost nu die vierkante meter? Uit de 
benchmark blijkt een ‘papieren’ leegstand van 21,8 procent welke nog kan oplopen tot 30 
procent. Een schrikbarend hoog percentage! Gechargeerd betekent dit dat van elk 
schoolgebouw een derde deel niet wordt bekostigd en of gebruikt. Uit de Efficiency Monitor 
blijkt duidelijk dat de MI-vergoeding voor de huisvestingslasten nu al volstrekt ontoereikend is. 
Bij elke euro aan huur ‘inkomsten’, op basis van deze vergoeding, legt het schoolbestuur dus 
eigenlijk bij.  
 
Inkoopbeleid en Europees aanbesteden een plicht of kans? 
De wetgever schrijft schoolbesturen voor centraal in te kopen. Dit kan een bedreiging zijn, met 
name als je hiermee aan de slag gaat vanuit noodzakelijk kwaad. Vaak nog roept centrale 
inkoop de associatie op met verlies van autonomie en beperking van de keuzevrijheid op de 
scholen. Inmiddels zijn er ook schoolbesturen die deze vooroordelen tegen zullen spreken. 
Aanbesteden is een kans als het benut wordt om vraag en aanbod op schoolniveau goed op 
elkaar af te stemmen en vast te leggen in maatwerkovereenkomsten. Bij voorkeur met 
prestatieafspraken. Het jaarlijkse inkoopvolume van alle deelnemers aan de benchmark 
opgeteld is circa 36 miljoen euro. Hun becijferde te realiseren besparing is ruim 6 miljoen euro 
per jaar. Dit kan door: benutting van de schaalgrootte, kritisch vaststellen van behoefte en het 
verbeteren van de bedrijfsprocessen om interne bemoeienis te beperken.  
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Aanbevelingen 
Er komt veel op het bestuur en management van een primair onderwijs instelling af. Denk aan 
intreding van de lumpsum, bezuinigingen, eisen rondom de onderwijskwaliteit, maar ook 
maatschappelijke ontwikkelingen als schaalvergroting, groeiende behoefte aan brede 
maatschappelijke voorzieningen en krimp van het aantal leerlingen. Dit alles afgezet tegen de 
beperkte overhead door een smalle staforganisatie op bovenschools niveau, laat zien dat de 
sector een knappe prestatie neerzet. Natuurlijk kan het altijd nog beter, professioneler en 
efficiënter. De Efficiency Monitor geeft aandachtspunten voor de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd 
laat het onderzoek zien dat er nog veel kansen liggen om verdere professionalisering te 
realiseren. Waarbij kostenefficiënt wordt gewerkt en de beschikbare middelen zoveel mogelijk 
worden besteed aan het ‘onderwijs’. De aandachtspunten en kansen liggen voornamelijk bij: 
1. Inkoop en facilitair beleid: voor de korte termijn ligt de grootse kans op kostenreductie bij 

de centrale inkoop van diensten en middelen.  
2. Aan de slag met huisvesting: de huisvestingslasten zijn een belangrijke oorzaak van de 

tekorten op de vergoeding voor de materiële instandhouding.  
3. Inzicht in de bedrijfsvoering: ondanks dat de afgelopen tijd veel tijd en energie is 

geïnvesteerd om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering kan en moet dit nog beter. 
 

 


