Managementsamenvatting
Context
In het primair onderwijs (en in mindere mate in het voortgezet onderwijs) werd in overwegende mate ervoor
gekozen om de financiële en personele informatie uit te besteden aan een administratiekantoor. Na de invoering
van lumpsumfinanciering en de realisatie van schaalvergrotingsprocessen is dit automatisme aan het wankelen en
wordt in toenemende mate gehele of gedeeltelijke insourcing overwogen.
Ernst & Young is, met het oog op deze trend, gevraagd door het Bestuur van BRAVO (Branchevereniging
Administratie Voor Onderwijsdienstverlening) om een kostprijsmodel te ontwikkelen voor het insourcen van de
financiële en personeels- en salarisadministratie. De opdracht kende daarbij de volgende vragen:
1
Aan welke minimumeisen moet de administratie voldoen (normatief kader)?
2
Welke directe inzet van mensuren en middelen zijn hiervoor nodig en met welke aanvullende inzet (zoals
vervanging bij ziekte) moet rekening worden gehouden?
3
Wat zijn de hiermee gepaard gaande eenheidsprijzen en kosten?
4
Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij deze uitkomsten en welke andere dan financiële
overwegingen zijn ook relevant voor de besluitvorming van schoolbesturen?

Onderzoeksteam
Het onderzoeksteam van Ernst & Young bestond uit Dirk Bakker (adviseur), Hans van Gansewinkel (senior adviseur)
en Maarten Verschoor (partner). Contact over dit rapport kan worden opgenomen met Hans van Gansewinkel (088407 3823 of hans.van.gansewinkel@nl.ey.com).

Methode
Om dit model te kunnen maken is eerst afgebakend wat het normatieve kader is waaraan een administratie dient te
voldoen en welke activiteiten in de administratie zijn begrepen. Vervolgens zijn op basis van kengetallen en
expertsessies rekenmodellen ontworpen om de kosten van het insourcen van de financiële administratie (FA) en
personeels- en salarisadministratie (PSA) in te kunnen schatten. Daarbij is tevens een koppeling gemaakt tussen het
aantal medewerkers en scholen dat onder een bestuur ressorteert en de daarmee samenhangende inzet van
administratief personeel. In de opstelling van het model is daarvoor gekozen dit te presenteren in vier
omvangscategorieën van schoolbesturen. De factor bestuursomvang is namelijk van grote betekenis voor de mate
waarin de insourcingsbeslissing reëel, effectief en efficiënt mag worden geacht.
De volgende vier categorieën zijn onderkend ( tussen haakjes is het aantal scholen en leerlingen weergegeven dat
onder het bestuur valt):
►
(Zeer) klein:
(1 tot en met 8, ofwel 25 tot en met 2000 leerlingen);
►
Middelgroot:
(9 tot en met 15, ofwel 2250 tot en met 3750 leerlingen);
►
Groot:
(16 tot en met 29, ofwel 4000 tot en met 7250 leerlingen);
►
Zeer groot:
(30+, ofwel meer dan 7500 leerlingen).
Voor de middelgrote, grote en zeer grote besturen hebben wij een rekenmodel gemaakt. Het ontworpen model is
getoetst door middel van een compact aantal casestudies. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het uiteindelijke
kostprijsmodel. Daarnaast is een aantal kwalitatieve inzichten op basis van de casestudies beschreven in dit
rapport.
NB:

Het ontwikkelde kostprijsmodel heeft modelmatig betrekking op instellingen voor primair onderwijs, zonder
scholen voor speciaal onderwijs.

Gebruikswaarde
Elk schoolbestuur is uniek en kent een eigen, specifieke situatie. Wij benadrukken dan ook het ‘modelmatige’
karakter van de opstelling in dit rapport: daarbij wordt gebruikgemaakt van kengetallen op basis van gemiddelden,
zowel qua cijfers als qua onderliggende aannames. Het model dient derhalve zodanig gebruikt te worden dat het
voor elke lokale bestuurlijke situatie moet worden ingevuld: daarbij dienen de eigen specifieke variabelen en kosten
ingevoerd te worden. Het model is zo door ons ontworpen dat het qua vorm en inhoud mogelijk is om aan de hand
van eigen kengetallen de eigen bestuurlijke werkelijkheid beter te benaderen.

Uitkomsten onderzoeksvragen
Gerelateerd aan de hiervoor genoemde onderzoeksvragen rapporteren wij de volgende uitkomsten.
Normatief kader
De eerste deelvraag betreft de minimumeisen waaraan de administratie moet voldoen. De inrichting van de
geïnsourcede administratie moet zodanig zijn vormgegeven dat deze in staat moet worden geacht alle FA en PSA
activiteiten te kunnen verrichten, volgens normatief geformuleerde eisen aan ‘goede bedrijfsvoering’. In bijlage 1 is
daartoe een volledig overzicht opgenomen van alle FA en PSA handelingen.
De presentatie van de variabelen en de raming van de kosten zoals deze worden gepresenteerd in het
kostprijsmodel hebben dan ook betrekking op een geïnsourcede administratie die ‘voldoet’ aan de ‘kwaliteitsnorm’
van het normenkader. Dit normenkader is ten eerste afgeleid uit de voor het PO geldende wetgeving (wettelijk
normenkader). Ten tweede is dit gebaseerd op een zogenaamd ‘bestuurlijk normenkader’, bevattende:
►
Algemeen aanvaarde (common sense) principes van goede bedrijfsvoering;

►

Recente ontwikkelingen op informatieterrein voor PO.

Kostprijsmodel
De tweede en derde deelvraag zijn uitgewerkt in het kostprijsmodel. Dat is opgenomen in hoofdstuk 4. Ten eerste
worden daarin de personeelskosten in beeld gebracht. Op basis van de inzet van personeel zijn de overige kosten
geraamd zoals ICT, kantoorkosten en huisvesting. Tevens zijn de zogenaamde opstartkosten, die ontstaan na een
beslissing tot insourcing, in beeld gebracht.
Zowel op basis van de bureaustudie als naar aanleiding van de vier case studies, kan het volgende worden gesteld.
De factor omvang in directe relatie tot de factor ‘kwetsbaarheid’ — in termen van continuïteitsborging en
kennismanagement — speelt een doorslaggevende rol om al dan niet te kunnen komen tot een administratie, die
effectief en efficiënt is opgebouwd op basis van het normatief kader voor een ‘goede administratie’.
Kanttekeningen en overwegingen schoolbesturen
Ter beantwoording van de vierde deelvraag maken wij de navolgende opmerkingen. Op basis van de casestudies en
onze expertise constateren wij het volgende voor de beschreven omvangscategorieën: naarmate de besturen
groter worden, nemen – met als belangrijke randvoorwaarde het normatief kader – zowel de economische
haalbaarheid van insourcing als de mogelijkheden om de hieraan verbonden risico’s (in termen van noodzakelijke
kwaliteit en continuïteit) te dragen toe.
Meer specifiek, gegeven het normatieve kader, betekent dit het volgende voor de onderkende omvangscategorieën:
►
Voor (zeer) kleine besturen is het kwalitatief en financieel niet verantwoord om tot insourcing te komen
(4.4);
►
Middelgrote besturen kunnen slechts insourcen tegen onevenredig hoge kosten en met zeer grote risico’s
(4.5);
►
Grote besturen kunnen mogelijk tegen aanvaardbare kosten voldoen aan de kwalitatieve minimum eisen, en
dat met een lager – maar nog steeds aanwezig en substantieel - risico (4.6);
►
Zeer grote besturen beschikken bedrijfeconomisch over een schaal waarmee de risico’s van insourcing
beter kunnen worden gemanaged (4.7).

Echter, zoals ook uit het rapport blijkt – zie daartoe paragraaf 4.8 – bestaat het beslismodel van schoolbesturen om
te kiezen tussen een vorm van out- of insourcing uit meerdere argumenten dan sec een weging van de factoren
‘kwaliteit’ en ‘continuïteit’, gekoppeld aan de factor omvang. In het onderzoek zijn, ter beantwoording van de
vierde deelvraag — naast de decisieve factor bestuursomvang — nog de volgende aanvullende factoren onderkend
die potentieel van invloed zijn op de hoogte van de kosten van de administratie en die kwalitatief zijn beschreven:
► Het ambitieniveau van het bestuur;

► Het ontwikkelingsstadium waarin zich het bestuur bevindt;
► Het kennisniveau (inzake vraagarticulatie) van het bestuur;
► Culturele aspecten.
In het beslismodel zitten, blijkend uit de casestudies, namelijk ook argumenten als: het prefereren van eigen
zeggenschap of de voorkeur geven aan een contractrelatie met een AK; de financiële haalbaarheid in de eigen
bestuurlijke context; de historische situatie van een bestuur; de aanwezige cultuur en de reeds gemaakte
bestuurlijke structuurkeuzes in andere ondersteunende functies. Wij constateren dat deze argumenten in elke
lokale bestuurlijke situatie anders worden gewogen door de beslissers. Bovendien zijn ook gemengde constructies
(een deel van het werk outsourcen, een deel insourcen) denkbaar en daadwerkelijk aanwezig in de praktijk. Naar dit
keuzeproces hebben wij verder geen onderzoek gedaan. Derhalve presenteren wij dan ook geen totaal oordeel over
de individuele bestuurlijke keuze voor in- dan wel outsourcing.
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1

Achtergrond en vraagstelling

1.1

Achtergrond

In het primair onderwijs (en in mindere mate in het voortgezet onderwijs) wordt de financiële en personele
informatie van oudsher in overwegende mate uitbesteed aan een administratiekantoor. Na de invoering van
lumpsumfinanciering en de daarmee samenhangende realisatie van processen van schaalvergroting en
professionalisering, is dit automatisme aan het wankelen en wordt in toenemende mate gehele of gedeeltelijke
insourcing overwogen door schoolbesturen.
De argumenten voor insourcing zijn niet altijd rationeel van aard. Daarnaast is vanuit het financiële perspectief
bezien — en dat kan complicerend werken — de kwaliteit van de kostenanalyse die als grondslag voor insourcing
door schoolbesturen wordt gehanteerd, vaak zwak.
Het financiële beslissingsmodel van de schoolbesturen bestaat in hoofdlijnen in de vergelijking tussen:
► De kosten van uitbesteding aan een administratiekantoor; en

► De kosten van het zelf uitvoeren van de administratie.
Teneinde bij te dragen aan het nemen van weloverwogen beslissingen door de schoolbesturen is door BRAVO aan
Ernst & Young de opdracht gegeven om een kostprijsmodel te ontwikkelen voor het volledig insourcen van de
financiële administratie en personeels- en salarisadministratie. Daarbij wordt — modelmatig — uitgegaan van
volledige insourcing van zowel de personele als de financiële administratie. In werkelijkheid betreffen veel
insourcingsbeslissingen niet alle activiteiten. Een bekende variant is de personeels- en salarisadministratie wel uit
te besteden en de financiële administratie in eigen beheer uit te voeren op het systeem van het
administratiekantoor. Deze en andere hybride varianten zijn in dit model niet onderzocht.

1.2

Vraagstelling

In het onderzoek voor BRAVO worden de volgende vragen beantwoord omtrent insourcing:
► Aan welke minimumeisen moet de administratie voldoen (normatief kader)?

► Welke directe inzet van mensuren en middelen zijn hiervoor nodig en met welke aanvullende inzet (zoals
vervanging bij ziekte) moet rekening worden gehouden?

► Wat zijn de hiermee gepaard gaande eenheidsprijzen en kosten?
► Welke kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij deze uitkomsten en welke andere dan financiële
overwegingen zijn ook relevant voor de besluitvorming van schoolbesturen?
De input in dit compacte onderzoekstraject is grotendeels gebaseerd op onze ervaring, aannames, schattingen en
enkele interviews bij administratiekantoren. Daarbij is — omwille van transparantie en eenduidigheid — gekozen voor
de domeinafbakening ‘primair onderwijs (exclusief speciaal onderwijs)’. Om te komen tot de opstelling van het
kostprijsmodel is tevens gebruikgemaakt van normen die ontleend zijn aan wet- en regelgeving, de huidige
contractpraktijk van administratiekantoren (enige SLA’s en servicecontracten zijn als basis bestudeerd) en
algemeen aanvaarde principes van ‘kwalitatief goede bedrijfsvoering’.
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Op deze basis is het kostprijsmodel opgesteld, waarbij tevens sprake is geweest van een lichte toetsing aan de
praktijk door middel van de realisatie van vier casestudies van besturen die de keuze hebben gemaakt de
administratie te insourcen. Tot slot zijn de uitkomsten gevalideerd met het Bestuur van BRAVO.
De uitkomsten zijn vastgelegd in de voorliggende rapportage. In deze rapportage wordt het uitgevoerde onderzoek
beschreven (hoofdstuk 2) en wordt in hoofdstuk 3 het normatieve kader geschetst waaraan een goede
administratie dient te voldoen. In hoofdstuk 4 wordt eerst een viertal cases besproken. Vervolgens wordt op basis
van het normatieve kader en de cases een kostprijsmodel voor het insourcen van de administratie gepresenteerd.
Tevens zullen wij enkele flankerende opmerkingen plaatsen bij die uitkomsten. Tot slot gaan wij kort in op andere
dan financiële overwegingen, die ook relevant zijn voor de besluitvorming van schoolbesturen (hoofdstuk 5).
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2

Uitvoering onderzoek

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk is de uitvoering van het onderzoek beschreven. Op de uitkomsten gaan wij hier nog niet in; dat
volgt in hoofdstuk 4. De opzet van referentiekader voor het onderzoek om tot een kostprijsmodel voor insourcing
te komen is hieronder grafisch weergegeven.

Figuur 2.1: Opzet onderzoek.
Op basis van wet- en regelgeving, algemeen geldende opvattingen over ‘goede bedrijfsvoering’, rekening houdend
met de actuele ontwikkelingen in het PO, is een normatief kader opgesteld waaraan de FA en de PSA dienen te
voldoen. Op basis van het normatieve kader is in eerste instantie een model opgesteld voor de kosten van het
insourcen van de administratie. De hoogte van de kosten in dit model is daarnaast ook — in potentie — afhankelijk
van de mate waarin de volgende vijf factoren aanwezig zijn in een specifieke lokale bestuurlijke context:
► De omvang van het bestuur (aantal scholen en leerlingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is);

►
►
►
►

Het ambitieniveau van het bestuur;
Het ontwikkelingsstadium waarin zich het bestuur bevindt;
Het kennisniveau van het bestuur (de mate waarin het bestuur in staat is om duidelijke vragen te stellen);
Culturele aspecten.

In de volgende paragrafen is nader uitgewerkt hoe dit normenkader is opgesteld en is vertaald naar de wijze waarop
de kostprijsberekening plaatsvindt.
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2.2

Minimumeisen administratie

Een administratie dient aan een aantal minimumeisen te voldoen voordat deze gevoerd mag worden. Deze eisen
zijn deels wettelijk bepaald. Daarnaast moet de administratie aan een aantal eisen voldoen, zodat het bestuur van
de onderwijsinstelling in staat wordt gesteld om op een professionele wijze de organisatie te kunnen besturen door
het tijdig beschikbaar stellen van juiste en volledige informatie. Daarnaast moeten door de administratie enkele
specifieke gegevens worden geregistreerd voor het ministerie van OCW en andere organisaties zoals het
Vervangings- en Participatiefonds. Op basis van desk research is aldus een normatief kader opgesteld waaraan een
administratie van een onderwijsinstelling minimaal dient te voldoen.

2.3

Opstelling kostprijsmodel insourcing

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de kosten van het ‘insourcen’ van de administratie door
schoolbesturen. Om een volledig beeld te krijgen van dergelijke kosten van het ‘insourcen’ van de administratie is
het van belang alle kosten mee te nemen in de calculatie en niet alleen de kosten voor de inzet van personeel. De
kosten van een administratie bestaan naast personeelskosten namelijk ook uit de voorzieningen die het personeel
nodig heeft om de administratie te voeren zoals ICT en huisvesting. Tot slot is ook sprake van zogenaamde
eenmalige ‘opstartkosten’, na een beslissing tot insourcing.

2.3.1 Inzet personeel
Om een goede inschatting te kunnen maken van het benodigde personeel per functie moet eerst worden bepaald
welke werkzaamheden het personeel moet verrichten. Deze werkzaamheden zijn gelijk aan de werkzaamheden die
door het onderwijs-administratiekantoor (AK) worden verricht. Deze werkzaamheden zijn beschreven in contracten
tussen de AK’s en de scholen en het bestek dat scholen opstellen voor de aanbesteding van administratiediensten.
Door gebruik te maken van dergelijke contracten en bestekken, is een lijst geformuleerd van activiteiten die
verricht worden door het administratiekantoor.
Deze lijst met werkzaamheden is financieel vertaald door de activiteiten te koppelen aan de inzet van personeel op
de activiteit. Tevens wordt de activiteit gekoppeld aan een veroorzaker (driver) van de kosten. De veroorzaker is
van invloed op het aantal keer dat een activiteit moet worden uitgevoerd. In het onderzoek zijn dat:
► Het aantal scholen dat onder het bestuur valt;

► Het aantal medewerkers van de instelling;
► Het aantal fte’s.
Door een vermenigvuldiging van het aantal veroorzakers met de inzet van het personeel per veroorzaker kan een
totale benodigde inzet aan fte van een functie worden berekend. Een vermenigvuldiging van het benodigde aantal
fte met de prijs van een fte leidt tot het totaal aan personeelskosten. Om de benodigde inzet van fte’s voor de
activiteiten te bepalen zijn inventariserende en toetsende gesprekken gevoerd met verschillende afdelingshoofden
van AK’s. De uitkomsten van deze gesprekken zijn getoetst in de vier uitgevoerde casestudies en waar nodig
aangepast alvorens zij zijn verwerkt in het kostprijsmodel.

2.3.2 Overige kosten
In paragraaf 2.3 is aangegeven dat de kosten van een administratie niet alleen bestaan uit de kosten van de inzet
van personeel. Daarnaast worden kosten gemaakt voor automatisering, huisvesting en kantoorbenodigdheden. Van
deze kosten wordt een inschatting gemaakt op basis van desk research door gebruik te maken van kengetallen.
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2.3.3 Opstartkosten
Om een administratie te kunnen voeren moet een administratie eerst worden ingericht. De softwaresystemen
moeten worden geïmplementeerd, de beschrijving van de administratieve organisatie moet worden opgesteld dan
wel aangepast en personeel moet geworven worden. Daarnaast zullen de bestaande data vanuit het
administratiekantoor moeten worden overgebracht naar de school en zijn conversiewerkzaamheden aan de orde.
Dan wordt ‘conversie’ niet zozeer uitsluitend technologisch bedoeld: het gaat om alles dat nodig is binnen het
intelligent overbrengen en herinrichten van de data, zodat de validiteit (juistheid) en betrouwbaarheid (waaronder
de vergelijkbaarheid) gewaarborgd blijft. Afhankelijk van de wensen van het bestuur zullen voorts specifieke
rapportagestructuren moeten worden opgezet. Op basis van desk research zal een inschatting worden gemaakt van
deze kosten.
Ten aanzien van het hier beschreven geheel aan opstartkosten wordt bovendien opgemerkt dat besturen er
rekening mee moeten houden dat een deel van deze kosten periodiek hernieuwd aan de orde is, in een telkens
variërende omvang. Een dergelijke situatie is dan het gevolg van een zodanig veranderde omgeving - nieuwe weten regelgeving; technologische ontwikkelingen; nieuwe inzichten ten aanzien van ICT-gebruik; de keuze tot ‘eigen’
reorganisaties of herinrichtingen - dat besturen zich genoodzaakt zullen zien een aantal van de hier in kaart
gebrachte startkosten hernieuwd te maken.

2.4

Invloed aanvullende factoren

In hoofdstuk 5 wordt de potentiële invloed van de eerder genoemde vijf aanvullende factoren op de kosten voor het
insourcen van de administratie beschreven. De mate waarin deze mogelijke invloed zich doet gelden is in hoge mate
lokaal bepaald, afhankelijk van de stijlen, opvattingen en competenties van bestuurders en daarmee voor elk
bestuur verschillend. Deze factoren worden dan ook, op de invloed van de factor omvang na, door ons in dit rapport
beschreven in overwegend kwalitatieve termen.

2.5

Casestudies

Om verder praktisch inzicht te krijgen in de kosten van administraties van besturen die geïnsourced hebben, is een
viertal casestudies uitgevoerd. Deze hebben gediend ter nadere toetsing en onderbouwing van het opgestelde
kostprijsmodel. In deze casestudies is gekeken naar de vraag waarom besturen de administratie hebben
geïnsourced en wat de kosten en bezetting van de administratie zijn. Deze casestudies zijn uitgevoerd bij vier
besturen die ervoor gekozen hebben de administratie te insourcen. Bij elk bestuur is een interview afgenomen om
de achterliggende argumenten om de administratie te insourcen en de achteraf blijkende voor- en nadelen te
bespreken. Daarnaast is informatie opgevraagd over de kosten van de administratie en de inzet van administratief
personeel. De informatie van de casestudies is gebruikt bij de opstelling van een kostprijsmodel voor het berekenen
van de kosten van het insourcen van de administratie.
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3

Normatief kader

In dit hoofdstuk wordt het normenkader dat op basis van desk research is vastgesteld, beschreven. Het
normenkader is onder te verdelen in een wettelijk en een zogenaamd ‘bestuurlijk’ normenkader.

3.1

Wettelijk normenkader

Alle onderwijsinstellingen, die door het Rijk worden gefinancierd, moeten jaarlijks een jaarverslag opstellen en
indienen bij het ministerie van OCW. Het gaat om alle bekostigde onderwijsinstellingen, bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs (WPO).
Het jaarverslag wordt ingericht op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is de
volgende wetgeving van toepassing verklaard:
► Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

► De Richtlijnen voor de inrichting van de jaarverslaggeving van de raad van toezicht voor de jaarverslaggeving
(RJ);

► In het bijzonder hoofdstuk 660 uit de RJ-bundel.
NB:

Deze alinea gaat alleen nog maar over de verantwoording via het jaarverslag. De inrichting van de
administratie in meer algemene zin komt daarbij nog niet geheel aan de orde. Deze kan nader gedestilleerd
worden uit algemene bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, eventueel aangevuld met specifieke bepalingen
daarover in de statuten van het bestuur.

Daarnaast is er een breder domein van wet- en regelgeving, waarmee rekening dient te worden gehouden bij de
inrichting van de administratie. Dan gaat het onder meer om bepalingen in: de Arbo-wetgeving; de
Belastingwetgeving; de Arbeidstijdenwet; de CAO primair onderwijs, et cetera.

3.2

Bestuurlijk normenkader

Het bestuurlijk normenkader dat gehanteerd dient te worden hebben wij afgeleid uit:
►
Algemeen aanvaarde (common sense) principes van goede bedrijfsvoering;

►

Recente ontwikkelingen op informatieterrein voor PO.

Om de organisatie goed te kunnen besturen moet, naast het jaarverslag, periodiek informatie beschikbaar zijn,
waaruit de financiële en personele situatie van de organisatie blijkt. Wij hebben op hoofdlijnen de volgende eisen
geformuleerd:
1
De administratie moet juist die informatie opleveren die nodig is om bij te sturen.
2
De informatie moet juist, volledig en tijdig zijn.
3
De mutaties moeten volledig zijn verwerkt in de administratie met juiste toerekening aan perioden.
4
De frequentie van verschijnen (per maand of per kwartaal) moet altijd hetzelfde zijn. Op het overzicht moet
een vergelijking staan met de begroting en dezelfde periode vorig jaar.
5
Er dient een specificatie op de hoofdposten van de kosten en opbrengsten aanwezig te zijn. Hiermee kunnen
problemen snel getraceerd worden.
6
De oplevering van gegevens moet controleerbaar zijn.
7
De aard, inhoud en definitie van de gegevens die geleverd worden moeten aansluiten bij de
informatiebehoeften intern (van toezicht, bestuur en management) en extern (van stakeholders als ouders,
inspectie, vervolgonderwijs, et cetera).
Ten aanzien van dit laatste aspect wordt nog de volgende bijzondere opmerking gemaakt.
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Als gevolg van:
►
Maatschappelijke tendensen in termen van de toegenomen wens van overheden, stakeholders en ouders tot
accountability en transparantie van school- en bestuursprestaties;

►
►

Toegenomen informatiebehoefte intern; en
De toegenomen mogelijkheden inzake (informatie-)technologie;

is sprake van een enorme toename van de informatiebehoefte. Dit betekent dat aan de onder 1 tot en met 6
benoemde kenmerken van een goede administratie steeds hogere eisen zullen worden gesteld (zie als centraal
verzamelpunt daarvan ook de bestaande initiatieven op dit terrein van de PO (en VO-) Raad onder de noemer van
‘Vensters voor Verantwoording’).

3.3

Kwaliteitsnorm als basis voor kostenmodel

In bijlage 1 van dit rapport is een detailoverzicht opgenomen van alle activiteiten op de terreinen financiële en
personeels- en salarisadministratie, zoals die nu worden uitgevoerd door AK’s. Deze activiteiten worden hierna
modelmatig volledig geïnsourced door de schoolbesturen. De inrichting van de geïnsourcede administratie moet
derhalve zodanig zijn ingericht dat deze in staat moet worden geacht al deze activiteiten te kunnen verrichten,
volgens de hiervoor geformuleerde eisen aan ‘goede bedrijfsvoering’.
De presentatie van de variabelen en de raming van de kosten zoals deze worden gepresenteerd in het model
hebben dan ook betrekking op een geïnsourcede administratie die ‘voldoet’ aan de ‘kwaliteitsnorm’ van het
normenkader van paragraaf 3.2 en 3.3. In het navolgende hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten en het
kostprijsmodel voor de insourcing beschreven, tegen de achtergrond van deze kwaliteitsnorm.
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4

Onderzoeksresultaten naar een kostprijsmodel insourcing

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord resulterend in een kostprijsmodel voor de berekening
van de kosten van het insourcen van de administratie door schoolbesturen. Het hier gepresenteerde model is
allereerst opgesteld op basis van het hiervoor gepresenteerde normatieve kader. Dit is vervolgens — als gesteld in
hoofdstuk 2 — licht getoetst aan de besturingspraktijk door middel van vier casestudies. De volledige weergave
daarvan is opgenomen in bijlage 2.
Allereerst is in paragraaf 4.2 beschreven op welke wijze de personele inzet voor de administratie wordt geraamd
als concretisering van het hiervoor geschetste normatieve kader. In de paragrafen 4.3 tot en met 4.7 beschrijven
wij vervolgens het kostprijsmodel voor insourcing langs lijnen van de factor ‘omvang’, door onderscheid te maken in
vier omvangcategorieën van schoolbesturen. In paragraaf 4.8 wordt, tenslotte, een aantal aanvullende bevindingen
en inzichten van meer kwalitatieve aard gepresenteerd, in hoofdzaak ontleend aan gesprekken in de casestudies
met besturen, die al enige jaren werken met een model van insourcing dan wel daar inmiddels toe besloten hebben.

4.2

Activiteiten in relatie tot personele inzet

Om een inschatting te kunnen maken van de huidige tijdsbesteding door administratiekantoren zijn per dienst van
het AK verschillende activiteiten onderkend. De vaardigheden die nodig zijn om een activiteit te kunnen verrichten
verschillen namelijk per activiteit. Hiervoor is een onderscheid gehanteerd in het competentieniveau, benodigd voor
de uitvoering van de activiteiten voor elk van de administratieve domeinen: FA en PSA. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen activiteiten die uitgevoerd kunnen worden door een ondersteunende medewerker (schaal 4-5) en
activiteiten die kunnen worden uitgevoerd door een (hoofd-) administrateur (schaal 8-9-10). Een dergelijk
functieonderscheid draagt ook bij aan algemene principes van ‘goede bedrijfsvoering’, in het bijzonder die van
controleerbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid. Hieronder volgt een korte weergave van de activiteiten per
domein, waarin dit onderscheid op hoofdlijnen is aangebracht. Een uitgebreider overzicht is te vinden in bijlage 1.

Financiële administratie
► Ondersteunende medewerker:
► verwerken van grootboekmutaties;
► verrichten van betalingen;
► inboeken facturen.

► Administrateur:
►
►
►
►
►

beschikbaar stellen van gegevens voor de accountant en het ministerie van OCW;
opstellen van de begroting;
verstrekken van managementinformatie;
opstellen van de jaarrekening;
het leggen van verbanden met andere stromen, administraties en vraagstukken, zoals huisvesting.
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Personeels- en salarisadministratie
► Ondersteunende medewerker:
► verwerken van mutaties in dienstverbanden (indiensttreding, ontslag, wijziging omvang dienstverband);
► verwerken van mutaties in variabele beloningscomponenten;
► uitbetalen van de salarissen;
► verstrekken van overzichten aan personeel;
► bijhouden van het personeelsdossier;
► signaleren aflooptermijn van contracten en actietermijnen Wet Poortwachter.
► Administrateur:
►
►
►
►
►
►

beschikbaar stellen van gegevens voor de accountant en het ministerie van OCW;
leveren kengetallen vervangingsfonds;
het doorvoeren van personele (vervangings-)mutaties;
inschalen van medewerkers en toepassen CAO(‘s) en wetgeving in de verloningssystematiek;
verstrekken managementinformatie;
verstrekken informatie over de bezoldiging van werknemers aan de bevoegde instanties.

Met een aantal afdelingshoofden van AK’s zijn expertsessies gehouden om ‘drivers’ van de kosten te bepalen en een
inschatting te maken van de inzet van verschillende typen medewerkers (in termen van functies) op de
verschillende activiteiten. Hieruit ontstaat het volgende beeld:

► De inzet van personeel op de financiële administratie op activiteiten is afhankelijk van het aantal scholen. Per
school voert een medewerker op de financiële administratie een aantal activiteiten uit;

► De inzet van personeel op de personeels- en salarisadministratie is afhankelijk van het aantal werknemers dat
een school heeft. Per werknemer dient bijvoorbeeld een personeelsdossier bijgehouden te worden, moeten er
salarisbetalingen worden gedaan en overzichten worden verstrekt.
Bij de inschatting van de inzet van fte’s op beide activiteiten wordt ervan uitgegaan dat binnen een fte 1659 uur
ingezet kan worden voor werkzaamheden.
Het insourcen van de administratie heeft bovendien doorgaans tot gevolg dat de drempel voor het bestuur om
vragen te stellen aan de administratie wordt verlaagd, waardoor de administratie langer bezig is met het
beantwoorden en uitzoeken van deze vragen. Gevolg hiervan is dat de werklast voor de administrateur met circa
20% wordt verhoogd. Deze 20% is gebaseerd op ervaringscijfers. De uitkomsten van de gesprekken met
afdelingshoofden van de AK’s zijn verder getoetst aan de uitkomsten van de vier casestudies (zie bijlage 2).
Bij de inschatting van de inzet van medewerkers op activiteiten is de aanname gedaan dat de administratieve
organisatie van het bestuur op orde is. Indien dit niet het geval is, dan is de inzet van het personeel op de
verschillende activiteiten (tijdelijk) hoger: zie ook hoofdstuk 5.

4.3

Kostprijsmodel ingedeeld naar omvangcategorieën

De omvang van de besturen is in doorslaggevende mate van invloed op de inrichting van de administratie. Een
relatief klein bestuur heeft slechts enkele personeelsleden op de administratie werken. Bij grotere besturen is er de
mogelijkheid om onderscheid te maken in verschillende functies en zal de administratie mogelijk een leidinggevende
(dienen te) hebben.
Een andere inrichting van de administratie heeft gevolgen voor de omvang van de kosten. Daarom onderscheiden
wij vier categorieën van besturen, in termen van omvang. Voor elke categorie is een andere variant van het
rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel wordt gebruikgemaakt van gemiddelden om een raming van de kosten te
maken. Elke onderwijsinstelling kan, door gebruik te maken van zijn eigen kengetallen, het model aanpassen om het
toe te passen op zijn eigen organisatie. In het rekenmodel is de aanname gehanteerd dat één PO-school 25
personeelsleden en 250 leerlingen heeft.
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De vier categorieën zijn ( tussen haakjes is het aantal scholen en leerlingen weergegeven dat onder het bestuur
valt):
► (Zeer) klein:
(1 tot en met 8, ofwel 25 tot en met 2000 leerlingen);

► Middelgroot:
► Groot:
► Zeer groot:

4.4

(9 tot en met 15, ofwel 2250 tot en met 3750 leerlingen);
(16 tot en met 29, ofwel 4000 tot en met 7250 leerlingen);
(30+, ofwel meer dan 7500 leerlingen).

(Zeer) klein bestuur

Een klein bestuur is verantwoordelijk voor 1 tot en met 8 scholen. Een administratie moet meerdere dagen per
week beschikbaar zijn om bijvoorbeeld vragen van leveranciers en personeel te kunnen beantwoorden. Omwille van
deze beschikbaarheid zal een administratie een minimale omvang moeten hebben van twee werknemers die allebei
voor 0,6 fte werkzaam zijn, zodat bij ziekte of vakantie iemand aanwezig is die een eventuele invalkracht kan
begeleiden. Ook voor het uitvoeren van diverse controles minimaal diezelfde twee medewerkers nodig voor
bijvoorbeeld het inboeken van facturen en het uitvoeren van betalingen. Deze gewenste minimale omvang wordt
eerst bereikt bij een omvang van 9 scholen of meer. Het is voor kleinere besturen dus niet mogelijk — beter gesteld:
verantwoord — om de administratie te insourcen. Op deze beperkte schaal kunnen immers de voorwaarden uit het
aangebrachte normatieve kader van ‘goede kwaliteit’ niet worden gegarandeerd. De inzet van personeel op de
administratie is hiervoor te beperkt, in termen van omvang en kwalitatief niveau, afgezet tegen de op deze schaal
beschikbare middelen. Dit betekent voor onze rapportage dat voor de (zeer) kleine besturen geen kostenmodel is
opgesteld.

4.5

Middelgroot bestuur

Het middelgrote bestuur is in het model verantwoordelijk voor 9 tot en met 15 scholen. De omvang van een
dergelijk bestuur maakt het mogelijk om voldoende fte aan administratief personeel in te zetten om een
administratie zelfstandig te kunnen voeren. De omvang is in principe echter te beperkt om op de FA of PSA te
werken met verschillende functieniveaus. De werkzaamheden voor de FA en de PSA zullen moeten worden verricht
door een administrateur van schaal 9 of 10. Echter, zij zullen — in deze compacte organisatieomvang — ook de
werkzaamheden moeten verrichten van een ondersteuner en dus deels onder hun niveau werken. Hiervan kan het
bestuur hinder ondervinden bij het zoeken van personeel.
Daarnaast is er intern niet voldoende personeel beschikbaar om, in geval van ziekte of vakantie, het tijdelijk
wegvallen van het personeel op te vangen. Hiervoor zal de organisatie extra capaciteit moeten inhuren. Voordeel
van de beperkte omvang is dat de administratie binnen de bestaande huisvesting kan worden opgevangen
waardoor geen extra kosten voor huisvesting hoeven te worden gemaakt. Overigens zou voor de PSA-medewerker
een lagere schaal kunnen worden gehanteerd indien het bestuur beschikt over een krachtige HR-functie of indien
de FA-medewerker ook leiding kan geven aan de PSA en dat werkterrein volledig overziet.
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4.5.1 Personeelskosten
Op basis van expertmeetings is de volgende inzet van type personeel bepaald.

Type medewerker

Activiteit

Schaal

Driver

Ratio

Administrateur

Voeren financiële
administratie

9/10

# scholen

0,095 fte per
school

Salarisadministrateur

Voeren
salarisadministratie

9/10

# personeelsleden

0,0036 fte per
personeelslid

Tabel 3.1:

Inzet medewerker per activiteit voor middelgrote besturen.

De hoogte van de personeelskosten is gebaseerd op de geldende onderwijs CAO. Hierbij is uitgegaan van
onderwijsondersteunend personeel. De brutoloonkosten worden verhoogd met 51,2% werkgeverslasten.1 Dit
percentage is het gemiddelde in het primair onderwijs (bron: PO-Raad). Het is mogelijk lastig voor scholen om
precies het aantal fte aan werknemers te werven dat het bestuur volgens het model nodig heeft voor de
administratie waardoor de kosten voor personeel hoger uit kunnen vallen.
Naast de loonkosten voor het personeel is er een drietal kosten die tot de personeelskosten worden gerekend:

► Vervanging ziekte: Omdat de administraties van scholen een relatief kleine omvang hebben is het lastig om
zieken intern op te vangen. Hiervoor zal tijdelijk extern personeel ingehuurd moeten worden. Het
verzuimpercentage van onderwijsondersteunend personeel is 7,7%2. De inhuur van vervangend personeel
ramen wij op basis van marktprijzen op € 714 per dag inclusief btw.

► Training personeel: Jaarlijks zal een personeelslid van de FA en een personeelslid van de PSA getraind moeten
worden om wijzigingen in wet- en regelgeving toe te kunnen passen in de administratie. Er wordt vanuit gegaan
dat deze medewerker zijn collega’s van de afdeling on the job hierover bijpraat (zoals de praktijk op
administratiekantoren is). Trainingen worden aangeboden in de markt voor € 600 per dag inclusief btw. Wij
schatten in dat een FA medewerker jaarlijks twee dagen op cursus gaat en een PSA medewerker vijf dagen,
totaal derhalve zeven dagen.
► Overige personeelskosten: Kosten voor woon-werkverkeer, kinderopvang en overige opleidingen. De overige
personeelskosten ramen wij op 9,5% van de totale loonkosten van het personeel op basis van een vergelijking
tussen onderwijsinstellingen.

1
2

Dit percentage is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, toelagen en premies. Percentage op basis
van publicatie: ‘Analyse werkgeverslasten 2008-2009 op basis van definitieve GPL’ van de PO-Raad.
Verzuimpercentage onderwijsondersteunend personeel 2008 gepubliceerd door STAMOS.
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4.5.2 Overige kosten
Dit zijn de kosten voor:

► Automatisering, onder te verdelen in twee componenten:
► Applicaties: De applicaties die worden gebruikt zijn op te delen in drie soorten. Applicaties voor de
boekhouding, applicaties voor de salarisadministratie en de rapportagetool (zie hiervoor de toelichting
hierna bij de opstartkosten). Voor de applicaties die worden gebruikt dienen jaarlijks de licenties te
worden betaald; daarnaast worden er kosten gemaakt voor onderhoud en ondersteuning. De kosten
voor de boekhoudkundige applicatie ramen wij op € 2.380 per gebruiker inclusief btw3. De kosten voor
de salarisadministratieve applicatie zijn afhankelijk van het aantal personeelsleden en geraamd op
€ 107 per personeelslid, inclusief btw, en inclusief salarisverwerking van vervangers.4 De
salarisadministratieve applicatie bevat tevens een HR functie. De jaarlijkse kosten voor de
rapportagetool ramen wij op € 5.000.
► Hardware: Voor het voeren van een administratie moet de administrateur de beschikking hebben over
een pc. De ICT-kosten per werkplek ramen wij op basis van de NFC5 index op € 3.044 inclusief btw.
► Kantoorkosten: De kosten voor archiefruimte, het meubilair, papier en andere kantoorbenodigdheden ramen
wij op basis van de NFC index op € 2.589 per werkplek inclusief btw.

4.5.3 Opstartkosten
Om een administratie op te zetten dient een aantal kosten te worden gemaakt. Op basis van beschikbare
kengetallen is een schatting gemaakt van de verschillende opstartkosten.

► Inzet voor opzetten administratie: Het aangetrokken personeel voor de administratie zal, voordat de
administratie operationeel is, bijdragen aan het opzetten van de administratie. In die periode lopen de kosten
van het administratiekantoor ook nog door. Op basis van ervaringscijfers ramen wij deze voortijdige inzet op
drie maanden oftewel een kwart jaar. In drie maanden van het opzetten van de administratie beschrijven deze
personeelsleden onder meer de administratieve organisatie en de gewenste managementinformatie. De
administratieve organisatie dient aangepast te worden. Tevens dienen conversiewerkzaamheden plaats te
vinden in het kader van de overgang van de situatie van outsourcing naar die van insourcing. Zoals in
paragraaf 4.2 is aangegeven, is de inschatting van de inzet van personeel afhankelijk van de kwaliteit van de
administratieve organisatie.

► Externe ondersteuning inrichting systemen: Het personeel heeft ondersteuning nodig voor de inrichting van
de applicaties op basis van de ervaringscijfers en de casestudies, welke kosten wij ramen op € 12.000 inclusief
btw).

3
4

5

Op basis van benchmark van IN-Research 2010.
Dit bedrag is door ons geraamd op basis van informatie, verkregen van administratiekantoren, en publieke
informatie van de aanbieders van deze applicatie. De prijsniveaus zijn sterk afhankelijk van de specifieke
situatie en omvang van de besturen en kunnen van deze raming afwijken. In plaats van losse applicaties is het
mogelijk om alle software, voor zowel FA, PSA als rapportagetool bij een pakketleverancier af te nemen. De
kosten hiervoor zijn geraamd op basis van contracten met softwareleveranciers op € 177 per medewerker
voor middelgrote besturen, € 155 per medewerker voor grote besturen en voor € 136 per medewerker voor
zeer grote besturen. De prijsverschillen worden veroorzaakt doordat de prijs bestaat uit een basisbedrag plus
een bedrag per boeking. Deze variant leidt ook tot andere modelmatige aanpassingen.
NFC is een organisatie die jaarlijks een benchmark opstelt voor de kosten van werkplek. In dit onderzoek is
gebruikgemaakt van deze benchmark.
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► Werving en inwerken personeel: Voor de op te richten administratie moet personeel worden aangetrokken.
Hiervoor zal de organisatie kosten moeten maken. Deze kosten zijn deels afhankelijk van het aantal
personeelsleden dat wordt aangetrokken. Het werven van een werknemer ramen wij op € 9.0006 per
medewerker inclusief btw. Het bedrag dekt zowel de harde (plaatsen advertentie) als de zachte kosten (tijd die
nodig is voor sollicitatiegesprekken). Het aangetrokken personeel heeft ‘on site’ training nodig om zich de
administratie en de bijzondere wet- en regelgeving van het onderwijs eigen te maken. De kosten hiervoor
ramen wij op € 12.000 inclusief btw, voor het team dat gaat starten.

► Rapportagetool: Naarmate besturen groter worden neemt doorgaans de behoefte toe aan een hoger niveau
van managementinformatie. Het koppelen van de gegevens uit de administratie met bijvoorbeeld de
verzuimregistratie en het leerlingvolgsysteem levert belangrijke managementinformatie: een dergelijke
koppeling van gegevens leidt tot het niveau van stuur- en verantwoordingsinformatie, wat heden ten dage
nodig is. Om deze managementrapportage beschikbaar te maken voor het bestuur en de directeuren wordt een
rapportagetool gebruikt. Deze rapportage moet worden ingericht, waarbij belangrijke prestatie-indicatoren
moeten worden gekozen. De eenmalige kosten hiervoor ramen wij op basis van ervaringscijfers op € 30.000
inclusief btw (aanschaf en eerste inrichting). Daarnaast zijn er kosten voor de licentie van de rapportagetool,
zoals hiervoor beschreven.
De bovenstaande kengetallen zijn verwerkt in een rekenmodel voor middelgrote scholen. Het rekenmodel is op de
volgende pagina weergegeven.

6

Op basis van gegevens van P&O actueel.
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Hoeveel scholen vallen er onder het bestuur?

13

Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam onder het bestuur?
Personeelskosten
Salarisadministratie (FTE)
Financiële administratie (FTE)
Totaal Salariskosten

325

Schaal
9/10
9/10

Kosten woon-werkverkeer
Studiekosten
Kosten kinderopvang
Totaal overige personeelskosten
Vervanging ziekte (dagen) (inclusief BTW)

Prijs
€ 57.435
€ 57.435

Aantal / %

Kosten

1,170
1,235
2,405

€ 67.199
€ 70.932
€ 138.131

€ 138.131

9,50%

€ 714

38,4

Totaal personeelskosten
Overige kosten

€ 13.122
€ 27.420
€ 178.673

Aantal

Kosten

€ 2.380

2

€ 4.760

€ 107

325

€ 34.775

Licentie en update rapportagetool (inclusief BTW)

€ 5.000

1

€ 5.000

Afschrijving computer
Afschrijving overige apparatuur
Ondersteuning ICT
Overige licenties
Totaal hardware per werkplek (inclusief BTW)

€ 3.044

3

€ 9.132

Verbruik kantoor artikelen
Afschrijving meubilair
Communicatie
Totaal kantoorkosten per werkplek (inclusief BTW)

€ 2.589

3

€ 7.768

€ 600

7

Licentie boekhoudkundig programma
Support boekhoudkundig programma
Totale kosten FA applicatie per licentie (inclusief BTW)
Licentie PSA pakket
Support PSA pakket
Totale kosten PSA applicatie per medewerker (inclusief BTW)

Vakinhoudelijke training per dag (inclusief BTW)

Prijs

Totaal overige kosten
Totaal jaarlijkse kosten administratie
Opstartkosten

Totaal opstartkosten

Figuur 4.1:

€ 244.308
Prijs

Inzet personeel opstarten administratie
Externe ondersteuning inrichting applicatie (inclusief BTW)
Externe ondersteuning conversie administratie (inclusief BTW)
Werving personeel (inclusief BTW)
On-site training personeel (inclusief BTW)
Aanschaf en inrichting rapportagetool (inclusief BTW)

Rekenmodel middelgrote besturen.

€ 4.200
€ 65.635

€ 138.131
€ 14.280
€ 14.280
€ 9.000
€ 12.000
€ 30.000

Aantal

Kosten

0,25
1
1
4
1
1

€ 34.533
€ 14.280
€ 14.280
€ 36.000
€ 12.000
€ 30.000
€ 141.093
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4.6

Grote besturen

Grote besturen zijn besturen die verantwoordelijk zijn voor 16 tot en met 29 scholen. De omvang van deze
besturen maakt het mogelijk/wenselijk om binnen de administratie een grotere differentiatie van functies te
realiseren, waarbij ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden door personeel dat in een lagere
schaal zit. Tevens zal bij ziekte minder snel extern personeel hoeven te worden ingehuurd. De vraag is of de
administratie binnen de bestaande huisvesting opgevangen kan worden. Hierdoor worden in het rekenmodel de
huisvestingskosten separaat weergegeven. Omdat het aantal personeelsleden op de administratie toeneemt, zal er
een afdelingsmanager moeten worden aangesteld. Omdat de werkzaamheden van de afdelingsmanager niet
voldoende zijn voor een volledige baan, zal deze afdelingsmanager daarnaast nog andere werkzaamheden binnen
het bestuur moeten verrichten. In de praktijk (zie ook de casestudies) is dan ook vaak sprake van een combifunctie,
meestal met die van de administrateur of controller. Besturen van deze omvang hebben in ieder geval doorgaans
een controller aangesteld, ongeacht de vraag of de administratie wel of niet wordt uitbesteed. In verband met dit
laatste aspect zijn de kosten van de controller niet begrepen in het kostenmodel.
Het salarisniveau van de afdelingsmanager is schaal 10 of 11. Door het aanstellen van een afdelingsmanager
worden taken van de administrateur, zoals de communicatie met het bestuur, overgenomen door de
afdelingsmanager. Wij ramen het effect hiervan op 10% van de inzet van het administratieve personeel ten opzichte
van middelgrote besturen. Tevens leidt dit tot een lagere inschaling van de administrateurs; uitgegaan is van schaal
8/9. Indien de PSA-administrateur een expertisemonopolie heeft wat niet wordt ingevuld door de afdelingsmanager
of de HR-functie, kan daar in de praktijk een hogere inschaling nodig zijn.

4.6.1 Personeelskosten
Op basis van expertmeetings is de volgende inzet van type personeel bepaald.
Type medewerker

Activiteit

Schaal

Driver

Ratio

Afdelingsmanager

Leidinggeven afdeling

10/11

# fte op de afdeling

0,1 per fte
administratie

Administrateur

Voeren boekhouding

8/9

# scholen

0,057 fte per
school

Ondersteuner
administratie

Ondersteuning
boekhouding

4/5

# scholen

0,0285 fte per
school

Salarisadministrateur

Voeren
salarisadministratie

8/9

# personeelsleden

0,0017 fte per
personeelslid

Ondersteuner
salarisadministratie

Ondersteuning
boekhouding

4/5

# personeelsleden

0,00154 fte per
personeelslid

Tabel 4.2: Inzet medewerker per activiteit voor grote besturen.
De hoogte van de personeelskosten is gebaseerd op de geldende onderwijs CAO. Hierbij is uitgegaan van
onderwijsondersteunend personeel. De loonkosten worden verhoogd met 51,2% werkgeverslasten. Dit percentage
is het gemiddelde in het primair onderwijs.
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4.6.2 Wijzigingen ten opzichte van middelgroot bestuur
Ten opzichte van het kostprijsmodel voor besturen van de omvang middelgroot veranderen de volgende
onderdelen.

► Vervanging ziekte: Omdat de administraties van deze categorie besturen een relatief kleine omvang hebben,
maar nog wel in staat worden geacht de eerste ziekte zelf op te vangen, schatten wij in dat in 50% van de
ziektegevallen vervanging ingehuurd zal moeten worden. Het verzuimpercentage van onderwijsondersteunend
personeel is 7,7%. Voor 50% (3,85%) wordt vervangend personeel ingehuurd. De inhuur van vervangend
personeel ramen wij voor ondersteunend personeel op basis van marktprijzen op € 540 per dag en voor een
administrateur € 714 per dag. Voor het afdelingshoofd gaan wij uit van een vervangingstarief van € 1.200 per
dag.

► Huisvestingskosten: Het is mogelijk dat de op te zetten administratie niet binnen de beschikbare huisvesting
kan worden opgevangen. Daardoor zullen de huisvestingskosten stijgen. De stijging van de huisvestingskosten
schatten wij op basis van de NFC-index op € 4.958 per werkplek inclusief btw. De administratie heeft naast een
werkplek tevens ruimte nodig voor de archieven. Om de archieven te huisvesten is de eenheidsprijs verhoogd
met 25%, wat resulteert in een bedrag van € 6.198 per werkplek.

► Begeleiding conversie: Naarmate besturen groter worden nemen de kosten hiervoor toe; vandaar dat hiervoor
met de factor 1.5 is gerekend ten opzichte van de middelgrote besturen.
De bovenstaande kengetallen zijn verwerkt in een rekenmodel voor grote besturen. Het rekenmodel is op de
volgende pagina’s weergegeven.
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Hoeveel scholen vallen er onder het bestuur?

25

Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam onder het bestuur?
Personeelskosten
Afdelingsmanager
Totaal salariskosten afdelingsmanager

Schaal
10/11

Salarisadministrateur (FTE)
Ondersteuner salarisadministratie (FTE)
Totaal salariskosten PSA

8/9
4/5

Financiële administrateur (FTE)
Ondersteuner financiële administratie (FTE)
Totaal salariskosten FA

8/9
4/5

Totaal salariskosten
Kosten woon-werkverkeer
Studiekosten
Kosten kinderopvang
Totaal overige personeelskosten
Vervanging ziekte (dagen) (inclusief BTW)
Afdelingsmanager
Administrateur
Ondersteuners
Totaal kosten vervanging

625
Prijs
€ 67.287

€ 53.053
€ 37.304

€ 53.053
€ 37.304

Aantal
0,416
0,416

Kosten
€ 28.008

1,063
0,963
2,025

€ 56.369
€ 35.905

1,425
0,713
2,138

€ 75.601
€ 26.579

€ 28.008

€ 92.274

€ 102.180

4,579

€ 222.462

€ 222.462

9,50%

€ 21.134

€ 1.200
€ 714
€ 540

3,3
19,9
13,4

€ 3.987
€ 14.180
€ 7.221
€ 25.389

Totaal personeelskosten
Overige kosten
Licentie boekhoudkundig programma
Support boekhoudkundig programma
Totale kosten FA applicatie per licentie (inclusief BTW)
Licentie PSA pakket
Support PSA pakket
Totale kosten PSA applicatie per medewerker (inclusief BTW)

Totaal

€ 268.985
Prijs

€ 2.380

Aantal

Kosten

4

€ 9.520

€ 107

625

€ 66.875

Licentie en update rapportagetool (inclusief BTW)

€ 5.000

1

€ 5.000

Afschrijving computer
Afschrijving overige apparatuur
Ondersteuning ICT
Overige licenties
Totaal hardware per werkplek (inclusief BTW)

€ 3.044

5

€ 15.220

Verbruik kantoor artikelen
Afschrijving meubilair
Communicatie
Totaal kantoorkosten per werkplek (inclusief BTW)

€ 2.589

5

€ 12.947

€ 600

7

Vakinhoudelijke training per dag (inclusief BTW)
Totaal overige kosten

€ 4.200
€ 113.762
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Totale jaarlijkse kosten administratie (excl. huisvesting)

€ 382.747

Huur
Afschrijving installaties
Afschrijving onderhoud
Energiekosten
Verzekeringen
Schoonmaakkosten
Huisvestingskosten per werkplek (inclusief BTW)

€ 6.198

5

Totaal jaarlijkse kosten administratie (incl. huisvesting)
Opstartkosten

Prijs

Inzet personeel opstarten administratie
Externe ondersteuning inrichting applicatie (inclusief BTW)
Externe ondersteuning conversie administratie (inclusief BTW)
Werving personeel (inclusief BTW)
On-site training personeel (inclusief BTW)
Aanschaf en inrichting rapportagetool (inclusief BTW)

€ 222.462
€ 14.280
€ 21.420
€ 9.000
€ 12.000
€ 30.000

Totaal opstartkosten

Figuur 4.2:

4.7

€ 30.988
€ 413.735

Aantal

Kosten

0,25
1
1
7
1
1

€ 55.616
€ 14.280
€ 21.420
€ 63.000
€ 12.000
€ 30.000
€ 196.316

Rekenmodel grote besturen.

Zeer grote besturen

Zeer grote besturen zijn in ons model besturen die verantwoordelijk zijn voor 30 scholen en meer. De omvang van
het bestuur heeft tot gevolg dat de administratie zo groot wordt, dat de administratie een leidinggevende nodig
heeft die enkel werkzaamheden uitvoert voor de administratie. Het salaris van de leidinggevende van de
administratie voor een zeer groot bestuur is hoger dan voor een groot bestuur, omdat hij meer dan bij een groot
bestuur een gesprekspartner is voor het bestuur. Ten tweede wegen zijn verantwoordelijkheden zwaarder, omdat
hij over een groter aantal werknemers leidinggeeft. Daarnaast past de administratie niet binnen de bestaande
huisvesting waardoor extra huisvesting noodzakelijk is. De omvang van de afdeling is voldoende om zieken intern te
kunnen opvangen, zodat geen externe inhuur noodzakelijk is.

4.7.1 Personeelskosten
Op basis van expertmeetings is de volgende inzet van type personeel bepaald.

Type medewerker

Activiteit

Schaal

Driver

Ratio

Afdelingshoofd

Leidinggeven

11/12

# fte op de afdeling

0,09 per fte

Administratief
medewerker

Voeren boekhouding

8/9

# scholen

0,052 fte per
school

Ondersteuner
administratie

Ondersteuning
boekhouding

4/5

# scholen

0,025 fte per
school

Salarisadministrateur

Voeren
salarisadministratie

8/9

# personeelsleden

0,0015 fte per
personeelslid

Ondersteuner
salarisadministratie

Ondersteuning
boekhouding

4/5

# personeelsleden

0,0014 fte per
personeelslid

Tabel 4.3: Inzet medewerker per activiteit voor zeer grote besturen.
Schaalvergroting brengt efficiencyvoordelen met zich mee voor het administratief personeel in termen van grotere
mogelijkheden voor standaardisatie van werkprocessen. Deze voordelen ramen wij op basis van een
expertinschatting op 10%.
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De hoogte van de personeelskosten zijn gebaseerd op de geldende onderwijs CAO. Hierbij is uitgegaan van
onderwijsondersteunend personeel. De loonkosten worden verhoogd met 51,2% werkgeverslasten. Dit percentage
is het gemiddelde in het primair onderwijs.

4.7.2 Wijzigingen ten opzichte van groot bestuur
Ten opzichte van het kostprijsmodel voor grote besturen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
► Vervanging personeel: De vervanging van ziek personeel is voor zeer grote besturen op te vangen binnen de
eigen bezetting. De kosten voor inhuur zullen dus komen te vervallen in het model.

► Facilitaire kosten: De organisatie heeft een dusdanige omvang dat de administratie ondersteuning ontvangt
vanuit de facilitaire dienst. Op basis van de NFC-index ramen wij de kosten hiervoor op € 576 per werkplek
inclusief btw.

► Opstartkosten: Wij gaan ervan uit dat bij grote besturen niet al het personeel drie maanden voor de feitelijke
insourcingsdatum actief hoeft te zijn en ramen het besparingseffect hiervan op 20%.

► Begeleiding conversie: Naarmate besturen groter worden nemen de kosten hiervoor toe; vandaar dat hiervoor
met de factor 2 is gerekend ten opzichte van de middelgrote besturen.
De bovenstaande kengetallen zijn verwerkt in een rekenmodel voor zeer grote besturen. Het rekenmodel is op de
volgende pagina’s weergegeven.
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Hoeveel scholen vallen er onder het bestuur?

40

Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam onder het bestuur?

1000

Personeelskosten

Schaal

Afdelingsmanager
Totaal salariskosten afdelingsmanager

11/12

Salarisadministrateur (FTE)
Ondersteuner salarisadministratie (FTE)
Totaal salariskosten PSA

8/9
4/5

Financiële administrateur (FTE)
Ondersteuner financiële administratie (FTE)
Totaal salariskosten FA

8/9
4/5

Prijs
€ 78.119

€ 53.053
€ 37.304

€ 53.053
€ 37.304

Totaal salariskosten
Kosten woon-werkverkeer
Studiekosten
Kosten kinderopvang
Totaal overige personeelskosten

Aantal

Kosten

0,538
0,538

€ 42.044

1,500
1,400
2,900

€ 79.580
€ 52.226

2,080
1,000
3,080

€ 110.350
€ 37.304

€ 42.044

€ 131.805

€ 147.654

6,518

€ 321.503

€ 321.503

9,50%

€ 30.543

Totaal personeelskosten
Overige kosten
Licentie boekhoudkundig programma
Support boekhoudkundig programma
Totale kosten FA applicatie per licentie (inclusief BTW)
Licentie PSA pakket
Support PSA pakket
Totale kosten PSA applicatie per medewerker (inclusief BTW)
Licentie en update rapportagetool (inclusief BTW)

Totaal

€ 352.046
Prijs

Aantal

Kosten

€ 2.380

4

€ 9.520

€ 107

1000

€ 107.000

€ 5.000

1

€ 5.000

€ 6.198

7

€ 43.383

€ 576

7

€ 4.032

€ 3.044

7

€ 21.308

Huur
Afschrijving installaties
Afschrijving onderhoud
Energiekosten
Verzekeringen
Schoonmaakkosten
Huisvestingskosten per werkplek (inclusief BTW)
Facilitaire kosten per werkplek (inclusief BTW)
Afschrijving computer
Afschrijving overige apparatuur
Ondersteuning ICT
Overige licenties
Totaal hardware per werkplek (inclusief BTW)
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Verbruik kantoor artikelen
Afschrijving meubilair
Communicatie
Totaal kantoorkosten per werkplek (inclusief BTW)

€ 2.589

7

€ 600

7

Vakinhoudelijke training per dag

€ 18.126
€ 4.200

Totaal overige kosten

€ 212.568

Totaal jaarlijkse kosten administratie

€ 564.615

Opstartkosten
Inzet personeel opstarten administratie
Externe ondersteuning inrichting applicatie (inclusief BTW)
Externe ondersteuning conversie administratie (inclusief BTW)
Werving personeel (inclusief BTW)
On-site training personeel (inclusief BTW)
Aanschaf en inrichting rapportagetool (inclusief BTW)

Prijs

Aantal

€ 321.503
€ 14.280
€ 28.560
€ 9.000
€ 12.000
€ 30.000

Totaal opstartkosten

Figuur 4.3:

4.8

Kosten
0,20
1
1
9
1
1

€ 64.301
€ 14.280
€ 28.560
€ 81.000
€ 12.000
€ 30.000
€ 230.141

Rekenmodel zeer grote besturen.

Flankerende kwalitatieve bevindingen casestudies

Aanvullend aan de hier gepresenteerde modelmatige benadering in cijfers/kostprijzen, presenteren wij nog een
aantal aanvullende inzichten. Deze zijn gebaseerd op de generieke ervaring in de onderwijspraktijk van Ernst &
Young en eer in het bijzonder ontleend aan de casestudies voor dit onderzoek.
1

Zowel op basis van de bureaustudie als naar aanleiding van de vier casestudies, kan de volgende conclusie
worden getrokken. De factor ‘omvang’ in directe relatie tot de factor ‘kwetsbaarheid’ — in termen van
continuïteitsborging en kennismanagement — speelt een doorslaggevende rol om al dan niet te komen tot
een administratie, die is opgebouwd op basis van het normatief kader voor een ‘goede administratie’. Op
basis van de case studies en de bij ons beschikbare expertise constateren wij het volgende voor de
beschreven omvangscategorieën: naarmate de besturen groter worden, nemen – gegeven het normatief
kader – zowel de economische haalbaarheid van insourcing als de mogelijkheden om de hieraan verbonden
risico’s (in termen van noodzakelijke kwaliteit en continuïteit) te dragen toe.
Meer specifiek, gegeven het normatieve kader:
► Voor (zeer) kleine besturen is het kwalitatief en financieel niet verantwoord om tot insourcing te komen
(4.4);
► Middelgrote besturen kunnen slechts insourcen tegen onevenredig hoge kosten en met zeer grote
risico’s (4.5);
► Grote besturen kunnen mogelijk tegen aanvaardbare kosten voldoen aan de kwalitatieve minimum
eisen, en dat met een lager – maar nog steeds aanwezig en substantieel - risico (4.6);
► Zeer grote besturen beschikken bedrijfeconomisch over een schaal waarmee de risico’s van insourcing
beter kunnen worden gemanaged (4.7).
Echter, zoals ook uit het rapport blijkt, bestaat het beslismodel van schoolbesturen om te kiezen tussen een
vorm van out- of insourcing uit meerdere argumenten dan sec een weging van de factoren ‘kwaliteit’ en
‘continuïteit’, zoals wij hierboven noemen, direct gekoppeld aan de factor omvang. Deze factoren brengen
wij in het onderzoek wel in beeld: zie hieronder bij punt 2. Wij constateren ook dat deze in elke lokale
bestuurlijke situatie anders gewogen worden door de beslissers. Bovendien zijn in het keuzeproces ook
gemengde constructies (een deel van het werk bij een AK, een deel zelf) denkbaar en daadwerkelijk
aanwezig in de praktijk.
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2

Inzake het beslismodel van schoolbesturen is, zoals gesteld, sprake van een bredere benadering van de
keuze voor in- dan wel outsourcing, als hiervoor bij punt 1 is beschreven. Dit rapport focust op de het
kostprijsmodel voor insourcing. Wanneer aan de keuze voor insourcing de verbreding van het beslismodel
wordt toegevoegd, kan gesteld worden dat sprake is van een zekere consistentie bij schoolbestuurders in de
kwalitatieve ‘argumentatie’ die gehanteerd wordt om tot insourcing te komen. Let wel: het gaat hier om de
mondeling uitgesproken argumenten van bestuurders en de daarachter liggende persoonlijke overtuigingen
en percepties.
► Het is een logische stap die past bij een bestuur dat professioneel en zakelijk gaat werken in een tijdperk
van lumpsum en een toenemende wens tot accountability door stakeholders, politiek, (lokale) media en
overheid;
► De wens tot (meer) maatwerk conform de eigen specifieke bestuurswensen;
► Het hebben van zeggenschap over het personeel en de activiteiten;
► De grotere bestuurs- en schoolnabijheid van de administratieve medewerkers;
► De wens om in het eigen stafbureau alle ondersteunende activiteiten bij elkaar te groeperen: beleid,
beheer en administratie;
► In sommige gevallen speelt ook de historisch gegroeide situatie een rol: het bestuur (of de voorlopers
daarvan) beschikt al van oudsher over een ‘eigen’ administratie. Bij tevredenheid over het functioneren
daarvan wordt deze situatie veelal doorgezet;
► Er is ook sprake van een — eveneens historisch gegroeide — negatieve beeldvorming over de
dienstverlening van administratiekantoren als motief om zaken in eigen beheer te nemen;
► Het bedrijfseconomische argument wordt niet of nauwelijks genoemd: het idee is dat het eigen beheer
‘iets goedkoper, even duur is of slechts licht duurder’. Wel wordt het gegeven genoemd dat de kosten
voor AK diensten als gevolg van de btw invoering hoger zijn geworden voor besturen, dan in de periode
daarvoor. Echter, nog belangrijker, er wordt met klem gesteld dat het bedrijfseconomische argument
ondergeschikt is aan de kwalitatieve argumenten.

3

Gevraagd naar de ‘ervaren voor- en nadelen’, kan het volgende overzicht worden gegeven.
Ervaren voordelen
► Nabijheid van de administratie voor het bestuur en de schooldirecteuren;
► Meer maatwerk, doorgaans vooral bij de FA noodzakelijk geacht;
► Tijdigheid managementinformatie;
► Grotere betrokkenheid en loyaliteit administratief personeel bij de organisatie;
► Koppeling met andere (onderwijskundige en facilitaire) informatiesystemen van het eigen bestuur is
makkelijker te leggen;
► Flexibiliteit om snel en op de eigen wens geschoeid tot aanpassingen in de administratie te kunnen
komen.
Ervaren nadelen
► Kwetsbaarheid door beperkte omvang: moeilijker om kennis op peil te houden;
► Afhankelijk van de kwaliteit van het personeel;
► Kennis van ICT applicaties is vereist en verandert snel: moeilijk(-er) op peil te houden;
► Omvang beperkt de mogelijkheid om functiescheiding toe te passen en alle controles uit te voeren;
► Risico van langdurige ziekte ligt bij het bestuur in plaats van het administratiekantoor;
► Het in huis halen van extra risico’s (bijvoorbeeld kans op fouten), waar die nu belegd zijn bij een
administratiekantoor, terwijl dat administratiekantoor aansprakelijk gesteld kan worden en daarvoor
ook verzekerd zal zijn;
► Mogelijk wordt als gevolg hiervan ook extra ‘managementattentie’ gevraagd en treden (mogelijk,
situatieafhankelijk) extra accountantskosten op.
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4

Er is, daarnaast en in meer algemene zin, sprake van een brede ‘wens’ te komen tot ‘Upgrading van het
informatiebeleid’. Bestuurders streven zaken na als:
► Een beter systeem (compacter, sneller, vollediger: verbonden aan de bestuursstrategie) van
managementinformatie;
► Een hogere mate van online informatievoorziening;
► Een grotere koppeling van databestanden, die nu nog los staan van elkaar.
Er is een begin gemaakt met deze ontwikkeling in alle besturen die betrokken zijn in de casestudies. Er is
geen vast omlijnd beeld over wat ze daarin van administratiekantoren zouden kunnen verwachten aan
bestaande of wellicht nieuwe diensten. Wel bestaan in algemene zin voor de toekomst ‘grote’ verwachtingen
over de mogelijkheden van verdere digitalisering van het informatieverkeer, bijvoorbeeld de factuurstroom.
Het idee is dat daarmee gewonnen kan worden aan efficiency (meer snelheid en minder inzet menskracht).
Dit zou dan overigens zowel voor insourcing als voor outsourcing gaan gelden.

5

Uit de casestudies blijkt dat de argumenten vóór insourcing, alsmede de ervaren voordelen, voor de
bestuurders zwaarder wegen bij de FA, dan bij de PSA. Ten aanzien van de PSA geven allen aan:
► Dat het voorstelbaar is deze toch ooit weer te outsourcen (geheel of gedeeltelijk);
► Dat dit een gestandaardiseerd proces is (meer dan de FA is de overtuiging);
► Waarin het risico op fouten geminimaliseerd dient te worden: ieder dient telkens op dezelfde dag zijn
salaris en loonstrook te ontvangen;
► Waarvoor specifieke kennis en in hoge mate gestandaardiseerde systemen nodig zijn;
► Die besturen niet altijd zelf kunnen financieren en — waar het de mensen betreft — in de markt niet altijd
kunnen vinden of in dienst kunnen houden.
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5

Aanvullende beïnvloedende factoren

Het voorgaande bevat de presentatie van het basismodel in kwantitatieve zin voor de kostprijsbepaling van
insourcing van de FA en PSA activiteiten. In de praktijk van elk schoolbestuur wordt een dergelijke modelmatige
berekening van de specifieke bestuurskosten naar alle waarschijnlijkheid nog beïnvloed door een aantal
zogenaamde ‘aanvullende variabelen’.

Figuur 5.1: Aanvullende beïnvloedende factoren
In dit hoofdstuk wordt de invloed van deze aanvullende beïnvloedende factoren compact besproken. Gegeven de
(zachte, niet ex ante te kwantificeren) aard van deze factoren, is de beschrijving daarvan er één die overwegend in
kwalitatieve termen is geduid. Voor elke bestuurlijke situatie in de praktijk zal deze dan ook separaat gewogen
moeten worden, om uiteindelijk een financieel effect van deze variabelen in beeld te kunnen brengen.

5.1

De factor omvang

In hoofdstuk 4 is reeds ingegaan op de gevolgen voor de kosten van de factor omvang van het bestuur. In
tegenstelling tot de vier andere factoren, laat het effect van deze variabele zich wel modelmatig en gekwantificeerd
beschrijven. Sterker, deze heeft een zeer belangrijke invloed op te maken inrichtingskeuzes bij insourcing. Vandaar
dat wij ervoor gekozen hebben het kostprijsmodel in hoofdstuk 4 te behandelen in vier omvangcategorieën van
schoolbesturen.

5.2

Kwalitatieve duiding overige factoren

De resterende factoren die potentieel van invloed zijn op de uiteindelijke reële en praktische kostprijs van de
insourcing beslissing, zoals die in beeld zijn gebracht in hoofdstuk 4, zijn dan nog de volgende:
1
Het bestuurlijk ambitieniveau.
2
Het ontwikkelingsstadium van de bestuurlijke bedrijfsvoering.
3
Het kennisniveau inzake de vraagarticulatie.
4
De bestuurlijke cultuur.
De mate van invloed van deze variabelen laat zich niet ‘mathematisch’ of objectief bepalen. Dat laat onverlet dat
deze — onderling sterk samenhangende — factoren de basiskosten, die in eerste termijn berekend kunnen worden op
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basis van het in hoofdstuk 4 gepresenteerde model, in aanzienlijke mate kunnen beïnvloeden: naar boven en naar
beneden. Deze ‘potentiële invloed’ wordt onderstaand voor elk van de vier variabelen beschreven, in termen van
daartoe gegroepeerde empirische argumenten, telkens ondersteund door enkele voorbeelden.

5.2.1 Het bestuurlijk ambitieniveau
In het PO zijn er circa 7500 scholen en zo’n 1200 besturen; in het VO 650 scholen en 350 besturen. Er is in deze
onderwijspraktijk sprake van een sterk variërend ‘ambitieniveau’ bij bestuurders, op het terrein van bedrijfsvoering
in het algemeen en de administratie in het bijzonder. De redenering bij deze variabele is eenvoudig. Aan het ene
uiteinde van het spectrum kunnen besturen gepositioneerd worden die volstaan met een sobere opvatting over de
administratieve processen. Modelmatig noemen wij dit de ‘beheersmatige’ opvatting. Aan het andere uiteinde van
het spectrum vinden wij besturen die hoge eisen stellen aan de output/outcome van de administratie. Beheer
volstaat niet: er is de wens tot hoogwaardige stuurinformatie in termen van tijdigheid, volledigheid, juistheid
(validiteit) en betrouwbaarheid. Dit kan er, al dan niet op tijdelijke basis, toe leiden dat dergelijke besturen
— parallel aan de beslissing tot insourcing — bereid zijn, om bovenop de in hoofdstuk 4 in beeld gebrachte kosten,
aanvullende kosten te maken door bewust te kiezen voor duurder personeel, duurdere ICT systemen en duurdere
rapportagevormen, dan gehanteerd zijn in ons basismodel in hoofdstuk 4.

5.2.2 Het ontwikkelingsstadium van de bedrijfsvoering
De differentiatie in de staat van de bedrijfsvoering is evenzeer groot tussen alle besturen in het PO en VO. Dat
betekent dat de ‘praktische’ afstand tot het in hoofdstuk 3 geformuleerde normatief kader (de wettelijke norm, 3.1
en de bestuurlijke norm, 3.2) zal variëren per bestuur. Zeker daar waar ‘onder de norm’ gepresteerd wordt in de
periode voorafgaand aan de beslissing tot insourcing is het zeer aannemelijk dat extra kosten zullen moeten
worden gemaakt — een zogenaamde inhaalslag — wanneer, zoals mag worden aangenomen, de wens bestaat om
met de insourcing tevens een verbetering van de staat van de PSA en de FA te realiseren. Deze kosten zullen dan
hoger uitvallen dan de ‘reguliere’ opstartkosten zoals die in hoofdstuk 4 in beeld zijn gebracht.

5.2.3 Het kennisniveau inzake de vraagarticulatie
Bestuurders hebben natuurlijkerwijs een verschillend kennisniveau, wanneer het gaat om het vermogen tot een
scherpe ‘vraagarticulatie’ op het terrein van FA en PSA. Doorgaans staan deze administratieve processen redelijk
‘ver’ af van de bestuurlijke praktijk. Dat geldt zeker voor de PSA en de basisadministratieve werkzaamheden van de
FA: de controllers- en de aan financieel beleid gerelateerde werkonderdelen maken doorgaans een groter deel uit
van het takenpakket van de bestuurder. De redenering bij deze variabele is dan ook dat naast de algemeen grote
afstand tot, en de relatief geringe affiniteit met administratieve werkprocessen, er ook nog eens sprake is van een
zeer verschillend kennisniveau bij de 1500 besturen voor PO en VO. Dit verschil in kennisniveau en/of affiniteit kan
van invloed zijn op de basiskosten van de keuze voor insourcing.
Naarmate het kennisniveau lager is, kan sprake zijn van ‘onderschatting’ van de beslissing tot insourcing in al zijn
facetten, hetgeen in een later stadium kan leiden tot aanvullende kosten en andere risico’s.
Overigens, sec modelmatig, is er een nauwe samenhang met de eerste twee aanvullende beïnvloedende variabelen:
het ambitieniveau en het ontwikkelingsstadium van de bedrijfsvoering. Wanneer deze samen aan de orde zijn in een
lokale bestuurlijke situatie kunnen ze onderling versterkend werken.
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5.2.4 De cultuur
In algemene zin kan gesteld worden dat de historisch gegroeide cultuur in veel onderwijsorganisaties er een is,
waarin — logischerwijs — pedagogisch didactische rationaliteit de boventoon voert boven bedrijfsmatige
rationaliteit. Dat wordt nog eens versterkt door de in de huidige politiek en media — landelijk en lokaal — heersende
reserve ten aanzien van het investeren van (schaarse) middelen in management en ondersteunende
bedrijfsprocessen. Vaak is deze reserve ook zichtbaar binnen onderwijsorganisaties zelf.
Hoe gechargeerd en reductionistisch dit hier geschetste beeld ook is, de mate waarin dit aanwezig is in het
bestuurlijke beslissingspatroon over de insourcing van administratie, kan de uiteindelijke kosten nog aanvullend
beïnvloeden.
Bestuurders die indifferent staan tegenover dit culturele gegeven of sentiment zullen hiervoor niet vatbaar zijn,
waardoor de invloed van deze variabele afwezig of heel klein is.
Bestuurders die in hun eigen bestuurlijke context formeel en/of informeel beïnvloed worden door deze
gegevenheden en/of opvattingen, zouden ervoor kiezen om kwalitatieve concessies te doen aan de aanvankelijke
keuzes of het aanvankelijke ambitieniveau om daarmee — al dan niet tijdelijk — de kosten naar beneden te brengen.
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Overzicht werkzaamheden administratiekantoren ten behoeve
van FA en PSA
PSA
Werkzaamheden met betrekking tot aanstelling/ontslag
► Opvragen persoonsgegevens en samenstellen personeelsdossier.
► Verzorgen aanstellingsbescheiden (wekelijks aanleveren Aktes op basis van mutatieformulieren, gebruikelijk is
maandelijks).

►
►
►
►
►
►
►

Verwerking aanvullende verzekeringsgegevens bij ABP, CASO, VF, Risicofonds, belastingdienst et cetera.
Melding in kader aanvullende verzekering: ANW, FPU, WAO, IP-aanvullingsplan.
Verzorgen akte van ontslag.
Melden van ontslag bij ABP via CASO, UWV, VF, Risicofonds.
Invullen werkgeversgedeelte formulieren ontslag, invaliditeitsuitkering.
Invullen werkgeversverklaring FPU-nabestaandenpensioen en ouderdomspensioen.
Geven van informatie aan betrokkenen met betrekking tot voorgaande.

Periodieke en incidentele werkzaamheden
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Aanvullen/aanpassen personeelsdossier.
Controle en afwikkeling spaarloon.
Controle en afwikkeling levensloop.
Berekening en uitbetaling reiskosten.
Overzicht jubilea 1x per jaar.
Correspondentie jubilaris (zelf).
Incidentele inhoudingen (vakbond, fietsplan, en dergelijke).
Maken van definitieve loonkostenberekening op verzoek van werkgever (maximaal 2x per jaar per werknemer).
Cafetariaregeling.
Aanleveren van standaard management informatie.
Inhoudingen in verband met bedrijfsfitness en dergelijke verzorgen.
Opstellen van afvloeiingslijsten.
Melden en registreren van de vervangerspool.
Verzorgen jubileumgratificatie.
Verzorgen uitkering bij overlijden.
Verzorgen verhuis– en herinrichting van de kostenvergoeding.
Verzorgen van ziek– en herstelmeldingen bij Risicofonds/Ziekengeldverzekering.
Bewaken van noodzaak en opvragen herziene loonbelastingverklaring.
Verzorgen gegevensdossier werknemer, inclusief alle rechtspositionele bescheiden.
Verzorgen formaliteiten spaarloonregeling en levensloopregeling.
Signaleren en verzorgen meldingen arbeidsongeschiktheid (melding re-integratie, aanvraag WAO/WIA).
Bijhouden verlof (imperatief, facultatief, lang buitengewoon) en afwezigheid bij ziekte.
Geven van informatie aan betrokkene over bovenstaande gegevens.
Verzorgen formaliteiten omtrent zwangerschap– en ouderschapsverlof.
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Verzorgen verzekerdenadministratie
► Uitvoeren WIA/WGA.

Bruto-/nettoberekening van beloning en uitbetaling
► Verwerken persoonlijke gegevens in CASO of RAET of ADP, zoals (gewijzigde) persoonsgegevens, (gewijzigde)
salarisgegevens, periodieke uitkeringsgegevens (spaarloonregeling, levensloopregeling, vakantietoeslag et
cetera), incidentele uitkeringsgegevens (gratificaties, kostenvergoeding, eenmalige uitkering, et cetera)
bijzondere kortingen (bijvoorbeeld als gevolg van staking, werkonderbreking of onbetaald verlof).

► Signaleren en desgewenst verzorgen van de terugvordering of de bijbetaling van teveel respectievelijk te
weinig betaalde bedragen.

► Controleren en uitvoeren salarisbetalingen (indien geen gebruik wordt gemaakt van CASO).

Verzorgen van aangiften en afdrachten
► Het verzorgen van maandelijkse aangifte en (geautomatiseerde) afdracht van loonbelasting en premie
(loonheffing) aan de fiscus, evenals verstrekken van benodigde fiscale jaargegevens.

► Verzorgen van de afdracht sociale verzekeringspremies aan het UWV, VF, Risicofonds en jaarlijks verstrekken
van benodigde gegevens.

► Verzorgen van afdracht verschuldigde bedragen aan premies aan ABP, Vervangingsfonds, Participatiefonds,
UWV en jaarlijks verstrekken van benodigde gegevens.

► Verwerken van afdracht van de ingehouden spaarbedragen ingevolge de spaarloonregeling en
levensloopregeling.

► Aanpassen automatische loonaangiftes via All Connect. Extra kosten Randstad worden doorbelast.

Informatieverstrekking personeels- en salarisadministratie
►
►
►
►
►
►

Verstrekken van alle benodigde formulieren in het kader van deze werkzaamheden.
Informatieverstrekking aan personeelsleden.
Verstrekken, bij wijziging van salaris, van salarisspecificaties.
Verstrekken van een jaaropgave ten behoeve van de aangifte inkomstenbelasting.
Op verzoek verstrekken van een werkgeversverklaring (onder andere hypotheekaanvraag).
Op verzoek behulpzaam zijn bij invullen uitkeringsaanvragen, schriftelijke verklaringen en dergelijke.
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Externe informatieverstrekking
► Op verzoek aan daartoe bevoegde instanties verstrekken van informatie over bezoldiging en dergelijke van
(oud)werknemers.

► Op verzoek van werkgever aan het Rijk verstrekken van opgaven inzake de verhaalswet Ongevallen
Ambtenaren.

► Leveren van kengetallen aan het Vervangingsfonds.
► Behulpzaam zijn bij de uitvoering van de controle door de accountant, aangesteld door het schoolbestuur, in
kader van zijn opdracht ten behoeve van de lumpsum en/of jaarrekening.

► Behulpzaam zijn bij de uitvoering van de controle door de belastingdienst, ABP, UWV, VVF en
rijksaccountantsdienst.

FA
► Beheren van grootboekschema dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Verzorgen van het betalingsverkeer (inclusief bewaking liquiditeit)
►
►
►
►
►
►
►
►

Opstellen van betaalopdrachten voor (akkoord) ingekomen nota’s en het betalen van deze nota’s.
Verzorgen van automatische betalingen.
Controleren van aanmaningen.
Controleren van betalingsverkeer (contracten, crediteuren, banken en BGC).
Bewaken of er voldoende liquiditeiten zijn voor het verrichten van betalingen.
Verzorgen spoed- en buitenlandse betalingen.
Het archiveren van bescheiden gedurende de door de wet voorgeschreven bewaartermijn.
Opstellen van nota’s.

Verzorgen van de registratie van kosten en opbrengsten, uitgaven en
ontvangsten
► Het voeren van een aparte boekhouding (kostenplaats) per school (klant) volgens een overeenkomstige
indeling van de rijksvergoeding per bestuur.

► Het ‘coderen’ van alle bescheiden betreffende kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten (bank,
bestuursrekening, beleggingen) conform een coderingsleidraad.

► Het verwerken van de gegevens inzake loonkosten en salarisgegevens.
► Debiteurenadministratie.

Verzorgen van de registratie van vaste activa
► Het uitvoeren van de activeringsadministratie, met inachtneming van de met het bestuur gemaakte afspraken
inzake afschrijvingsperiodes/herwaardering ten behoeve van inventaris en ICT.

Verzorgen van de vergoeding voor exploitatie (MI-P&A beleid)
► Verwerken van de jaarlijkse vergoeding MI-P&A beleid.
► Controleren van de door het ministerie vastgestelde vergoedingen.
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Verzorgen van de informatieverstrekking naar bestuur/scholen over hun
financiële administratie
► Het eenmaal per jaar opstellen van een jaarrekening per bestuur, omvattend balans, staat van baten en lasten,
exploitatieoverzichten per school/bestuur, inclusief bijbehorende toelichting op bevoegd gezag niveau conform
richtlijnen DUO.

► Jaarlijks verzorgen EFJ.
► Geven van telefonische informatie over betalingsverkeer, begrotingen en over de verstrekte periodieke
overzichten aan bestuur en scholen.

► Aanleveren van standaard managementinformatie.

Verzorgen van externe informatieverstrekking
►
►
►
►

Het incidenteel verstrekken van informatie van kosten en vergoedingen van gemeente en rijk.
Het invullen van belastingaangiften artiesten/IB47 inzake declaraties van derden.
Behulpzaam zijn bij de uitvoering van de controle door de accountant ten behoeve van de jaarrekening.
Behulpzaam zijn bij de uitvoering van de controle door de belastingdienst, ABP, UWV, VVF, Noodfonds, UWV
en rijksaccountantsdienst.
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Beschrijving casestudies
In deze bijlage zijn de vier casestudies beschreven, binnen de kaders van een gerubriceerde indeling.
► Eerst zijn kort de kenmerken van de instelling weergegeven;

►
►
►
►

Daarnaast is aangegeven wat de redenen waren om de administratie te insourcen;
Vervolgens worden de ervaren voor- en nadelen van het insourcen van de administratie benoemd;
Ten vierde worden de kosten benoemd in termen van variabelen en uitgaven;
Tot slot worden compact enige flankerende opmerkingen gemaakt.
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Casestudie I
1

Kenmerken bestuur
► 25 scholen;
► 450 personeelsleden;
► 5000 leerlingen.
PSA en FA volledig geïnsourced; inmiddels al meerdere jaren; daarnaast enkele uren per maand
ondersteuning ten aanzien van de FA en in mindere mate PSA vanuit een AK ([a] ondersteuning bij drukke
tijden/ziekte en [b] extra reviews op financiële overzichten en rapportages [c] de mogelijkheid om nieuwe
kennis inzake SA snel te kunnen inzetten). Totale contractwaarde/kosten daarvan op jaarbasis is relatief
klein te noemen: € 7.500 op contract basis en aanvullend nog € 4.000 op ad-hocbasis — inhuur.

2

Argumentatie insourcing
► Vergroting van het inzicht in de administratie.
► Eigen zeggenschap over — en control op — de werkzaamheden.
► Toepassing van permanentie (zodat maandelijks kan worden gerapporteerd).
► De overtuiging zo meer maatwerk te kunnen leveren (qua informatiebehoefte van het College van
Bestuur, de schooldirecteuren en tal van externen) en een beleidsrijkere invulling van financieel- en HR
management te kunnen opbouwen.
► Snelheid informatievoorziening.
Expliciet wordt gemarkeerd dat de bereidheid bestaat meer te betalen voor een geïnsourced systeem,
vanwege het grote belang dat wordt gehecht aan deze kwalitatieve argumenten.
Daarbij is wel sprake van de erkenning dat er nog een slag gemaakt moet worden om het niveau van de
managementinformatie in algemene zin te verhogen. Directeuren kunnen wel online alle benodigde
informatie inzien, doch er is bestuurlijk nog geen sprake van een managementinformatiesysteem waarin op
alle terreinen — dus ook onderwijs, huisvesting, personeelsbeleid — periodiek informatie wordt opgeleverd.
Wel beschikt men over gereguleerde informatie in financiële en materiële zin.

3

Ervaren voor- en nadelen
Voordelen
► Dynamischere boekhouding.
► Snelheid informatievoorziening.
► Meer maatwerk.
► Koppeling met andere systemen — bijvoorbeeld leerlingvolgsysteem — is makkelijker wanneer
bijvoorbeeld inzake de opstelling van kpi’s de wens bestaat beleidsvelden aan elkaar te verbinden.
Nadelen:
► Kwetsbaarheid vanwege de beperkte omvang (wordt ook om die reden extra ingehuurd via contract
met AK; tevens bestaat mede om die reden het idee de samenwerking met een ander bestuur te
intensiveren, waardoor er voor 40 scholen gewerkt kan worden en er meer formatie in de PSA en FA
kan worden opgesteld).
► Kennisniveau staat eveneens onder druk vanwege de relatief beperkte omvang (dit wordt — naast de
back-up inzet van het AK — ook deels gemanaged door op de administratieve terreinen met iets
duurder personeel te werken, dan analytisch bezien nodig zou zijn op basis van niveau sec van de
werkzaamheden; zie hieronder bij punt 4).
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4

Variabelen en kosten
Functies
0,25 fte (voor het deel dat toegerekend wordt aan FA en PSA) Afdelingshoofd schaal 12.
FA
► 0,6 fte Administrateur schaal 10;
► 1,1 fte Administratief medewerker schaal 6.
PSA
► 0,6 fte PSA schaal 10;
► 1,0 fte PSA schaal 8;
► 0,3 fte PSA schaal 5.
4 uur per week extra inhuur.
De materiële delen van het concept-kostprijsmodel worden allen herkend en onderschreven naar zowel hun
opbouw als geïndiceerde waarde. Tevens heeft dit bestuur een rapportagetool.

5

Flankerende opmerkingen
► Digitalisering factuurstroom kan gaan zorgen voor forse besparingen in de toekomst. Dan zal
substantieel minder personeel nodig zijn. Met name op het niveau schaal 6.
► De huidige AK’s kunnen doorgaans nog winst boeken in vraaggericht werken.
► Wellicht zou aan het kostenmodel nog een categorie toegevoegd moeten worden onder de noemer van
(digitale toekomst): ‘Generatie up to date stuurinformatie’: daar kunnen dan onder meer de volgende
kosten in worden doorberekend:
—
kosten aanschaf en gebruik rapportgenerator maraps en prestatieoverzichten;
—
trajectkosten om de gewenste stuurvariabelen te benoemen middels een daartoe opgezet
traject met participatie van minimaal raad van toezicht, College van Bestuur, schooldirecties
en GMR.
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Casestudie II
1

Kenmerken bestuur
► 22 scholen, 15 BAO, 4 SO en 3 SBO;
► 950 medewerkers;
► 6170 leerlingen (5772 BAO).
► FA volledig geïnsourced;
► PSA eveneens (alleen het onderhoud van de PSA applicatie is geoutsourced voor circa € 40 per jaar).

2

Argumentatie insourcing
► Historische gang van zaken: bij verzelfstandiging was er een overgang van de volledige administratie
van gemeente naar bestuur. Vanaf het allereerste begin had deze stichting dus de mensen en de
middelen voor FA en PSA in huis. Hierdoor geen opstartkosten en overwegend gekwalificeerde
medewerkers beschikbaar.
► Het concept om op deze wijze de hele ondersteuning onder eigen zeggenschap en control te hebben:
beleid, beheer en administratie.
► De overtuiging geen maatwerk te ontvangen bij een AK tegen aanvaardbare kosten.
Expliciet wordt gemarkeerd dat de bereidheid bestaat meer te betalen voor een geïnsourced systeem,
vanwege het grote belang dat wordt gehecht aan deze kwalitatieve argumenten.
Qua managementinformatie is er sprake van reguliere en gedigitaliseerde rapportages inzake financiën en
formatie: er is nog geen geïntegreerde managementinformatie waarin over alle terreinen, gekoppeld aan
beleidsdoelstellingen, gerapporteerd wordt.

3

Ervaren voor- en nadelen
Voordelen
► Betrokkenheid van de administratie (personeel) bij de organisatie.
► Maatwerk, met name noodzakelijk geacht in het bereik van de FA.
► Nabijheid.
► Loyaliteit van de medewerkers naar één werkgever en opdrachtgever.
Nadelen
► Kwetsbaar door toch nog geringe omvang + hogere kosten.
► Te weinig kennis inzake de ICT aspecten van de PSA (daarom deze ICT gedeeltelijk uitbesteed).
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4

Variabelen en kosten
Functies
► 0,2 fte (voor het deel dat toegerekend wordt aan FA en PSA) Afdelingshoofd schaal 13.
FA
► 1,4 fte FA schaal 9/10;
► 0,8 fte FA schaal 7;
► 0,4 fte FA schaal 6.
PSA
► 0,5 fte PSA schaal 5;
► 1,0 fte PSA schaal 7;
► 1,0 fte PSA schaal 10.
Personeel wordt hier in hogere schalen betaald (in verband met overname van gemeente), maar ook om
over medewerkers te beschikken die de ervaren kwetsbaarheid kunnen managen, doordat ze over de
competentie beschikken elkaar te kunnen vervangen, ook al is dat niet direct op het eigen afgebakende
terrein. Bij dit bestuur hebben alle directeuren de mogelijkheid om online rapportages te bekijken.
De materiële delen van het concept-kostprijsmodel worden allen herkend en onderschreven naar zowel hun
opbouw als geïndiceerde waarde.

5

Flankerende opmerkingen
► De overtuiging bestaat dat in de toekomst er een vraag zal bestaan, ook vanuit dit bestuur, richting
AK’s. Die zou mogelijk kunnen bestaan uit zaken als:
—
toch de keuze voor een outsourcing van de PSA; de kwetsbaarheid in formatie en kennis
wordt daar het hardste gevoeld. Tegelijk is daar de behoefte aan maatwerk op het eigen
bestuursniveau minder groot dan bij de FA;
—
de inzet van interim personeel bij uitval of ziekte in het eigen stafbureau;
—
het aangaan van een vast contract voor back-up en ad hoc vraagstukken in het eigen bureau.
► In het gesprek wordt nog eens met klem gemarkeerd dat, volgens deze respondenten, in de eerste drie
omvangcategorieën van schoolbesturen sprake is van een groot praktisch probleem om de continuïteit
en de kwaliteit te borgen: er wordt specialistisch personeel nodig geacht voor deels kleine formatie–
omvangen. Dit wordt praktisch makkelijker mogelijk wanneer:
—
zo’n FA en PSA die in eigen beheer is, deel uitmaakt van een veel groter stafbureau met
daarin ook andere stafgebieden, waardoor er meer back-up, massa en minder kwetsbaarheid
optreden.
—
Datzelfde voordeel treedt nog eens versterkt op wanneer er (al dan niet in combinatie met
het voorgaande) sprake is van een nog grotere bestuursomvang. Dan moet gedacht worden
aan 30 scholen of meer: de laatste omvangcategorie dus.
► De overtuiging bestaat dat wanneer er SO scholen in het bestand zitten de FA zwaarder belast zal
worden in verband met de specifieke financiering en het relatief hoge aandeel projectgelden en
doelsubsidies.
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Casestudie III
1

Kenmerken bestuur
► 23 scholen inclusief één SO;
► 500 werknemers;
► 5200 leerlingen.

Per 1 januari 2011 zal de financiële administratie worden geïnsourced. Mogelijk zal het jaar erop (per 1 januari
2012) de PSA worden geïnsourced.
2

Argumentatie insourcing
► Een deel van het bestuur heeft ervaring met een geïnsourcede administratie in een andere werkkring
en vindt dit een passende vorm van ondersteuning.
► Het past bij het ondernemerschap dat nu getoond moet worden door schoolbesturen.
► De afstand tussen het bestuur en de administratie wordt nu als te groot ervaren. Door de administratie
dichtbij te hebben kan de organisatie sneller over gegevens beschikken. Daarnaast kunnen
schooldirecteuren eenvoudig ‘langskomen’ om hun financiële zaken te regelen.
► De kwaliteit van de dienstverlening van het AK sloot niet aan bij de behoeften.
► Daarnaast was er in de organisatie iemand beschikbaar die het op de door het bestuur gewenste wijze
kan implementeren.
Er is de wens om tevens te komen tot een hoger niveau van managementinformatie (tijdigheid, juistheid,
volledigheid, betrouwbaarheid) en externe verantwoording, passend bij deze tijd. Daarin zal het bestuur
nader gaan investeren, binnen de ruimte die nog rest na korting op de ABB gelden door het rijk. Het idee
bestaat dat daarin even snel gewerkt kan worden aan producten als compacte maraps en online informatie,
als dat zou kunnen in een situatie van outsourcing: zeker in het geval van de FA; inzake de PSA is er nog
enige twijfel (zie hieronder).

3

Ervaren en ingeschatte voor- en nadelen
Voordelen:
► De administratie zit dichterbij het bestuur waardoor gegevens eenvoudiger beschikbaar zijn.
► Maatwerk, met name noodzakelijk geacht in het bereik van de FA.
► Nabijheid en meer controle op schooldirecteuren.
► Efficiënter werken (minder lagen).
► Real time informatie voor budgethouders op bestuurs- en schoolniveau.
Nadelen:
► Vooral getaxeerd voor de PSA: Voor het insourcen van de PSA wordt de organisatie te klein geacht,
hetgeen de PSA kwetsbaar maakt. Het is erg belangrijk dat het personeel op de juiste tijden salaris
ontvangt; daarom wordt nog overwogen of daadwerkelijk tot insourcing wordt overgegaan voor dit
werkgebied, dan wel dat gekozen wordt voor een gedeeltelijke insourcing of een verbinding met een
ander bestuur om zo de schaal te vergroten.
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4

Variabelen en kosten
Vooraf: eigen redeneringen bestuur:
De huidige kosten voor het externe administratiebureau dalen, conform berekeningen van dit bestuur,
initieel met € 160.000 door de FA zelf uit te gaan voeren. De extra kosten voor het bestuur bedragen dan
vervolgens wel:
► Investering in software, ongeveer € 17.000 per jaar.
► Investering in software voor scanner om facturen in te lezen en voor te coderen € 15.000, af te
schrijven in acht? jaar (nog geen ervaring mee).
► Personele kosten en begeleidingskosten: € 105.100 per jaar waarvan één dag per week externe
inhuur/begeleiding en 0.8 fte schaal 4 en 0.5 fte schaal 9. Door interne taakverschuiving gaan de
huidige medewerkers tijd vrijmaken voor de uitvoering van de FA. Na de aanloopperiode wordt medio
mei 2011 bekeken wat de meer definitieve geschatte tijdsinvestering is.
Let wel: dit betreft de ‘eigen redeneerlijn’ van het bestuur. Voor de opinie van de onderzoekers inzake een
volledige hantering van alle variabelen, die kosten veroorzaken bij insourcing, wordt verwezen naar
hoofdstuk 4 van dit onderzoeksrapport.
FA (ook werkzaam voor de aan dit bestuur verbonden eenheid voor kinderopvang).
► 0,5 fte schaal 9;
► 0,95 fte schaal 7;
► 0,8 fte schaal 4.
PSA
► 1 fte schaal 9;
► 0,72 fte schaal 8.
De materiële delen van het concept-kostprijsmodel worden allen herkend en onderschreven naar zowel hun
opbouw als geïndiceerde waarde.

5

Flankerende opmerkingen
► De overtuiging bestaat dat de FA altijd geïnsourced kan worden bij de omvang van dit bestuur. De PSA
is kwetsbaar omdat het belangrijk is dat het personeel op de juiste tijden salaris ontvangt en het proces
rimpelloos verloopt. Ook wordt dit werk als specialistisch gezien. Om dit probleem te ondervangen kan,
als hiervoor al gesteld, achtervang worden geregeld bij een AK en moeten er samenwerkingsverbanden
worden opgezet met andere besturen.
► Het wordt bevestigd dat wanneer er SO scholen in het bestand zitten de FA zwaarder belast zal worden
in verband met de specifieke financiering en het relatief hoge aandeel projectgelden en doelsubsidies.
► Er wordt belang gehecht aan een goede functiescheiding in de administratie. Daarbij wordt tevens
erkend dat dit lastig kan zijn op de schaal waarin dit bestuur acteert. Ook om die reden wordt er
nagedacht over bestuurlijke schaalvergroting of deelcontracten met een AK voor specifieke
opdrachten.
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Casestudie IV
1

Kenmerken bestuur
► 35 scholen (33 PO en 2 SBO);
► 700 FTE, ca. 1000 werknemers;
► 7000 leerlingen.

Er is al enige jaren sprake van volledige insourcing van de FA en de PSA.
2

Argumentatie insourcing
► Vergroting van het inzicht in de administratie
► Eigen zeggenschap over- en control op de werkzaamheden
► De overtuiging zo meer maatwerk te kunnen leveren (qua informatiebehoefte van bestuur, het CvB, de
schooldirecteuren en tal van externen) en een beleidsrijkere invulling van financieel- en HR
management te kunnen opbouwen

Ongeveer twee jaar geleden is opnieuw de afweging gemaakt of de administratie geïnsourced moest blijven. Op
basis van financiële gronden is destijds besloten om niet te outsourcen.
3

Voor- en nadelen
Voordelen:
► Voordeel is dat het bestuur verantwoordelijk is voor de geleverde kwaliteit en als deze dus te laag is
gericht actie kan ondernemen.
► Het is mogelijk om sneller en preciezer te sturen op kwaliteit.
► De meerwaarde van een eigen administratie komt naar voren indien de administratie onderscheidend
kan zijn door bijvoorbeeld het bestuur te steunen in initiatieven om innovatief te zijn. Waardoor met
name in het P-gedeelte makkelijker is om personeel aan de organisatie te binden en te behouden.
Nadelen:
► Nadeel is dat voor de kwaliteit van een geïnsourcede administratie erg afhankelijk is van de kwaliteit
van het aanwezige personeel. Indien daar ene probleem bestaat, is het bewerkelijk om tot oplossingen
te komen.
► Inzake ICT kennis vergt dit heel specialistische kennis, die bovendien snel wijzigt: dit is lastig bij te
benen vanuit de situatie van Insourcing.

4
Variabelen en kosten
Functies:
FA
►
►
►
►
►

1 fte Hoofd FA schaal 11;
2 fte schaal 9;
1 fte schaal 7;
1 fte schaal 7;
0,5 fte schaal 5.
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PSA
► 1 fte Hoofd PSA schaal 11
► 1 fte schaal 10;
► 0.6 fte schaal 9;
► 1 fte schaal 8;
► 1 fte schaal 6;
► 1 fte schaal 4.
Geen extra inhuur op structurele basis.
De materiële delen van het concept-kostprijsmodel worden allen herkend en onderschreven naar zowel hun
opbouw als geïndiceerde waarde.
5

Flankerende opmerkingen
► Digitalisering factuurstroom kan gaan zorgen voor forse besparingen in de toekomst.
► Voor dit bestuur geldt dat met het aantreden van een nieuw CvB en een nieuwe bureaumanager sprake
is van de formulering van hogere kwaliteitseisen aan de FA en de PSA, als gevolg waarvan er
binnenkort een heroverweging plaats vindt over de toekomstige inrichting van deze functies, inclusief
de daaraan verbonden vraag naar in- en outsourcing.

