
BENCHMARK IT HOGESCHOLEN: 

Waardevolle informatie waarmee u 
de sturing op uw IT kunt verbeteren.
 

Het belang van goed georganiseerde IT wordt 

steeds groter in het onderwijs. De CoViD-19 

pandemie heeft hierin de afgelopen jaren 

als katalysator gefungeerd. De Benchmark 

IT Hogescholen geeft u een compleet en 

gedetailleerd beeld van uw IT. Dit biedt u 

gerichte sturingsinformatie om onderbouwd 

te kunnen verbeteren.
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Eerdere deelnemers bevelen de benchmark  
allemaal aan en laten bovendien weten dit jaar  

weer mee te doen. Zij geven onze dienstverlening  

         sterren.

Bij interesse!

Voor inschrijving en meer informatie kunt u gaan naar 

www.berenschot.nl/benchmarken/benchmark-it-hogescholen.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dirk-Jan Schoneveld  

of Bahamin Khossravi via 030 - 29 16 847.
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Resultaat
• Objectief inzicht in de ontwikkeling en omvang van uw IT.
• Vergelijking van kostenniveaus (appels met appels). 
• Welke onderdelen scoren hoger of lager t.o.v. de benchmark. 

IT benchmark in cijfers
• Gemiddeld bestaan de totale organisatiekosten  

van hogescholen voor 4% uit hun IT kosten.
• Verhouding personele en materiële kosten:  

56% personele kosten (46% in loondienst en 10% inhuur)  
en 44% materiële kosten.

• Gemiddelde aandeel SaaS bij gebruikersapplicaties: 72%.
• Verdeling centrale/decentrale IT kosten: 90% centraal en  

10% decentraal.

Totale IT kosten (per 1000 studenten)
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