Tekst Frank Gortemaker, Berenschot

Vernieuwde benchmark scherper en
toegankelijker dan ooit
De vraag naar een gedegen verantwoording en inzicht in de besteding van middelen is
onverminderd actueel voor onderwijsbesturen. Zo constateerde de Onderwijsraad afgelopen
jaar dat ‘de discussies over bestedingen in het onderwijs lijden onder gebrekkig inzicht in
hoe onderwijsinstellingen middelen besteden’. Het uitvoeren van een breed en gefundeerd
onderzoek lijkt daarmee urgenter dan ooit.

D

e Onderwijsraad constateert dat het inzicht
in de bestedingen matig is omdat er nauwelijks koppeling is tussen doel en uitgave,
maar ook omdat een beeld over de redelijke hoogte
van de uitgave ontbreekt. Daarom wordt de suggestie gedaan om met benchmarks en normeringen
onderwijsinstellingen te helpen. Het inzicht in de
totale bedrijfsvoering levert de sector handvatten
waar te kunnen (bij)sturen, maar ook een gefundeerd antwoord op de vragen van alle belang
hebbenden bij goed onderwijs. Dat zijn mede
werkers, toezichthouders, maar ook de ouders.
De benchmark van Berenschot is een geijkte methode
om antwoord te geven op deze vragen. De uitkomst
ervan ondersteunt bij verantwoording, geeft inzicht
in normen voor formatie en kosten, focust op optimale en efficiënte inrichting en helpt bij een toekomstbestendige inrichting van de organisatie. Door
automatisering is de tijdsbesteding voor aanleveren
van gegevens met 80% gereduceerd en lukt het besturen om in een dag de benchmarkgegevens aan te
leveren en een conceptresultaat van de benchmark
te bekijken. Dit kunt u verwachten:
1. K
 ERNACHTIGE VERANTWOORDING
De samenvatting toont de belangrijkste uitkomsten
van de benchmarkvergelijking. U krijgt inzicht in de
kenmerken van de groep organisaties waarmee is vergeleken en vervolgens de uitkomsten op een aantal
veelgevraagde en cruciale indicatoren. Zo geeft u snel
en eenvoudig inzicht in de formatie en kosten van uw
bestuur aan toezichthouders, MR-leden, medewerkers of ouders. Daarbij krijgt u niet alleen overzicht
over het eigen personeel maar ook inzicht in hoe
dat zich verhoudt tot soortgelijke besturen. Hiermee
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beantwoordt u vragen zoals: Besteed ik voldoende
middelen aan het primair proces? Hebben we een
groot bestuurskantoor?
2. OPTIMALISATIE EN EFFICIËNTIE
De uitslagen van de benchmark worden overzichtelijk
gepresenteerd in tekst en beeld zodat u snel en eenvoudig de conclusies tot u kan nemen. De conclusie
in de titel wordt met een grafiek of tabel toegelicht.
Door het hele online rapport vindt u vergelijkingen
met het gemiddelde van de groep, maar ook de
laagste 25%. Het gemiddelde geeft een norm die u als
bovengrens kunt hanteren voor een efficiënte inrichting. De norm voor de laagste 25% in de groep kunt
u als ondergrens hanteren, waaronder de kans groot
is dat de kwaliteit van dienstverlening in het gedrang
komt. Zo krijgt u informatie die u helpt om te bepalen
wat voor uw bestuur, met uw eigen situationele
factoren de optimale omvang is. Met de afwijkingen
en het berekende verschil weet u precies hoe groot de
afstand tot de vergelijkingsgroep is en hoeveel kosten
meer dan wel minder worden gemaakt in de vergelijkingsgroep. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen met
betrekking tot het lerarentekort beantwoorden: Heb
ik mijn ondersteuningsorganisatie efficiënt genoeg
ingericht, zodat leraren het werk optimaal kunnen
doen?
3. NORMEN FORMATIE EN KOSTEN
Het blijft echter niet bij een overzicht op hoofd
lijnen. De benchmark vergelijkt tot op afdelings- en
functieniveau, waardoor u een gedetailleerd inzicht
krijgt in waar uw organisatie de middelen inzet en
hoe vergelijkbare besturen dat doen. Op deze manier
biedt de benchmark niet alleen overzicht over kosten
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en formatie, maar ook inzicht door het te vergelijken
met soortgelijke besturen en verklaringen door een
relatie te leggen met trends en ontwikkelingen in de
sector. Zo kunt u vragen beantwoorden zoals: Zijn
er functies onderbezet of juist overbezet? Geef ik het
geld aan mijn voorgenomen doelen uit? Besteed ik
voldoende middelen aan het primair proces?
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4. TOEKOMSTBESTENDIGE INRICHTING
Naast de samenvatting biedt het benchmarkplatform
een detailoverzicht waarin interactief tot op functieniveau kan worden ingezoomd en subcategorieën
worden gepresenteerd zoals bijvoorbeeld de centrale
functies en decentrale functies gesplitst. Met deze
gedetailleerde informatie kunt u specifieke vragen
met betrekking tot de continuïteit van de organisatie
op lange termijn beantwoorden. Denk daarbij aan

“De Onderwijsraad constateert
dat het inzicht in de bestedingen
matig is omdat er nauwelijks
koppeling is tussen doel en
uitgave”
vragen zoals: Heb ik voldoende specialisten aangetrokken die de hedendaagse vraagstukken in de
bedrijfsvoering kunnen oplossen? Heb ik voldoende
onderwijsinnovatiekracht in huis? Heb ik voldoende
geïnvesteerd in beleidsmatige slagkracht? Kan ik de
omvang van het bestuurskantoor verantwoorden?
Met de benchmark krijgt u overzicht en inzicht in de
formatie en kosten. Daarbij krijgt u een indicatie van
de verder te onderzoeken functies door een vergelijking op kosten en formatie met referentiegroepen.
We kiezen er bewust voor om geen beoordeling van
‘goed’ of ‘fout’ te maken. De benchmark is bedoeld als
leerinstrument waarmee besturen op een objectieve
en betrouwbare wijze zich onderling kunnen vergelijken en leren van elkaar. We brengen focus aan door te
laten zien waar kosten en/of formatie niet met elkaar
in evenwicht zijn. Op die manier worden concrete
indicaties afgegeven waar opvolging gewenst is.
Wilt u meer weten of met een testaccount zelf eens door de
benchmark en het platform heen klikken? Stuur dan even een mail
aan benchmarkonderwijs@berenschot.nl.
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