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Afwegingskader 

Het organiseren van uw administratie: 

insourcen of uitbesteden? 

 

1 Inleiding 
Van onderwijsadministratiekantoren, kantoren die zich richten op de personeels-/ 

salarisadministratie, financiële administratie en op advisering van (veelal uitsluitend) het onderwijs, 

wordt veel gevraagd. Schoolbesturen die aan hen hun administratie uitbesteden, vragen gedegen en 

tegelijkertijd flexibele dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Europese aanbestedingen 

hebben de combinatie prijs-kwaliteit al een aantal jaren onder druk gezet. Gelijktijdig zijn de ICT-

systemen voor administraties in het onderwijs gebruiksvriendelijker geworden en wordt de 

dashboardfunctie van die systemen inclusief selfservice-mogelijkheden ontwikkeld. Dit was mede de 

aanleiding voor een aantal schoolbesturen om voor (gedeeltelijke) insourcing van administratie te 

kiezen. Het faillissement begin september 2015 van OSGMetrium, tot dat moment het grootste 

onderwijsadministratiekantoor, heeft ertoe geleid dat veel schoolbesturen op korte termijn 

moe(s)ten overwegen hoe en/of door wie zij hun personeels-, salaris- en financiële administratie 

willen (laten) organiseren. 

Schoolbesturen staan hierdoor voor vragen als: hoe kom ik tot een goede keuze voor een 

administratiekantoor? Ga ik volledig uitbesteden, of slechts deels en zo ja, welk deel dan? Ga ik alles 

in eigen beheer nemen, of een deel insourcen, eventueel samen met collega-schoolbesturen? Welke 

overwegingen zouden aan dit soort keuzes ten grondslag moeten liggen? En welke aanbieders (zowel 

full-service-kantoren als ICT-dienstverleners) zijn er eigenlijk? 

Om dit proces te ondersteunen en schoolbesturen te faciliteren in hun gesprekken met mogelijke 

aanbieders en eventueel collega-besturen en heeft de PO-Raad Infinite Financieel verzocht een 

afwegingskader op te stellen. 

Het doel van dit kader is tweeledig: 

1. Schoolbesturen te ondersteunen bij de afwegingen die gemaakt moeten worden bij de vraag 

hoe de administratie te organiseren 

2. Het goede gesprek met aanbieders te faciliteren. 

2 Leeswijzer 
 

Het afwegingskader schetst eerst de context van de ontwikkeling van onderwijsadministratie in een 

korte historie. Vervolgens wordt algemene informatie gegeven over onderwijsadministratiekantoren 

en administratieve software voor onderwijs. Gestart wordt met een overzicht van de bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) bekende externe administratiekantoren. Hiermee worden 

administratiekantoren bedoeld die als zelfstandige juridische eenheid (stichting, B.V., N.V. etc.) 

onafhankelijk van een schoolbestuur diensten aan schoolbesturen verlenen. Dus niet de 

administratie-afdelingen of bedrijfseenheden die vallen onder een schoolbestuur.  
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Van deze externe onderwijsadministratiekantoren wordt vervolgens in vogelvlucht een overzicht 

gegeven van de soorten dienstverlening die zij aanbieden en van de software waarvan zij gebruik 

maken.  

Na deze algemene informatie neemt het kader u mee in de overwegingen om uit te besteden of om  

te insourcen. Bij ieder van deze overwegingen worden aandachtspunten genoemd (of dat voor- of 

nadelen zijn, kunt u zelf bepalen). In de bijlage wordt per overweging een checklist van te stellen 

vragen aangeboden. 

De handreiking eindigt met een voorkeur-keuzeboom. Deze keuzeboom helpt u uw eigen afwegingen 

scherp te krijgen en het goede gesprek met een aanbieder te kunnen voeren.  

 

3 Achtergrond 
Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kwam het onderwijsadministratiekantoor sterk op. Dit 

waren kantoren, die zich heel specifiek richtten op de verzorging van de salarisadministratie en 

vervolgens op de financiële administratie van schoolbesturen. Deels waren dit kantoren die door 

gezamenlijke schoolbesturen werden opgericht, bijvoorbeeld met als rechtsvorm een stichting, 

waarbij de schoolbesturen de bestuursleden van de stichting leverden. Rechtsvoorgangers van 

kantoren zoals Dyade, Vizyr en het nu failliete OSGMetrium zijn zo begonnen. Deels waren het  

bedrijven (zoals B.V.’s).  

In die decennia was het onderwijs bestuurlijk versnipperd. Er waren relatief veel eenpitters en ook in 

de grote steden was er vaak per wijk of stadsdeel een apart schoolbestuur. Daarnaast was er nog 

apart kleuteronderwijs en lager onderwijs, veelal met een eigen schoolbesturen.  

Vanaf de tachtiger jaren kwam hierin steeds sneller verandering. Opeenvolgende wet- en regelgeving 

(de Wet op het basisonderwijs, Toerusting en Bereikbaarheid, de Stimuleringsregeling Bestuurlijke 

Krachtenbundeling en de mogelijkheid openbaar onderwijs te verzelfstandigen) leidden tot aan deze 

eeuw tot een reeks van bestuurlijke fusies. Toen in 2006 de lumpsumbekostiging werd ingevoerd, 

ervoeren veel besturen de stimulans om het bestuur nader te professionaliseren, in een aantal 

gevallen vergezeld van vergroting van de bestuurlijke schaal. Het vrijwilligersbestuur pur sang 

verdween in een groot aantal gevallen, de algemeen directeuren en later bezoldigde bestuurders 

met een eigen staf kwamen op. 

De ontwikkeling van onderwijsadministratiekantoren is hieraan parallel verlopen. Met het vervallen 

van het fysieke loonzakje en de toenemende complexiteit van salarisadministratie ontstond een 

grote vraag naar gespecialiseerde administratiekantoren die deze salarisadministratie konden 

verzorgen. Naarmate meer penningmeesters-oude-stijl ermee ophielden, werd ook de financiële 

administratie uitbesteed. Complexere bekostigingsregels deed de vraag naar onderwijs-specifieke 

advisering groeien. En de onderwijsadministratiekantoren groeiden mee. Met name in de negentiger 

jaren, met fusiegolf na fusiegolf en wijzigende wet- en regelgeving, werd de adviesafdeling van 

administratiekantoren naast de traditionele salarisafdeling en financiële afdeling belangrijk. 

Administratiekantoren groeiden, fuseerden en werden voor veel besturen in de sector onmisbaar. 

De bestuurlijke schaalvergroting en de bijbehorende opkomst van professionele bestuurders met een 

eigen stafbureau had voor administratiekantoren belangrijke consequenties. Zo werden de vragen 

van schoolbesturen complexer, werden adviezen van een hoger niveau dan puur 

uitvoeringstechnisch gevraagd. En een grotere bestuurlijke schaal betekende klanten met een grote 

financiële impact op de portefeuille van administratiekantoren, wat de prijzen onder druk zetten. 
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Waar voorheen administratiekantoren nog op vanzelfsprekende aansluiting vanuit “de eigen zuil” 

konden rekenen, werd nu prijs-kwaliteit-verhouding de doorslaggevende overweging voor veel 

schoolbesturen.  

Toen begin deze eeuw het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) het tot dan 

toe bijna universele onderwijssalarisadministratiesysteem CASO aan de markt liet, was de weg 

geopend voor marktaanbieders op het gebied van zowel financiële administratie als personeels- en 

salarisadministratie. Deze aanbieders richtten zich in toenemende mate ook op grote 

schoolbesturen, zeker vanaf de invoering van lumpsum in het primair onderwijs in 2006. De 

verplichting om vanaf het drempelbedrag van 207.000 euro ook de onderwijsadministratie Europees 

aan te besteden zette het businessmodel van administratiekantoren zeer onder druk, zeker wanneer 

in het bestek de prijsstelling als de belangrijkste factor was opgenomen. 1 

De ontwikkeling van steeds gebruiksvriendelijker software en verdergaande digitalisering van 

documentenstromen stroomlijnt niet alleen de communicatie van en naar administratiekantoren. 

Een nieuw type dienstverleners kwam op de markt: dienstverleners die primair de benodigde 

software aan schoolbesturen leveren en daarnaast, desgewenst, ook “handen” op locatie leveren. De 

komst van vanuit de bronsystemen (FA, PA en SA) automatisch gegenereerde en gepresenteerde 

informatie (dashboards) en de introductie van medewerkers-selfservice (medewerkers kunnen zelf in 

het administratieve systeem wijzigingen doorvoeren, declaraties indienen, verlof aanvragen en hun 

salarisstroken bekijken) betekenen een nieuwe stap voor schoolbesturen in het organiseren van hun 

administratie.  

4 Algemene informatie 

4.1 Algemene informatie (1): Onderwijsadministratiekantoren 

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van de bij DUO bekende2 

administratiekantoren , met hun (hoofd)kantoor3 en hun webadres: 

 

Naam      (hoofd)vestiging webadres 

Akorda (stichting)    Zwolle   akorda.nl  

CABO (stichting)    Doetinchem  cabo.nl 

Concent (stichting)    Zwolle   concent.nl 

Confina (B.V.)     Drachten  confina.nl 

Driessen HRM (B.V.)    Helmond  driessen.nl 

Dyade (stichting)    Utrecht   dyade.nl 

Groenendijk Onderwijsadministratie (B.V.) Sliedrecht  groenendijk.nl 

Helder Onderwijs (B.V.)    Rotterdam  helder-onderwijs.nl 

Merces (B.V.)     Tiel   merces.nl 

Onderwijsbureau Hollands Midden (stichting) Leiden   ohm.nl 

Onderwijsbureau Meppel (coöp. Vereniging) Meppel   onderwijsbureau-meppel.nl 

                                                           
1 Soms komt het voor dat het contractbeheer tussen bestuur en AK door de contractbeheerder geëvalueerd 

wordt. Wij wijzen  op de opdrachtgeversverantwoordelijkheid waardoor het bestuur altijd de verantwoordelijk 

gesprekspartner is voor het AK waar het de relatie en het contract met het AK betreft. 

2 Peil november 2015 
3 Een aantal kantoren hebben verscheidene vestingen, wij vermelden in dat geval alleen de hoofdvestiging 
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Onderwijsbureau Twente (stichting)   Borne  obt.nl 

OOG Onderwijs Ondersteuning (B.V.)   Amsterdam oog.nl 

Promanagement onderwijssupport (B.V.)  Delft  onderwijssupport.nl 

Vizyr (Stichting)      Heerlen vizyr.nl 

VGS (Vereniging)     Ridderkerk vgs.nl 

 

De geraadpleegde gegevens van DUO gaan uit van koppelingen van schoolbesturen aan een 

administratiekantoornummer. Het is bekend dat er meerdere partijen zijn (eg. AS Works, Qualiant, 

Work>Flows, Salure) die rechtstreeks schoolbesturen bedienen op het gebied van administratie en 

bedrijfsvoering, maar (nog) niet als zodanig worden gedefinieerd als administratiekantoor in de 

gegevens van DUO. Ook zijn er (relatief) nieuwe toetreders, zoals Govers Salaris Consultancy, Preadyz 

en Sterk Onderwijs. Kortom; het veld blijft in beweging4.  

Het marktaandeel van de vermelde kantoren verschilt. Hieronder vindt u in twee staatjes per kantoor 

het marktaandeel: als % van het totaal aantal besturen in het PO en als % van het totaal aantal 

leerlingen in het PO, opnieuw vanuit DUO. Het peiljaar is 2014, reden waarom in de lijst OSGMetrium 

nog voorkomt; vanuit OSGMetrium is onder de naam Helder Onderwijs in 2015 een doorstart 

gemaakt. 
 

aantal bevoegd 

gezagen 

 
aandeel 

1 185 Dyade 19% 

2 179 AK OSG Metrium 19% 

3 108 VGS 11% 

4 82 Groenendijk Adm Bz Ond 8% 

5 59 geen 6% 

6 43 Onderwijsbureau Meppel 4% 

7 42 CABO 4% 

8 42 Stichting Concent 4% 

9 38 Stichting Vizyr 4% 

10 33 Onderwijsbureau Twente 3% 

11 26 OHM 3% 

12 26 Akorda 3% 

13 25 OOG Onderwijs Ondersteuning BV 3% 

14 17 Merces B.V. 2% 

15 9 PROMOS 1% 

16 7 Driessen HRM 1% 

17 6 Confina B V 1% 

 

                                                           
4 Disclaimer: iedere opsomming is veelal alleen al door het tijdsverloop niet volledig. Aan vermelding, of niet 
vermelding, in dit afwegingskader kunnen geen rechten of claims worden ontleend. Voor een volledig beeld 
van alle aanbieders op enig moment verwijzen wij naar internet. 
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           aantal leerlingen  aandeel 

1 297.727 AK OSG Metrium 21% 

2 238.910 Dyade 17% 

3 194.583 geen 13% 

4 74.471 Groenendijk Adm Bz Ond 5% 

5 63.219 Onderwijsbureau Twente 4% 

6 62.762 Stichting Vizyr 4% 

7 60.387 Onderwijsbureau Meppel 4% 

8 47.336 Merces B.V. 3% 

9 46.416 CABO 3% 

10 40.653 OOG Onderwijs Ondersteuning BV 3% 

11 35.036 Stichting Concent 2% 

12 32.064 VGS 2% 

13 24.725 PROMOS 2% 

14 24.410 Akorda 2% 

15 24.058 Driessen HRM 2% 

16 23.779 OHM 2% 

17 11.423 Confina B V 1% 

 

Hieronder is aangegeven welke diensten deze administratiekantoren aanbieden, gevold door een 

overzicht welke systemen zij daarvoor gebruiken5: 

Aanbod6 

 Financiële 

administratie 

Personeels- 

en salaris-

administratie 

Financieel 

Advies 

Personeels 

Advies (HRM) 

Huisvesting 

intern 

Juridisch 

advies intern 

Payrolling 

intern 

Lid BRAVO 

Akorda 

    

 

  

 

CABO 

    

   

 

Concent 

    

 

 

  

                                                           
5 Peilmoment november/december 2015 
6 Disclaimer: het overzicht is op basis van de geraadpleegde websites op 11-11-2015.  De 
onderwijsadministratiekantoren hebben op ons verzoek de gegevens geverifieerd.  Van VGS is geen reactie 
ontvangen.   
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Confina 

       

 

Driessen HRM 

    

 

  

 

Dyade 

        

Groenendijk 

Onderwijs 

Administratie 
    

 

   

Helder 

Onderwijs 
       

 

Merces B.V. 

    

   

 

Onderwijsbure

au Hollands 

Midden 
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Onderwijsbure

au Meppel 
    

 

 

 

 

Onderwijsbure

au Twente 
     

  

 

OOG Onderwijs 

Ondersteuning 

BV 
    

    

Pro 

Management 

Onderwijs 

Support 

    

    

VGS 

    

    

Vizyr 

       

 

 

BRAVO is de bracheorganisatie voor administratiekantoren in het onderwijs, zie 

www.bravonderwijs.nl 

: 

                                                           
7 Onderwijsbureau Hollands Midden is per 1-1-2016 lid geworden van BRAVO. 

http://www.bravonderwijs.nl/
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BRAVO staat voor BRanchevereniging Administratie Voor Onderwijsdienstverlening. Deze organisatie 

staat voor de blijvende continuïteit en kwaliteit van administratiekantoren. Daarnaast heeft BRAVO 

een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst waarbij het toezicht op de controle is verlegd 

naar BRAVO.   

 

Systemen8 

 Financiële administratie Personele administratie Managementinformatie Andere systemen (o.a. 

factuurverwerking) 

Akorda 

 

 

 
factuurverwerking 

Flexkids 

CABO 

  
E-Synergy 

 

Concent 

  

Eigen systeem Palette 

factuurverwerking 

Confina 

   

factuurverwerking 

Driessen HRM 

  

AnalyseManager HRM-kennissysteem 

RAP 

VervangingsManager 

FacturenManager 

 

Dyade WebFinancieel

 
 

Dyade SSO Portal 

Dyade Planning & 

Control 

InvoiceIN 

                                                           
8 Disclaimer: het overzicht is op basis van de geraadpleegde websites op 11-11-2015. De 
onderwijsadministratiekantoren hebben op ons verzoek de gegevens geverifieerd. Van VGS is geen reactie 
ontvangen.   
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Systemen8 

Groenendijk 

Onderwijs 

Administratie 

 

 

MijnGroenendijk 

 

Helder 

Onderwijs 

  

  

 

Merces B.V. 

  

MijnMerces 

 

Onderwijs-

bureau 

Hollands 

Midden 

  

OHMix (Infotopics) 

 

Onderwijs-

bureau 

Meppel   
 

IBISMain 

 

 

 

Financiële administratie Personele administratie Managementinformatie Andere systemen (o.a. 

factuurverwerking) 

Onderwijsbur

eau Twente 

  
 InvoiceIN 

OOG 

Onderwijs 

Ondersteunin

g BV 
    

Pro-

management 

onderwijs-

support 
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Systemen8 

VGS 

 

 

  

Vizyr 

   
 

 

4.2 Algemene informatie (2): softwarepakketten en hun leveranciers 

Binnen het primair onderwijs wordt een aantal softwarepakketten gebruikt voor de financiële 

administratie en de personeels-/salarisadministratie. Daarnaast is vaak additionele software in 

gebruik ten behoeve van managementinformatie en ten behoeve van de financiële administratie. 

Met name voor schoolbesturen die zich willen oriënteren op insourcing geven wij hieronder een 

overzicht van de meest voorkomende pakketten (wij geven u de naam van het pakket en de naam 

van de softwareleverancier)9: 

 

     

 

Daarnaast bieden enkele administratiekantoren eigen mogelijkheden tot digitale factuurscanning of 

tot geautomatiseerde managementinformatie. 

                                                           
9 Dit is software voor zover ons bekend in gebruik bij onderwijsdienstverleners en schoolbesturen in het primair 
onderwijs, peilmoment december 2015. Deze opgave is daarmee niet uitputtend. 
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Voor meer informatie over de softwarepakketten en hun modules kunt u contact opnemen met de 

leverancier. 

Een enkel pakket (Tobias, OBTopics) is specifiek voor een administratiekantoor ontwikkeld, maar de 

leverancier Infotopics levert ook aan anderen (marktpartijen, schoolbesturen) dashboards. Alle 

andere software is in de markt verkrijgbaar.  

5 Afwegingen 

5.1 Inleiding 

 

Alvorens de verschillende afwegingen waarvoor u als schoolbestuur staat te schetsen, willen wij uw 

aandacht voor een tweetal documenten vragen. 

Welke keuze ook gemaakt wordt, binnen het schoolbestuur zal altijd kennis van financieel 

management in ieder geval op een bepaald niveau moeten liggen. Hieronder specificeren wij dit ook. 

In dit kader verwijzen wij u graag naar het rapport inzake deskundigheidsprofielen financieel 

management in het PO, in opdracht van de PO-Raad opgesteld: 

https://www.poraad.nl/files/themas/financien/deskundigheidsprofielen_financieel_management_vo

or_het_primair_ernst_young.pdf 

In 2011 is door EY (toen nog Ernst & Young) in opdracht van het bestuur van BRAVO 

(Branchevereniging Administratie voor Onderwijsdienstverlening) een kostprijsmodel ontwikkeld 

voor het insourcen van de financiële en personeels- en salarisadministratie. Het rapport d.d. 24 

maart 2011 kunt u hier downloaden: http://www.bravonderwijs.nl/site/rapport.pdf.  

In dit rapport is o.m. een viertal kwalitatieve overwegingen opgenomen die ook hier aandacht 

vragen: 

1 Het bestuurlijk ambitieniveau. 

2 Het ontwikkelingsstadium van de bestuurlijke bedrijfsvoering. 

3 Het kennisniveau inzake de vraagarticulatie. 

4 De bestuurlijke cultuur. 

Kortheidshalve verwijzen wij u naar het rapport van EY. 

 

5.2 Afweging 1: de administratie uitbesteden 

Veel schoolbesturen kiezen ervoor hun FA en PSA onder te brengen bij een op 

onderwijsadministratie gespecialiseerd extern administratiekantoor.  

De overwegingen daartoe zijn divers, we noemen een aantal veel gehoorde overwegingen in 

willekeurige volgorde: 

1. Door de uitbesteding is de continuïteit in de administratie gewaarborgd. 

2. De specifieke expertise die nodig is, bijvoorbeeld ten aanzien van salarisadministratie of ten 

aanzien van het opstellen van jaarrekeningen, behoeft niet in eigen huis genomen en 

onderhouden te worden 

https://www.poraad.nl/files/themas/financien/deskundigheidsprofielen_financieel_management_voor_het_primair_ernst_young.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/financien/deskundigheidsprofielen_financieel_management_voor_het_primair_ernst_young.pdf
http://www.bravonderwijs.nl/site/rapport.pdf
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3. Veranderende wet- en regelgeving hoeft niet zelf bijgehouden en in de administratie 

verwerkt te worden 

4. De zorg voor randvoorwaarden zoals aanschaf van software en hardware, databeveiliging en 

huisvesting ligt niet bij het schoolbestuur 

5. De core-business van een onderwijsinstelling is onderwijs, niet het voeren van administratie. 

6. Door goed aan te besteden wordt de volledige administratie conform wet- en regelgeving 

tegen een marktconforme prijs uitgevoerd. 

7. Het risico voor het voeren van de administratie wordt verlegd van bestuur naar 

dienstverlener. 

8. Vaak is het mogelijk om specifieke/specialistische advisering gelijktijdig in te huren. Het 

kantoor kent dan de onderwijsorganisatie die advies vraagt en kan gerichter adviseren.  

9. Administratiekantoren zijn over het algemeen goedkoper dan zelf doen(o.m. door de 

noodzaak continuïteit van kennis en kunde te waarborgen). 

Uiteraard zijn meer afwegingen denkbaar.  

De volgende punten verdienen aandacht als u overweegt de administratie uit te besteden dan wel 

uitbesteed te houden : 

1. Het administratiekantoor wil u zo goed mogelijk van dienst zijn, maar wel voor een 

marktconforme prijs (dat zult u immers ook vragen). Dit betekent dat de administratie en de 

informatieverstrekking daaruit veelal gestandaardiseerd plaatsvindt.  Maatwerk is mogelijk, 

maar zal in de meeste gevallen additioneel in rekening worden gebracht. 

2. De managementinformatie wordt in verreweg de meeste gevallen aangeboden via 

dashboards (zie ook het overzicht van externe administratiekantoren en de door hen 

gebruikte softwarepakketten). Dit betekent dat u standaard-inzage kunt krijgen op ieder 

door u gewenst moment. U dient er rekening mee te houden dat mutaties systeemtechnisch 

soms ’s nachts verwerkt worden, zodat deze de volgende dag zichtbaar zijn in de dashboards. 

3. In toenemende mate bieden de systemen de mogelijkheid aan u als bestuurder of aan uw 

managers/directeuren en uw medewerkers rechtstreeks mutaties door te geven. Denk aan 

de factuurverwerkingssystemen en de selfservice mogelijkheden van HR-software. 

4. Ook bij uitbestede administratie blijft u eigenaar van uw data. 

5. Ook bij uitbestede administratie blijft u richting de overheid verantwoordelijk voor de juiste, 

correcte en tijdige verwerking van gegevens, aanlevering van gegevens en aangiftes, b.v. bij 

de fiscus. Dus controle of alles goed is gegaan blijft tot op zekere hoogte noodzakelijk. 

6. De dienstverlening is tweerichting verkeer: ook u als klant zult moeten investeren in een 

goede dienstverlening, dit betekent onder meer dat u uw wensen goed moeten kunnen 

articuleren en een degelijke gesprekspartner bent voor het AK. Bijvoorbeeld regelmatig uw 

informatievraag wijzigen, of regelmatig andere eisen aan gegevensleveringen stellen zet een 

goede dienstverlening onder druk. 

7. Het voorgaande punt betekent dat er binnen het schoolbestuur enige expertise moet zijn op 

het gebied van administratie in verband met vraagarticulatie en het managen van de relatie. 

8. Het administratiekantoor is afhankelijk van uw gegevensaanlevering. Te late of onjuiste 

levering heeft consequenties voor de tijdige of juiste verwerking en de 

managementinformatie daarover. 

9. Hoezeer alles ook geautomatiseerd is, dienstverlening is en blijft mensenwerk. Over en weer 

werken met vaste contactpersonen is belangrijk. Men leert elkaar kennen en raakt op elkaar 

ingespeeld. Hiermee kan ook voorkomen worden dat er op een aantal plaatsen dubbel werk 

plaatsvindt. 
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10. Medewerkers en expertise van het administratiekantoor moeten met andere klanten 

gedeeld worden.  

11. Tenzij uw instelling klein is, zult u in bijna alle gevallen verplicht zijn voor de uitbesteding een 

Europese aanbesteding te doen. Het verdient daarbij aanbeveling u in ieder geval op de 

juridische aspecten daarvan  door een deskundige te laten ondersteunen, om claims later te 

voorkomen.  

12. U kunt ervoor kiezen ieder jaar uw administratie aan te besteden, dan zult u (afhankelijk van 

de omvang van uw instelling en daarmee de vermoedelijk met de dienstverlening gemoeide 

prijs) niet Europees hoeven aan te besteden. 

13. Het verdient aanbeveling om een contract van ten minste twee jaar aan te gaan met de optie 

(binnen de mogelijkheden van de regelgeving) van verlenging. Ten eerste omdat u 

vermoedelijk niet ieder jaar wilt aanbesteden (zie punt 10), ten tweede omdat u dan meer 

rendement krijgt in termen van goede dienstverlening van uw investering in de relatie met 

uw kantoor. 

Verder nog belangrijk: 

- Vraag bij de accountant van het administratiekantoor naar de managementletter naar 

aanleiding van de accountantscontrole. Andere indicatoren zijn o.a.;  TPM en kwaliteitslabels 

zoals ISO en of ESEA  . Zo krijgt u inzicht in de kwaliteit van de AO/IC van het 

administratiekantoor 

- Houd periodiek overleg over de kwaliteit van de dienstverlening en over eventuele 

additionele vragen en leg de afspraken in een register vast, dat gehecht wordt aan het 

contract. Zo managet u over en weer de verwachtingen 

- Zorg dat het contract voldoende duidelijk is, zodat ook duidelijk is wanneer een dienst tot 

een meerprijs leidt (en tot welke meerprijs). 

- Bij het overgaan tot een Europese Aanbesteding verdient het aanbeveling deze EA goed in te 

richten. 

 

5.3 Afweging 2: de administratie insourcen 

Ook hiervoor wordt een aantal afwegingen vaak genoemd: 

1. Binnen de kaders die de overheid aanreikt; zoals de inrichting van de Jaarrekening, XBRL, de 

wet en regelgeving en cao is er volledige zeggenschap over de wijze waarop de administratie 

wordt ingericht, gevoerd en de tijdstippen waarop welke managementinformatie wordt 

verstrekt. 

2. Meer maatwerk in rapportages is makkelijker en sneller mogelijk. 

3. De naar eigen inzicht meest op de organisatie aansluitende software kan gecontracteerd 

worden.  

4. Additionele vragen, zoals kostenberekeningen en tussentijdse hard closes met levering van 

kengetallen, kunnen snel en zonder extra kosten beantwoord worden. 

5. De instelling is niet afhankelijk welke modules een administratiekantoor van een 

softwarepakket heeft ingekocht en kan zelf kiezen voor de mate waarin werkprocessen 

geautomatiseerd worden. 

6. De kwaliteit van de administratieve medewerkers is in eigen hand: het bestuur neemt ze 

immers zelf aan. 

7. De volledige administratieve keten (AO) is in één hand. 
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De volgende punten verdienen aandacht als u overweegt de administratie te insourcen dan wel in 

eigen beheer te houden: 

1. Administratieve activiteiten vragen twaalf maanden per jaar aandacht, ook tijdens de 

schoolvakanties. 

2. Om uw (maatwerk)wensen te kunnen honoreren, zult u tijd en kennis moeten investeren in 

de inrichting van uw administratie. Er kan immers niet uitkomen wat u er niet (vindbaar) 

instopt. Veel softwarepakketten gaan van standaard-inrichtingen uit. Aanpassingen kunnen 

tot kostenverhoging leiden. Dit geldt ook voor later toe te voegen modules. 

3. Als het voorgaande goed geregeld is, bent u maximaal flexibel binnen de wettelijke kaders 

zoals de inrichting van de Jaarrekening, XBRL, de wet en regelgeving en cao . U kunt te allen 

tijde maatwerkinformatie verkrijgen en maatwerkbewerkingen realiseren.  

4. Met name de salarisadministratie is een kritisch proces; maandelijks dienen de salarissen 

tijdig en correct uitbetaald te worden. Maar ook andere administratie kan niet lang zonder 

deskundig personeel. Investeren in kwalitatief goed personeel is noodzakelijk.  

5. Er zal bij het management voldoende deskundigheid moeten zijn om de prestaties van de 

administratieve eenheid te kunnen beoordelen. 

6. De continuïteit van de inzet van deskundig personeel moet zijn geborgd. Als u kiest voor 

algemeen gebruikelijke softwarepakketten, is echter het tijdelijk inhuren van extern 

personeel (goed) mogelijk. Zeker als uw eigen AO/IC actueel is. 

7. Het bestuur gaat langdurige verplichtingen met het personeel aan. 

8. In veel gevallen blijkt insourcen duurder te zijn dan outsourcen, daarnaast moet rekening 

gehouden worden met implementatiekosten als wordt overgegaan van outsourcen op 

insourcen. Bij voldoende schaalomvang hoeft insourcen overigens niet duurder te zijn. 

9. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van aangiftes en het verzorgen van 

gegevensleveringen en dient daarvoor afspraken te maken. 

10. Aandacht dient ook voor het ICT-beheer (m.n. hardware, beveiliging en databescherming) te 

bestaan. 

11. U kunt volledig en te allen tijde over uw eigen data en licenties beschikken. 

12. U kunt uw eigen AO/IC van begin tot einde zelf ontwerpen, beheren en op de juiste 

uitvoering daarvan toezien.  

13. Voor het voorkomen van fouten en mogelijke fraude is het hebben, onderhouden en 

uitvoeren van een adequate AO/IC ook noodzakelijk. 

14. U bent belast met het doen uitvoeren van de accountantscontrole en de begeleiding daarvan 

alsmede van de mogelijke controle van de belastingdienst . 

15. In veel gevallen is de aanschaf van software onderwerp van Europese aanbesteding. Het 

verdient daarbij aanbeveling u in ieder geval op de juridische aspecten daarvan door een 

deskundige te laten ondersteunen, om claims later te voorkomen.  

Verder nog belangrijk: 

- U bent administratiekantoor geworden, dus de verantwoordelijkheid dat de administratie 

volledig, correct en actueel moet zijn ligt bij u 

- Heb aandacht voor een sluitende AO/IC en leg in een logboek belangrijke werkzaamheden 

vast, zodat bij onverhoopte uitval van personeel duidelijk is welke werkzaamheden nog 

moeten worden uitgevoerd 

- Zorg voor een goed verwachtingenmanagement; ook bij een administratie in eigen beheer 

zijn er beperkingen aan wat er wanneer geleverd kan worden 
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- Scheid zo mogelijk de administratieve functie van de controlfunctie. 

 

5.4 Afweging 3: de administratie gedeeltelijk in eigen beheer, 

gedeeltelijk uitbesteed 

Deze vorm kent verschillende varianten. We noemen er vier: 

Variant 1 

Bijvoorbeeld de FA wordt geheel in eigen beheer genomen. De PSA wordt aan een 

onderwijsadministratiekantoor uitbesteed. 

Variant 2 

De administratie wordt geheel in eigen beheer genomen. Specifiek daarop gespecialiseerde 

dienstverleners verlenen ondersteuning als dat nodig is, b.v. bij ziekte van personeel of structureel bij 

bepaalde producten zoals begroting, kwartaalrapportages en jaarrekening. Veel van deze 

dienstverleners leveren desgevraagd overigens ook full-service-dienstverlening, zie ook par. 4.1. 

Variant 3 

De administratie wordt (al dan niet geheel) in eigen beheer genomen, met een 

onderwijsadministratiekantoor worden afspraken gemaakt voor een backup-service ingeval van 

calamiteiten zoals ziekte. 

Variant 4 

Qua financiële administratie wordt de dagelijkse boekhouding zelf gevoerd, in het systeem van het 

onderwijsadministratiekantoor. Het administratiekantoor verzorgt de jaarrekening. 

De salarisverwerking, aangiften en gegevenslevering wordt verzorgd door het AK. De 

personeelsadministratie wordt verzorgd door de eigen organisatie. 

 

Afwegingen om voor een van deze varianten te kiezen zijn in het algemeen één of meer van de 

afwegingen die ook voor Afweging 1 of Afweging 2 gelden (afhankelijk van de variant). Dit geldt ook 

voor de aandachtspunten, zij het dat bij deze varianten wel een aantal extra aandachtspunten geldt: 

1. Denk aan een goede aansluiting tussen PSA enerzijds en FA anderzijds bij gedeeltelijk 

insourcen. 

2. Als gebruik gemaakt wordt van variant 3 en 4: zorg voor een continue goede communicatie 

tussen u en het administratiekantoor en houd het administratiekantoor van veranderingen in 

de administratieve organisatie en/of autorisatie op de hoogte. 

Waarborg een goede aansluiting van de eigen AOI/IC op de AO/IC van de dienstverlener/het 

administratiekantoor. Dit voorkomt dat er of gaten vallen (over en weer wordt gedacht dat 

de andere partij dat wel doet of controleert) of dat dingen dubbel gebeuren. 

5.5 Aanbesteden  

 

Afhankelijk van de vraag welke aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden, zal het programma 

van eisen zwaarder of minder zwaar moeten worden aangezet. 

Als uitgegaan wordt van een contractperiode van twee jaar of meer (Dit is een keuze, maar een 

contractperiode van 1 jaar is gelet op de impact van in- of outsourcen erg kort), zal berekend moeten 
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worden of daarmee de grens van € 207.000 wordt overschreden. Zo ja, dan zal Europees moeten 

worden aanbesteed. Zo nee, dan zal op basis van het eigen aanbestedings-/inkoopbeleid bepaald 

moeten worden welke procedure u gaat volgen, waarbij in dit eigen beleid rekening gehouden moet 

worden met hetgeen over de keuze bepaald is in de Gids Proportionaliteit .  

Samenwerking in aanbestedingen (dus van verschillende besturen die gezamenlijk willen 

aanbesteden) is altijd mogelijk, alleen geldt dan wel dat men eerder aan het drempelbedrag van 

Europese aanbesteding zal toekomen. Het is mogelijk gezamenlijk aan te besteden, zodat er aan één 

administratiekantoor kan worden gegund of één specifiek softwarepakket gekozen kan worden.  

 

Bij Europese aanbesteding adviseren wij in ieder geval juridische ondersteuning specifiek op het 

gebied van Europees aanbesteden in te huren; dit voorkomt problemen of zelfs juridische procedures 

achteraf. 

 

In een Europese aanbesteding zal er een bestek moeten worden opgesteld met de volgende 

inhoudelijke elementen: 

-  Selectie selectiecriteria, te onderscheiden in uitsluitingsgronden (b.v. de 

   aanbieder moet kunnen aantonen dat er geen vonnis voor deelneming aan een cri- 

   minele organisatie, omkoping, fraude en/of witwassen van geld is uitgesproken), 

   bevoegdheid de beroepsactiviteit uit te oefenen (b.v. dat de aanbieder is  

   ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), financiële en economische draagkracht 

   (b.v. dat de aanbieder voldoende verzekerd is en/of voldoende financieel  

   draagkrachtig is) en technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid (b.v.  

   ervaring is soortgelijke opdrachten, opleidingsniveau medewerkers). 

   Selectiecriteria zijn zogeheten knock-out-criteria: als aan één daarvan niet aantoon- 

   baar wordt voldaan, dan wordt de aanbieding terzijde gelegd en niet inhoudelijk 

   beoordeeld. 

- Minimumeisen: dit is het programma van eisen, aangevuld met bijvoorbeeld de 

   tekst van een service-level-agreement en/of een contract waarmee een aanbieder  

   akkoord moet gaan. 

-  Offertevragen: dit zijn open vragen rond gunningscriteria, waarmee de aanbieder  

   zelf kan onderscheiden bijvoorbeeld op het punt van kwaliteit, continuïteit, commu- 

   nicatie, flexibiliteit en prijs. 

- De wijze waarop de offerte inhoudelijk wordt beoordeeld (gunningscriteria met 

   wegingsfactor. 

 

5.6 Voorkeur-keuzeboom 

 

Door op deze link te klikken download u een Excel-bestand, waarin u, door het beantwoorden van 

een aantal stellingen, uw voorkeur voor het organiseren van uw administratie kunt ontdekken. Let 

op: om de tool te laten werken dient u uw macro’s in te schakelen.  

 

 

  

http://infinitebv.nl/media/document/Vragenlijst%20afwegingskader.xlsm
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6 CHECKLIST TE STELLEN VRAGEN AFWEGING 1 
 

In deze checklist wordt u een set vragen voorgesteld ten behoeve van het gesprek met uw (beoogd) 

administratiekantoor indien u op basis van dit afwegingskader kiest voor uitbesteden. Wij zijn er 

daarbij vanuit gegaan dat u de aanbesteding volgens de wet- en regelgeving uitvoert. De vragen 

zijn in twee onderdelen verdeeld: vragen voorafgaande aan aanbesteding c.q. bij 

heronderhandeling (continuering bestaande contract), deze kunnen leidend zijn voor een op te 

stellen programma van eisen. Vragen bij voorlopige gunning, deze gaan in op de implementatie als 

overgegaan wordt op een nieuwe dienstverlener. 

Een aantal vragen is overbodig als het concept-contract c.q. de offerte c.q. de inschrijving van het 

kantoor daar al duidelijkheid over verschaft. Is dat niet zo, dan verdient het aanbeveling de vraag 

te stellen.  

De vragen zijn vragen die u eerst zichzelf stelt. Afhankelijk van het antwoord leidt dat vervolgens 

tot vragen, of wensen, of eisen, die u voorlegt aan uw gesprekspartner. De vragen zijn dus bedoeld 

om u te helpen uw eigen wensen goed te formuleren, zodat u het goede gesprek kunt voeren.  

De vragen zijn niet uitputtend. 

VRAGEN VOORAFGAAND AAN AANBESTEDING c.q. HERONDERHANDELING 

1. heb ik tijdig mijn lopende contract(en) bij het huidige AK (indien van toepassing) en 

softwareleverancier(s) opgezegd? 

2. Welke administratieve handelingen (zie checklist, bijlage)op resp. FA, PA en SA moet het AK 

gaan uitvoeren? 

3. Sluiten deze handelingen aan op mijn eigen administratieve organisatie of moet ik daar iets 

voor regelen? Wat vraag ik op dat punt aan service aan het AK? Welke eisen stel ik daartoe 

aan mijn eigen organisatie? 

4. Voor welke administratieve handelingen wil ik een contractprijs hebben en voor welke 

administratieve handelingen wil ik in voorkomende gevallen een beroep op het AK doen en 

vraag ik een variabel bedrag? 

5. Welk soort vragen op resp. FA, PA en SA wil ik binnen het contract zonder meerprijs kunnen 

stellen en beantwoord krijgen? 

6. Welke eisen stel ik aan het AK als het gaat om verwerkingstijd bij ingediende mutaties SA en 

PA en ingezonden facturen FA? Welke eisen stel ik daartoe aan mijn eigen organisatie? 

7. Welke eisen stel ik aan het AK als het gaat om responstijd op vragen FA, PA en SA? Welke 

eisen stel ik daartoe aan mijn eigen organisatie? 

8. Welke eisen stel ik aan de levering van financiële uitputtingsoverzichten in termen van tijd 

(bijvoorbeeld binnen 10 werkdagen na afloop van de rapportageperiode) en in termen van 

inhoud (bijvoorbeeld met verwerking van permanence en transitoriale posten en met een 

forecast einde jaar) en welke eisen stel ik daartoe aan mijn eigen organisatie? 

9. Welke managementinformatie wordt op welke wijze (digitaal, webbased, op papier) en met 

welke frequentie aan mij als klant beschikbaar gesteld?  

10. Als deze informatie webbased is, is deze dan 24/7 beschikbaar? Met welke verwerkingstijd 

van mutaties/facturen e.d. moet ik rekening houden? 

11. Welke eisen stel ik aan het tijdstip van levering van dan wel aan bijdrage aan de 

(meerjaren)begroting? Welke eisen stel ik daartoe aan mijn eigen organisatie? 

12. Wat verwacht ik inhoudelijk van het AK op het gebied van de (meerjaren)begroting? 

(bijvoorbeeld enkel loonkostenberekeningen en/of concept-extrapolatieberekeningen op de 

materiële instandhouding en/of drie soorten scenarioberekeningen (of flexibel scenario 
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model) op grond van diverse leerlingprognoses, of juist volledige financiële begrotingen). 

Wat kan /moet mijn eigen organisatie aanleveren? 

13. Welke eisen stel ik aan het tijdstip van levering van de jaarrekening en welke eisen stel ik 

daartoe aan mijn eigen organisatie? 

14. Wat verwacht ik inhoudelijk van het AK op het gebied van de jaarrekening? Wil ik een 

concept jaarrekening ontvangen of alleen ondersteuning? 

15. Welke software in welke versie en met welke modules stelt het AK mij als klant beschikbaar 

op het gebied van FA, PA en SA en welke eisen stelt dat aan kennis en/of vaardigheden 

binnen mijn organisatie? Hoe zijn de contractuele c.q. eigendomsverhoudingen geregeld met 

betrekking tot de software waarmee het AK werkt (sluit het schoolbestuur persoonlijk een 

contract of heeft het AK een (mantel)contract? 

16. In hoeverre wil ik mijn organisatie digitaliseren? (Digitale factuurverwerking, digitaal 

personeelsarchief) 

17. Is de output uit deze systemen in te lezen in standaard Office-applicaties? (met name Excel, 

Word, Access?) 

18. Is de software plaatsonafhankelijk te benaderen (anywhere, anyplace, anytime)? 

19. Is de software door elk systeem te benaderen, zoals smartphones, tablets, laptops, pc’s? (any 

device) 

20. Op welke manier is de veiligheid rond datagebruik gegarandeerd? Op welke wijze wordt 

invulling gegeven aan de gewijzigde privacywetgeving die vanaf 1 januari 2016 van 

toepassing is? Denk hierbij aan de meldplicht bij datalekken, het privacybeleid, beveiliging 

van email en gegevensoverdracht, het wissen van gegevensdragers, wachtwoordbeleid en 

toegangsbeveiliging. 

21. Bij opzeggen van het contract, hoe blijven mijn data nog  beschikbaar? 

22. Welke ondersteunende software stel het AK mij als klant beschikbaar en welke eisen stelt dat 

aan kennis en/of vaardigheden binnen mijn organisatie? Gevolgvraag: welke kosten in tijd en 

geld brengt opleiding in het betreffende softwarepakket met zich mee? Hoe zijn de 

contractuele c.q. eigendomsverhoudingen geregeld met betrekking tot de software waarmee 

het AK werkt (sluit het schoolbestuur persoonlijk een contract of heeft het AK een 

(mantel)contract? 

23. Wat verwacht ik van mijn AK als het gaat om mij pro-actief informeren over nieuwe of 

gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van FA, PA of SA? 

24. Geeft het AK een informatiebulletin uit (papier of digitaal) en in welke frequentie? 

25. Geeft het AK informatiebijeenkomsten en zo ja, waarover, met welke frequentie en wordt 

hiervoor een bedrag gerekend? 

26. Op welke onderdelen wil ik een SLA met het AK afsluiten en welke eisen stel ik tegen welke 

sanctie? Welke eisen stel ik daartoe aan mijn eigen organisatie? 

27. Welke financiële bovengrens stel ik eventueel voor uitbesteding c.q. neem ik een bovengrens 

mee in het programma van eisen? 

28. Is dit inclusief de kosten voor implementatie c.q. stel ik als eis dat dit bedrag inclusief de 

implementatie is, zodanig dat per contractdatum de administratie(s) bij het AK operationeel 

is/zijn? 

29. Bestaat de mogelijkheid dat ik op termijn meer in eigen beheer kan gaan uitvoeren? Heeft 

het AK die mogelijkheid c.q. is men bereid hieraan mee te werken? 

30. Kent het AK (een) mantelovereenkomst(en) met één of meer accountantskantoren t.b.v. de 

controle op de jaarrekening? Zo ja, wat zijn hiervan de condities en tarieven, wat zijn de 

consequenties voor het schoolbestuur als men geen gebruik wil maken van een dergelijke 

mantelovereenkomst, maar zelf de accountant wil kiezen? 
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VRAGEN BIJ VOORLOPIGE GUNNING  

31. Heeft het AK een planning of plan van aanpak implementatie en zo ja, hoe ziet dat eruit? 

32. Is daarin duidelijk aangegeven welk tijdpad er is, wie waarvoor verantwoordelijk is en of de 

administraties operationeel zijn per contractdatum? 

33. Is duidelijk welke gegevens het AK van mij nodig heeft om de implementatie te starten? 

34. Wordt in ieder geval rekening gehouden met overdracht van gegevens van mijn oude AK/ 

softwareleverancier(s) (indien van toepassing)? 

35. Heb ik mijn autorisaties/procuratieregeling zodanig op orde, dat daarmee met de inrichting 

van de administratie door het AK rekening gehouden kan worden? 

36. Wie zijn mijn toekomstige contactpersonen en zijn deze ook contactpersonen in het kader 

van de implementatie? 

37. Wie binnen mijn organisatie stel ik verantwoordelijk voor de contacten met het AK in het 

kader van de implementatie? 

38. Op het moment dat aan één van de gestelde eisen niet wordt voldaan, wat zijn mijn escapes? 

(Nietig verklaring, ontbinding?) Hoe snel kan ik bij mijn data?  



19 
 

7 CHECKLIST TE STELLEN VRAGEN AFWEGING 2 
 

In deze checklist wordt u een set vragen voorgesteld ten behoeve van het gesprek met uw (beoogd) 

softwareleverancier indien u op basis van dit afwegingskader kiest voor insourcen. Wij zijn er ook 

hierbij vanuit gegaan dat u de aanbesteding van de software volgens de wet- en regelgeving 

uitvoert. De vragen zijn opnieuw in twee onderdelen verdeeld: vragen voorafgaande aan 

aanbesteding, deze kunnen leidend zijn voor een op te stellen programma van eisen. Vragen bij 

voorlopige gunning, deze gaan in op de implementatie van de nieuwe software. Van de nieuwe 

leverancier mag verwacht worden dat deze de implementatie van de systemen en de vulling 

daarvan met data begeleidt c.q. verzorgt. Dit geldt niet (zonder meer) voor de inrichting van uw 

eigen (administratieve) organisatie en de bezetting van de functies; dit zult u zelf moeten regelen 

c.q. daarvoor apart expertise inhuren. In de checklist is met dit onderdeel (uw eigen organisatie/ 

bestaffing) geen rekening gehouden.  

Een aantal vragen is overbodig als het concept-contract c.q. de offerte c.q. de inschrijving van de 

leverancier daar al duidelijkheid over verschaft. Is dat niet zo, dan verdient het aanbeveling de 

vraag te stellen.  

De vragen zijn vragen die u eerst zichzelf stelt. Afhankelijk van het antwoord leidt dat vervolgens 

tot vragen, of wensen, of eisen, die u voorlegt aan uw gesprekspartner. 

De vragen zijn niet uitputtend. 

VRAGEN VOORAFGAAND AAN AANBESTEDING 

1. Heb ik tijdig mijn lopende contract(en) bij het huidige AK (indien van toepassing) en 

softwareleverancier(s) opgezegd? 

2. Welke afspraken moet ik met het huidige AK/de huidige softwareleverancier(s) maken om de 

administratie goed af te ronden (denk aan levering jaarverslag en overdracht databestanden 

en personeelsdossiers)? 

3. Welke afspraken moet ik met het huidige AK/de huidige softwareleverancier(s) maken 

teneinde nog een nader te bepalen periode in mijn historie in hun bestanden/systemen te 

kunnen kijken? 

4. Welke functionaliteiten moet de nieuwe software (FA, PA, SA of HRM?) bieden? (denk aan 

b.v. digitale factuurverwerking, centrale inkoop en kasafhandeling bij FA en digitaal 

personeelsdossier, digitale mutatieverwerking en aansluitmogelijkheden met systemen van 

arbodienst, FM: maar ook de mogelijkheden voor het opstellen van een 

(simulatie(meerjaren)) begroting en jaarverslag). 

5. Welke formats moet het softwaresysteem kunnen inlezen? (Bijvoorbeeld .csv, .xls, .dat, .xml, 

XBRL)?  

6. Welke historie (b.v. diensttijd) wil ik vanuit de huidige bestanden kunnen (laten) importeren 

naar het nieuwe FA/ PSA-systeem? 

7. Welke signaalfuncties (b.v. in het kader van de WVP) dient de software te hebben? 

8. Welke autorisatieniveaus ken ik op dit moment binnen mijn organisatie en welke zijn 

daarvan te realiseren binnen het softwaresysteem? En welke autorisatieniveau ’s wil ik in de 

nieuwe situatie (b.v. in het kader van managementselfservice)? 

9. Tot welk niveau wil ik medewerkersselfservice invoeren (PA) (medewerkers kunnen zelf 

informatie inzien, stroken opvragen en gegevens muteren)? 

10. In het verlengde hiervan: Is het mogelijk meerdere autorisatieniveaus op te trekken? welke 

muteerrechten en welke inkijkrechten wil ik aan wie geven?  
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11. Hoe gebruiksvriendelijk moet het systeem zijn (maximaal aantal keren doorklikken om 

informatie te krijgen, gebruiksvriendelijk beheer van gebruikersnamen en wachtwoorden) 

Gevolgvraag: welke kosten in tijd en geld brengt opleiding in het betreffende softwarepakket 

met zich mee? 

12. Met welke andere systemen (bijvoorbeeld leerlingadministratiesystemen) moet kunnen 

worden gekoppeld? 

13. Welke informatie tot welk niveau (bestuur, school, afdeling, team) wil ik uit het systeem 

kunnen genereren? 

14. Wat betekent dit voor de inrichting van mijn FA (kostensoorten, kostenplaatsen, 

kostendragers) en aan de inrichting van mijn PSA (in aansluiting hierop)? 

15. Hoe wil ik de koppeling tussen FA en PSA geregeld hebben? 

16. Welke eisen stel ik aan een dashboard? 

17. Welke eisen stel ik aan applicatiebeheer en leg ik dat bij de leverancier neer? 

18. In hoeverre (en met welk tijdsverloop) wil ik dat  aanpassingen in wet- en regelgeving en CAO 

door de leverancier verwerkt worden in de software? 

19. Welke eisen stel ik aan de software als het gaat om verwerkingstijd bij ingediende mutaties 

SA en PA en ingezonden facturen FA? 

20. Welke eisen stelt het voorgaande aan aard en niveau van functies en aan kennis en/of 

vaardigheden binnen mijn organisatie? 

21. In hoeverre kan de softwareleverancier een backup-leveren als onverhoopt mensen uit mijn 

organisatie uitvallen? 

22. Als de softwareleverancier dat niet kan: is er in de markt voldoende kennis over/ervaring met 

de software om snel extern ondersteuning in te kunnen huren? 

23. Welke SLA wil ik afsluiten met de softwareleverancier (w.o. responstijd bij storingen)? 

24. Hoeveel vragen kan ik bij de helpdesk van de leverancier stellen binnen contractprijs? Hoe 

wordt dit gemonitord? 

25. Welke financiële bovengrens stel ik eventueel voor aanschaf en onderhoud van de software 

c.q. neem ik een bovengrens mee in het programma van eisen? 

26. Is dit inclusief de kosten voor implementatie c.q. stel ik als eis dat dit bedrag inclusief de 

implementatie is zodanig, dat per contractdatum de bestanden in de software geladen zijn 

en de administratie systeemtechnisch operationeel kan zijn? 

27. Is de output uit deze systemen in te lezen in standaard Office-applicaties? (mn Excel, Word, 

Access?) 

28. Is de software plaatsonafhankelijk te benaderen (anywhere, anyplace, anytime)? 

29. Is de software door elk systeem te benaderen, zoals smartphones, tablets, laptops, pc’s? (any 

device) 

30. Op welke manier is de veiligheid rond datagebruik gegarandeerd? Op welke wijze wordt 

invulling gegeven aan de gewijzigde privacywetgeving die vanaf 1 januari 2016 van 

toepassing is? Denk hierbij aan de meldplicht bij datalekken, het privacybeleid, beveiliging 

van email en gegevensoverdracht, het wissen van gegevensdragers, wachtwoordbeleid en 

toegangsbeveiliging. 

31. Bij opzeggen van het contract, hoe blijven mijn data nog  beschikbaar? 

 

VRAGEN BIJ VOORLOPIGE GUNNING  

32. Heeft de softwareleverancier een planning of plan van aanpak implementatie en zo ja, hoe 

ziet dat eruit? 
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33. Is daarin duidelijk aangegeven welk tijdpad er is, wie waarvoor verantwoordelijk is en of de 

administraties systeemtechnisch operationeel zijn per contractdatum? 

34. Bij PSA: is daarin duidelijk aangegeven dat de softwareleverancier zorgt voor de import van 

bestanden/gegevens, waarbij ik richting mijn huidige AK/softwareleverancier regel dat de 

nieuwe leverancier daartoe gemachtigd is? FM: waarom alleen bij PSA. Er moeten ook FA 

bestanden ingelezen worden 

35. Is duidelijk welke gegevens de leverancier van mij nodig heeft om de implementatie te 

starten? 

36. Heb ik mijn autorisaties/procuratieregeling zodanig op orde, dat daarmee met de inrichting 

van de systemen rekening gehouden kan worden? Of moet er zelfs een AO op hoofdlijnen 

zijn? 

37. Wie zijn mijn toekomstige contactpersonen en zijn deze ook contactpersonen in het kader 

van de implementatie? 

38. Wie binnen mijn organisatie stel ik verantwoordelijk voor de contacten met de leverancier(s) 

in het kader van de implementatie? 

39. Op het moment dat aan één van de gestelde eisen niet wordt voldaan, wat zijn mijn escapes? 

(Nietig verklaring, ontbinding?) Hoe snel kan ik bij mijn data? 

40. Is er een opleidingsplan en hoe ziet dat er uit? (zowel gebruikers, maar ook voor iemand die 

diepere kennis moet hebben van het systeem, bijvoorbeeld voor het maken van rapporten). 

41. Wanneer is er op de afdeling inzet van medewerkers vanuit de organisatie nodig (zeker 

indien het personeel nog aangenomen moet worden). 
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8 CHECKLIST TE STELLEN VRAGEN AFWEGING 3 
 

De vragen die geformuleerd zijn bij de afwegingen 1 en 2 zijn (afhankelijk van wat u wilt insourcen en 

wat u wilt uitbesteden) ook van toepassing bij afweging 3.  
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Bijlage: checklist werkzaamheden (Bron: BRAVO) 
 

Deze lijst is niet limitatief. 

PSA 

Werkzaamheden met betrekking tot aanstelling/ontslag 

► Opvragen persoonsgegevens en samenstellen personeelsdossier. 

► Verzorgen aanstellingsbescheiden (wekelijks aanleveren Aktes op basis van 

mutatieformulieren, gebruikelijk is maandelijks). 

(VOG MOET HIER OOK BIJ OPGENOMEN WORDEN FH) 

► Verwerking aanvullende verzekeringsgegevens bij Salarissoftware bedrijven, ABP, VF, 

Risicofonds, belastingdienst et cetera. 

► Melding in kader aanvullende verzekering: Salarissoftware bedrijven,ANW, FPU, WAO, IP-

aanvullingsplan. 

► Verzorgen akte van ontslag. 

► Melden van ontslag bij ABP via Salarissoftware bedrijven, 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. 
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► 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.   

Verzorgen verzekerdenadministratie 

► Uitvoeren WIA/WGA. 

Bruto-/nettoberekening van beloning en uitbetaling 

► Verwerken persoonlijke gegevens in de Salarissoftware  zoals RAET, Profit en HR2day, 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. 

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. 

Informatieverstrekking personeels- en salarisadministratie 
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► 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. 

  

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. 
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► 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. 

  

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. 

 

 

 

 

 


