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het onderwijs krijgt het krap door de bezuinigingen. 
hoog tijd dus om slimmer te gaan inkopen. Daarmee 
kunnen scholen tienduizenden euro’s tot soms wel 
tonnen per jaar vrijmaken, geld dat ze kunnen besteden 
aan beter onderwijs.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
van het ministerie van OCW verzorgde 
deze maand samen met VOS/ABB op 
verschillende plaatsen in het land vier 
drukbezochte informatiebijeenkomsten 
over slim inkopen. Sander Beek en Her-
man Bunt van het Project Voorlichting 
Inkoopprofessionalisering Onderwijs 
van DUO vertelden tijdens deze bijeen-
komsten dat scholen zeker 9 procent op 
hun inkoopkosten kunnen besparen. 
In sommige gevallen kan de besparing 
oplopen tot 30 procent of zelfs meer. Af-
hankelijk van de omvang van de school, 
gaat het concreet om enkele tienduizen-
den euro’s tot tonnen per jaar. Bepaald 
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geen kleine bedragen, zeker niet in de 
huidige magere tijden van overheids-
bezuinigingen, die het onderwijs al fors 
hebben geraakt of nog hard gaan raken. 
Denk aan de in 2009 afgekondigde be-
zuiniging van 90 miljoen euro op het 
budget voor bestuur en management in 
het primair onderwijs, de korting op de 
groeiregeling van 45 miljoen euro en de 
geplande korting van 300 miljoen euro 
op passend onderwijs.

Meubilair regelen op de golfbaan?
Dat scholen veel slimmer kunnen in-
kopen en daar veel geld mee kunnen 
besparen, blijkt in de praktijk, leggen 
Beek en Bunt uit. ‘Wat we zien, is dat de 
inkoop in het primair en voortgezet on-
derwijs meestal niet op bestuursniveau, 
maar nog steeds vaak op het niveau van 
de afzonderlijke scholen wordt geregeld. 
Dat brengt het risico met zich mee dat 
leveranciers bij scholen binnen dezelfde 
organisatie verschillende tarieven kun-
nen hanteren. Dat zien we ook wel bij 
mbo-instellingen. Het is politiek mis-
schien niet zo sensitief om dit te zeg-
gen, maar daar kennen we een geval 

dat er nieuw meubilair op de golfbaan 
werd geregeld. Dat mag natuurlijk niet. 
Scholen worden met publiek geld gefi -
nancierd en moeten daar rechtmatig en 
doelmatig mee omgaan. Er is ook nog 
een juridisch risico, want een leverancier 
die niet mee heeft kunnen doen om een 
opdracht te krijgen, gaat mogelijk pro-
testeren. Zeker als het om vechtmarkten 
gaat, zoals de distributie van schoolboe-
ken en schoonmaak.’

Beste kwaliteit tegen redelijke prijs
Het onderwijs beseft niet altijd de voor-
delen van aanbestedingsprocedures en 
zien er nogal eens tegenop, zeggen Beek 
en Bunt. ‘We horen vaak het argument 
dat de school tevreden is met de leveran-
cier om de hoek, maar als je gaat aanbe-
steden, ga je met de markt in gesprek. 
Dan kun je niet alleen ontdekken welke 
vragen je kunt stellen om de gewenste 
oplossing te krijgen, maar ook wat de 
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Praktijkvoorbeeld: Dunamare Onderwijsgroep
Het Project Voorlichting Inkoopprofessionalisering Onderwijs presenteert 
op internet twee succesvolle praktijkvoorbeelden.
Het ene voorbeeld gaat over de inkooppraktijk van de Stichting Dunamare 
Onderwijsgroep. Deze organisatie beheert 22 vo-scholen in de regio’s Haarlem, 
Haarlemmermeer en Kennemerland met in totaal 1750 medewerkers en 12.500 
leerlingen. Ook de maritieme vmbo’s in IJmuiden en Harlingen behoren tot 
deze stichting.
Dunamare heeft vorig jaar een nieuw contract met drie bedrijven gesloten, 
die sinds 1 november de schoolgebouwen schoonhouden. De stichting is er in 
fi nancieel opzicht en op het gebied van schoonmaakkwaliteit op vooruitge-
gaan. Manager inkoop Jeroen Zonneveld van Dunamare vertelt op de website 
van DUO dat na de afronding van de aanbesteding voor leermiddelen, eerst 
‘de wat minder gevoelige onderwerpen’ door de centrale afdeling inkoop zijn 
aangepakt, voordat er nieuwe contracten met schoonmaakbedrijven werden 
gesloten. ‘Op de scholen was men geneigd te kiezen voor de bekende leveran-
ciers, maar nu moeten we eerst heel goed nadenken voordat we daadwerkelijk 
beginnen aan een aanbesteding en die in de markt zetten. Het resultaat zie je 
terug in mooie oplossingen en besparingen.’
‘Ik noem het overigens geen centrale inkoop. Je moet het meer zien als instel-
lingsbrede inkoop, waarbij per onderdeel een projectteam van afgevaardigden 
uit Dunamare deelneemt. Er is regelmatig overleg met het college van bestuur 
en de directie, die bestaat uit alle schoolleiders binnen Dunamare. Daarnaast 
is het van belang dat de scholen worden bezocht om uitleg te geven en te mo-
nitoren hoe nieuwe overeenkomsten worden ervaren’, aldus Zonneveld.

Het andere praktijkvoorbeeld gaat over het Commanderij College in Ge-
mert, dat goede ervaringen heeft met Europees aanbesteden voor nieuw-
bouw, schoonmaak en schoolboeken. Lees meer, ook over de ervaringen van 
Dunamare, op www.duo.nl (Onderwerpen>Aanbesteden>rechterkolom: 
Best practices). <

Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs
Om scholen bij hun inkoopproces te ondersteunen, is eind januari op initi-
atief van elf grote schoolbesturen en in samenwerking met het ministerie 
van OCW en DUO het Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs (IVO) gelan-
ceerd. 
Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet on-
derwijs. Het platform levert een bijdrage aan de professionalisering van het 
inkoopbeleid en –proces van scholen door kennis te bundelen en uit te bouwen. 
Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen bij het IVO informatie, ervaring en 
kennis over inkoop en aanbesteden met elkaar uitwisselen. Ook biedt het IVO 
veel achtergrondinformatie. 
Het IVO is bereikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum voor 
aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Inno-
vatie. Scholen kunnen zich via www.pianodesk.info bij het IVO aansluiten. 
Deelname aan het IVO via de PIANOo-desk is kosteloos. <

beste kwaliteit tegen een redelijke prijs 
is. Scholen moeten net als consumenten 
goed weten wat ze willen, dat opschrij-
ven en in de markt zetten. Het doel van 
Europees aanbesteden is om optimaal 
gebruik te maken van concurrentiemo-
gelijkheden. Door de bank genomen zul-
len Nederlandse onderwijsinstellingen 
overigens niet zo snel met buitenlandse 
leveranciers te maken krijgen, zeker niet 
in het relatief kleinschalige primair en 
voortgezet onderwijs. Als je als school 
goed opschrijft welke functie een pro-
duct moet vervullen, kun je zien welke 
vergelijkbare producten er zijn of ontdek 
je misschien wel dat er heel andere oplos-
singen zijn, waar je nooit eerder aan ge-
dacht hebt. Je kunt er ook achter komen 
dat er geen product nodig is. Dan ben je 
helemaal goedkoop uit! We zitten vaak 
vast in ons oplossingsgerichte denken. 
Als je daar los van komt, is er veel winst 
te behalen.’ <


