
 

Service Level Agreement 
 
Een geoliede administratieve organisatie is essentieel in de 
lumpsumfinanciering. Van scholen wordt immers verwacht dat zij met hun 
lumpsumbudget eigen beleid maken. Om de uitvoering daarvan nauwgezet te 
kunnen volgen, moeten zij op elk moment van de beleidscyclus weten waar zij 
aan toe zijn. Met andere woorden: de planning en control moeten waterdicht 
in elkaar zitten. In de ‘Checklist administratieve organisatie’ (zie elders op 
deze site) staat waar een administratieve organisatie (AO) in elk geval aan 
moet voldoen.  
 
Maar er kan meer. De kwaliteit van een school kan veel winnen als zij een 
extra middel inzet voor haar administratieve organisatie: het Service Level 
Agreement (SLA). Dit is een pakket gedetailleerde afspraken tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer over de diensten en prestaties die moeten 
worden geleverd. Beide partijen houden steeds bij of deze afspraken worden 
nagekomen. In de ICT-wereld worden SLA’s al standaard gebruikt.  
 
Een SLA ligt het meest voor de hand als een schoolbestuur de 
administratieve organisatie uitbesteedt. De opdrachtgever is dan het 
schoolbestuur; de opdrachtnemer het administratiekantoor. Maar ook als de 
AO in eigen hand wordt gehouden, zoals vaak bij grote schoolorganisaties, 
kan met een SLA worden gewerkt. Het versterkt en professionaliseert de 
interne-klantgedachte. 
 
De vormen van een SLA 
Een SLA kan twee vormen hebben: 
1. Het hele contract met de administratie/het administratiekantoor wordt in 

een SLA vastgelegd. Het SLA geeft een beschrijving van alle diensten, 
met de afgesproken dienstverleningsniveaus. Verderop wordt hiervan een 
uitgewerkt voorbeeld gegeven.  

2. Het SLA is onderdeel van een contract. In deze vorm worden bepaalde 
processen en factoren die als kritisch worden beschouwd voor het beheer 
en de beleidsvoering, in een SLA vastgelegd. Dit maakt vervolgens deel 
uit van het contract. Ook hiervan worden verderop in deze brochure 
voorbeelden gegeven.  

 
De inhoud van een SLA 
Een SLA beschrijft welke prestaties en dienstverleningsniveaus van de 
opdrachtnemer (het administratiekantoor of de eigen administratieve 
organisatie) worden verwacht. De beschrijving is precies en meetbaar. 
Daarom horen termen als ‘tijdig’ en ‘voldoende betrouwbaar’ niet thuis in een 
SLA: ze zijn onvoldoende precies en onvoldoende meetbaar.  
 
Maar een SLA beschrijft niet alleen wat van de opdrachtnemer wordt 
verwacht. Het bevat ook de eisen waaraan de opdrachtgever moet voldoen en 



 

de prestaties die hij moet leveren om de opdrachtnemer in staat te stellen de 
gemaakte afspraken na te komen. Er wordt dus ook nadrukkelijk commitment 
van de opdrachtgever verlangd. 
 
Een SLA betekent tevens een periodieke evaluatie van de diensten/prestaties 
en de gehaalde niveaus. Dit geldt voor zowel het externe administratiekantoor 
als de interne administratieve organisatie.  
 
Niet onbelangrijk: ook de duur van het SLA moet worden vastgelegd. 
 
De effecten en consequenties van een SLA 
Kiezen voor een SLA betekent in elk geval dat de relatie opdrachtgever-
opdrachtnemer transformeert naar een partnerschap. Opdrachtgever en 
opdrachtnemer leggen  meetbare prestatie-afspraken vast waar wederzijdse 
rechten en plichten uit voortvloeien. Dit vergt voortdurend ‘onderhoud’ en 
controle, dus een tijdsinvestering.  
 
De onderwijsorganisatie die een SLA invoert, moet daarom de afweging 
maken tussen enerzijds de opbrengst en anderzijds de investering van het 
SLA. De opbrengst is een prima functionerende en betrouwbare 
administratieve organisatie. De investering is het steeds controleren en 
bespreken van de afspraken die in het SLA zijn gemaakt.  
 
Een neveneffect van het maken van een SLA is dat zaken die (nog) niet 
expliciet waren, nu aan de orde komen en moeten worden geregeld. Ook 
moeten vragen worden beantwoord die tot nu toe niet waren gesteld. 
Daardoor leidt een SLA ertoe dat een al bestaande werkrelatie 
verbetert/intensiveert.  
 
Een ander belangrijk effect, dat voortvloeit uit de hiervóór gesignaleerde 
effecten en consequenties, is de kwaliteitsslag die een onderwijsorganisatie 
kan maken door met een SLA te gaan werken. Besluit zij hiertoe, dan besluit 
zij tevens tot een hoger niveau van de administratieve organisatie. De 
brochure ‘Checklist administratieve organisatie’ licht deze niveaus toe. 
 
Het alternatief voor een SLA 
Er is ook een alternatief voor een SLA. Dit bestaat eruit dat een 
onderwijsorganisatie afspraken maakt met het administratiekantoor/de eigen 
administratie over een periodieke rapportage over de eigen Admionistratieve 
Organisatie. De accountant doet hiervan jaarlijks verslag in een 
managementletter. Dit kost weliswaar geld, maar vergt daartegenover weinig 
eigen inzet. 
 
De aanbevelingen van de SLA-pilots 
Vijf pilotbesturen (van groot tot klein) en één administratiekantoor hebben in 
een werkgroep meegepraat over een SLA. Zij adviseren met nadruk de 
invoering van een SLA, gezien de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van 



 

de administratieve organisatie. Ook constateren zij dat een SLA veruit te 
prefereren is boven een managementletter, omdat een SLA onmiskenbaar 
meer voordelen heeft.  
 



 

Voorbeelden  
 
Model 1: het SLA als volledig contract 
 
Dit voorbeeld geeft een mogelijke inhoud van een contract waarin de 
dienstverlening incl. een SLA is ondergebracht. Belangrijk daarbij is om 
details te mijden. Alles in detail regelen geeft een schijnzekerheid! 
 
1. Algemene bepalingen 

- Afbakening van het contract: het contract is van toepassing op alle 
handelingen van of namens de administratie ter uitvoering van of in het 
kader van de dienstverlening zoals hierna beschreven. Als er 
‘onderaannemers’ zijn: die vermelden en hieronder laten vallen. 

- Benoemen van dienstenpakketten; deze worden in hoofdstuk 2 
uitgewerkt. 

- Eventueel: mogelijkheid tot aanvullende dienstverlening (die wordt dan 
automatisch onder de werking van dit contract gebracht). 

- Wijziging van de overeenkomst (b.v. n.a.v. evaluatiegesprekken of 
rapportages): wanneer en onder welke voorwaarden. 

- Duur en verlenging van de overeenkomst; beëindiging van de 
overeenkomst. 

- Rapportages over de kwaliteit (prestaties, dienstverleningsniveau): 
wanneer, welke  inhoud, reguliere rapportages en tussentijdse 
rapportages bij geconstateerde afwijkingen (rapportageplicht). Deze 
moeten worden geleverd door de administratie. Vooral de niet-reguliere 
rapportages op basis van door de administratie zelf geconstateerde 
afwijkingen zijn belangrijk! Niet alles is meetbaar. Wat niet meetbaar is, 
moet in termen van constateerbaarheid worden omschreven.  

- Communicatie: aanspreekpunten, evaluatiemomenten en wijze van 
evalueren. Wie voert welke gesprekken, bij wie kun je waarvoor 
terecht? 

- Eventuele overige regels, zoals huisregels (als die er zijn), en de 
afspraak dat het administratiekantoor jaarlijks een managementletter 
van de accountant overlegt. 

- De tariefstelling inclusief, als dat wordt overeengekomen, een bonus-
malus-regeling, de duur van tariefstellingen en de aanpassing daarvan; 
in- en exclusief btw. 

- Betalingstermijnen. 
- Geschillenregeling. 

 
2. Inhoud van de dienstverlening 

-  Per onderdeel (b.v. salarisadministratie, personeelsadministratie, 
financiële administratie, bestuurs- en managementadvies etc.), de 
dienstverlening omschrijven in termen van: 
  a. door de administratie uit te voeren werkzaamheden; 
  b. de meetbare eisen die de opdracht gever stelt ten aanzien van 
tijdigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, inzichtelijkheid/duidelijkheid en 



 

eventuele deskundigheid van de betrokken medewerkers van de 
administratie (b.v. van belang bij bestuurs- en managementadvies). Als er 
geen meetbare eisen worden gesteld, moet dat worden vermeld. 
  c. de wijze waarop wordt vastgesteld of de eisen gehaald zijn; 
   d. de voorwaarden die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever stelt 
om de eisen te kunnen halen; 
  e. vermelding wie van de opdrachtgever bevoegd is de opdrachtnemer 
opdrachten/instructies te geven. Bijvoorbeeld: iedere schooldirecteur is 
gemachtigd namens het bestuur personeelsmutaties aan de administratie 
door te geven mits schriftelijk dan wel digitaal ondertekend, behoudens 
mutaties de eigen persoon betreffende.  
 - Eventuele overige eisen. Bijvoorbeeld dat één bepaalde consultant 
beschikbaar is, anders vervalt dat onderdeel van de dienstverlening. Of 
dat overeengekomen maatwerk (b.v. een bepaald format 
managementrapportage) niet zonder voorafgaande toestemming door de 
opdrachtnemer mag worden aangepast. Of dat niet dan nadat met de 
opdrachtgever overleg is gepleegd en deze de gelegenheid heeft op grond 
daarvan het contract te beëindigen, op andere geautomatiseerde 
systemen wordt overgegaan. 
 

3. Bijlagen 
 

- Indien die er zijn: procedurebeschrijvingen aanlevering nota's of 
mutaties e.d.; 

- Indien die er zijn: formats voor rapportages e.d.; 
- Algemene voorwaarden. Let op: in een contract kan de opdrachtgever 

bedingen dat  (op onderdelen) van de algemene voorwaarden wordt 
afgeweken! 

- Indien dat er is: waarborgen die de administratie biedt voor privacy en 
geheimhouding. 

- Wat het schoolbestuur of de administratie verder nog belangrijk vindt. 
 
De genoemde werkgroep van pilots vindt unaniem dat in de bijlagen de 
omschrijvingen  moeten worden opgenomen van de 
dienstverleningscontracten zoals de administratiekantoren die hanteren. Dit 
moet onverkort gebeuren, zonder er verder over uit te wijden. Iedereen snapt 
wel wat met de verschillende onderdelen daarbij wordt bedoeld. Het is dan 
niet nodig, zoals nu onder 2 genoemd, per onderdeel uitgesplitst alles 
uitvoerig te vermelden. 
 
Het is zaak om wat het schoolbestuur belangrijk vindt, waar het in de 
dienstverlening (nadrukkelijk) aan hecht en wat het als kritisch voor de 
uitbesteding vindt, op te nemen in de SLA. Dat betekent dus niet alle diensten 
beschrijven zoals hierboven onder 2 genoemd, maar alleen wat een bestuur 
specifiek wil regelen. Dat laatste dan wel in termen van meetbare eisen, de 
wijze van vaststelling, de voorwaarden en de vermelding wie bevoegd is tot 
opdrachten/instructies. Als verschillende interpretaties mogelijk zijn moet je op 



 

dat wel uitweiden. Bijvoorbeeld wat wordt met een begroting bedoeld? De 
Velo-berekening of uitgewerkt stuk aan de hand van beleidsplannen? 
 
Model 2: het SLA als onderdeel van een contract 
 
Algemeen: beschrijf achtereenvolgens het proces/de factor waarop het SLA 
van toepassing is. Vermeld daarbij de doelstelling, de prestatienorm/het 
dienstverleningsniveau en de eventuele voorwaarde die de opdrachtnemer 
stelt om daaraan te voldoen. 
 
Voorbeeld 1  
 
Doelstelling: maandelijks is er in het online te raadplegen 
managementoverzicht de actuele stand van zaken beschikbaar over de 
uitputting van de begroting en de voorzieningen en van het formatiebudget. 
 
Prestatienorm: per de eerste van de maand zijn alle financiële en personele 
mutaties van de voorgaande periode verwerkt in het managementoverzicht. 
 
Voorwaarde voor opdrachtgever: de personele mutaties zijn uiterlijk twee 
werkdagen vóór de sluitingsdatum CASO vorige maand ingezonden en de 
financiële mutaties zijn uiterlijk drie werkdagen vóór het einde van de vorige 
maand ingezonden. 
 
Voorbeeld 2 
 
Doelstelling: voor een functionele planning & control-systematiek zijn het 
financieel jaarverslag voorgaand boekjaar en de voorstel-begroting komend 
boekjaar, tijdig beschikbaar. 
 
Prestatienorm: het financieel jaarverslag wordt in concept vóór 1 maart, 
volgend op het betreffende boekjaar, door de administratie aan het 
bovenschools management aangeboden. Hierin zijn alle mutaties die op dat 
boekjaar betrekking hebben en voor zover zij op 31 januari van het lopende 
boekjaar bij de administratie bekend zijn, verwerkt. 
 
De concept-begroting wordt vóór 1 november, voorafgaande aan het 
betreffende boekjaar, door de administratie aan het bovenschools 
management aangeboden. Hierin zijn opgenomen: 

- de uitputtingen van de begroting lopend boekjaar t/m september incl. 
de stand van de voorzieningen ultimo september lopend boekjaar; 

- de te verwachten dekking van de begrote uitgaven vanuit de 
rijksvergoedingen volgend boekjaar.  

 
Voorwaarden voor opdrachtgever (let wel, dit zijn slechts enkele 
voorbeelden!):  



 

- De opdrachtgever geeft correcties op tussentijdse grootboek- en 
exploitatieoverzichten, binnen veertien werkdagen na ontvangst van 
het betreffende overzicht, schriftelijk door aan de administratie.  

- De opdrachtgever verstrekt vóór 1 september lopend boekjaar aan de 
administratie een overzicht van nieuw te voeren beleid ingaande 
komend boekjaar alsmede de te verwachten effecten daarvan op de 
uitgaven komend boekjaar.  

- De opdrachtgever zendt alle subsidie-overzichten voorgaand boekjaar 
aan de administratie door vóór 15 januari lopend boekjaar voorzover zij 
dan bij de opdrachtgever binnen zijn.  

- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle facturen, betrekking 
hebbende op het voorgaande boekjaar, vóór 20 januari lopend 
boekjaar bij de administratie zijn ingezonden.  

- De opdrachtgever geeft de administratie vóór 31 januari lopend 
boekjaar een inzicht in nog te verwachten kosten waarvoor nog geen 
facturen ontvangen zijn, die betrekking hebben op het voorgaande 
boekjaar. (Let wel: bij openbaar onderwijs dat nog onderdeel is van de 
gemeentelijke administratie geldt dit voorbeeld niet! Gemeenten hebben voor de 
begroting en de jaarrekening andere planningen.) 

 


