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Entree in
de publieke sector
f
lJ

root nieuws vanuitTwente! De entree van inkoop in de
publieke sector krugt nu echt gestalte.Tot nu toe was al het

verplicht tien weken voltijds aan besteden. Een wel heel stevige
entree in het bestuurskundeonderwijs.

onderwijs in en het onderzoek naar inkoop aan de Nederlandse
universiteiten geconcentreerd in bedrijfskundefaculteiten.

Maar dat is niet het enige: in samenhang met het bovenstaande

Daarbuiten was de penetratie van inkoop beperkt
(Twente en Rotterdam verzorgen ookvoor

mijn leerstoel met een dag per week uitgebreid en verplaatst naar
de vakgroep Public Administration. Dat betekent
dat wij (naast mijzelf ook Fredo Schotanus en
onze promovendi) eveneens dieper worden

zorgopleidingen structureel onderwijs; studenten van andere faculteiten kunnen inkoop
hoogstens als keuzevak opnemen). Maar daar
is nu dus verandering in gekomen. Met ingang

van het komend studiejaar

is aan

de Universiteit

Twente inkoop een verplicht vak in de opleiding
bestuurskunde. ln jargon heet het dat Public
Procurement een verplicht vak van de bacheloropleiding Public Administration (PA) zalzijn. En
niet zomaar een vak.
ln hetTwentse opleidingsmodel worden alleen
nog maar hele modules van I 5 EC aangeboden.
Dat betekent dat de studenten een kwart van

hun hele studiejaar voltijds moeten besteden
aan die ene module. En Public Procurement is

het hart van de vijfde module in de bestuurskun-

Inkoop vormt
hethart van
een module
waar alle 15o

studenten
verplicht tien
weken voltijds
qanbesteden

is

ingebed in de publieke sector. En om het
helemaal compleet te maken, wordt de leerstoel
gekenschetst als een kernleerstoel van public

Administration. Dat houdt in dat die leerstoel
blijft bestaan en altijd ingevuld zal moeten
worden om de basistaken van PA te kunnen
vervullen. Daarmee

is weer een volgende stap
gezet in de volwassenwording van de inkoop-

discipline.
NEVI heeft

mijn leerstoeljarenlang financieel

ondersteund. Dat is natuurlijk prachtig.Vorig
jaar was er al een einde gekomen aan die
structurele steun en draagt de Universiteit

deopleiding in Twente.

Twente de volledige kosten. Een terechte

Deze opzet is gekozen opdat alle stof in een groter verband wordt

aangeboden. Dat betekent b'rjvoorbeeld dat een onderwerp als
boekhouden vooÍtaan geen apart vak meer vormt, maar dat het

Voor de verdere ontwikkeling en uitrol van het vak in de publieke
sector blUft de steun van beroepsvereniging NEVI voor individuele

aan cie orde komt als we het hebben over het uitvoeren van een

spend-analyse: de data moeten immers ergens vandaan komen.

verandering wat mij betreft: als het bestaansrecht van de leerstoel na aldie jaren nog niet bewezen zouzijn,
moet je je gaan afvragen wat de levensvatbaarheid van zoiets is.

En

projecten natuurlijk van harte welkom.

als we het hebben over het uitkiezen van de beste leverancier, dan

behandelen we ook allerlei vormen van multicriteria-analyse.
En bij het inkopen van facilitaire diensten kunnen we het

ook

hebben over de organisatie van de facilitaire dienst. Op die manier

Jan Telgen is hoogleraar lnkoopmanagement aan de lJniversiteit

vormt inkoop het hart van een module waar alle 150 studenten

Twente.
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