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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Het conceptrapport Verantwoordingsonderzoek 2013 heb ik met veel interesse 
gelezen. Het rapport bevat waardevolle observaties en aanbevelingen voor 
verbetering. De complimenten dat het ministerie van OCW in 2013 veel werk 
heeft verzet en maatregelen heeft genomen om de tekortkomingen in de 
bedrijfsvoering te verbeteren neem ik graag in ontvangst. 

Als eerste wil ik ingaan op de bevindingen met betrekking tot de niet financiële 
informatie. Ik onderschrijf het belang van transparante informatie waarin de 
effecten van onderwijs- cultuur- en wetenschapsbeleid zichtbaar worden. Op uw 
constatering dat twee indicatoren niet deugdelijk tot stand zijn gekomen en/of 
niet voldoen aan de verslaggevingsvoorschriften ga ik in de bijlage nader in. 

De verbeteringen in de bedrijfsvoering laten gestaag een stijgende lijn zien. Vorig 
jaar is de tekortkoming Inkoopbeheer DUO opgelost, dit jaar Inkoopbeheer 
departement. Met Informatiebeveiliging is OCW op de goede weg en met Subsidie 
beheer zijn flinke stappen gezet. De aanpak van bovengenoemde (langlopende) 
onvolkomenheden geeft mij het vertrouwen dat de nieuwe onvolkomenheid Finan
cieel beheer Rijksdienst Cultureel Erfgoed in 2014 adequaat wordt aangepakt. 
Mijn specifieke reactie per onderdeel op de aanpak per onvolkomenheid is 
opgenomen in de bijlage. 

Tot slot uw aanbeveling om de gewichtenregeling te heroverwegen. Een verdeling 
langs de weg van samenwerkingsverbanden van passend onderwijs is een 
interessante denkrichting. Echter scholen in een samenwerkingsverband kunnen 
in meerdere gemeenten staan, dit maakt de aansluiting tussen scholen en 
gemeentelijk achterstandenbeleid voor zowel gemeenten als scholen bestuurlijk 
complex. Op grond van het gebrek aan ervaring met samenwerkingsverbanden 
zie ik nu geen aanleiding om samenwerkingsverbanden nader te onderzoeken als 
verdeelmodel. 
Een uitgebreide toelichting op mijn overweging is opgenomen in de bijlage. 
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Met dank voor het ontvangen conceptrapport met aanbevelingen ben ik 
gemotiveerd de opgaande lijn voort te zetten, waarbij het rapport van de 
Algemene Rekenkamer een actieve rol speelt om bevindingen op te lossen. 

Onze referentie 
626344 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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BIJLAGE: specifieke reactie per onderdeel onze referentie 
626344 

Onderdeel Beleidsinformatie 
• Bekwame leraren en schoolleiders 

Geconstateerd is dat het totstandkomingsproces van deze indicator niet ordelijk 
en controleerbaar is. De prestatie-indicator is wel ordelijk en controleerbaar 
doordat er metadata beschikbaar zijn, net als bij de overige indicatoren. De 
metadata zijn beschikbaar op trendsinbeeld.minocw.nl: 
http://www.trendsinbeeld.minocw.nl/metadata_streefdoelen_onderwijs_dyn.php 

• Aantal bezoekers rijksgesubsidieerde musea 
In het jaarverslag 2013 zijn voor deze indicator de realisatiecijfers van 2012 
opgenomen. Het opnemen van recentere cijfers is niet mogelijk, omdat deze 
gegevens op basis van de jaarverslagen van de musea worden gegenereerd. Deze 
jaarverslagen verschijnen op 1 april, maar moeten daarna nog door het ministerie 
worden gecontroleerd. Het is dus niet mogelijk om deze gegevens in het 
jaarverslag 2013 mee te nemen 

Onderdeel Vijf tekortkomingen 
• Informatiebeveiliging Bestuursdepartement 

OCW herkent zich in de feitelijke constateringen van de Algemene Rekenkamer. 
De aanbevelingen worden onderschreven. Er zijn door OCW flinke stappen gezet 
met informatiebeveiliging. Dit ziet u terug in de aandacht en inzet voor het 
verbeteren van de informatiebeveiliging. De ingezette verbeteracties worden 
voortgezet, de gestarte PDCA cyclus wordt geborgd en eigenaren worden 
toegewezen aan informatiesystemen. 

• Informatiebeveiliging DUO 
De aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer onderschrijf ik. Voor een verdere 
verbetering van de borging van informatiebeveiliging binnen de organisatie zijn in 
2014 diverse actiepunten voortgezet. Naast de Stuurgroep BIR (ziet toe op 
implementatie in 2014 van de overige BIR-normenstaat) staat de overdracht van 
kennis, het bewustzijn over risico's en incidenten verhogen en het borgen van de 
PDCA cyclus centraal. Tot slot wordt er in december 2014 een zelfevaluatie 
uitgevoerd. 

• Subsidiebeheer DUO 
De Algemene Rekenkamer constateert dat het ministerie in 2013 veel werk heeft 
verzet en maatregelen heeft genomen om het subsidiebeheer te verbeteren. 
Tegelijkertijd constateert de Algemene Rekenkamer dat de resultaten van die 
verbetermaatregelen nog onvoldoende zichtbaar zijn en dat het ministerie meer 
aandacht moet besteden aan het afdekken van risico's op misbruik en oneigenlijk 
gebruik van begrotingsgelden. 

Ik onderken de bevindingen van de Algemene Rekenkamer en neem de 
aanbevelingen dus over. Dit rapport sterkt me in de overtuiging dat het vorig jaar 
gestarte verbetertraject de juiste elementen bevat om het subsidieproces te 
kunnen beheersen. Hoewel het verbetertraject ook in 2014 doorloopt, verwacht ik 
dit jaar wel zichtbaar resultaat van de verbetermaatregelen. 
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• Inkoopbeheer Nationaal Archief O " " referentie 
In 2013 heeft het Nationaal Archief de beheersing van de inkoopprocessen en - 626344 
procedures structureel verbeterd door aanscherping van de interne controle en 
afstemming van de aanpak van inkooptrajecten met de inkoopadviseurs van 
OCW-BD voor zover er vragen zijn over toepassing van aanbestedingskaders. Dit 
heeft geresulteerd in een duidelijke verbetering van de rechtmatigheid van 
inkopen ten opzichte van 2012. De controleverklaring afgegeven door de 
Auditdienst Rijk bevestigt deze verbetering. 

De door de Algemene Rekenkamer aanbevolen beheersmaatregelen voor het 
verder op orde brengen van het inkoopbeheer van het Nationaal Archief zullen 
worden opgenomen en toegepast. Het contractregister is inmiddels gerealiseerd 
en wordt actueel gehouden. Het Nationaal Archief maakt al spendanalyses. Het 
periodiek uitvoeren hiervan en het vastleggen van de resultaten van die controles 
is onderdeel van de verbeteraanpak voor 2014. Tevens wordt in 2014 het 
periodiek opstellen en actueel houden van de aanbestedingskalender (minimaal 
lx per twee maanden) opgepakt en geborgd. 

• Financieel beheer Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
De Algemene Rekenkamer constateert een zwak financieel beheer bij de RCE. 
Binnen de Rijksdienst zijn mede naar aanleiding van deze bevindingen 
maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 
Het inkoopbeheer vertoont enkele tekortkomingen. Ter verbetering is de inkoop 
binnen RCE gecentraliseerd. Er zijn tot de overgang naar het lUC Noord per 1-7-
2014, extra mensen aangesteld om zich gericht met de juiste inkoop voor heel 
RCE bezig te houden. Bij het inkopen door RCE worden nu alle procedures en 
formats van Rijk en OCW gevolgd en gebruikt. Hierdoor is een rechtmatig verloop 
van de inkoop geborgd. 
Ten aanzien van het subsidiebeheer constateert de AR in het jaar 2013 een 
verslechtering. Het beschikken van subsidies is in 2013, in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, niet ordelijk en controleerbaar verlopen. De oorzaak hiervan 
ligt voor een belangrijk deel in de overgang naar digitaal werken binnen de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze overgang was onvoldoende 
voorbereid. Er worden maatregelen getroffen om dit beschikkingsproces vanaf 
2014 beter te laten verlopen. Voor het vaststellen van subsidies is een beslisboom 
opgesteld die doorlopen moet worden. Ook voor de punten waarop een dossier 
niet meer compleet te maken is, is een heldere aanpak uitgeschreven zodat er 
altijd rechtmatig kan worden vastgesteld. Op deze wijze is een rechtmatig verloop 
van vaststellingen in 2014 geborgd. 

Onderdeel Aandachtspunt vaststelling cultuursubsidies 
De AR constateert dat het versterken van het ondernemerschap nog onvoldoende 
van de grond is gekomen en beveelt aan een beleid te ontwikkelen 
voor cultuursubsidies zodat tot terugvordering kan worden overgegaan. 

Het versterken van ondernemerschap heeft in de afgelopen periode extra 
aandacht gekregen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een toetredingsnorm voor Eigen 
Inkomsten voor de periode 2013-2016 (gemiddelde van 2010 en 2011). Ook in 
2013-2016 heeft het onderwerp prioriteit en wordt jaarlijks gemonitord. De 
resultaten zullen jaarlijks in de publicatie Cultuur in Beeld een plaats krijgen. 
Daarnaast wil ik het bestaande beleid voor terugvordering cultuursubsidies graag 
toelichten in een gesprek. 

Pagina 4 van 6 



Onderdeel Gewichtenregeling onze referentie 
De Algemene Rekenkamer (AR) constateert dat de regeling veel ruimte laat voor 2̂6344 
interpretatie, misbruik en oneigenlijk gebruik en moeilijk is te controleren. 
Daarnaast is volgens de AR niet vast te stellen of gelden daadwerkelijk zijn 
besteed aan de achterstandsleerlingen. Op grond hiervan beveelt de AR de 
minister van OCW aan de gewichtenregeling te heroverwegen en geeft in 
overweging te onderzoeken in hoeverre de onderwijsachterstanden kunnen 
worden geïndiceerd, verdeeld en verantwoord via de samenwerkingsverbanden 
van passend onderwijs. 

In april 2013 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd (kenmerk 
505549) over de maatregelen die worden ingezet om het aantal fouten bij het 
aanvragen van achterstandsmiddelen terug te dringen: 
1.Scholen ondersteunen bij het op orde brengen van de gewichtenadministratie: 

de schoolbesturen van de 800 scholen die samen 80% van de gewichten 
middelen ontvangen, worden actief benaderd voor ondersteuning. Andere 
scholen kunnen ook een beroep doen op deze ondersteuning. 

2. Controle van de administratie van scholen en aanpassen van de sanctiebeleids
regel: dit geeft de inspectie de mogelijkheid het interventiebeleid aan te 
scherpen. 

3. De mogelijkheden onderzoeken voor het aanpassen van het verdeelmodel: 
Inventariseren of gebruik gemaakt kan worden van gegevens die reeds in 
andere databestanden aanwezig zijn en die buiten de school om worden 
verzameld. 
In maart 2014 is de TK (kenmerk 581810) hierover nader geïnformeerd. 

De controle van de gewichtenadministratie en ondersteuning van scholen zal in 
juni 2014 worden afgerond. Ook is de sanctiebeleidsregel aangepast om in de 
toekomst sancties op te kunnen leggen bij herhaaldelijke of ernstige 
onrechtmatigheden. Ten aanzien van het verdeelmodel heeft de staatssecretaris 
aangegeven ervoor te kiezen om het opleidingsniveau van de ouders van het kind 
als indicator te blijven hanteren in de gewichtenregeling. Er wordt 
vervolgonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om benodigde gegevens 
buiten de school om te verzamelen. In de tussentijd neemt de staatssecretaris op 
korte termijn maatregelen om de fouten aan te pakken zoals uitbreiding van de 
ondersteuning voor scholen, extra controles van de administratie, invoering van 
een standaard ouderverklaring en uitbreiding van de landenbeschrijvingen. 

Ten aanzien van de mogelijkheid samenwerkingsverbanden voor het Passend 
onderwijs te benutten voor het indiceren, verdelen en verantwoorden van 
achterstandsgelden merkt de staatssecretaris op dat een verdeling langs die weg 
een interessante denkrichting is. Echter een complicatie is dat scholen in een 
samenwerkingsverband in meerdere gemeenten kunnen staan. Dit maakt de 
aansluiting tussen scholen en gemeentelijk achterstandenbeleid voor zowel 
gemeenten als scholen bestuurlijk complex. Doordat nog weinig ervaring bestaat 
met samenwerkingsverbanden kunnen bovendien nog geen uitspraken worden 
gedaan over de effectiviteit en werking van dergelijke verbanden in de praktijk 
en op de langere termijn. 
Op grond van het gebrek aan ervaring met samenwerkingsverbanden is er voor 
de Staatsecretaris nu geen aanleiding samenwerkingsverbanden nader te 
onderzoeken als verdeelmodel. 
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Wat betreft de verantwoording over achterstandsmiddelen geldt dat scholen 0"ze referentie 
verplicht zijn om zich jaarlijks formeel te verantwoorden via het jaarverslag. In 626344 
aanvulling hierop is in de regeling prestatiebox opgenomen dat scholen moeten 
vermelden hoe met achterstandsmiddelen wordt omgegaan. Zoals beschreven in 
de agenda versterking bestuurskracht onderwijs (Kamerstuk 33495 nr. 10), 
stimuleert de staatssecretaris dat scholen zich in toenemende mate horizontaal -
richting het bestuur, ouders en andere belanghebbenden - verantwoorden. Een 
belangrijk hulpmiddel hierbij is de totstandkoming van Vensters PO, waarin 
informatie op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financiën 
en personeel wordt gepresenteerd. 
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