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Betreft; Onderwijsmonitor: Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en 

middelbaar en beroepsonderwijs in beeld. 

Geachte mevrouw Stuiveling, 

Op 12 mei jl. ontvingen wij uw conceptrapport 'Onderwijsmonitor. Ontwikkelingen in het primair 
onderwijs, voortge t̂ onderwijs en middelbaar en beroepsonderwijs in beeld.' met de uitnodiging om erop te 
reageren. Wij danken u voor deze mogelijkheid en bieden u hierbij onze reactie aan. 

De Algemene Rekenkamer beargumenteert in het rapport dat de lumpsumfinanciering die het 
onderwijs kent geen mogelijkheden biedt om een directe relatie te leggen tussen de beschikbare 
(extra) middelen en de realisatie van beoogde (beleids)doelen (p. 14). De keuze voor een sturing 
op systeemniveau en daaraan gekoppeld een lumpsumfinanciering heeft er inderdaad voor 
gezorgd dat schoolbesturen meer verantwoordelijkheden kregen en de middelen kunnen inzetten 
voor datgene waaraan de scholen die onder dat bestuur vallen behoefte hebben. Dit laat, zoals de 
Algemene Rekenkamer betoogt, onverlet dat er ook op sectorniveau beleidsdoelen worden 
gesteld. Het Sectorakkoord VO is daar een belangrijk voorbeeld van: veel afspraken uit dit 
akkoord hebben dan ook een plek gekregen in het door de Algemene Rekenkamer samengestelde 
dashboard. Met dit dashboard probeert de Algemene Rekenkamer de vaak versnipperde 
beleidsinformatie op verzoek van de Tweede Kamer op een overzichtelijke manier samen te 
voegen. De VO-raad ziet dit als een waardevolle serviceverlening aan de Tweede Kamer en in 
brede zin aan de samenleving. Tegelijk zijn er een aantal punten die we graag onder uw aandacht 
willen brengen. 

Ten eerste worden in het dashboard beleidsindicatoren getoond. Tegelijkertijd spreekt de 
Rekenkamer de ambitie uit deze informatie ook op lange termijn beschikbaar te houden (p. 33). 
De Rekenkamer pleit daarbij voor duidelijke, meerjarige afspraken over de manier waarop de 
onderliggende onderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ook de andere kant van de 
medaille benoemd: de indicatoren kunnen wijzigen als het beleid of de wet- en regelgeving 
verandert. De set indicatoren is daarmee niet statisch, maar dynamisch. De VO-raad stelt in dat 
kader voor om jaarlijks te evalueren of de set nog steeds aansluit bij het sectoraal beleid, en neemt 
graag deel aan deze evaluatie. Immers: wij nemen net als de Algemene Rekenkamer waar dat 'de 
organisatie van het onderwijs in hoog tempo verandert' (p. 34). 
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Een tweede, meer principieel punt is dat het dashboard een deelverzameling bevat van alles wat 
er over de 'de klas' of 'het primaire proces' te zeggen valt. Voor een deel is dit te verklaren 
doordat een keuze is gemaakt uit een nog omvangrijkere veelheid aan beschikbare indicatoren. 
Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

- Voor wat betreft 'bekwaam' kijkt de Onderwijscoöperatie naast algemeen-didactische en 
differentiatievaardigheden, in het kader van de (herijking) bekwaamheidseisen van de 
beroepsgroep leraren, bijvoorbeeld ook naar vakkennis en pedagogische kwaliteiten. 
- Als het gaat om 'de lerende omgeving', dan zijn er meer middelen die ingezet kunnen worden 
dan peer review. 
- In het kader van 'professionalisering' is in het rapport gekozen voor een smalle benadering. In 
brede zin werken veel schoolbesturen met interne academies, of andersoortige opleidingen, maar 
kiezen veel docenten ook voor externe schoolbezoeken, lesbezoeken en collegiale visitatie. Deze 
vormen van professionalisering hebben veel waarde, maar hebben geen plek gekregen in dit 
dashboard. 

Dit toont de relatieve waarde van het dashboard aan. De score op een indicator staat immers altijd 
in relatie tot de scores op andere indicatoren (die soms niet in het dashboard benoemd zijn) en 
het achterliggende verhaal dat soms niet in indicatoren te vatten is. De VO-raad onderstreept dan 
ook graag de opmerking van de Rekenkamer dat het dashboard op zichzelf geen 
verantwoordingsinstrument is (p. 8). Het is bedoeld om een indicatief inzicht te bieden in de 
stand van zaken en kan daarmee aanleiding zijn om vervolgonderzoek te doen of in gesprek te 
gaan met schoolbesturen. Het is noodzakelijk om niet alleen het dashboard (jaarlijks) aan te 
bieden aan de Tweede Kamer, maar naast dit kwantitatieve inzicht ook de kwalitatieve, 
dieperliggende toelichting te geven. Deze toelichting is van essentieel belang en de VO-raad is 
graag bereid die te geven. 

Als derde herkennen wij het door de Rekenkamer geschetste beeld dat de aard en omvang van 
informatie over prestaties in de jaarverslagen onderling behoorlijk verschilt. Dit kan in veel 
gevallen scherper. De VO-raad ondersteunt schoolbesturen bij hun horizontale verantwoording. 
De website www, scholenopdekaart.nl is een laagdrempelige en beloftevolle manier om 
verantwoording af te leggen. Al ziet de VO-raad de website niet als een alternatief voor (p. 13), 
maar een aanvulling op het jaarverslag. Op deze website vindt u indicatoren, maar is ook ruimte 
voor een toelichting met daarin het verhaal van de school zelf In het najaar van 2015 zal de VO-
raad een onderzoek doen onder ouders en andere betrokkenen. Op basis daarvan wil hij met hen 
in gesprek gaan en hen o.a. vragen wat beter kan en welke informatie zij nog missen op 
www.scholenopdekaart.nl. Doel hiervan is de website verder te verbeteren. 

Wij steunen de definitie van 'bevoegd', zoals deze is opgenomen in het dashboard. Het gaat in 
onze visie primair om het feit dat alle docenten bevoegd zijn om les te geven. Op deze manier is 
de indicator toekomstbestendiger, ook als er nieuwe onderwijsvormen zullen ontstaan, met 
veranderende rollen voor en inzet van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Deze 
indicator sluit daarop aan. 
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Wij waarderen het overigens dat de Algemene Rekenkamer in het kader van dit onderzoek de 
ambitie heeft gehad om uitsluitend te putten uit bestaande bronnen (p. 8). Daarmee is de 
administratieve last voor scholen niet verhoogd en kan het geld dat hiermee uitgespaard wordt, 
worden besteed aan het primaire proces. 

Wij vertrouwen erop dat u aan deze punten aandacht schenkt bij het definitief maken en 
presenteren van dit rapport. 

Met vriendelijke groet. 

Paul Rosenmöller 
voorzitter VO-raad 


