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Bestuurlijke reactie OCW op verantwoordingsonderzoek 2018

Geachte heer Visser,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw conceptrapportage
Verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII). Hierbij ontvangt u mijn reactie, mede namens de minister van
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.
Ik onderschrijf uw conclusie dat afgelopen jaar verbeteringen in de bedrijfsvoering
hebben plaatsgevonden, maar dat deze nog niet van voldoende niveau zijn. Graag
ga ik in op de geconstateerde onvolkomenheden en conclusies.
Inkoopbeheer Inkoop UitvoeringsCentrum Noord (IUC-Noord)
Ik onderschrijf uw aanbeveling dat er dient te worden gewerkt volgens het
Rijksinkoopstelsel. Uitgangspunt hierbij zijn de richtinggevende principes rondom
sturing en organisatie van het Rijksinkoopstelsel, van waaruit diverse acties in
gang zijn gezet om de huidige werkwijze hierop aan te passen.
Het belang van het waarborgen van een onafhankelijke houding van het IUCNoord onderken ik ook. Door het verduidelijken van rollen, taken en
verantwoordelijkheden in de inkoopketen, verwacht ik deze onafhankelijkheid te
kunnen waarborgen. Voor wat betreft verdere aandachtspunten blijft intensieve
managementaandacht bestaan om tot een beter functionerend IUC-Noord te
komen
Autorisatiebeheer bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Het autorisatiebeheer heeft onze aandacht, maar ik zie tevens dat we er nog niet
zijn. Ik onderken dat we in 2019 meer voortgang moeten maken. Met additionele
beheersmaatregelen is in 2018 het risico verkleind op datalekken en onbevoegde
handelingen. Ondanks dat er in 2018 geen noemenswaardige datalekken hebben
plaatsgevonden, onderschatten we het risico hierop niet en willen we in 2019 een
flinke stap vooruit zetten.
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Voorschottenbeheer
In 2019 zal OCW verdere verbetering zetten op het voorschottenbeheer en nemen
we uw constatering dat meer diepgang nodig is, ter harte.
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Informatiebeveiliging
Met betrekking tot uw conclusie ten aanzien van informatiebeveiliging is voor mij
het verschil van interpretatie ten opzichte van de constateringen van de
Auditdienst Rijk (ADR), die ook onderzoek naar informatiebeveiliging heeft
gedaan, niet duidelijk. Ondanks de onvolkomenheid over de afwezigheid van een
visie en vastgesteld beleid, ben ik van mening dat OCW in 2018 goede stappen
heeft gezet, waarbij het toekomstbeeld zich steeds duidelijker aftekent. In 2019
gaan we hier onverminderd mee door en verwachten we de in 2018 ingezette
verbetering verder door te kunnen zetten.
Onderzoek extra middelen om werkdruk in het primair onderwijs te
verminderen
In het primair onderwijs is sprake van een hoge werkdruk. Om deze reden zijn in
het Regeerakkoord hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Zoals u ook in
uw rapport beschrijft is een effectieve aanpak van werkdruk geformuleerd,
namelijk maatwerk op schoolniveau. Dat is ook de reden waarom ervoor is
gekozen om schoolteams zelf te laten bepalen waar de werkdrukmiddelen aan
besteed mogen worden. Het blijkt dat de aanpak goed werkt als interventie om de
werkdruk te verminderen en aansluit bij de behoeften in het veld. Vanuit het veld
wordt eveneens aangegeven dat het besluitvormingsproces voor de inzet van de
werkdrukmiddelen als zeer waardevol wordt ervaren.
Bij het sluiten van het werkdrukakkoord zijn voorwaarden gesteld aan de
werkdrukmiddelen en de verantwoording die hierover moet worden afgelegd. De
gevraagde verantwoordingsinformatie heeft betrekking op de gevolgde procedure
en inzicht op waar de middelen door scholen aan zijn besteed. Het is juist dat op
basis van deze informatie een besluit genomen zou worden over de toekenning
van de tweede en derde tranche middelen. Uit werkbezoeken bleek echter dat de
druk op leraren nog steeds hoog is en dat, hoewel de werkdrukmiddelen niet
bedoeld zijn als oplossing voor het lerarentekort, de inzet ervan wel helpt om de
ervaren problemen te verminderen. Daarbij werd de vraag gesteld of de middelen
van de tweede tranche niet eerder toegekend konden worden om scholen beter in
staat te stellen werkdruk aan te pakken.
Naar aanleiding van deze vraag zijn er drie aanvullende onderzoeken uitgevoerd
naar de wijze waarop de middelen worden ingezet en of deze inzet bijdraagt aan
de werkdrukvermindering. Ook hebben de PO-Raad en de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS) peilingen uitgevoerd onder hun achterban en heeft DUO
onderwijsadvies & onderzoek onafhankelijk onderzoek gedaan naar de effecten
van het werkdrukakkoord. De uitkomsten van deze peilingen en het onderzoek
ondersteunen het besluit om de tweede tranche werkdrukmiddelen eerder
beschikbaar te stellen voor het primair onderwijs. Zoals ook al eerder aan de
Kamer is gemeld en ook uit de onveranderde verantwoordingverplichting voor de
werkdrukmiddelen blijkt, blijft het onverminderd van belang om de komende
jaren informatie te verzamelen op basis waarvan meer inzicht wordt verkregen in
de aanpak en de invloed die het heeft op de ervaren werkdruk. Op basis van deze
inzichten kan worden besloten of bijsturing nodig is en wordt uiteindelijk de
laatste tranche toegekend.
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Informatie over financiering en prestaties instellingen op afstand van
belang voor budgetrecht parlement, casus NWO
Vooruitlopend op regelgeving die nog niet is geïmplementeerd, is dit onderdeel
van het verantwoordingsonderzoek voorbarig. Als OCW houden wij ons aan de
Rijksbegrotingsvoorschriften voor het jaarverslag zoals deze door het ministerie
van Financiën zijn opgesteld. Daarbij wordt de Kamer regelmatig geïnformeerd
over de ZBO’s en RWT’s, zowel via Kamerbrieven als door middel van rapporten,
zoals de recent verschenen ‘Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie van het
Onderwijs.
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Met dank voor het ontvangen conceptrapport, ben ik voornemens de
geconstateerde onvolkomenheden op te lossen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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