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Bestuursakkoord VO-raad - OCW 2012-2015

Geacht bestuur,
Zoals u ongetwijfeld weet, ondertekenden de VO-raad en het ministerie van OCW op
14 december 2011 het Bestuursakkoord VO-raad – OCW 2012-2015 (zie
www.rijksoverheid.nl of www.vo-raad.nl). In deze brief informeren wij u over de
elementen uit het akkoord die voor u als bestuur van belang zijn. Het gaat om de
doelen uit het akkoord, plus de steun die u krijgt om op nog meer scholen het talent
van uw leerlingen te ontwikkelen, in de vorm van extra geld en het
ondersteuningsprogramma School aan Zet.
Het akkoord steunt uw inzet om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs verder te
verbeteren en de opbrengsten te verhogen. De sector heeft de afgelopen jaren al veel
gedaan om leerlingen onderwijs te bieden dat hen uitdaagt en dat bij hen past. Wij
bieden u nu de financiële slagkracht en – samen met de VO-raad - een
ondersteuningprogramma om het beste uit uw leerlingen te halen. Het akkoord is
gebaseerd op de professionaliseringsagenda van de VO-raad en twee actieplannen van
OCW: ‘Beter Presteren’ en ‘Leraar 2020 - een krachtig beroep!’
De gezamenlijke ambitie laat zich als volgt samenvatten:
1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd;
2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen,
dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht;
3. Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen – niet alleen de gemiddelde
leerlingen, maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen – en gaan hier
op een adequate wijze mee om;
4. Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt
gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund;
5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur waarin het niet alleen draait om het
leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Goed
HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde.
Het bestuursakkoord biedt u veel vrijheid om deze doelen te vertalen naar die van uw
school/scholen. U kunt uw doelen daardoor optimaal laten aansluiten bij uw visie en bij
de uitdagingen waar uw scholen voor staan. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
en professionaliteit van het onderwijs ligt immers bij u, het bestuur. Daarbij is het de
bedoeling dat u uw eigen doelen vastlegt in het schoolplan, zodat ze een plek krijgen
in de reguliere kwaliteitsontwikkeling van uw school of scholen.
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Prestatiebox
Om uw ambities te realiseren, ontvangt u van 2012 tot en met 2015 jaarlijks in maart
een bedrag via de prestatiebox. In 2012 krijgt u voor elke leerling € 110,26. Voor de
bevordering van excellentie komt daar nog € 66 bij per leerling in de bovenbouw van
het vwo. Over de besteding van het geld legt u jaarlijks verantwoording af in de
jaarrekening en het jaarverslag. In totaal krijgt het voortgezet onderwijs € 110 miljoen
in 2012. In de jaren daarna gaat het om ongeveer € 130 miljoen.
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Voortgang op sectorniveau
De voortgang op sectorniveau wordt inzichtelijk gemaakt met een jaarlijkse monitor
van OCW, in overleg met de VO-raad. Om u niet te belasten met extra administratieve
verplichtingen, gebruiken we daarbij zo veel mogelijk gegevens die nu ook al
verzameld worden.
Belangrijke ijkpunten zijn een midterm review in 2013 en een eindevaluatie in het
schooljaar 2014-2015. Dan wordt gekeken in hoeverre de landelijke afspraken zijn
gerealiseerd en hoe besturen het geld van de prestatiebox en de lumpsum hebben
gebruikt. Op basis van de midterm review in 2013 wordt besloten hoe in 2014 en 2015
het geld uit de prestatiebox beschikbaar wordt gesteld. Als op sectorniveau blijkt dat
besturen tegenvallende resultaten boeken of onvoldoende (financiële) inspanningen
leveren, komen er mogelijk andere voorwaarden voor het geld uit de prestatiebox. Het
is dus van belang dat u en uw collega-besturen met de middelen aan de slag gaan om
de beoogde ambities te realiseren.
School aan Zet
Het programma School aan Zet kan u ondersteunen bij het vertalen van de landelijke
prioriteiten uit het bestuursakkoord naar uw eigen doelen. School aan Zet treedt
daarbij op als ‘kritische en deskundige vriend’ en ondersteunt scholen bij het
formuleren en het tot uitvoering brengen van deze ambities. De kosten van deze
ondersteuningsdiensten van School aan Zet komen voor rekening van OCW. Ook kan
School aan Zet u helpen bij het vinden van partijen in de onderwijsinfrastructuur die
kunnen bijdragen aan het behalen van het door u gewenste eindbeeld. Voor de
diensten van deze (en andere) partijen kunt u ook de middelen uit de Regeling
Prestatiebox Voortgezet Onderwijs gebruiken.
Samen met de VO-raad nodigen wij u graag uit voor de startconferentie School aan
Zet, op 28 maart 2012. Op www.schoolaanzet.nl kunt u zich aanmelden. Wij hopen u
dan te mogen verwelkomen!
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Tot slot
Wij gaan ervan uit dat het bestuursakkoord van de VO-raad en OCW u zal helpen om
de leerprestaties van uw leerlingen nog verder te verbeteren. Daarom rekenen wij op
uw samenwerking en wensen wij u veel succes bij het halen van uw doelen.
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Met vriendelijke groet,
de minister van OCW,

de staatssecretaris van OCW,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Halbe Zijlstra
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