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Datum 

Betreft 	Maatschappelijke thema's jaarverslaggeving 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief informeer ik u over de thema's die ik heb aangewezen op basis van 
de regeling jaarverslaggeving onderwijs artikel 4, lid 6. Op basis van dit artikel 
vraag ik u in uw bestuursverslag te rapporteren over de doelen waarvoor 
middelen zijn ingezet en de resultaten die daarmee zijn behaald op de navolgende 
politieke of maatschappelijke thema's. 

• Strategisch personeelsbeleid (HRM) 
• Passend onderwijs 
• Allocatie van middelen naar schoolniveau 
• VMBO-Techniek 
• Toetsing en examinering 

De thema's zijn vastgesteld voor het verslagjaar 2019 en 2020. Voor het 
verslagjaar 2019 geldt dat dit enkel in het bestuursverslag geschiedt. U wordt 
gevraagd om in dit versiag aandacht te besteden aan vijf maatschappelijke 
thema's. Dat kunt u doen op basis van de bij u al beschikbare informatie, naar 
eigen inzicht op een manier die aansluit bij uw administratie. Voor 2020 wordt 
bekeken of e, 	aast een meer kwantitatieve onderbouwing mogelijk is, 
bijvoorbe; 4o6r iddel van aanlevering van gegevens via XBRL. 
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Onze referentie 
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Maatschappelijke thema's 

Strategisch personeelsbeleid (HRM): 
De kwaliteit van het personeel is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs en een 
goede verbinding van het personeelsbeleid met de opgaven waar de school voor 
staat is van grote meerwaarde. Daarom ligt het voor de hand om het onderwerp 
strategisch personeelsbeleid te kiezen als prioritair thema waarover besturen zich 
verantwoorden. Uit recent onderzoek blijkt ook dat verdere versterking nog 
mogelijk is. Een gedegen verantwoording kan helpen om het goede gesprek te 
(blijven) voeren. Ik vraag u in het bestuursverslag een toelichting te schrijven op 
hoe het personeelsbeleid is afgestemd op de onderwijskundige visie en de 
opgaven waar de scholen voor staan. Daarnaast vraag ik u om een specifieke 
toelichting op de wijze waarop het personeelsbeleid wordt geImplementeerd, 
gemonitord en geevalueerd, inclusief de wijze waarop het bestuur de dialoog over 
het strategisch personeelsbeleid met leraren en schoolleiders heeft ingericht. 

Passend onderwijs: 
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten 
en hun mogelijkheden. Ik vind het belangrijk inzichtelijk te kunnen maken hoe 
schoolbesturen uitgaven hebben gedaan ten behoeve van passend onderwijs en 
vraag u in het bestuursverslag daarom een toelichting te geven op: 

• de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor u de middelen 
vanuit de lumpsum heeft uitgegeven; 

• de doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor u de middelen 
vanuit het samenwerkingsverband heeft uitgegeven; 

• hoe u, in samenwerking met uw stakeholders, tot die doelen gekomen 
bent. 

Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur : 
Met het aanwijzen van dit thema wil ik bereiken dat er meer transparantie 
ontstaat in waar de onderwijsmiddelen terecht komen. Dit inzicht komt het 
maatschappelijke debat hierover ten goede. Ik vraag u in het bestuursverslag een 
toelichting te geven over: 

• de gehanteerde uitgangspunten voor het verdelen van de middelen over 
de onder het schoolbestuur ressorterende scholen; 

• hoe de besluitvorming over de allocatie van middelen binnen het 
schoolbestuur heeft plaatsgevonden binnen het schoolbestuur. 

Wilt u daarbij aangeven welke middelen aan de scholen verstrekt zijn, welke 
middelen bovenschools op het niveau van het bestuur worden ingezet (denk aan 
inkoop, IT, administratie, communicatie of professionalisering) en wat de kosten 
van het bestuurlijk apparaat zijn. Dit thema is niet van toepassing voor 
eenpitters. 

VMBO-Techniek: 
Voor vmbo-techniek hebben besturen met leerlingen op de harde 
techniekprofielen binnen het vmbo aanvullende bekostiging ontvangen in 2019. Ik 
vraag u in het bestuursverslag een toelichting te geven op waar u deze middelen 
aan heeft besteed. Hierbij volstaat het om een beschrijving van de activiteiten 
(zoals aanschaf van inventaris) te geven, met het voornaamste doel dat u 
hiermee tracht te bereiken. Het gaat hier niet om de verantwoording van de 
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middelen die u kunt ontvangen op basis van de regionale subsidieaanvraag die 
	Onze referentie 

loopt in de periode 2020-2023. 	 17708814 

Toetsing en examinering: 
In de laatste jaren is gebleken dat de organisatie rond toetsing en examinering 
niet op iedere school op orde is. Ik vraag u in het bestuursverslag een toelichting 
te geven op hoe u de kwaliteitsborging rondom de schoolexaminering heeft 
georganiseerd. Denk hierbij aan welke maatregelen u heeft genomen om de 
kwaliteit van de schoolexaminering te bevorderen, hoe u de benodigde kennis en 
expertise borgt en op welke wijze u een goed functionerende examenorganisatie 
garandeert. 
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