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& PRIORITEITEN 2019

EIGENTIJDS ONDERWIJS

RESULTATEN 2018

»
»
»
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»
»
»
»
»
»
»
»

Uitgifte van diploma’s met vakken op een hoger niveau.
Handreiking Plusdocument met gezamenlijke uitgangspunten voor de sector.
Herijking examinering geagendeerd: centraal examen stuurt het onderwijs teveel.
Pilot Recht op Maatwerk legt bloot waar wet- en regelgeving nog knelt en vergroot
urgentie om regels te verruimen.
250 scholen werkten in leerlabs en leernetwerken samen aan innovatie in
onderwijs.
400 voorbeelden van eigentijds onderwijs in beeld gebracht en verspreid.
200 deelnemers aan conferentie Onderwijs op maat voor nieuwkomersleerlingen.
400 docenten op Docentencongres over maatwerk voor leerlingen.
Probleemloze levering van digitale lesmateriaal schooljaar 2018/2019.
Handreiking zelfevaluatie en checklists Schoolexaminering.
Onderzoek kwaliteit schoolexaminering brengt verbeterpunten kwaliteitsborging
in beeld en legt sterke overheidssturing op centraal examen bloot.
Aandacht voor maatschappelijke onderwaardering van praktisch talent.

PRIORITEITEN 2019
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»
»
»
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»

Vergroten van de flexibiliteit in het onderwijs-(systeem).
Flexibilisering van de examinering - behaalde resultaten behouden, meerdere
examenmomenten en modulair examineren.
Meer balans in overheidssturing op SE en CE en versterken van visie op en
kwaliteit van de schoolexaminering.
Meer scholen die een vorm van onderwijs op maat bieden aan leerlingen. Gerichte
ondersteuning hierbij vanuit de VO-raad.
Versterken van het beroepsonderwijs en in het bijzonder het technisch
beroepsonderwijs.
Meer curriculumbewustzijn en leerdoel-denken in de scholen.
Meer regionale samenwerking met het vervolgonderwijs gericht op een soepele
doorstroom van leerlingen en betere uitwisseling van doorstroominformatie.
Een goede vertegenwoordiging van vmbo-groen in de vereniging
(n.a.v. beëindiging van de AOC Raad).
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LERAREN EN PROFESSIONELE
SCHOOLORGANISATIE
RESULTATEN 2018
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Meer aandacht voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs. € 21 mln. extra
op regionaal niveau en landelijke regie om regio-overstijgende knelpunten aan te
pakken.
Halvering collegegeld voor eerste 2 jaar lerarenopleiding.
Nieuwe lichting jonge talentvolle academici start in het onderwijs via project
Trainees in Onderwijs.
Eenduidigere regels om voor een tijdelijke periode niet-bevoegde, maar bekwame
leraren in te zetten vanwege bijvoorbeeld lerarentekorten of te kleine vacatures.
Voornemen minister om een ontheffing te verlenen aan bekwame
pabo-gediplomeerden voor de onderbouw van het vmbo.
Onderwijsraad onderstreept pleidooi voor verruimen onderwijsbevoegdheden en
fundamentele aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur van leraren.
Bestuurlijk traject ingezet zodat elke toekomstige student aan een
lerarenopleiding kan profiteren van een Samen opleiden-traject.
Ruim 300 scholen ondersteund bij de volgende stap naar een lerende organisatie.
Ruim 1000 schoolleiders en bestuurders ontwikkelden zich bij VO-academie via
meerdaagse leergangen, intervisietrajecten, coachopleidingen en masterclasses.
30 schoolleiders tot intervisiebegeleider opgeleid.
Catalogus met praktijkvoorbeelden van ‘anders organiseren’ waarbij
onderwijsverbetering en een andere inzet van leraren hand in hand gaan.
Geactualiseerd sectorakkoord: één centrale afspraak om strategisch
personeelsbeleid in scholen te versterken vervangt aantal detaillistische afspraken
uit het oude akkoord.

PRIORITEITEN 2019
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Een extra kabinetsinvestering in ontwikkeltijd voor leraren.
Toekomstgericht maken van wet- en regelgeving rondom bevoegdheden leraren.
Een betere afstemming tussen de vraag van besturen en het aanbod van
lerarenopleidingen, meer maatwerk in de opleiding om leraren een passende
bevoegdheid te laten halen.
Een structurele regeling voor de bekostiging van het samen opleiden en
professionaliseren van leraren, met een goede, gelijkwaardiger balans tussen
lerarenopleidingen en schoolbesturen.
Een kennis- en onderzoekinfrastructuur (R&D) die het opleiden en
professionaliseren van leraren en innovatie in de sector versterkt.
Het lerarenregister wordt pas geïmplementeerd wanneer er breed draagvlak
onder leraren en scholen is.
Meer deelname aan intervisie, coaching, collegiale visitaties door
bestuurders en schoolleiders.
Invoering van een professionaliseringsbeurs voor schoolleiders.
Verdere versterking van strategisch personeelsbeleid in de sector.
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BEDRIJFSVOERING, MODERN
WERKGEVERSCHAP EN CAO
RESULTATEN 2018
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»
»
»

CAO VO 2018-2019. Een goede en betaalbare loonsverhoging en aandacht voor
ontwikkeltijd en werkdruk.
Afspraken met VNG over financiering en planning van onderwijshuisvesting:
afhankelijkheid van schoolbesturen ten opzichte van gemeenten kleiner en
renovatie mede een verantwoordelijkheid van gemeenten.
Er komt een vereenvoudigd model voor de bekostiging van scholen dat voldoet
aan door leden van de VO-raad gestelde randvoorwaarden. Voor negatieve
effecten van het nieuwe model worden oplossingen gezocht.
Twee kennisnetwerken Bedrijfsvoering voor financieel functionarissen
binnen scholen.

PRIORITEITEN 2019
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Ondersteuning van scholen bij cao-afspraak over lestaakreductie en ontwikkeltijd.
Er komt een oplossing voor onacceptabele effecten van het vereenvoudigde
bekostigingsmodel.
Onderhandelingen met de onderwijsbonden voor een nieuwe cao vanaf
1 oktober 2019.
De gemaakte afspraken met VNG over huisvesting (o.a. renovatie) worden snel
omgezet in regelgeving en een handreiking voor scholen.
Versterking van de helpdeskfunctie voor juridische vragen van leden.
Een goede overgang in het kader van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren per 1 januari 2020.
Kennisvergroting bij besturen over ontwikkelingen in het kader van pensioen
(loopbaanplanning, oplopende uittreedleeftijd, keuzemogelijkheden).
Intensivering van ondersteuning bij realisatie van de doelen van de
Banenafspraak.
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GOED BESTUUR

RESULTATEN 2018
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Fusietoets afgeschaft.
Een geactualiseerd sectorakkoord op hoofdlijnen.
Het aantal bezoekers van de website Scholen op de kaart gestegen met 30%.
De ALV spreekt af dat elk bestuur een keer in de vier jaar deelneemt aan een vorm
van collegiale, bestuurlijke visitatie.
De ALV spreekt af dat te hoge reserves bij samenwerkingsverbanden worden
afgebouwd en dat in elk toezichthoudend orgaan een onafhankelijk lid
opgenomen wordt.
Een set thema’s als gedeelde basis voor professionele ontwikkeling voor
bestuurders in het funderend onderwijs.

PRIORITEITEN 2019
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Project Regionale samenwerking om de samenwerking tussen schoolbesturen te
versterken en regio’s op maat te faciliteren.
Presenteren van sectorale analyses en informatie om een betrouwbaar en volledig
beeld te schetsen van de sector.
Een vernieuwde versie van de website Scholenopdekaart met compactere
informatie voor ouders over de resultaten en het beleid van de school.
Een publieke verantwoordingswebsite voor samenwerkingsverbanden passend
onderwijs.
Ontwikkeling governance passend onderwijs conform afspraken in ALV.
Faciliteren van collegiale bestuurlijke visitatie.
Actualisatie van de code Goed onderwijsbestuur VO.
Versterking van het samenspel tussen bestuur en intern toezicht.
Goede afspraken over beheer van voor scholen belangrijke voorzieningen rondom
de leermiddelenketen en voorzieningen in de landelijke ICT-basisinfrastructuur.
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SCHOOL EN OMGEVING

RESULTATEN 2018
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»
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Coalitie onderwijs-jeugd gevormd om samenwerking tussen onderwijs en
jeugdzorg op nationaal en regionaal niveau te verbeteren.
Campagne met Ouders en Onderwijs om ouderbetrokkenheid te versterken.
Gezamenlijke sectorale uitgangspunten over de vrijwillige ouderbijdrage.
Een nieuwe meldcode en kennisbasis voor scholen rondom kindermishandeling.
400 deelnemers aan landelijk congres Gezonde School.
Bijna alle samenwerkingsverbanden (71 van de 75) zijn in 2018 aangesloten lid
van VO-raad.
Steunpunt Passend Onderwijs opgebouwd tot een integraal programma
voor PO en VO.

PRIORITEITEN 2019

»
»
»
»
»

Project dat scholen ondersteunt bij het systematisch en doelgericht inrichten van
hun burgerschapsonderwijs.
Een eigen evaluatie van Passend Onderwijs, die zicht geeft op resultaten tot nu toe
en de inzet van de sector voor komende jaren helder maakt.
Flexibilsering van de overgang PO-VO, zodat de hoogte van het schooladvies
minder bepalend wordt voor de toekomst van de leerling.
Versterken van een positief leerklimaat en integraal beleid rondom sociale
veiligheid.
Ondersteuning voor scholen om - mede op basis van het Preventieakkoord - een
gezonde leefstijl te verankeren.
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