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gelede rapportage: 

 

vertrekpunt 

Wie heeft welke kwaliteitsinformatie nodig om zijn/haar rol goed te kunnen uitvoeren? 
 
De vraag heeft een bestuurlijke en een functionele component. Aan de ene zijde zijn er 
afspraken gemaakt in het ROF op bestuurlijk niveau. Voor een effectvolle en gedragen 
oplossing dient de kwaliteitsinformatie een versterkende functie te hebben binnen de 
kwaliteitscyclus. Aangezien er meerdere actoren hierbij in spel zijn, en een ieder een eigen 
rol (opdracht, middelen, verantwoordelijkheid, belang) heeft, dient de kwaliteitsinformatie te 
zijn toegesneden op elke actor en rol. De notitie bevat een voorstel tot een gelede 
rapportage. De onderscheiden geledingen zijn toegesneden op een functie binnen de 
kwaliteitscyclus en gericht op de rol en de opdracht van de actoren. 
 

De werkgroep Monitoring & Evaluatie ontwikkelt en realiseert kwaliteitsprofielen, grafisch 
vormgegeven als spinnenwebben. Het doel is om per mei 2008 over drie 
kwaliteitsprofielen te beschikken, voor respectievelijk taal, leertijd en integratie primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs. 

De kwaliteitsprofielen omvatten de opbouw van een databank met kwaliteitsgegevens op 
schoolniveau: er kan geen discussie zijn dat in de databank schoolgegevens 
geïdentificeerd zijn. De gelede rapportage betreft een samenstel van onderling 
samenhangende geledingeni die uitkomsten bevatten uit een en dezelfde 
geconsolideerde bron, op basis van eenzelfde verwerking (infocomponenten) en 
berekening (ééncijfergegevens). 

 

Ten aanzien van de rapportage is het noemen van scholen met naam en toenaam 
minder vanzelfsprekend. De gelede rapportage biedt de mogelijkheid per geleding te 
beoordelen of openbaarmaking aan de orde is. 

De opdracht van de werkgroep Monitoring & Evaluatie gaat uit van de gezamenlijke 
erkenning van de eigen rol van de gemeente, de schoolbesturen en de scholen. Van elke 
partij wordt een bijdrage verwacht. Nieuw in dit voorstel is dat ook (in ieder geval 
modeltechnisch) een bijdrage van de ouders wordt verwacht. Bij een nadere uitwerking 
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van de geledingen zal precies worden aangegeven wanneer openbaarmaking effectief en 
functioneel is. 

 

Actoren en opdrachten 

Zoals hierboven beschreven worden er primair vier actoren onderscheiden, te weten de 
gemeente, de besturen, de scholen en de ouders. Ieder van deze actoren heeft met 
name belang bij informatie over respectievelijk de standaarden, de doelmatigheid, de 
kwaliteit en de opbrengsten. Dit leidt tot een eenvoudig model: 

 

◦ JOS Onderwijs is hoeder van het onderwijs. De Rotterdamse bevolking moet er 'blind' 
op kunnen vertrouwen dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd is. De 
Onderwijsinspectie heeft hierin van oudsher een rol. De gemeente neemt voor lokale 
thema’s hierin haar (aanvullende) rol: Het lokale onderwijsaanbod dient de behoeften 
te dekken en te passen binnen de Rotterdamse setting. Tevens dient de gemeente 
zorg te dragen voor lokale arrangementen tussen directe en indirecte actoren in het 
onderwijsveld. 

◦ Onderwijsbesturen zijn primair aanspreekbaar op de kwaliteit van hun scholen. Zij 
volgen nauwlettend de ontwikkeling van kwaliteit op hun scholen, vestigingen en 
afdelingen. De besturen bieden immers onderwijs, houden scholen in stand en ze 
worden hiervoor gefinancierd. In dat kader leggen zij verantwoording af. Besturen 
hebben de rol zorg te dragen voor goed onderwijs binnen de onderwijsinhoudelijke 
en financiële kaders. De primaire taak is de bewaking van de basiskwaliteit (een 
minimaal beheersingsniveau realiseren) en het rendement op de scholen. 

◦ Scholen hebben de opdracht leerlingen voor te bereiden op hun verdere school- en 
maatschappelijke loopbaan. Scholen schrijven kinderen in en beloven ouders en 
leerlingen onderwijs waarin de individuele leerling zich thuis voelt en waarin hij of zij 
zich ten volle kan ontplooien. Dit vergt professionele, alerte en betrokken teams van 
docenten. 

◦ Ouders zijn leidend in het bieden van een toekomst aan hun kinderen, te beginnen 
bij de weloverwogen keuze van onderwijs/school. Actieve ouders dienen mede 
richting te geven aan de individuele ontwikkeling en het schoolse aanbod te 
versterken en te completeren. 

 

De rol van de gemeente is meervoudig: 



versie dinsdag 15 maart 2011 3 

◦ Na overleg met besturen en in samenwerking met scholen realiseert JOS maatregelen 
op gebied van onderwijs, jeugdzorg en wijkopbouw. Vanuit deze rol is de gemeente 
gehouden deugdelijk te sturen, te evalueren en te verantwoorden.  

◦ Binnen de geledingen van de gemeente (leerplicht/RMC, jeugdzorg e.a.) kunnen 
rollen worden onderscheiden. Bureau Leerplicht controleert de naleving van de 
Leerplichtwet en is gemandateerd toezicht te houden op adequate registratie van 
verzuim en uitval. 

◦ Verder is de rol van JOS ook die van uitvoerder onder mandaat van het ROF: JOS is 
geëquipeerd te faciliteren bij ontwikkeling en realisatie van kwaliteitsprofielen. 

 

voorstel 

Wegens bovenstaande onderscheiden actoren en rollen wordt voorgesteld om een 
gelede rapportage op te stellen over de kwaliteitsaspecten taal, leertijd en integratie: 

◦ factsheet kwaliteit en beleid 

◦ Rotterdams onderwijsverslag 

◦ kwaliteitsrapporten 

◦ kwaliteitsscan. 

 

Hieronder worden deze vier geledingen toegelicht: 

◦ De factsheet kwaliteit en beleid toont een stedelijk beeld van de kwaliteit. Centraal 
hierin staat de vraag of de doelstellingen van het ROF zijn gerealiseerd. De factsheet 
is communicatiegericht; de wethouder onderwijs kan deze factsheet gebruiken als 
bondige verantwoording naar de gemeenteraad. De factsheet richt zich op 
speerpunten van beleid en maakt geen onderscheid zichtbaar tussen besturen, 
scholen of deelgemeenten. 

◦ In het Rotterdams onderwijsverslag worden de bevindingen op de kwaliteitsaspecten 
gemeentebreed gepresenteerd en besproken. 

- Kwaliteitsinformatie uit de 'spinnenwebben' kan worden aangevuld met andere 
informatie van elders. 

- Het onderwijsverslag wil in de volle breedte de onderwijskwaliteit in Rotterdam 
beschouwen en richting geven aan verbetering hiervan. 

- De deelgemeenten worden onderscheiden. Het beschrijft en beschouwt 
buitenschoolse maatregelen van de gemeente op deelgemeenteniveau, die 
bijdragen aan een versterking van het Rotterdamse onderwijs. 

- Het Rotterdamse onderwijsverslag sluit waar? mogelijk aan bij de bevindingen in 
het landelijke onderwijsverslag van de onderwijsinspectie. Het onderwijsverslag 
vormt een lokale uitvoering (lees: aanvulling op) van het landelijk 
onderwijsverslag door de onderwijsinspectie. Het geeft het Rotterdamse 
onderwijsveld gelegenheid een eigen wending te geven aan de gewenste 
kwaliteitsverbeteringen én aan een (correctie op de) kwaliteitbeoordeling. 

- Scholen worden in het onderwijsverslag niet onderscheiden. 
◦ Het bestuurlijk kwaliteitsrapport bevat de schoolprofielen van de scholen waarvoor 

het betreffende bestuur verantwoordelijkheid draagt. De uitkomsten worden zonder 
beschouwing teruggekoppeld. Kwaliteitsinformatie dient actueel en specifiek te zijn. 
Bestuurlijke kwaliteitsrapporten zijn vertrouwelijk. 

◦ De Rotterdamse kwaliteitsscan toont de kwaliteitsaspecten van individuele scholen 
gecodeerd in de deelgemeente. Primaire insteek zijn de subthema’s van kwaliteit. De 
code is enkel bekend bij de besturen. Desgewenst kunnen scholen gedecodeerd 
worden.ii 
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i Alternatieven voor de gelede rapportage zijn getrapte rapportage en beleidsronden. 

◦ Een getrapte rapportage veronderstelt een hiërarchie (strategisch <-> tactisch <-> operationeel) waarin 
actoren in wederzijdse afhankelijkheidsrelatie staan en complementaire opdrachten van zelfstandige en 
samenwerkende actoren voorkomen. Het kan verwarring veroorzaken dat de scoop (span of control of 
reikwijdte van besturing) van de diverse actoren een andere is. Deze onderlinge verhouding is in de 
Rotterdamse situatie niet aan de orde. Om deze verwarring te voorkomen, dient de term getrapte 
rapportage verder te worden vermeden. 

◦ Op een vergelijkbare wijze dient ook de term beleidsronde te worden vermeden. Feitelijk hebben de 
rapportages een functie in het continuüm en gelaagde kwaliteitsimpulsen, die zich niet laten inbedden 
een keurslijf van cycli met een vaste opeenvolging en momenten. 

ii De kwaliteitsscan maakt het mogelijk scholen te decoderen die niet voldoen aan minimale kwaliteitscriteria. 
Ook kunnen ‘blind’ de scholen worden aangewezen die via het bestuur of ISO een prioritair doel krijgen 
opgelegd. 


