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Bestuurlijke reactie College van B&W op bestuurlijk rapport Effecten investeringen 
onderwijs 

Geachte heer De Ridder, 

Het college van burgermeester en wethouders (hierna: het college) dankt de rekenkamer voor het 

rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen. Hieronder treft u de bestuurlijke reactie van het 

college aan. 

Algemene reactie op het onderzoek 
Het bestuurlijke rapport geeft naar de mening van het college over het algemeen een goede 

weergave van de leraren- en scholenbeurzen zoals door de gemeente in de periode 2015-2018 zijn 

verstrekt in de vorm van subsidies aan individuele leraren of lerarenteams en aan scholen. De 

afgelopen vier jaar zijn de leraren- en scholenbeurzen een belangrijk middel geweest om 

professionalisering van leraren en scholen te stimuleren. Komende periode wil het college, met 

oog op het lerarentekort, zich focussen op de korte en lange termijn. Op korte termijn moet het 

lerarentekort worden opgelost. Tegelijk is Amsterdam een prachtige plek om les te geven en 

willen we leraren, ook op lange termijn, graag in de stad behouden. Het rapport van de 

rekenkamer komt voor het college op een goed moment en zal de aanbevelingen meenemen in 

nieuw beleid. 

Het college kan de hoofdconclusie van de rekenkamer ten aanzien van het niet vooraf benoemen 

van prestaties volgen en neemt de aanbevelingen die de rekenkamer daarover doet ter harte, 

waarbij moet worden aangegeven dat het meten van effecten op deze aspecten ingewikkeld is. 

Dit komt doordat de invloed van de subsidiemaatregel niet of nauwelijks is te isoleren van de 

veelheid aan andere factoren die van invloed zijn op de schoolkwaliteit. 

Hieronder gaat het college in op de afzonderlijke aanbevelingen. 

1. 	Aanbeveling 1: Expliciteer eigen verwachtingen 
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U constateert in uw onderzoek dat wanneer de gemeente bij het formuleren van beleid de eigen 

verwachtingen van de resultaten duidelijk maakt, de gemeente dan beter in staat is om haar eigen 

beleid en de uitvoering daarvan te beoordelen. Het college herkent deze aanbeveling. Sommige 

maatschappelijke effecten  (outcome)  zijn moeilijk of onmogelijk te isoleren van de vele andere 

factoren. Tegelijk is het college wel van mening dat van scholen openheid en transparantie 

gevraagd mag worden over de inzet van middelen en de resultaten die beoogd zijn. Vanwege de 

complexiteit van het formuleren van prestatie indicatoren op kwaliteit is erop aangedrongen dat 

scholen transparant zijn over waar de middelen aan zijn besteed. 

In de periode 2015-2018 is de leraren- en scholenbeurs voor het eerst gelanceerd. Op basis van de 

ervaringen in deze periode wordt de beleidsinzet aangepast. In het voorjaar van 2019 komt het 

college met de plannen voor nieuwe beurzen. Daarbij gaat het college de eigen verwachtingen 

duidelijker expliciteren dan in de voorgaande periode is gedaan en hanteren we het uitgangspunt 

dat als we middelen verstrekken de gemeente daarvoor ook wat mag vragen, namelijk openheid 

en transparantie. 

2. Houd alle leraren en scholen binnenboord 
Het college is het met de rekenkamer eens dat scholen die de scholenbeurs niet hebben 

aangevraagd vanwege te veel interne problemen de extra financiële middelen juist goed kunnen 

gebruiken. U geeft zelf bij deze aanbeveling aan dat de mogelijkheden voor verbetering door de 

gemeente marginaal lijken. 

Overigens zet dit college in de komende periode stevig in op kansengelijkheid en 

onderwijskwaliteit waarbij er door middel van maatwerk meer aandacht uit gaat naar scholen die 

het harder nodig hebben. In het nieuwe beleid zetten we ook in op teambeurzen. De 

professionalisering wordt daarmee nog beter afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de 

school als geheel. Ook denkt de gemeente na over hoe het proces met betrekking tot beurzen 

minder belastend kan zijn voor scholen. De gemeente is hierover met scholen in gesprek. 

3. Bevorder delen van kennis 
U constateert terecht dat het uitwisselen van kennis en ervaring tussen leraren en scholen 

achterblijft bij de doelstellingen en verwachtingen die de gemeente op dit punt had. De ervaren 

drukte in de dagelijkse werkpraktijk van leraren, die in de afgelopen jaren sterk is toegenomen als 

gevolg van het lerarentekort, is hier voor een groot deel debet aan. Met het plan van aanpak 

lerarentekort dat in 2016 in samenwerking met het veld (Taskforce Lerarentekort) is opgesteld, 

zet de gemeente alle mogelijke maatregelen in om deze drukte verminderen. Ook in de komende 

collegeperiode blijft het college hier onverminderd op inzetten. Tegelijkertijd richt het college het 

beleid op het op duurzame manier terugdringen van het lerarentekort en daarmee het 

verminderen van de werkdruk door beleidsmaatregelen gericht op het moderniseren van 

onderwijswerkgevers en professioneel leiderschap. In het nieuwe beleid zetten we in op 

teambeurzen. In plaats van individuele leraren die professionaliseringsactiviteiten ontplooien met 

een lerarenbeurs, worden de beurzen ingezet op het niveau van onderwijsteams. Op deze manier 

wordt ook kennisdeling ingebouwd in het nieuwe beleid. 

Tot slot doet de rekenkamer de suggestie voor een digitaal platform voor deling en uitwisseling 

van kennis en ervaring. Het college onderschrijft dit. De gemeente faciliteert 'de Amsterdamse 

Klas', een digitaal platform waar leraren elkaar vinden om zo meer kennis en ervaring te kunnen 

delen. Naast het digitale  online  platform wordt ook offline kennisdeling en uitwisseling 
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gestimuleerd en gefaciliteerd door jaarlijks een programma met kennisdelingsbijeenkonnsten 

rondom verschillende thema's kenmerkend voor de Amsterdamse context zoals Burgerschap, 

internationalisering, hoogbegaafdheid, transformatieve school en ouderbetrokkenheid. 

De komende periode verkennen we samen met leraren en schoolleiders de doorontwikkeling van 

de Amsterdamse Klas als onderwijscomnnunity om kennisdeling tussen leraren en scholen 

onderling verder te versterken. Daarbij kijken we naast het bestaande  online  platform op 

Facebook ook naar  online  platforms die meer mogelijkheden bieden voor meer structurele 

kennisdeling en participatie. 

Tot slot 
Het onderzoek van de rekenkamer geeft inzicht in de totstandkoming en de uitvoering van de 

beleidsmaatregel leraren- en scholenbeurzen. Het college herkent de conclusies en aanbevelingen 

ten aanzien van de uitvoering van de leraren- en scholenbeurzen. Deze komen overeen met de 

tussenrapportages en tussentijdse evaluaties die de gemeente jaarlijks door het Kohnstamm 

Instituut laat uitvoeren. Ten aanzien van het vooraf expliciteren van de verwachtingen/prestaties 

het eigen beleid kan de gemeente haar werkwijze verbeteren. In het eerste kwartaal van 2019 zal 

het college haar nieuwe plannen aan de gemeenteraad presenteren. 

Met vriendelijke groet 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 
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