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Hoofdlijnenbrief SLOA 2011-2012

Hierbij bied ik u ter kennisneming aan de Hoofdlijnenbrief 2011 – 2012 met de
uitgangspunten voor de onderwijsondersteunende activiteiten die in het kader van
de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) in
het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs worden uitgevoerd. Deze brief wordt jaarlijks gepubliceerd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, vierde lid, van bovengenoemde wet.
In deze Hoofdlijnenbrief zijn de voornemens verwerkt die in het Algemeen
Overleg van 9 maart 2006 met uw Kamer zijn besproken en zijn vastgelegd in de
vaststellingsovereenkomst van 22 september 2006 (Kamerstuk 30 800 VIII, nr.
64).
De onderwijsondersteunende activiteiten die vanaf 2009-2010 worden uitgevoerd
hebben een tweeledig doel: meer robuuste stelselinformatie te verkrijgen over
innovatie in de onderwijspraktijk en daarnaast de bevordering van een
onderzoekende houding bij de scholen. Juist dit laatste vergt een omslag in
oriëntatie van de instellingen, versterking van de professionaliteit van de
docenten en het schoolmanagement. De invoering van programmalijnen met
daaruit voortvloeiende projecten heeft tot doel een meerjarig perspectief te
bieden en versnippering tegen te gaan.
De bevordering van de vraagsturing is nader uitgewerkt doordat PO-raad en VOraad dit op de agenda van scholen hebben geplaatst, hierover afspraken met de
LPC hebben gemaakt en zelf de verantwoordelijkheid hebben genomen voor het
R&D deel van de Hoofdlijnenbrief.
De sectorraden zien zich in de eerste plaats procesverantwoordelijk, gericht op
het versterken van het eigenaarschap en het organiseren van het ophalen van die
vragen bij de werkvloer die worden gedeeld en waar beantwoording de
draagkracht van de individuele school te boven gaan. Zo kunnen de behoeften
aan bovenschoolse innovaties bij de scholen worden geïdentificeerd en worden
ingebracht in de programmering van de onderwijsondersteunende activiteiten,
met name die van de LPC.
In onderling overleg wordt bezien welke vragen zich lenen voor een verdere
uitwerking en welke reeds zijn te beantwoorden vanuit eerder onderzoek. De
resultaten van de, soms meerjarige, projecten moeten voor het hele
onderwijsveld en het beleid vrij toegankelijk zijn. Daarnaast blijft het
beleidsvoornemen bestaan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te
vertalen naar onderwijsondersteunende activiteiten om deze resultaten voor de

a

werkvloer toegankelijk en toepasbaar te maken. Samenwerking tussen
wetenschap, lpc en scholen/docenten is hierbij essentieel.
In de afgelopen periode hebben de LPC invulling gegeven aan hun R&D
werkzaamheden. Daarbij heeft de beoordeling van wetenschappelijke referenten
van de documenten en projectvoorstellen per programmalijn een belangrijke rol
gespeeld. Het is de bedoeling om in de periode 2011-2013 verdere stappen te
zetten in de richting van het scherp formuleren van kennisvragen, het formuleren
van realistische projectdoelstellingen, het versterken van R&D expertise, het
versterken van de banden met hogescholen en universiteiten en het verhogen van
de opbrengsten van de afzonderlijke projecten.
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De u toegestuurde hoofdlijnenbrief heeft een tweejarig perspectief en loopt door
tot en met 2012, met accent op het jaar 2011. De positie van CITO en SLO in
deze brief is van een andere orde. Beide instellingen hebben een specifieke
opdracht. CITO draagt zorg voor de uitvoering en verbetering van de centrale
examens, de activiteiten van de SLO dragen bij aan de ontwikkeling van
leerplannen en instrumenten voor docenten om wat op leerplanniveau is
vastgesteld voor de klas in praktijk te brengen. Ook hier geldt dat investeringen
in kennis voor en overdracht aan de scholen van kennis een belangrijke
voorwaarde is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Deze hoofdlijnenbrief gaat bij de mbo-sector verder door op de in het afgelopen
jaar ingeslagen weg van samenwerking tussen het Max Goote Kenniscentrum en
het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Deze samenwerking heeft inmiddels zijn
beslag gekregen in een landelijk expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO). Het
ECBO ontwikkelt vanuit een meerjarig perspectief - onder inhoudelijke aansturing
van een programmaraad - een jaarlijkse onderzoeksprogrammering. Deze
programmering is in het betreffende hoofdstuk voor de mbo-sector verder
uitgewerkt.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Pagina 2 van 2

