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(W) : voor de uitvoering van deze actie is wijziging van wet- of regelgeving noodzakelijk. 
lichte kleur: de lichte kleuren in dit schema geven aan in welke periode de realisatie van de genoemde actie wordt voorbereid.
Dit kan betrekking hebben op een wetgevingstraject of op overleg en afstemming met diverse betrokkenen.
donkere kleur: dit betreft de periode waarin de actie wordt uitgevoerd. 

Autonomievergroting

Extra middelen voor bestuur en 
management om beleidsvoerend 
vermogen te versterken

Toetsen haalbaarheid vraagfinanciering 
opleidingsinstituten

Terugdringen bemoeienis lokale overheid 
met onderwijsinhoudelijke inrichting van 
school (W)

Aanpassen wijze van vergoeden 
wachtgeld- en vervangingskosten

Moderniseren WPO en WEC qua 
structuur en inhoud (W)

Deregulering

Decentraliseren primaire 
arbeidsvoorwaarden (W)

Aanpak bureaucratie

Verminderen van aantal circulaires met 
25 procent

Terugdringen van het leveren van 
dezelfde gegevens aan verschillende 
(overheids)instanties door scholen

School hoeft niet langer met de 
gemeente tot een gemeentelijk 
onderwijsachterstandenplan te komen 
(W)

Kwaliteit en innovatie

Deelnemen aan internationale 
vergelijkingen

Stimuleren netwerkvorming van scholen

Ondersteunen ontwikkeling van 
kennisgemeenschappen van scholen, 
wetenschappers en andere 
ondersteuners

Kennisverspreiding, bijvoorbeeld over 
TOM-project, via website

Subsidiëren innovatieve projecten

Onderzoek naar stand van zaken 
onderwijsvernieuwing

Ontwikkelen instrumenten en 
materialen, zoals LVS+

Financiering stimuleringsprogramma's 
zoals Programma Verbreding Techniek 
Basisonderwijs

Doorgaande leerlijnen

Inspectie ziet toe op weging advies 
basisschool bij aannamebeleid VO-school

Onderwijspersoneel en organisatie

Bevorderen open onderwijsarbeidsmarkt

Flankerend beleid invoering 
lumpsumfinanciering

Vraaggericht opleidingsaanbod 
schoolleiders

Voortzetten subsidieregeling 'beginnende 
directeuren'
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Voortzetten projecten 'opleiden in de 
school'

Leerlingen en ouders

Positie van ouders in toekomstige 
aanpassing WMO (W)

Overleg met onderwijsorganisaties over 
verbetering functioneren 
klachtenregeling

Scholen via inspectie stimuleren school-
ouderrelatie onderdeel te laten zijn van 
visie 

Verspreiding goede voorbeelden en 
informatie over instrumenten, 
(na)scholing en begeleiding school-
ouderrelaties

Pilots om ouderbetrokkenheid te 
vergroten 

Versterking activiteiten /scholingsaanbod 
gericht op communicatie en omgang met 
ouders

School en omgeving
Jeugdbeleid (operatie Jong)

Ondersteuning lokale partners bij 
uitbreiding van het aantal brede scholen 
van 500 naar 1000

Besturen worden wettelijk 
verantwoordelijk voor tussenschoolse 
opvang (W)

Stimulering samenwerking buurt-
onderwijs-sport en scholen en 
bibliotheken

Bevordering van combinatiefuncties
Samenhangende zorgtrajecten

Evaluatie van de trajecten WSNS, LGF en 
onderwijsachterstanden

Belemmeringen in het realiseren van 
ketenregie en sluitende zorgstructuren 
worden opgespoord en geagendeerd

Onderwijsachterstanden
Aanpassen gewichtenregeling (W)

Scholen leggen verantwoording af over 
effectiviteit van inzet van 
(gewichten)middelen

Inspectie ziet toe op effectiviteit van 
achterstandsbestrijding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
lokaal VVE-beleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
inrichten van bovenschoolse 
schakelklassen (W)

Integratie

Bevordering van 'niet-vrijblijvende 
afspraken' tussen gemeenten en scholen 
(W)

Veiligheid

Deskundigheidsbevorderende activiteiten 
voor docenten en 
onderwijsondersteunend personeel
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Versterking van leerlingbegeleiding in het 
primair onderwijs ten behoeve van 
vroegtijdige signalering en aanpak van 
gedragsproblemen

Verruiming van plaatsingsmogelijkheden 
in het ZMOK-onderwijs voor leerlingen 
met ernstige gedragsproblemen

Verantwoordelijkheid en 
verantwoording

Invoeren jaarverslag gebaseerd op het 
uitgangspunt 'meervoudig publieke 
verantwoording'

Opstellen notitie over herziening 
inrichting medezeggenschap (W)

Evaluatie Toezichtskader Inspectie
Evaluatie WOT

Inspectie richt zich minder op 
proceskenmerken en meer op de vraag of 
school de gestelde ambities waarmaakt

Opstellen duidelijk kader over optreden 
overheid indien scholen 
verantwoordelijkheid niet waarmaken


