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GeachteheerMulder,
Namensmijn cliënten,de scholenvoor primaironderwijswelke zijn vermeldop het overzichtdat als
heb ik op naderaante
is gehecht(hierna:Schoolbesturen),
bijlage I aandit aanvullendbezwaarschrift
van Onderwijs,Cultuur
tegenhet besluitvan de staatssecretaris
voerengrondenbezwaaraangetekend
kenmerk(hiema:Bestreden
(hierna:OC&W) van 5 maartjl., met bovenvermeld
en Wetenschap
van OC&W het verzoekvan RTL Nieuws op grond van de
Besluit). Daarbij heeft de Staatssecretaris
ingewilligden beslotenom voor elke basisschool
van bestuur(Wob) grotendeels
Wet openbaarheid
eindtoets,het aantalleerlingenin groep 8 dat deelnamaan de
informatie ter zakevan de gehanteerde
toetsen de gemiddeldescoreop de eindtoetsopenbaarte maken.Daarnaastis in het BestredenBesluit
volledigheidshalveook, voor zover dat voor de betrokkenschoolvan
vermeld dat de Staatssecretaris
'herberekende'
scoreopenbaarzal maken'
toepassingis, de door de inspectie
In het BestredenBesluit is verdervermelddat openbaarmakingvan de gevraagdeinformatieniet
eerderplaatsvindtdan twee weken na dagtekeningvan het genomenbesluit,en dat wanneerbinnendie
periodeeen bezwaarschriftis ingedienden eveneenseen verzoekom voorlopigevoorzieningis
wordt opgeschorttotdat door de Voorzieningenrechter
ingediend,daadwerkelijkeopenbaarnraking
uitspraakis gedaan.
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ct'rvrost
eenverzoekom voorlopigevoorzieningbij de
In verbanddaarmeeheb ik namensde Schoolbesturen
in Utrechtingediend
van de RechtbankMiddenNederland,sectorbestuursrecht,
Voorzieningenrechter
op te schortenteneindeop
en verzochtom bij wijze van voorlopigevoorzieningde openbaarmaking
worden aan RTL.
die manier te voorkomendat de eindresultatenopenbaargemaakt
van OC&W de TweedeKamer geïnformeerddat de
Bij brief van l9 maanjl. heeft de staatssecretaris
en openbaaruitvoering van het BestredenBesluit wordt opgeschofigedurendede bezwaarprocedure
Daaris
beslist.
de
bezwaarschriften
blijft
totdat
op
making van de gevraagdeinformatieachterwege
In verbanddaarmeehebbenzij
mee wordt tegemoetgekomenaande belangenvan de Schoolbesturen.
verzoekom voorlopigevoorzieningingetrokken.
bovenbedoeld
besluit,voor zoverdaarbijis beslotentot het
kunnenzich met bovenbedoeld
De Schoolbesturen
op naderaante
openbaarmakenvan informatie,niet verenigen.Zij hebbenhun bezwaarschriften
welke
in hoofdlijnenaangegeven
voerengrondeningediend.Daarinhebbende Schoolbesturen
hieronder
aan.
treft
u
gronden
het
bezwaar
van
bezwarenzij hebbentegenhet BestredenBesluit. De
De Schoolbesturen
verwijzen ter onderbouwingvan hun bezwaarschriftin de eersteplaatsnaar
hetgeenzij in het kadervan hun verzoekom voorlopigevoorzieningd.d. 19 maart2013hebben
van de eindtoetsaangevoerdin verbandmet het BestredenBesluit en de dreigendeopenbaarmaking
Eenafschriftvan het verzoekom voorlopigevoorzieningis als
gegevensvan alle basisscholen.
verzoekik u de
bijlage 2 aan dit aanvullendbezwaarschriftgehecht.Namensde Schoolbesturen
motiveringvan het verzoekom voorlopigevoorzieningals hier herhaalden ingelastte beschouwen.
dienen.
mag als verdereonderbouwingvan het bezwaarschrift
Het onderstaande
vrezenmet namevoor nadeligegevolgenvoor de betrokkenscholen,omdatde ter
De Schoolbesturen
bevatten
onvergetijkbaarzijn. De eindtoetsgegevens
beschikkingte stelleneindtoetsgegevens
'ruwe'
. Dezezijn niet voor alle
van de basisscholen
gemiddeldeeindscores
overwegendde
geen
gebaseerd,
omdatvoor de meestebasisscholen
op dezelfdeleerlingenpopulatie
basisscholen
op grond van de onderwijswetgeving.Daardoor
rekeningis gehoudenmet de uitzonderingssituaties
worden door de Inspectieten onrechtebepaaldecategorieënleerlingenniet buiten beschouwing
hoeweldat wettelijkis
voor de individuelebasisscholen
gelatenbij het registreren
van de eindscores
c.q.eindscores
van de scholenniet op de wettelijkvastgestelde
Door de leerresultaten
voorgeschreven.
wijze vast te leggen,zljn dezegegevensonderlingniet vergelijkbaaren bevattendezegegevens
Hierdoorontstaathet
onjuisteinformatieten aanzienvan ciekwaliteitvan de individuelebasisscholen.
risico dat ouderszich baserenop onjuisteinformatievoor hun keuzevoor eenbepaaldebasisschool,
kwaliteit'
die eenschijnbaar'lagere
hetgeenkan leidentot het onterechtmijdenvan basisscholen
terwijl de ouderszich
dus kunnenwordenbenadeeld,
lijken te biedenen waardoorbasisscholen
van
het ministerievan OC&W
informatie
ogenschijnlijkbaserenop objectieveinformatie,omdatdeze
een correctbeeldgevenvan de
afkomstig is en ouderservan uitgaandat de eindtoetsgegevens
hoeweldaarvangeensprakeis.
kwaliteitvan de individuelebasisschool,
bij het ministerievan OC&W zijn dus onvergelijkbaar
De momenteelbeschikbareeindtoetsgegevens
slechtsin zeerbeperktemate iets zegt
en bovendieneenzijdigomdat inzagein de eindtoetsgegevens
over de kwaliteit van het gegevenonderwijs,
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informatie
van de door RTL gevraagde
moetopenbaarmaking
Naar de meningvan de Schoolbesturen
achterwegeblijven, aangeziendezegegevensonjuisteinformatiebevattenten aanzienvan de kwaliteit
en daarmeegeengoeden objectiefbeeldgevenmet betrekkingtot de
van de individuelebasisscholen
scholenvoor primaironderwijs.Ouderszullendus op grondvan alleen
kwaliteit van de verschillende
kunnen
geenjuist en objectiefbeeldvan de kwaliteitvan eenbasisschool
de gemiddeldeeindscores
die bij de Inspectievoor het onderwijsen de
van de basisscholen,
vormen.Door de leerresultaten
van OC&W aanwezigzijn, nu ter beschikkingte stellen,kan ten onrechtede indruk
Staatssecretaris
ontstaandat dezegegevenseenjuist en volledigbeeldgevenvan de kwaliteitvan de scholenvoor
benadelingvan de
primair onderwijs,terwijl dit niet zo is. Om die redenis er sprakevan onevenredige
openbaarwordengemaakten de belangenvan die scholen
waarvande eindtoetsgegevens
basisscholen
derhalvezwaardermoetenwegendan openbaarmakingvan dezeinformatie.
Het wettelijk kader
dat de Inspectievoor het onderwijs
De door RTL verzochteinformatiebetrefthet informatiebestand
(lnspectie)gebruiktin het kadervan de uitvoeringvan haartaakom de kwaliteitvan onderwijsin het
I
n wet"Goed onderwijs,goed bestuur"
primair onderwijste waarborgen.In het kadervan de zogehete
Dezeeisenhebbenonder
zijn minimumeisenvoor de kwaliteitvan het primaironderwijsvastgesteld.
moetende basisAan het eind van de basisschoolperiode
anderebetrekkingop de leerresultaten.
Het bevoegdgezagisdaarmeeverantwoordelijkvoor de
scholenvoldoenaan minimum leerresultaten.
Om die kwaliteitte waarborgengeldende
basiskwaliteitvan het onderwijsbinnende basisschool.
2
voor een basisschool.
als bekostigingsvoorwaarde
eisenaande leerresultaten
is een
Voor de beoordelingof eenschoolvoldoetaande gesteldeminimumeisenvoor de leerresultaten
ontwikkeld en wettelijk vastgelegddoor
geobjectiveerdeen transparantenormeringssystematiek
wetswijziging.Het belangdaarvanis door de regeringin de toelichtingbij
middel van bovenbedoelde
dezewet als volgt omschreven:
"Voor het bevoegdgezagvan eenschool,maar natuurlük ookvoor alle betrokkenenin en
rond de school. moet om redenenvan rechtsgelijkheiden rechtszekerheidvooraf duidelijk ziin
in welke gevallen er wel of niet wordt voldaan aan de eisen.Daartoe zijn de hoofdelementen
voor de beoordeling van de leerresultatenin dit welsvoorstelvastgelegd,de nadere uitwerking
van dezehoofdlijnen wordt neergelegdin eenAMvB. De gedetailleerdeen regelmatig aan
octualisatie onderhevigegegevensvaor de waarderingvan de leerresultaten,zoals nu al
onderdeel van de waarderingskadersvan de inspecÍievoor de diverse secforen,worden
vastgesteldbij ministeriëleregeling" (onderstrepinggemachtigde).
en meerin het bijzonderde
Met het oog op de beoordelingvan de kwaliteitvan de basisscholen
leerresultatenvindt registratieplaatsvan onder anderede scoresvan de eindtoetsen,zoalsdie door alle
op grond van de
basisscholenaan het ministerievan OC&W worden verstrekt,zoalsvoorgeschreven
PO.
Wpo en naderuitgewerktin het Besluit bekostigingWPO en de Regelingleerresultaten

t stb.20ro,Bo.
2tx zooa-zoog,
3I 828,nr.3,p.7.
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staatdaarbijondertoezichtvan de Inspectie.Op grondvan
Het bevoegdegezagvande basisscholen
arlikel l0 van de Wet op het primaironderwijs(WPO),heeftde Inspectiede taakom de kwaliteitvan
het onder-wijsop scholente waarborgen.
wordt door scholenvan het primair onderwijsniet voldaanals er op grond
Aan dit kwaliteitsvereiste
voor taal
van ar-tikel10a WPO sprakeis van een ernstigof langdurigtekoffschietenin de leerresultaten
en rekenen.Artikel l0a, eerstelid, Wpo bepaalt:
"Het bevoegdgezag van een basisschoolvoldoet in elk geval niet aan de wetleliike opdrachten
voor het onderwijs indien de leeruesultatenop de school aan het eind van heÍ zevendeof het
achtste schoolj aar ap gr oepsn iveau ernst ig of l angdur ig Í ekortschi et en" .
Hiervanis ingevolgeafiikel l0a, fweedelid, Wpo sprakeindien:
op de school de leerresultatenop het gebied van de Nederlandsetaal en op het gebied
van rekenenen wiskunde,gemetenover eenperiode van 3 schooljaren, liggen onder
de minimum normering die daarvoor geldt in vergelijking tot die Ieercesultatenover
diezelfdeschooljaren van scholen met een vergelijkbaar leerlingenbestand;dan wel

b.

geen leerresultatendoor de school kunnen worden aangetoond'.

worden gemetenen de normeringwordt bepaalden, indien
Voor de wijze waarop dezeleerresultaten
zij niet gemetenkunnenworden op welke anderewijze zij worden aangetoond,worden nadereregels
gesteldin het BesluitBekostigingWPO.
gemetenâande hand
Op grondvan artikel34.1BesluitBekostigingWPO wordende leerresultaten
krachtensartikel 34.1 Besluit
van de door het bevoegdgezaggekozentoetsen.Om dezeleerresultaten
(toegelaten)
PO vijf verschillende
BekostigingWPO te meten,zijn in de Regelingleerresultaten
te weten:
toetsenopgenomen.

a

Eindtoets(Basisof Niveau)van Cito;
Christelijke
van de vier landelijkeProtestants
Schooleindonderzoek
iensten;
Schoolbegeleidingsd
678 van 678 OnderwijsAdvisering;
Drempelonderoek
van het Cito (tot en met schooljaar2010-2011);
Entreetoets
Landelijk genormeerdemethodeonaftankelijketoetsenvoor groep 8.

per toets
PO zijn norrnenvoor beoordelingvan de leerresultâten
ln Bijlage B Regelingleerresultaten
De
eindtoetsen.
voor de verschillende
beoordelingsnorrnen
Het betreftverschillende
opgenomen.
al
niet
vergelijkbaar,
alleen
voor de verschillendetoetsvormenzijn onderlingdan ook
toetsresultaten
is van verschillendewijzen waaropde resultatenin kaart worden gebracht.
er
sprake
omdat
In artikel 34.2 Besluit bekostigingWPO is bepaaldwelke correctiebij meting van de leerresultaten
Blijkensde toelichtingbij dit artikelworden
moetenplaatsvinden.
voor de individuelebasisscholen
daarin"de situatiesbeschrevenwaarin een herberekeningvan de schoolaan de orde kan zijn".
Pagina 4
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Voorts is in de toelichtingbij die bepalingvermeld:
"Voor het basisonderwijsgeldt dat in principe olle leerlingen in het zevendeof achtste
leerjaar (gemetenover eenperiode van 3 schooljaren) bij de oordeelsvormingworden
betrokken.In qrtikel 10a WPO is hierop een uitzonderinggentaakt voor de volgende
categorieën:
a. leerlingen die aansluitend uitstromen naar het voortgezetspeciaal onderwijs (VSO) of
pr akt ij konderw ij s (Pr O);
b. Ieerlingen die 4jaar of korter in Nederland verbliiven.
gelaten bij de beoordeling van de leerresulÍaten
Deze leerlingen worden buiten beschom.ving
van eenschoof'.3
dient
Hieruit volgt dus al eeneersteindicatievan de situatieswaariner eencorrectieop de eindscores
plaatste vinden.
wordt de 'ruwe' gemiddeldeeindscoreaande Inspectie
of de toetsleverancier
Door de schoolbesturen
geleverd.Het gaatdaarbijin het algemeenom de gemiddeldeeindscorezoalsberekendover alle
leerlingendie eeneindtoetshebbengemaakt.
'herberekening',
als bedoeldin artikel34.2
Gevallenwaarbijcorrectievan de meting,zijndeeen
bij de Regeling
zijn in artikel3 jo. BijlageC behorende
BesluitBekostigingWPO, is voorgeschreven,
leerresultatenPO nadergespeciflrceerd.
PO vindt plaatsin de volgendegevallen:
Correctiekan op grondvan BijlageC Regelingleerresultaten
1.
2.
3.
4.
5.

of vooftgezetspeciaalonderwijs.
Leerlingendie uitstromennaarhet praktijkonderwijs
geheel
capaciteiten
die als gevolgvan beperktere
Leerlingenmet eenlgÊ,so-of sbo-indicatie
van het regulierecurriculumvan de groep'
of gedeeltelijkzijn losgekoppeld
Leerlingendie kort in Nederlandverblijvenèn om die redenhetNederlandsmindergoed
beheersen.
Leerlingendie in groep7 of I zijn ingestroomd.
In dezegevallenwordt
Leerlingendie ten onrechteniet aande toetshebbendeelgenomen.
leerlingeneenfictievescoreingevoerd.Dezescoreis voor de Citovoor de niet deelnemende
Eindtoets5l 7

worden gecorrigeerd,namelijka:
Daarnaastkan om enkeleandereredenende leerresultaten
l.

blijkt dat een leerlingop basisvan de leerling
door de inspecteur
AIs uit dossieronderzoek
kenmerkenbuitende beoordelingkan wordengehouden.

' s t b .z o l o , 2 8 pl ,. 1 5 .
a

is opgenomenin "Analyse en
Een gedetailleerdebeschrijvingvan de afzonderlijkeuitzonderingssituaties
waarderingvan opbrengstenin het basisonderwijs"(lnspectievan het Onderwijs,2012).
Pagina 5
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a
J .

Als de scoreniet volledig is toe te schrijvenaanhet objectvan toezicht.Dit is bijvoorbeeldhet
scholenzich onderéén
gevalals 2 (veelalaanelkaargelieerdedanwel samenwerkende)
klantnummerbij het CITO inschrijven.De scorewordt berekendop basisvan het
klantnummeren niet op basisvan de 2 individuelescholen.Hierdoorzijn er geenaparte
bekend.
schoolscores
geheelof gedeeltelijk.Dit kan bijvoorbeeldhet gevalz¡n btj nieuw
ontbreken
Gegevens
opgerichtescholen.Dezescholenhebbenvaaknog geenofonvoldoendeleerlingenin groep7
niet door middel vân een van de 5 genoemdetoetsen
en 8 waardoorzij hun leerresultaten
kunnenverantwoorden.

Te verstrekken informatie onvergelijkbaaren onjuist
stellenvoorop niet tegeniederevorm van transparantiete zijn, maarzodrade
De Schoolbesturen
openbaarwordt gemaakt,dan dientdie informatiewel correcttezijn en in overeeneindtoetsgegevens
en onderling
maarbovenalbetrouwbaar
stemmingmet de daarvoorgeldendewettelijkebepalingen,
van
objectiefbeeld
op
een
zich
baseren
vergelijkbaarzodatoudersbij hun keuzevoor eenbasisschool
van de kwaliteit
en daarmeevan éénvan de aspecten
van de individuelebasisscholen
de eindscores
van het primaironderwijs.Andersontstaâtde situatiedafzij ten onrechtewellichtbepaaldebasiskwaliteitlijken te zijn. De sectorprimaironderwijswerkt
scholenmijdenomdatdie van onvoldoende
ook zelf aan de ontwikkeling van een (digitaal) instrumentom bruikbareinformatieover de kwaliteit
te stellen,VenstersPO.
wijze en in contextbeschikbaar
van individuelescholenop transparante
waar de Inspectreover
Nu in het kadervan het WOB-verzoekis verzochtom de leerresultaten
vergelijkbaaren onjuist
onvoldoende
beschikt,is verstrekkingniet gewenstomdatde leerresultaten
(kunnen)zijn.
een goed begrip van het wettelijk kadervan groot
Hiervoor is naarde mening van de Schoolbesturen
belang, aangeziende bij de lnspectieen het ministerievan OC&W aanwezigeinformatieten aanzien
Met het
van de gemiddeldeeindscoresis verstrektin het kadervan het toezichtop de leerresultaten.
voornemenom die gegevenstevensopenbaarte makenvoor een anderdoel, te weten de beoordeling
is vereistdat daarmeeop zorgvuldigewijze wordt
van de kwaliteitvan iedereindividuelebasisschool
openheidtoejuichen,hebbenzijbezwaartegenopenbaarmaking
omgegaan.Hoewel de Schoolbesturen
zijn en om die reden
op dit momentomdatdezevooralsnogonvergelijkbaar
van de eindtoetsgegevens
de 'ruwe'
of de toetsleverancier
onbetrouwbaar.Zoalsreedsgezegd,worden door de schoolbesturen
aande Inspectiegeleverd.Het gaatdaarbijom de gemiddeldeeindscorezoals
gemiddeldeeindscores
berekendover alle leerlingendie eeneindtoetshebbengemaakt.
aande Inspectiehoevenniet alle leerlingenop grondvan Bijlage
In het kadervan de verantwoording
PO een eindtoetste maken.Sommigescholenlatenechter
C behorendebij de Regelingleerresultaten
te brengen.Andere
wel alle leerlingeneeneindtoetsmakenom hen niet in eenuitzonderingspositie
de wettelijkeuitzonderingssituaties
scholenlatenin aanvangal niet alle leerlingen- overeenkomstig
niet altijd al op dezelfde
in het inspectiebestand
waardoorzelfsde gemiddeldeeindscores
deelnemen,
gebaseerd.
zijn
en daarmee(onderling)vergelijkbareleerlingenpopulatie
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van de Inspectieziften niet standaardzijn
De omstandigheiddat de gegevensdie in het databestand
hetgeenvoor het risicogerichttoezichtop zwakke
gecorrigeerd
op dezeuitzonderingscategorieën,
wel van grootbelang.De
scholenwellicht ook niet nodig is, is voor eenzorgvuldigeopenbaarmaking
Inspectiebrengtalleenin verbandmet het toezichten het in beeldkrijgen van (zeer)zwakkescholen,
naarvoldoende
bijvoorbeeldals het oordeelover de schooldoor de correctiewisseltvan onvoldoende
of omgekeerd,een gecorrigeerdescoreaan in het bestand.In anderegevallengebeurtdit niet, waardoor er voor veel basisscholeneen niet gecorrigeerdescoreopenbaarwordt gemaaktdie geengoede
Dekker bevestigthel
weergavebiedt van de werkelijke eindscorevan een basisschool.Staatssecretaris
door de Inspectiein de beantwoordingvan vragenvan
niet standaardcorrigerenvan de leerresultaten
antwoordtnaaraanleidingvan het
het kamerlidBisschopop l5 maart2013.De staatssecretaris
openbaarte makenen de publiciteit omtrenthet
voornemenom de door RTL gevraagdeschoolscores
'corrigeren'van de gemiddeldeeindscores
van scholenals volgt:
al dan niet
"De inspecÍiemaakljaarlijks voor alle scholen een risicoanalyse op basis van, onder meer, de
gemiddeldeschoolscoresop de eindtoets.Als uif de analyse bliikt dat de kwaliteit van het
onderwijs op een school risico's verloonl, dan vraagt de inspectieaanvullende informatie op
bij het bestuur.Daarbij vraagt de inspectieof er leerlingen hebbendeelgenomenaan de
eindtoetsdie niet mee tellen in de inspectiebeoordeling.Bijvoorbeeld leerlingen die uitstromen
naar het voortgezetspeciaal onderwijs of die een eigen leerweg hebbengevolgd. Anderziids
hourlt de inspectie bij de herberekeningook rekening met leerlingen die ten onrechteniet
hebbendeelgenomenaan de eindtoets.Deze herberekeningvindt alleen plaats bii scholen die
risico's vertonen(zo'n t0-15% van de scholen).Herberekeningvoorde overigescholenis in
het kader van het risicogerichte toezicht niet nodig. Herberekendegegevensziin dus niet voor
alle scholen beschikbaar."
van de leerresultaten
geenherberekeningen
VolgensDekkerzijn voor 85%-90%van de basisscholen
terwijl dit op grond van de regelgevingdat voor de meting en beoordeling
gemaakten geregistreerd,
van een individueleschoolis voorgeschreven'
van de leerresultaten
onderlingniet vergelijkbaaren gevendezegegevensgeenbetrouwbaar
Hierdoor zijn de leerresultaten
omdatouders
Scholenkunnenduswordenbenadeeld
beeldvan de kwaliteitvan de basisscholen.
onjuiste informatieverkrijgenwaaropze hun keuzebaserenhetgeendus kan leidentot het (onterecht)
'lagerekwaliteit' lijken te bieden.
mijden van scholendie eenschijnbaar
het niet corrigeren
aangaande
van basisscholen
De nadeligegevolgenvoor leerresultaatgemiddelden
Hieruit blijkt dat de gemiddelde
geÏllustreerd.
wordt door middelvan de volgendepraktijkvoorbeelden
eindscoresmet enkelepuntenkunnenvariërendoor al dan niet de scoreste herberekenen.
- veelalmet meerderebasisscholen
onderhun beheer- die
Allereerstzijn er diverseschoolbesturen
toetsen.Sommige
op basisvan het gebruikvan verschillende
verantwoorden
hun leerresultaten
en weeranderede LVSscholengebruikende Cito Eindtoets,anderescholenhet Drempelonderzoek
richtingde Inspectie.Op sommigescholenwordendiverse
toetsenals verantwoordinginstrument
toetsennaastelkaargebruikt.De schoolweegtaf welke toets het bestepastbij de ontwikkeling van
voor alle kinderen'
kiezenuit principeniet voor eenstandaardtoets
eenkind. Diverseschoolbesturen
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omdatop grondvan de Regeling
van de gemiddeldeeindscores,
Dit bemoeilijktde vergelijkbaarheid
(valide)toetsener verschillende
scoreswordengehanteerd
PO voor de te onderscheiden
leerresultaten
onderlingverschillenmet als gevolgdat die scoresten opzichtevan elkaarniet
waardoorde eindscores
vergelijkbaarzijn.
in
vermeld,waaruitblijkt dat de gemiddeldeeindscores
Hieronderwordenenkelevoorbeelden
staanvermeld,
werkelijkheidañvijkenvan die in de meestegevallenbij de Inspectiein het databestand
geenrekeningwordt
omdatdoor de Inspectiebij de registratievan de gemiddeldeeindtoetsscores
waarvoorzou moetenworden gecorrigeerd.
gehoudenmet de uitzonderingscategorieën
CasusschoolA
De
SchoolA heeft29 leerlingenin groep8. Alle leerlingendoenmeemet de Cito-Eindtoets.
van de Inspectie.Echter,2 leerlingenvallen
gemiddeldescoreis 530,3op het InternetSchooldossier
en leerlingkorterdan 4 jaar in
(leerlingin groep7/8 ingestroomd
onderde uitzonderingscategorieën
Volgensde herberekeningsvan het Nederlands).
beheersing
Nederlandén daardooronvoldoende
Eenverschilvanl,l punt.
op 38 leerlingen).
531,4(gebaseerd
regelsis het gemiddelde
Casus schoolB
gemiddeldeis 532,5.Bij herberekening
SchoolB heeft3l leerlingenin groep8. Het ongecorrigeerde
naarhet
wordengehaaldomdatzij doorstromen
kunnen2 leerlingenuit hetgroepsgemiddelde
op
gemiddeldevan de schoolkomt dan uit op 534,0(gebaseerd
Het gecorrigeerde
praktijkonderwijs.
29 leerlingen).Eenverschilvan 1,5punt.Voor 2 andereleerlingenvan dezeschoolgeldtbovendien
daf zij op een of meerderevakgebiedeneeneigen leerwegvolgen omdat zij niet"de einddoelenvan
einddoelen(een
groep8 kunnenbehalen.De schoolheeftvoor dezeleerlingaangepaste
beoordelenof deze
bepaald.De Inspectiezal d.m.v.dossieronderzoek
ontwikkelingsperspectief)
gelaten.
Als dat het gevalis (en naar
mogenworden
leerlingeninderdaadbuitenhet groepsgemiddelde
het oordeelvan de schoolvoldoen zij aande betreffendecriteriadie hiervoor worden gesteldin bijlage
op
gemiddeldeuit op 535,5(gebaseerd
PO) komt het gecorrigeerde
C van de regelingLeerresultaten
score.
27 leerlingen),Het gaatdan om een verschilvan 3 puntenmet de ongecorrigeerde
CasusschoolC
gemiddeldeis 531,4.Bij herberekening
SchoolC heeÍ120leerlingenin groepL Het ongecorrigeerde
wordengehaaldomdatzij vallenonderde
kunnen5 leerlingenuit het groepsgemiddelde
'in groep7/8 ingestroomd'.I leerlingstroomtbovendiendoor naarhet
uitzonderingscategorie
gemiddeldevan de schoolkomt daarmeeuit op 533,5(gebaseerd
Het gecorrigeerde
praktijkonderwijs.
op 14 leerlingen).Een verschilvan 2,1 punt.
CasusschoolD
aande Cito-Eindtoets
SchoolD heeft I I leerlingenin groep8. Alle leerlingenhebbendeelgenomen
kan I leerlinguit het
gemiddeldeis 535,5.In de herberekening
2013.Het ongeconigeerde
'in
worden gehaaldomdat hij valt in de uitzonderingscategorie groep 7/8
groepsgemiddelde
ingestroomd'.Voor eenandereleerlingvan dezeschoolgeldtbovendiendat hij op eenof meerdere
vakgebiedeneen eigen leerwegvolgt omdathij niet de einddoelenvan groep 8 kan behalen.De school
bepaald.De Inspectie
einddoelen(eenontwikkelingsperspectief)
heeft voor dezeleerling aangepaste
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mag
of dezeleerlinginderdaadbuitenhet groepsgemiddelde
beoordelen
zal d.m.v.dossieronderzoek
worden gelaten.Als dat het geval is (en naar het oordeelvan de schoolvoldoenzti aande betreffende
PO) komt het
criteriadie hiervoorwordengesteldin bijlageC van de regelingLeerresultaten
op 9 leerlingen).Eenverschilvan 5,2 punten.
gemiddeldeuit op 540,7(gebaseerd
gecorrigeerde
Dezevoorbeeldenillustrerende vele situatiesdie zichkunnenvoordoenin de praktijken de gevolgen
Dezevoorbeeldenkunnen
voor en na herberekening.
daarvanvoor de gemiddeldeeindscores
wordenaangevuld'
eenvoudigmet eengrootaantalanderevoorbeelden
'ruwe' gemiddeldeeindscores
voorbeeldenis dat de ongecorrigeerde
Wat opvaltbij de aangehaalde
lagerzijn dan die in werkelijkheid
zoalsdie in de meestegevallenbij de Inspectiestaangeregistreerd,
scholendie bovendien
verschillende
ten aanzienvan de
zijn. Hierdooris sprakevan onjuistegegevens
beeldgevenbij onderlingevergelijkingvan de scholenop basisvan de openbaarte
eenonbetrouwbaar
makengegevensdoor uw ministerie.En daarzit nu juist de pijn voor de Schoolbesturen.
van
verwijzen voorts graagnaarde brief van de PO-raadaan de staatssecretaris
De Schoolbesturen
In de bijlagebrj die brief staat
is aangehecht.
l2 maartjl., welke als bijlage 3 aandit bezwaarschrift
ook vermeld dat"als de scores voor alle scholen in het bestandvan de Inspectieberekendzoudenziin
conform de door de InspectiegehanÍeerdeuitzonderingscategorieën,zou daÍ voor een aanzienlijk
aantal scholen een verandering in het gemiddeldetot gevolg hebben.Kleine veranderingenin het
gemiddelde,kunnenzoals Cito in een artikel op hun website laat zien
leiden tof
&ttp:lnçww.c¡to.
(in
de voorbeeldenvan
aanzienlijke verschillen in de positie op een eventuelerangordelijst
verschuivingenvan 293 posities lager tot 3230posities hoger). Levering in het kader van de ll'OB van
per school is wat de PO-Raad betreft dan ook alleen verantwoord als de
de eindtoetsgegevens
kwaliteit van de gegevensop orde is en als in alle noodzakelijkegevallen coruectiedoor de Inspectie
heeft p Iaatsgevonden" .
dezezienswijzevan de PO-Raaden verzoekenu de inhoudvan de
ondersteunen
De Schoolbesturen
brief van 12 maartjl. hier als herhaalden ingelastte beschouwen.Openbaarmakingvan
aangehaalde
de thansbij de Inspectiebeschikbaregegevensleidt tot onevenredigebenadelingvan de betrokken
basisscholen.
scholenwordt nog verdergecompliceerd
van scoresvoor de verschillende
De vergelijkbaarheid
PO
grond
van BijlageA Regelingleerresultaten
toetsenop
doordatscholenzich met vijf verschillende
(of somszelfs met de ene soorttoetsvoor een deelvan hun leerlingenen een anderetoetsvoor de
overige leerlingen)mogenverantwoordenover hun leerresultaten.
waardoordeze
en geregistreerd
wordenop dit momentdus niet eenduidigvastgesteld
De leerresultaten
daarvanleidt op dit moment
Openbaarmaking
onderlingniet met elkaarkunnenwordenvergeleken.
omdat oudersonjuiste informatie
dan ook tot een onevenredigebenadelingvan de basisscholen,
krijgen en niet in staatzijn op basisdaarvaneenobjectievevergelijking van de kwaliteit van de
basisscholente maken,waaropze hun keuzebaserenhetgeenzoalseerdergezegdkan leidentot het
kwaliteit'.
eenschijnbaar'lagere
(onterecht)mijden van scholenvan\¡/ege
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danook slechtster
zoudende gemiddeldeeindtoetsscores
Naar de meningvan de Schoolbesturen
beschikkingmogenworden gesteldindien dezeonderlingvergelijkbaarzijn en daarmeeeen objectief
Daarvanis thansgeensprake,nu
en betrouwbaarbeeldgevenvan de kwaliteitvan de basisscholen.
immers voor het merendeelvan de scholenworden dus niet de wettelijk voorgeschrevenleerresultaten
geregistreerd.
Het is medeom die redendat er thanseen wetsvoorstelin voorbereidingis waarmeeéén centrale
Ook door de Staatssecretaris
wordt geintroduceerd.
eindtoetsvoor de leerlingenvan alle bassischolen
wordt in dat verbanderkenddat het belangrijk is dat de gegevenseen eenduidigbeeldgevenen
onderlingvergelijkbaarzijn ten behoevevan de ouders.
vcrmeld:
In de Memorievan Toelichtingis dienaangaande
"Verder is een centrale eindÍoetsde enige mogelijkheid om te bereikendaÍ de eindopbrengslenvan
alle scholen eenduidig worden vastgestelden onderling met elkaar kunnen worden vergeleken.Dit
maakt het hiivoorbeeld ook voor ouders transparanter".'
wordenop dit momentniet
de eindtoetsgegevens
Hiervanis op dit momentgeensprake.Integendeel,
waardoordezeeen onjuist beeldgevenvan de werkelijkheiden
eenduidigvastgestelden geregistreerd
van de thans
Als gevolgvan openbaarmaking
onderlingniet met elkaarkunnenwordenvergeleken.
beschikbareinformatie zal eenbasisschoolin een nadeligerpositiekomente verkerenten opzichte
van anderescholendan in werkelijkheidwellicht het gevalis. De door de Inspectieverzamelde
gegevenszijn daaromop dit momentniet geschiktvoor publicatieen wekkenmogelijkbij oudersten
basisscholen.
onrechtede indrukvan eenobiectiefbeeldvan de kwaliteitvan de verschillende
leidt op dit momentdan ook tot eenonevenredige
van de gemiddeldeeindscores
Openbaarmaking
op dit
de staatssecretaris
Om die redenverzoekende Schoolbesturen
benadelingvan de basisscholen.
van de gemiddeldeeindtoetsresultaten
moment zonderuitzonderingaf te zien van openbaarmaking
In het kadervan eenWob-verzoekkan immersniet wordenverlangddat een
voor alle basisscholen.
bewerkingplaatsvindtvan de openbaarte makengegevens.
Nu de thansbeschikbaregegevensonjuist zljn en onderlingniet vergelijkbaaren derhalveonevenredig
op grondvan aftikel 10,eerstelid, onderg, van
dientopenbaarmaking
nadeligvoor de basisscholen,
de Wet openbaarheidvan bestuurdan ook achterwegete blijven.
Verstrekking voor toezicht doeleinden
aan de Inspectiein verbandmet het
Scholenvoor primair onderwijsverstrekkenhun leerresultaten
en overleggendezedaarmeedus voor een anderdoel
toezichtop de basisscholenen hun leerresultaten
Dekker
dan waarvoorzij thansworden gebruikt.Graagverwijs ik naarhet citaat van Staatssecretaris
d.d. l5 maart2013(zieblz.7).ln gevalvanhet openbaar
van de Kamervragen
uit de beantwoording
informatie,moet dezejuist zijn en voor de scholenonderling
makenvan bij de Inspectiegeregistreerde
5Kamerstukken
TK 201l-2012,33157,nr. 3, p. 7.
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afkomstigvan de
vergelijkbaar,nu er verwachtmag worden dat informatieover de leerresultaten
Inspectieen het ministerievan OC&W juist en objectiefis. Op gronddaarvanmag geenonjuiste
zoalsdie blijkt uit de gemiddelde
indrukontstaanvan de werkelijkekwaliteitvan eenbasisschool,
van de eindtoets.
eindscores
in een
informalie zal de basisschool
van de thansbeschikbare
Als gevolgvan openbaarmaking
nadeligerpositiekomente verkerenten opzichtevan anderescholendan in werkelijkheidwellicht het
zijn daaromop dit momentniet geschiktvoor
gevalis. De door de Inspectieverzameldegegevens
publicatieen wekken mogelijk bij oudersten onrechtede indruk van een objectiefbeeldvan de
op grondwaarvanzij ten onrechtebepaaldebasisscholen
basisscholen
kwaliteitvan de verschillende
zullengaanmijdenomdatzij menendat dezescholeneen lagerekwaliteitzoudenbiedendan in
werkelijkheidhet gevalis.
zonderuitzonderingaf te zien van
op dit momenteveneens
Om die redendient de Staatssecretaris
voor alle basisscholen.
van de gemiddeldeleerresultaten
openbaarmaking
Eenzijdig beeld
van de basisscholenbiedenten slotteeen eenzijdigbeeld, aangeziendezegegevens
De leerresultaten
slechtsin beperktemate iets over de kwaliteit van de scholenvoor het primair onderwijszeggenen
op dit
derhalvein een brederecontextmoetenworden geplaatst,hetgeendoor de Staatssecretaris
via VenstersPO op dit moment
momentin onvoldoendemateplaatsvindten door de schoolbesturen
omdatdit systeemnog niet gereedis. Door nu de gemiddelde
nog niet kan plaatsvinden
toch openbaarte makenkan ten onrechtede indruk ontstaandat de ter beschikking
eindtoetsscores
gesteldeinformatieeenobjectiefbeeldzou gevenvan de kwaliteitvan een individuelebasisschool,
terwijl de kwaliteit van het basisonderwijsdoor veel meer factorenwordt beïnvloeddan door de
gemiddeldeeindscores.Door slechtsdie informatieopenbaarte makenkan eveneenseen
onbetrouwbaarbeeldontstaanvan de kwaliteit van het onderwijsbij een individueleschool,waardoor
dezeonevenredigwordt benadeeld.
Conclusie
dat hun belangenzwaarderdienente wegen
Op grond van het vorenstaandemenende Schoolbesturen
van de door RTL gevraagdeinformatie,
bij openbaarmaking
dan het belangvan de Staatssecretaris
omdat zij worden benadeeldals gevolgvan het openbaarmakenvan de thansbij de Inspectievoor het
nu die
van de basisscholen,
onderwijsen het ministerievan OC&W aanwezigeleerresultaten
informatieonjuist,eenzijdigen onvergelijkbaaris en op grond van de onderwijswetgevingniet voor
publicatieis bedoeld.
Ik verzoeku dan ook namenscliëntenom tegemoette komen aan de bezwarenvan de Schoolbesturen,
gemaakte
in vergoedingvan de door de Schoolbesturen
met veroordelingvan de Staatssecretaris
kosten.
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tijdensde te
makengraaggebruikvan de mogelijkheidom dit bezwaarschrift
De Schoolbesturen
houdenhoorzittinsnadertoe te lichten.
Met vriendelijkegroet,

L.J. Wildeboer
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