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Een belanghebbende kan tegen

dil besluit binnen zes weken

Geachte

In uw brief van 27 november 2Ol7 die per post en als bijlage bij een e-mail eerst
is ontvangen op 27 november 20L7, heeft u met een beroep op de Wob verzocht
om informatie/documenten over - kort gezegd - de lerarentekorten PO van 2013
t/m 2017, de Lerarenagenda van 2OL3 tlm 2017, het Actieplan Leerkracht van
Nederland van 2007 t/m 2Ol7 en correspondentie met sociale partners over
lerarentekorten in het PO van 2OO7 tlm 2017.

na

de dag waarop het besluit hem
ls toegezonden schrlftelljk
bezwðär maken, De
belðnghebbende dient daârtoe
een bezwaðrschrift in b¡j de
min¡ster voor Bas¡s- en
Voortgezet Onderwljs en Media,
gerlcht aan het Minlsterie van
OnderwUs. Cultuur en
Wetenschap, t.a.v. DUO
Bezwaarschrlft encommissle,
Postbus 30205 , 2500 GE te Den
Hðag. Meer informat¡e over het
maken van bezwaar vhdt u op
wtÂlw. bezwaarsch rift enocw.

Gorrespondentie en gemaakte afspraken
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 30 november
2017, kenmerknummer 1288332. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier
weken verdaagd. In deze brief is voofts de beslistermijn opgeschort omdat met u
nog overleg plaatsvond over de precisering en afbakening van uw vezoek.

Op 14 december 2Ol7 is er een overleg geweest met medewerkers van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarin onder meer is
gesproken over dit Wob-verzoek. In goed overleg is gekomen tot de volgende
afspraken met betrekking tot de afbakening van uw verzoek:
¡ Het eerder openbaar gemaakte advies van Overduin mag als veftrekpunt
worden gehanteerd.
. Uw verzoek is beperkt tot:
o informatie/documenten waaruit blijkt welke rol de sociale partners
hadden en hoe zij al dan niet hebben bijgedragen aan de aanpak
van het lerarentekort bij diverse trajecten, waaronder de
overheveling van de lumpsum, en;
o rapporten en dergêlijke die aftomstig zijn van externe derden en
die zijn opgesteld ten behoeve van beleid ten aanzien van het
lerarentekort.
U hebt in dit overleg tevens begrip geuit voor het feit dat afhandeling binnen de
wettelijke termijn mogelijk niet haalbaar zou zijn, nu u vlak voor de kerst op één
dag meerdere Wob-ver¿oeken hebt ingediend die allen bij dezelfde beleidsdirectie
in behandeling moesten worden genomen. Onzerzijd's is aan u is toegezegd dat
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het ministerie probeeft zo snel mogelijk
verzoeken te

beslissen.

-

doch zorgvuldig voorbereid

De op 14 december 2017 gemaakte afspraken zijn

-

op uw

f,
bij brief van 19 december

2017, kenmerknummer 7296373, aan u bevestigd. Bij deze brief is tevens de
opschorting van de formele afhandelingstermijn beëindigd.

Wetteliik kader
Uw vezoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
veriarijs ik u naar de bijlage 1,
f

nventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn diverse documenten aangetroffen. Uiteindelijk heeft
dit geleid tot de samenstelling van een verzameldocument en de selectie van 6
documenten. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst die als
bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de
corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per docunì"é'rìf dûidHfjk iE
wat is besloten.

Zienswijzen
Er zijn derde-belanghebbenden bij de openbaarmaking van de documenten. Deze
zijn in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze te geven.

Door de derde-belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht,
opgenomen in de documenten met nummers 1 tot en met 5 openbaar te maken.
De documenten met nummers 6 en 7 zijn reeds openbaar. De Wob is niet van toepassing op

reeds openbare documenten.

Wiize van openbaarmaking
De documenten met nummers 1 tot en met 5 treft u bij dit besluit in kopie aan.
De documenten met nummers 6 en 7 zijn reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. Om
ter wille te zijn, stuur ik u niettemin een kopie van deze documenten.

Dit besluit zal, samen met bijlagen en afschrift van de stukken die voor een ieder openbaar
rden, op www. ri i ksoverhei d. n I worde n geplaatst.

wo
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Een afschrift van dit besluit zend ik aan de derde-belanghebbenden.

Met vriendelijke groet,
De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

namens deze, *-...
de direCteUr þ¡i¡nair f)ndprwiis.
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Bijlage

I - Relevante

artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal

b.

c.
d.

e,

f.
g.
h.

i.
Aftikel

dat gegevens bevat;
bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van
een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezameniijke verantwoordeiijkheici voor een besiuuriijke aangeiegenheici; '""' j t$'' ¡
niet-ambtelijke adviescommissie: een van overhéidswege ingestelde instantie, met als
taak het adviseren van een of meer bestuursorgþnen en waarvan geen arirbtenaren lifu
zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij resso(qr-gn adviseren over de onderwerpendie aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenareniffe'secretåris of aðülédiffiö'lTö"zijn' "
van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden
daarvan beschouwd;
ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak
het adviseren van één of meer bestuursorganen, d¡e geheel of gedeeltelijk is
samengesteld uit ambtenâren, tot w¡er functie behoort het adviseren van het
bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie
zijn voorgelegd;
persoonlijke beleidsopvatting: een opvatt¡ng, voorstel, aanbeveling of conclusie van
een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen
aangevoerde argumenten ;
milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet

milieubeheer;
hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een
andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan,
voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak
waarvoor de informatie is geproduceerd;
overheidsorgaan:
1o. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ¡ngesteld. of
20. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed,

6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoed¡g mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke
de beschikking alsnog moet worden gegeven.

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt
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verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:
a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien
het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.
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Bijlage 2 - Inventarislijst

Nr. Document
1

Beoordel

Uitkomsten uitvraag
functiemix PO,

Volledig

openbaar

februari2015

i

Wob

Afzencler

Ontvan er

Gezamenlijk onderzoek
van OCW, bonden en
PO-Raad onder 40

ocw, PoRaad en

bonden

besturen
2.

Functiemix voor
scholen in het primair

Gezamenlijke notitie
OCW, bonden en PO-

ocw. Po-

Raad

bonden

Volledig

Gezamenlijke notitie

ocw, Po-

openbaar

OCW, bonden en PORaad

Raad en
bonden

ocw

PO-Raad

ocw

Divers, zie
document
voor

Volledig
openbaar

onderwijs. Notitie
voor tripartiet overleg
3

4.

5

21 aoril 2015.
Gemeenschappelijke
visie functiemix in het

veld. Werktitel: Doe
de mix (oktober
2015)
Notitie over

Volledig

bekostiging

openbaar

functiemix po
foktober 20171
Verzameldocu ment

Volledig

verslagen van
bestuurlijk overleg
met de sociale
6.

openbaar

Raad en

aanwezigen.

oartners in het PO
Aanbiedingsbrief

Reeds

advies

openbaar

ocw

Tweede
Kamer

OSA: Organisatie voor
Strategisch

ocw

beloni nosdifferentiatie
7

Advies omtrent
bevordering

Reeds

openbaar

implementatie
functie- en
be I o n i n gsdifl'eren t¡

Arbeidsmarktonderzoek
atie

in PO. VO en BVE
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