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Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt het bestuur van een
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van Stichting
Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk aan de beurt.
We hebben onderzocht of het bestuur een samenwerkingsverband
realiseert van voldoende kwaliteit en of het bestuur financieel in staat
is om ook in de toekomst goede samenwerking te blijven verzorgen
rond passend onderwijs. Dit is noodzakelijk om iedere leerling die een
extra ondersteuningsbehoefte heeft, een passend onderwijsaanbod te
kunnen bieden.
Hieronder staat een samenvatting van onze belangrijkste conclusies
Wat gaat goed?

Passend onderwijs is voor iedereen beschikbaar
Het samenwerkingsverband heeft voor iedere leerling met extra
ondersteuningsbehoefte een zo passend mogelijke plek. De
schoolbesturen zoeken naar mogelijkheden om meer leerlingen
thuisnabij en op gewone basisscholen naar school te kunnen laten
gaan.

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en
samenwerkingsverband
Bestuur: Stichting
Samenwerkingsverband RoosendaalMoerdijk
Bestuursnummer: 21675

Samenwerkingsverband:
Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.
Gemeenten binnen de regio:
Drimmelen, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal en Rucphen.
Totaal aantal leerlingen: ongeveer
13.000
Lijst met bezochte scholen:
- Basisschool de Heiberg (KPO, 21OX)
- Basisschool de Klinkert (Borgesius,
06GH)
- Basisschool Montessori Ziezo (OBO,
22KU)

Er is goede afstemming met de gemeenten
Het samenwerkingsverband werkt goed samen met de gemeenten.
Scholen hebben goede contacten met jeugdprofessionals en kunnen
daarom snel terecht voor passende jeugdhulp.
Thuiszitters moeten allemaal naar school
Het samenwerkingsverband doet er alles aan om thuiszitten te
voorkomen of te zorgen dat leerlingen weer snel naar school kunnen
gaan. Er zijn geen thuiszitters door toedoen van het
samenwerkingsverband.
Voldoen aan financiële verplichtingen
Het bestuur kan nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële
verplichtingen om scholen te ondersteunen in het bieden van passend
onderwijs.
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Wat kan beter?

Extra onderwijsondersteuning kan sneller beschikbaar
Wanneer leerlingen speciaal (basis)onderwijs nodig hebben, neemt
het bestuur van het samenwerkingsverband daar op een zorgvuldige
manier besluiten over. Vaak gaat de aanvraag echter eerst weer terug
naar de school omdat er nog onduidelijkheden zijn. Als de school vindt
dat extra hulp nodig is, duurt het vaak lang voordat er wat gebeurt.
Dat komt onder andere doordat de schoolbesturen eerst zelf de tijd
nemen om de aanvragen van de scholen te beoordelen. Leerlingen
hebben hier last omdat zij langer op extra onderwijsondersteuning
moeten wachten. Leerkrachten proberen dit op te vangen maar
voelen zich onvoldoende gesteund door hun eigen schoolbestuur en
het samenwerkingsverband. Het kan helpen als het
samenwerkingsverband meer deskundigheid in de scholen brengt.
Dan kunnen de aanvragen sneller volledig in beeld komen bij het
samenwerkingsverband.
Het bestuur zoekt naar manieren om de groei van het speciaal
(basis)onderwijs terug te dringen
Er zitten steeds meer leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs.
Terwijl het samenwerkingsverband als doel heeft dat dit afneemt. Het
bestuur zoekt samen met de schoolbesturen naar mogelijkheden om
de groei te stoppen. Zo zorgen ze voor meer deskundigheid over
passend onderwijs op de scholen zelf. Dan kunnen meer leerlingen
binnen de eigen scholengroep naar een passende school.
Het ondersteuningsplan is niet volledig
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat niet
alle verplichte informatie. Die informatie is er wel. Het is alleen niet
makkelijk te vinden. Dit kan het bestuur beter organiseren zodat voor
iedereen de informatie over het samenwerkingsverband goed
toegankelijk is.
Het jaarverslag is niet volledig
Het samenwerkingsverband geeft in het jaarverslag niet duidelijk aan
hoe het zorgt dat er voor langere periode voldoende geld beschikbaar
is voor passend onderwijs en met welke risico's het rekening houdt.
Ook is onduidelijk waar het beschikbare geld precies aan is besteed en
of dat overeenkomt met de gestelde doelen en de behaalde resultaten
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die het samenwerkingsverband heeft gesteld.

De verantwoording van intern toezichthouders in het jaarverslag
verbeteren
In het deel van het jaarverslag waarin personen die nagaan of het
bestuur zijn werk goed doet ('intern toezichthouders') ontbreekt
informatie. Zo is onduidelijk of de intern toezichthouders vinden dat
het geld voor passend onderwijs goed besteed is. Ook is niet duidelijk
hoe de intern toezichthouders het bestuur van het
samenwerkingsverband ondersteunen en/of adviseren. Dit kunnen de
intern toezichthouders verbeteren in het volgende jaarverslag.
Wat moet beter?

Zicht op kwaliteit verbeteren
Het samenwerkingsverband onderzoekt nog niet voldoende of het de
doelen uit zijn plannen bereikt. Het samenwerkingsverband werkt een
manier uit om ieder jaar na te gaan of het goed gaat met passend
onderwijs in zijn gebied. Deze aanpak is nog niet af, maar zal
halverwege 2020 gereed zijn. Het resultaat van dit
onderzoek hoort het bestuur vervolgens in het volgende jaarverslag
op te schrijven.
Overleg tussen intern toezicht en de ondersteuningsplanraad
organiseren
Het bestuur moet minimaal twee keer per jaar een overleg
organiseren tussen de onafhankelijke personen ('intern
toezichthouders') die nagaan of het bestuur zijn werk goed doet en de
raad van ouders en medewerkers van
scholen ('ondersteuningsplanraad') die kritisch meekijkt naar de
plannen van het bestuur. Dit overleg vindt niet op deze manier plaats,
het bestuur moet dat herstellen.
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1 . Opzet vierjaarlijks onderzoek
De inspectie heeft in oktober 2019 een vierjaarlijks onderzoek
uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband
Roosendaal-Moerdijk.
Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de beantwoording van de
volgende vraag centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er
sprake van deugdelijk financieel beheer?

Vier deelvragen
Een vierjaarlijks onderzoek voeren we uit aan de hand van vier
deelvragen:
1. Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van
de uitvoering van zijn taken? Kerntaak daarbinnen is dat het
bestuur ervoor zorgt dat er voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben,
een passende onderwijsplaats beschikbaar is.
2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert het transparant en integer?
3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen?
4. Is het financieel beheer deugdelijk?
Met deze vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
uit ons waarderingskader binnen de kwaliteitsgebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.
Onderzoeksactiviteiten

Documentenanalyse
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan 2018-2022, het
jaarverslag 2018, resultaatsgegevens en signalen.
Rondetafelgesprekken
Verder hebben we ter voorbereiding van het onderzoek op 2 oktober
2019 rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun
ervaringen met het samenwerkingsverband. We spraken met een
groep ouders, een aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het
samenwerkingsverband en de scholen en enkele schoolleiders van
scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Kort geformuleerd stonden tijdens de rondetafelgesprekken steeds de
volgende drie vragen centraal:
1. Wat vindt u van passend onderwijs en wat merkt u daarvan in de
dagelijkse praktijk?
2. Hoe werkt passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband
en welke concrete ervaringen hebt u ermee?
3. Helpt passend onderwijs de kinderen die hiermee te maken
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Legenda

krijgen?

Onderzoeksplan
Hierna stelden we samen met het bestuur het definitieve plan vast
voor het onderzoek op 9 oktober 2019. Het bestuur heeft daarbij
aangegeven dat een gesprek met de raad van toezicht alleen op 4
oktober 2019 mogelijk was. Hier hebben we gebruik van gemaakt en
hebben we gesproken met de voorzitter van de raad van toezicht.
Verificatieonderzoek
We hebben dit onderzoek mede ingericht met
verificatieonderzoeken. Een verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. We
gaan na of scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan nakomen.
We verwachten van het bestuur van het samenwerkingsverband dat
het zicht heeft op deze uitvoering in de praktijk en dat het hierop
stuurt. Daarnaast geeft het ons zicht op enkele aspecten van passend
onderwijs op de bezochte scholen.

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer

Onderzoeksdag
Op 9 oktober 2019 voerden we gesprekken met functionarissen
werkzaam binnen de gemeenten, een vertegenwoordiging van de
ondersteuningsplanraad, de directeur-bestuurder, de
beleidsmedewerker onderwijskwaliteit en met twee
schoolbestuurders als vertegenwoordiging van de deelnemersraad.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over
onze bevindingen uit de voorgaande onderzoeksactiviteiten.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de oordelen op de standaarden uit de
kwaliteitsgebieden. In dat hoofdstuk geven we in paragraaf 2.1 ook de
hoofdconclusie weer. In hoofdstuk 3 beschrijven we de uitkomsten
van de verificaties bij aangesloten scholen. In hoofdstuk 4 hebben we
de reactie van het bestuur op het onderzoek en de rapportage
opgenomen.
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2 . Resultaten onderzoek op
bestuursniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat
wil zeggen: onze oordelen op de standaarden in de gebieden
Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer.

2.1. Conclusie
Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk
financieel beheer?
Wij concluderen dat het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband
Roosendaal-Moerdijk op vijf van de zes standaarden voldoende
kwaliteit realiseert. Daarmee heeft het samenwerkingsverband tevens
voldaan aan de herstelopdrachten uit het onderzoek in maand 2017.
De kwaliteitszorg beoordelen we opnieuw als Onvoldoende. Het
samenwerkingsverband onderzoekt niet voldoende of het de doelen
uit zijn plannen bereikt. Het bestuur heeft geen systematische
werkwijze om hierop zicht te krijgen en kan daardoor ook niet gericht
sturen op de gewenste realisatie. Er is onlangs een medewerker
aangetrokken om het kwaliteitszorgsysteem tegen het licht te houden
en opnieuw in te richten. De eerste aanzet is tijdens ons onderzoek
gepresenteerd en geeft vertrouwen.
Wij zien op dit moment geen financiële risico’s die het voortbestaan
van het bestuur binnen nu en twee jaar in gevaar kunnen brengen.
Ook het financieel beheer is op orde. In de jaarverslaglegging
ontbreekt het nog aan een aantal zaken. Het bestuur voldoet aan de
eisen van het kwaliteitsgebied financieel beheer.
In onderstaande tabellen staan de oordelen, gevolgd door een
toelichting.

2.2. Onderwijsresultaten
We zijn nagegaan of het bestuur voor alle leerlingen in het
samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig hebben, een
passende onderwijsplaats beschikbaar heeft. Daarvoor hebben we de
standaard Resultaten onderzocht. In de volgende tabel staat ons
oordeel.
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Resultaten
Vervult het bestuur zijn kerntaak en zorgt het dat er voor alle
leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning
nodig hebben, een passende onderwijsplaats beschikbaar is (OR1)?
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Het
samenwerkingsverband heeft voor alle leerlingen een zo passend
mogelijke onderwijsplaats beschikbaar. Zicht op de thuiszitters en het
contact met de gemeenten vinden we goed georganiseerd. Als het
bestuur de werkwijze bij de toekenning van extra ondersteuning
verbetert kan deze sneller beschikbaar komen.

Dekkend aanbod is voldoende maar er is krapte
Het samenwerkingsverband geeft aan dat het, via diverse
overleggen, voldoende zicht heeft of er voor iedere leerling passend
onderwijs is. De directeur-bestuurder handelt in acute gevallen
effectief waardoor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte snel
een passende onderwijsplaats krijgen.
De beschikbaarheid van speciale onderwijsplekken lijkt echter onder
druk te staan: aan het begin van het schooljaar zijn er voldoende
plaatsen, maar lopende het schooljaar neemt de druk op de
beschikbaarheid van speciale lesplaatsen toe. Scholen geven aan
soms verrast te zijn dat er niet altijd direct plaats is als een
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) is afgegeven door het
samenwerkingsverband. Het is de taak van het bestuur om te zorgen
dat het hele jaar door voldoende passende plaatsen beschikbaar zijn
en dat het hier tijdig over communiceert met de scholen.
Daarnaast moet het samenwerkingsverband zorgen voor een goede
ondersteuning van de scholen gedurende de periode dat een leerling
nog op de school van herkomst blijft omdat instroom op de andere
school op zich laat wachten.

Ondersteuning kan sneller beschikbaar komen
Voor leerlingen waar acute extra ondersteuning noodzakelijk is weten
de scholen het samenwerkingsverband snel te vinden en schakelt het
samenwerkingsverband heel erg snel. De normale procedure
werkt minder efficiënt. Zodra de school aangeeft dat er extra
ondersteuning nodig is, in de vorm van een bovenbestuurlijk
arrangement (bba) of een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal
(basis)onderwijs, kan er een aanvraag naar het
samenwerkingsverband. In de praktijk blijkt dat de school eerst
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overleg voert met een orthopedagoog van het eigen schoolbestuur.
Gezamenlijk maken ze het dossier volledig. Scholen geven aan dat dit
vaak veel tijd kost en soms wel enkele weken in beslag neemt.
Vervolgens gaat het dossier naar het samenwerkingsverband. Daar
buigt een multidisciplinaire commissie voor
toelaatbaarheidsverklaringen (mdc) zich over het dossier. Hierin zijn
alle schoolbesturen met een gedragsdeskundige vertegenwoordigd.
Deze gedragsdeskundigen kennen de casus nog niet vanuit het
voortraject. In de praktijk blijkt dat de dossiers vaak niet compleet/
volledig zijn in de ogen van deze mdc. Deze dossiers worden dan
aangehouden en gaan weer terug naar de school. Uit de administratie
van het samenwerkingsverband blijkt dat er vaak meerdere weken (en
soms zelfs meerdere maanden) liggen tussen de eerste ontvangst bij
het samenwerkingsverband, de datum dat een dossier volledig is en
de daadwerkelijke datum waarop er een besluit valt. Dit leidt ertoe dat
voor sommige leerlingen de extra ondersteuning, in de juiste
vorm, veel later dan wenselijk beschikbaar komt. Scholen proberen dit
zo goed mogelijk op te vangen maar zien ook liever een verbetering
van het proces. Het samenwerkingsverband weet dat de scholen de
procedure voor de aanvraag voor extra ondersteuning als een zware
administratieve last zien en wil hier ook wat aan doen. Uit ons
onderzoek bleek dat zodra een dossier volledig is er snel een besluit
valt, maar het samenwerkingsverband kan meer sturen op het
versnellen van het voortraject (artikel 4:13 Awb).
Het samenwerkingsverband dient bij aanhouden van een
aanvraagdossier de school in kennis te stellen en bovendien een
termijn te noemen waarbinnen de school een beschikking kan
verwachten. De termijn moet zo kort mogelijk zijn (artikel 4:14 Awb).

Schoolondersteuningsprofiel niet functioneel
Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (sop) opgesteld
op basis waarvan derden inzicht kunnen hebben in het aanbod. Deze
sop’s zijn niet actueel. In het vigerende ondersteuningsplan geeft het
samenwerkingsverband aan dat elke school tenminste iedere vier jaar
een schoolondersteuningsprofiel vaststelt. Uit ons onderzoek bleek
dat scholen die afspraak niet nakomen en dat het vaststellen van een
sop ook geen prioriteit heeft voor de scholen en schoolbesturen. Hun
uitgangspunt is dat ze de zorgplicht zodanig goed invullen dat er voor
ieder kind een passende onderwijsplaats is.
Samenwerking tussen scholen bevorderen
De expertise met betrekking tot passend onderwijs op de scholen
verschilt per school en hangt grotendeels af van de
leerlingpopulatie op de scholen zelf maar ook van het beleid van het
desbetreffende schoolbestuur. Het samenwerkingsverband heeft geen
eigen extra onderwijsvoorzieningen. De voorzieningen die er zijn, zijn
van de schoolbesturen zelf. De scholen in het samenwerkingsverband
kennen de expertise van de scholen buiten hun eigen schoolbestuur
niet. Schoolbestuurders geven aan dat bestuursoverstijgend werken
geen prioriteit heeft onder andere vanuit concurrentie-oogpunt. Bij
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het zoeken naar extra ondersteuningsmogelijkheden buiten de school
kijkt de school dus niet vanzelf naar de scholen in de directe omgeving
(wijk) van de school. De door het samenwerkingsverband
geformuleerde missie "het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend
onderwijs...." is mede daardoor onvoldoende zichtbaar. Door op
wijkniveau de profilering op elkaar aan te laten sluiten en daarin
bestuursoverstijgend te werken kan het dekkend aanbod in de
wijken beter benut worden. Het samenwerkingsverband kan deze
onderlinge samenwerking en uitwisseling bevorderen.

Thuiszitters goed in beeld
Het aantal thuiszitters is minimaal en goed in beeld bij zowel het
samenwerkingsverband als de scholen. Met de leerplichtambtenaren
is regelmatig overleg om ook leerlingen die (tijdelijk) een ontheffing
van de leerplicht hebben weer naar school te krijgen.
Leerplichtambtenaren geven aan nauw contact te hebben met het
samenwerkingsverband als er sprake is van een aanvraag voor
leerplichtontheffing.
Samenwerking met gemeenten goed op orde
In het ondersteuningsplan 2018-2022 formuleert het
samenwerkingsverband de wens om een verschuiving te realiseren
van curatieve naar preventieve zorg door nauwere samenwerking
tussen onderwijs en jeugdhulp. De scholen weten de weg naar de
jeugdprofessionals in de wijk goed te vinden. Op bestuurlijk
niveau hebben begin 2019 negen gemeenten van de jeugdzorgregio
West-Brabant en de zes samenwerkingsverbanden in dat gebied met
elkaar uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een betere
aansluiting onderwijs-jeugdhulp. Daarnaast is
het samenwerkingsverband bij twee gemeenten op het niveau van het
bestuurlijk educatief overleg betrokken (Roosendaal en Halderberge)
en bij een gemeente in een uitvoeringsoverleg (Moerdijk). Met de
gemeenten Rucphen en Drimmelen vindt incidenteel overleg plaats.
Uit ons onderzoek bleek dat de betrokken gemeenteambtenaren het
contact met het samenwerkingsverband als laagdrempelig en zeer
constructief ervaren.

2.3. Kwaliteitszorg en ambitie
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en
ambitie, waarbij we antwoorden geven op de deelvragen.
In het eerste vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau geven we geen
oordeel op het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. We geven
alleen een oordeel op de drie standaarden afzonderlijk inclusief een
toelichting.
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Kwaliteitszorg
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de
uitvoering van zijn taken (KA1)?
We beoordelen de kwaliteit van het bestuur op de standaard
Kwaliteitszorg als Onvoldoende. Het bestuur van het
samenwerkingsverband krijgt een herstelopdracht omdat het niet
voldoende de wettelijke eisen naleeft met betrekking tot het
uitvoeren van een stelsel van kwaliteitszorg. Deze conclusie trokken
we tijdens ons vorige onderzoek in juni 2017 ook al. In de tussentijd
zien we echter wel positieve ontwikkelingen op deze standaard.

Kwaliteitszorg is nog niet cyclisch, systematisch en doelgericht
In het ondersteuningsplan staan doelen geformuleerd met een
indicatie in welk schooljaar er aandacht voor zal zijn. In 2018/2019 was
er nog wel een jaarplan maar dit is niet geëvalueerd. Voor 2019/2020
is geen jaarplan meer gemaakt maar werkt het
samenwerkingsverband aan de doelen uit het ondersteuningsplan.
Het is niet duidelijk wanneer welke doelen op welke wijze aandacht
krijgen. Ook is onduidelijk welke resultaten het
samenwerkingsverband wil bereiken. Er is heel veel informatie
voorhanden in de vorm van managementrapportages,
beleidsdocumenten en (tevredenheids)onderzoeken maar de analyses
en concrete (vervolg)acties ontbreken. Het formuleren van meetbare
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen en het vaststellen van de
resultaten heeft onvoldoende plaatsgevonden.
De ondersteuningsmiddelen worden zoveel als mogelijk doorgezet
naar de scholen. In de praktijk blijkt het opvragen van gegevens over
doelmatigheid en resultaten bewerkelijk. Scholen geven aan dat dit
teveel tijd kost en geen prioriteit heeft. Dit maakt het voor het
samenwerkingsverband onmogelijk om een goede zelfevaluatie uit te
voeren en op basis daarvan cyclisch, beargumenteerd en doelgericht
te werken aan verbeteractiviteiten.
Het bestuur erkent deze tekortkomingen en heeft de ontwikkeling van
de kwaliteitszorg inmiddels ingezet met ondersteuning van een
beleidsmedewerker kwaliteit. Het bestuur werkt aan het formuleren
van een systeem van concrete doelen, te bereiken resultaten, te
ondernemen activiteiten en normen. De eerste stap is het maken van
een kwaliteitshandboek waarin de kengetallen op de basiskwaliteit
van het samenwerkingsverband uitgewerkt zijn. De basis voor een
jaarplan in de vorm van het INK-model en een ontwikkelagenda met
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stoplichtsignalering is gelegd. Een gestructureerd beeld van de actuele
kwaliteit is dan eenvoudig mogelijk zodat stakeholders een goed
beeld van de kwaliteit van het samenwerkingsverband kunnen
krijgen. Het samenwerkingsverband verwacht binnen een jaar dit
systeem uitgewerkt en werkend te hebben. De huidige
ontwikkelingen zien er vertrouwenwekkend uit. De kwaliteitszorg is
op dit moment echter nog onvoldoende en daarom krijgt het bestuur
van het samenwerkingsverband een herstelopdracht (artikel 18a
achtste lid onder e WPO).

Inhoudelijke verantwoording extra ondersteuning ontbreekt
Het samenwerkingsverband moet vaststellen of de schoolbesturen
het geld voor extra onderwijsondersteuning ook daadwerkelijk
daaraan besteden. Bij ons laatste onderzoek in juni 2017 stelden we al
vast dat het samenwerkingsverband nog geen inhoudelijke invulling
van de verantwoording van de ingezette ondersteuningsmiddelen
opvraagt bij de scholen. Dit is nog steeds niet het geval.
Ondersteuningsplan voldoet niet aan de alle wettelijke voorschriften,
alle informatie is er echter wel
Uit ons onderzoek blijkt dat het ondersteuningsplan niet alle wettelijk
voorgeschreven informatie bevat. De informatie is wel beschikbaar via
verschillende andere documenten. Niet alle documenten zijn
echter openbaar en eenvoudig vindbaar via bijvoorbeeld de
website. Deze wijze van informeren van belanghebbenden kan het
samenwerkingsverband beter structureren.
Kwaliteitscultuur
Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert
het transparant en integer (KA2)?
Wij beoordelen de kwaliteitscultuur als Voldoende. Er heerst binnen
het samenwerkingsverband een professionele kwaliteitscultuur
gericht op eigenaarschap bij de schoolbesturen. De bestuurlijke
inrichting voldoet weliswaar aan de deugdelijkheidseisen maar de
onafhankelijke raad van toezicht heeft statutair niet alle
bevoegdheden.

Het systeem voor kwaliteitszorg is in ontwikkeling
Uit ons vorige onderzoek bleek dat het vaststellen van
kwaliteitsdoelen en resultaatafspraken nog onvoldoende was
uitgewerkt. Met de komst van een beleidsmedewerker kwaliteit is het
samenwerkingsverband gestart met de ontwikkeling van een
kwaliteitssysteem. De blauwdruk ligt er en ziet er veelbelovend uit.
Het bestuur verwacht eind dit schooljaar een werkend systeem voor
kwaliteitszorg te hebben. Dit zal het samenwerkingsverband ook een
goede basis geven voor de ontwikkeling van het nieuwe
ondersteuningsplan per 2022.
Beleidsgroep adviseert het samenwerkingsverband
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Beleidsmedewerkers en gedragsdeskundigen van de schoolbesturen
werken samen in de beleidsgroep aan verbetering van het
samenwerkingsverband. Deze groep ontwikkelt beleid en adviseert de
directeur-bestuurder. Doordat alle besturen vertegenwoordigd zijn is
snelle terugkoppeling naar de scholen mogelijk. Zo heeft de
beleidsgroep een grote bijdrage geleverd aan het document
"herontwerp processen samenwerkingsverband" waarin knelpunten
met betrekking tot het vormgeven van passend onderwijs
gesignaleerd zijn. De beleidsgroep doet ook concrete
verbetervoorstellen. Zo is de werkdruk van het mdc verminderd door
herindicaties voor tlv's anders in te richten. Hierdoor komt tijd en
expertise vrij om op een andere manier in te zetten in het
samenwerkingsverband.

Code goed bestuur mag duidelijker in het jaarverslag
Het samenwerkingsverband geeft in het jaarverslag niet duidelijk aan
welke code voor goed bestuur het hanteert en in welke mate en
waarom het hiervan afwijkt. Tot oktober 2018 was het
samenwerkingsverband een vereniging en vormden de
schoolbesturen het bestuur van het samenwerkingsverband en
vervulden zij ook de rol van intern toezichthouder. In oktober 2018 is
het samenwerkingsverband een stichting en bestaat uit een overlegen klankbordorgaan (deelnemersraad), een directeur-bestuurder en
een onafhankelijke raad van toezicht (rvt). De deelnemersraad bestaat
uit afgevaardigden van de aangesloten schoolbesturen.
De deelnemersraad heeft, statutair vastgelegd, zeggenschap over een
aantal zaken zoals vaststelling en wijziging van het
ondersteuningsplan, vaststelling van de begroting, vaststelling van de
jaarrekening en het bestuursverslag, de benoeming (schorsing of
ontslag) van de directeur-bestuurder en de wijziging van de statuten
voor zover deze tot een wijziging leidt in de bevoegdheden van de
deelnemersraad. De rvt kan hierdoor niet, als onafhankelijk
toezichthoudend orgaan, de taken vervullen zoals de wetgever dit
heeft bedoeld volgens artikel 17c, WPO. Het samenwerkingsverband
kan zich hierop beraden.
Verantwoording en dialoog
Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en
ontwikkelingen (KA3)?
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. De openbaar
toegankelijke informatie, onder andere op de website van het
samenwerkingsverband, is uitgebreid maar kan beter
gestructureerd. Het bestuur voert een dialoog met relevante partijen.
Het jaarverslag voldoet niet helemaal aan de wettelijke eisen en het
overleg tussen de toezichthouder en de ondersteuningsplanraad
is niet structureel georganiseerd.

Er is veel informatie maar structurering behoeft aandacht
Het samenwerkingsverband geeft in het ondersteuningsplan
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2018-2022 aan behoefte te hebben aan het stroomlijnen van de
communicatie met haar interne en externe doelgroepen. Hiervoor is
een communicatieplan geschreven. Uit ons onderzoek bleek dat het
communicatieplan nog geen definitieve status heeft. De website is
voor ouders en andere belangstellenden weliswaar informatief maar
het grote aantal losse documenten mag wel meer gestructureerd
aangeboden worden. Het is bovendien niet altijd duidelijk wat de
status is van een document omdat datum en doel ontbreken. Op de
website is een aantal informatieve filmpjes te vinden. Hiermee
voorziet het samenwerkingsverband op een laagdrempelige manier in
de informatiebehoefte van ouders. Het samenwerkingsverband biedt
voor de interne communicatie nieuwsbrieven aan. Hierop kunnen
onderwijsprofessionals zich digitaal abonneren.

Inhoudelijk deel jaarverslag geeft geen volledig beeld
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt volgens de wettelijke
voorschriften en afgesproken richtlijnen verantwoording af aan de
intern toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden. In het
jaarverslag kan het bestuur echter een veel vollediger beeld geven van
de gang van zaken gedurende het verslagjaar en alle daarbij van
invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen beschrijven. Het
jaarverslag 2018 bestaat uit een algemene beschrijving van
activiteiten. Het ontbreekt aan geformuleerde ‘doelstellingen’ en
daarom is niet op te maken of men voldoende resultaten heeft
bereikt. Een volledige cyclus van het nieuw op te
zetten kwaliteitszorgsysteem zal het bestuur daarbij beslist kunnen
helpen. Dit is ook al opgemerkt door de intern toezichthouder en zal
de nodigde aandacht krijgen.
Ondersteuningsplanraad beter in positie brengen
Het bestuur moet zelf zijn tegenspraak organiseren en daarvoor is,
naast de intern toezichthouder, een sterke ondersteuningsplanraad
(opr) een onmisbaar onderdeel. Er is nu een opr die goed lijkt te
functioneren. Het samenwerkingsverband houdt de opr op de hoogte
van de ontwikkelingen. De leden van de opr ervaren zelf gebrek aan
specifieke kennis over inhoudelijke onderwerpen maar ook over
regels, procedures en wettelijke vereisten. Het
samenwerkingsverband doet er goed aan de diepgang van de
medezeggenschap te bevorderen door de ontwikkeling daarvan te
faciliteren en te stimuleren. Het samenwerkingsverband moet echter
de wettelijk verplichte, halfjaarlijkse overleggen tussen de rvt en opr
nog goed regelen en krijgt hiervoor een herstelopdracht (artikel 17c
vijfde lid WPO).
Actief betrekken gemeenten en jeugdhulp
De samenleving heeft er belang bij dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het
onderwijs krijgen. Omdat de aangesloten schoolbesturen in het
samenwerkingsverband hiervoor een zorgplicht hebben, is het nodig
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dat zij met elkaar en met andere partijen in het jeugddomein de
doelen afstemmen. Uit ons onderzoek bleek dat het
samenwerkingsverband en de schoolleiders ongevraagd of op eigen
verzoek de gemeenten goed op de hoogte houden van
ontwikkelingen rondom het samenwerkingsverband. Betrokkenen zijn
hier erg tevreden over.

Visie van de intern toezichthouder mist in het jaarverslag 2018
De zienswijze van het onafhankelijk toezicht op het functioneren van
het samenwerkingsverband en de onderwerpen waar het intern
toezicht zich op richt, ontbreekt in het jaarverslag 2018. De rvt geeft
aan dat dit met name komt omdat zij pas in oktober 2018 zijn gestart.
De rvt heeft zich voorgenomen dat de verslaglegging in het jaarverslag
van 2019 een duidelijke visie bevat op het functioneren van het
samenwerkingsverband.
Verslag intern toezichthouder over toezicht op doelmatige besteding
van rijksmiddelen
De rvt moet in het bestuursverslag verantwoording afleggen over zijn
handelen en de resultaten die dat opleverde. Daaronder valt ook het
toezien op de doelmatige besteding van het overheidsgeld dat het
bestuur ontving. De informatie hierover (de inhoudelijke
verantwoording) ontbrak in het bestuursverslag over 2018. Dit
moet vanaf het komende jaarverslag op orde zijn.

2.4. Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van drie schoolbesturen: KPO,
Borgesius en OBO. Tijdens verificatieonderzoeken gaan we na of de
aangesloten scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan
nakomen (zie hoofdstuk 3).
We stellen vast dat:
1. de bezochte scholen bijna alle afspraken uit het ondersteuningsplan
voldoende naleven;
2. het beeld dat het bestuur van het samenwerkingsverband heeft
over het nakomen van de afspraken overwegend overeenkomt met
onze bevindingen;
3. het bestuur het nakomen van de afspraken uit het
ondersteuningsplan systematischer kan monitoren en handhaven.

2.5. Financieel beheer
Het Financieel beheer beoordelen wij als Voldoende, omdat zowel de
financiële continuïteit als de rechtmatigheid Voldoende zijn.
Wij baseren ons oordeel over het Financieel beheer op de standaarden
voor financiële continuïteit en financiële rechtmatigheid. Wij geven
geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar nadrukkelijk
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aanleiding voor is.

Continuïteit
Wij beoordelen de financiële continuïteit als Voldoende. Wij hebben
geen indicatie van financiële risico’s voor de continuïteit voor het
ondersteunen van scholen voor het bieden van passend onderwijs
binnen nu en twee jaar. Ons onderzoek bevestigt dat beeld. Wel wijzen
wij op het volgende.

Continuïteitsparagraaf is onvolledig
De verantwoording in het bestuursverslag moet volledig zijn (artikel 4
lid 4 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs). De intern
toezichthouder, de ondersteuningsplanraad en andere
belanghebbenden kunnen dan begrijpen welke keuzes het bestuur
maakt en welke ontwikkelingen het verwacht. Een aantal onderdelen
van de continuïteitsparagraaf ontbreekt daarvoor echter in het
bestuursverslag over 2018. We missen toelichtingen over de manier
waarop het interne risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in
de praktijk functioneert. Ook ontbreekt een beschrijving welke
resultaten met het risicobeheersingssysteem zijn bereikt en welke
aanpassingen het bestuur doet in de komende jaren. Dit moet het
bestuur verbeteren vanaf het eerstvolgende jaarverslag en krijgt
hiervoor een herstelopdracht (artikel 4 lid 4 Rjo).
Naast het bovengenoemde zijn er nog andere elementen in de
continuïteitsparagraaf waarvan de informatiewaarde beter kan in de
volgende bestuursverslagen. Het gaat om het vermelden op welke
wijze het bestuur passende maatregelen treft om aan de risico’s en
onzekerheden het hoofd te bieden en (waar nodig en relevant) hoe
het bestuur dit aanvult met een cijfermatige toelichting. En tot slot
mist een weergave van de intern toezichthouder hoe deze het bestuur
ondersteunt.

Personeelsvoorziening financieel onderbouwen
Gedurende een dienstverband bouwt het personeel rechten op voor
bepaalde beloningen (zoals jubileumuitkeringen). Hiertoe dient het
bestuur op balansdatum een verplichting op te nemen onder de
voorzieningen. Een personeelsvoorziening die hierin voorziet,
ontbreekt op de balans. Dit moet het bestuur verbeteren vanaf het
eerstvolgende jaarverslag en krijgt hiervoor een herstelopdracht (RJ
271.203).
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Doelmatigheid
Wij geven geen oordeel over financiële doelmatigheid, tenzij daar
nadrukkelijk aanleiding voor is. Met financiële doelmatigheid
bedoelen we dat het bestuur het geld efficiënt besteedt en dat het
geld ten goede komt aan de door het bestuur gestelde doelen. We
verwachten dat die doelen bijdragen aan kwaliteit van het onderwijs
en dat deze duidelijk zijn toegelicht in het bestuursverslag. Bij ons
onderzoek kwam het volgende aan de orde.

Financiële onderbouwing in ondersteuningsplan niet volledig
Het ministerie van OCW stelt ondersteuningsmiddelen
beschikbaar om de collectieve doelen in het ondersteuningsplan van
het samenwerkingsverband te realiseren. In het ondersteuningsplan
ontbreken echter doelen voor de besturen van speciaal onderwijs. Van
het totaal beschikbaar gestelde ondersteuningsbudget is in 2018
ongeveer 40 procent naar de besturen van het speciaal onderwijs
gegaan.
Een verplicht onderdeel van een ondersteuningsplan is een financiële
vertaling van de na te streven doelen in een meerjarenbegroting. Het
bestuur heeft een begroting opgesteld zoals die is voorgeschreven
voor een jaarrekening. Met deze standaardindeling is er in het
ondersteuningsplan geen zichtbare verbinding tussen de doelen en de
inzet van middelen die daarvoor nodig zijn.

Besteding van middelen kan beleidsrijker
Het bestuur houdt een buffer (weerstandsvermogen) aan om
tegenvallers op te vangen en (onvoorziene) risico’s te kunnen dekken.
In de begroting houdt het samenwerkingsverband rekening met een
vermogen van €250.000. Deze omvang is gebaseerd op een grove
inschatting op basis van de gemiddelde baten en lasten door de jaren
heen en afgezet tegen de beperkte risico’s waarmee het
samenwerkingsverband te maken heeft. Eind 2018 is de omvang van
het eigen vermogen echter ruim een miljoen euro. Voor 2018 betaalde
het samenwerkingsverband de positieve exploitatieresultaten
beleidsarm door aan de bestuurders van de basisscholen. De intern
toezichthouder heeft voorgesteld om €311.000 (bovenop de
genoemde €250.000) op centraal niveau aan te houden voor
projecten op scholen, waarvoor schoolbestuurders een onderbouwde
aanvraag moeten indienen. Een ander deel van het voorstel is om
€480.000, die bedoeld is om de effecten van negatieve verevening op
de beschikbare middelen voor lichte ondersteuning in de periode
2020-2022 te compenseren, op korte termijn over te maken aan de
schoolbesturen.
Op de balans is ultimo 2018 een aanzienlijk bedrag opgenomen aan
nog te betalen overdracht aan schoolbesturen (€634.000). Het bestuur
heeft aangegeven dat het nog met enkele schoolbestuurders in
gesprek is over de juiste hoogte van enkele bedragen en dat het

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK

18/27

bestuur alle openstaande bedragen nog in 2019 overmaakt.

Verantwoording van middelen mist toelichting
Het bestuur heeft in zijn jaarrekening volgens de voorgeschreven
standaardindeling de begrote en gerealiseerde cijfers opgenomen.
Een aanvullende vertaling van de cijfers naar de doelen uit het
ondersteuningsplan ontbreekt waardoor een afwijking tussen de
begroting en de realisatie op doelniveau niet zichtbaar is. Het bestuur
herkent dit en maakt dit onderdeel van het herinrichten van het
kwaliteitszorgsysteem.
Het is van belang dat schoolbesturen op hun balans duidelijk maken
wat de omvang is van de ondersteuningsmiddelen die nog niet zijn
ingezet en dus nog beschikbaar zijn voor passend onderwijs. Met het
boeken van een exploitatieresultaat onder de algemene reserve van
het eigen vermogen, raakt het uit het publieke zicht met als risico dat
het (mogelijk) niet langer gebruikt wordt voor het doel waarvoor het
ontvangen is: ondersteuning. Het bestuur geeft aan dat hierover geen
afspraken zijn gemaakt met alle aangesloten schoolbestuurders.
Overigens zijn er wel enkele schoolbesturen die een
bestemmingsreserve passend onderwijs hanteren en daarmee de
eerder ontvangen middelen een specifiek bestemmingsdoel geven.
Naast het zelf besteden van middelen door het
samenwerkingsverband en het doorbetalen aan de aangesloten
schoolbesturen basisonderwijs is er nog een geldstroom die voor
rekening is van het samenwerkingsverband. Dit zijn de middelen
waarover de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen voor
speciaal onderwijs beschikken (doorbetalingen vanuit het ministerie
van OCW en tussentijds vanuit het samenwerkingsverband). Uit het
jaarverslag 2018 blijkt dat het samenwerkingsverband geen
verantwoording aflegt over de ruim €3,3 miljoen die hiermee gemoeid
is. Het bestuur stelt dat de schoolbesturen voor speciaal onderwijs
geen verantwoording afleggen aan het bestuur en zal dit met de
intern toezichthouder en de aangesloten leden opnemen.
Rechtmatigheid
Wij beoordelen de financiële rechtmatigheid als Voldoende. Wij
baseren ons hierbij op de bevindingen van de instellingsaccountant.
Daarnaast speelt aanvullende informatie een rol, zoals signalen en
(lopende) onderzoeken op het gebied van de financiële
rechtmatigheid. In het onderzoek bij het samenwerkingsverband leidt
de weging van de beschikbare informatie tot een positief oordeel.
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2.6. Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie wijkt bij dit samenwerkingsverband voor het
vervolgtoezicht op de kwaliteit af van de reguliere termijn van vier
jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse en/of urgente signalen kunnen de
inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht verder aan te scherpen.
Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur
herstelopdrachten die in onderstaand schema staan vermeld.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

KA1 Kwaliteitszorg
Het bestuur leeft de wettelijk
bepalingen met betrekking tot het
uitvoeren van het stelsel van
kwaliteitszorg niet na (artikel 18a
achtste lid onder e WPO).

Het bestuur zorgt voor kwaliteitszorg
die voldoet aan de wettelijke
bepalingen.

We voeren een herstelonderzoek uit
in de eerste helft van het schooljaar
2020-2021.

KA3 Verantwoording en dialoog
De intern toezichthouder moet
minimaal twee keer per jaar overleg
voeren met de
ondersteuningsplanraad. Dit is
binnen het samenwerkingsverband
niet georganiseerd (artikel 17c vijfde
lid WPO).

Het bestuur organiseert minimaal
twee keer per jaar een overleg tussen
de raad van toezicht en de
ondersteuningsplanraad.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

KA3 Verantwoording en dialoog
De intern toezichthouder legt geen
verantwoording af in het jaarverslag
over het toezicht op de uitvoering
van de taken en de uitoefening van
de bevoegdheden door het bestuur
van het samenwerkingsverband
(artikel 17c eerste en vijfde lid WPO).

Het bestuur zorgt ervoor dat de
ontbrekende gegevens voortaan in
het jaarverslag zijn opgenomen.

We vertrouwen erop dat het bestuur
het oppakt en komen er niet meer
actief op terug.

FB1 Continuïteit
De verantwoording in het
bestuursverslag is niet volledig. Een
aantal onderdelen van de
continuïteitsparagraaf ontbreekt
(artikel 4 lid 4 Rjo).

Het bestuur zorgt ervoor dat
voortaan de volledige rapportage
over aanwezigheid en werking van
interne risicobeheersings- en
controlesysteem in het
bestuursverslag is opgenomen.

Wij controleren in het eerstvolgende
jaarverslag of aan de verplichte
onderdelen van de
continuïteitsparagraaf voldoende
aandacht is besteed.

FB1 Continuïteit
Op de balans ontbreekt een
personeelsvoorziening (RJ 271.203).

Het bestuur zorgt ervoor dat een
personeelsvoorziening op de balans
is opgenomen.

Wij controleren in het eerstvolgende
jaarverslag of aan deze verplichting
is voldaan.
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3 . Resultaten verificatieonderzoek
Wij bezochten enkele scholen uit het samenwerkingsverband voor een
verificatieonderzoek. Dit zijn scholen van de schoolbesturen KPO,
Borgesius en OBO. Tijdens verificatieonderzoeken gaan we na of
scholen de afspraken uit het ondersteuningsplan nakomen. We
verwachten van het bestuur van het samenwerkingsverband dat het
zicht heeft op deze uitvoering in de praktijk en dat het hierop stuurt.
(zie paragraaf 2.4).
We zijn dit nagegaan op de volgende basisscholen:
• basisschool de Heiberg (KPO, 21OX|C1);
• basisschool de Klinkert (Borgesius, 06GH|C1);
• basisschool Montessori Ziezo (OBO, 22KU|C1).
We onderzochten bij de scholen de volgende afspraken uit het
ondersteuningsplan en bijbehorende documenten en we bespreken
onze bevindingen per afspraak.
Afspraak 1: Basisondersteuning
Nadruk op versterking competenties leerkracht en versterking
basisondersteuning. Bij alle activiteiten die het
samenwerkingsverband uitzet wordt de nadruk gelegd op de
versterking van de basisondersteuning via het uitbreiden van het
competentierepertoire van de leerkracht (Ondersteuningsplan
2018-2022, p.9).
Onze bevindingen
Deze afspraak zagen we in matig tot voldoende mate terug op de
scholen. Hoewel de scholen zeggen dat de ondersteuning niet alleen is
gericht op de ondersteuning van de leerling geven sommige leraren
wel aan dat er meer aandacht mag zijn voor het verbeteren van hun
competenties. Vaak is er extra ondersteuning in de vorm van meer
handen in de klas (onderwijsassistent) speciaal voor de leerling met
extra ondersteuningsbehoefte. De leraar heeft dan meer tijd voor de
andere leerlingen. Zodra het arrangement stopt pakt de leraar de
draad weer op zonder echt gericht tools aangereikt te hebben
gekregen. Uit ons onderzoek bleek dat met name de schoolbesturen
de professionalisering vormgeven. Het samenwerkingsverband kan
hierin wellicht nog een rol spelen.
Afspraak 2: Schoolondersteuningsprofiel (sop)
Tenminste elke vier jaar stelt de school een
schoolondersteuningsprofiel vast (Ondersteuningsplan 2018-2022, p.
29). Het samenwerkingsverband stelt het niveau van de
basisondersteuning vast en zorgt ervoor dat scholen in hun sop
aangeven op welke wijze zij de basisondersteuning op hun school
realiseren (beleidsdocumenten behorende bij het Ondersteuningsplan
2015-2019: "Passend Onderwijs, en waarom dan wel?", p.4).
Onze bevindingen
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Op de bezochte scholen is het sop onvoldoende zichtbaar. Het
document is soms wel aanwezig maar niet altijd actueel. De
betrokkenen geven aan dat het geen document is dat leeft. De
schoolbesturen sturen niet op het hebben van een actueel sop.
Scholen vinden het lastig om aan te geven wat ze goed kunnen
vanwege mogelijke aanzuigende werking. Daarnaast zijn de scholen
niet goed op de hoogte wat scholen van andere schoolbesturen maar
wel in dezelfde wijk kunnen bieden. Als er voor een leerling extra
ondersteuning nodig is, die de school zelf niet kan bieden, zoekt men
eerst binnen het eigen bestuur naar een oplossing. Lukt dat niet dan
wordt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband
gevraagd een oplossing te helpen zoeken. Samenwerking in de wijk
(met scholen van andere schoolbesturen) komt vrijwel niet voor. Ook
vanuit concurrentie overwegingen.
Afspraak 3: Ontwikkelingsperspectief (opp)
Het opstellen van een opp is verplicht voor alle leerlingen die extra
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen. Bij het
werken met een opp is een goede voortgangsregistratie vereist.
Tenminste jaarlijks evalueert de school met de ouders het
opp (beleidsdocumenten behorende bij Ondersteuningsplan
2015-2019: "Basisondersteuning in SWV PO3002", p. 8).
Onze bevindingen
Scholen werken allemaal met een opp en evalueren deze regelmatig
met ouders. Er zijn wel verschillen tussen de schoolbesturen in
werkwijze (wanneer wordt een document opgesteld) en in lay-out
(waar staat welke informatie). Uit ons onderzoek zagen we verschillen
in efficiency en administratieve last. Geen van de scholen geeft aan
dat ze ontevreden zijn met de gang van zaken bij het opstellen van
een opp.
Opmerkelijk is dat alle scholen echter de wijze van beoordelen van de
opp’s bij een aanvraag voor arrangement/tlv bij het mdc niet
transparant vinden. Scholen vinden het onduidelijk en ervaren te
weinig vertrouwen. Gevolg is dat documenten/dossiers veel heen en
weer gaan en leerlingen de juiste ondersteuning onthouden wordt. De
scholen geven aan dat de werkdruk voor leraren hierdoor onnodig
toeneemt. Uit ons onderzoek bleek ook dat de scholen niet
consequent de opp's registreren in BRON.
Afspraak 4: Betrekken van ouders
Middels groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en
klassenbezoeken gaat het team samen na wat een leerling nodig
heeft. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij dit proces van
handelingsgericht arrangeren (beleidsdocumenten behorende bij
Ondersteuningsplan 2015-2019: "Basisondersteuning in SWV PO3002",
p. 7).
Onze bevindingen
Op alle scholen worden ouders standaard goed betrokken bij de
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ontwikkeling van hun kind. Als er meer ondersteuning nodig is in de
klas wordt dit contact wat meer geformaliseerd. Voor ouders is het
vaak niet duidelijk wat de school wel en niet kan bieden aan
ondersteuning. Een aantal leraren geeft aan dat sommige ouders
enorm kunnen schrikken als de school extra ondersteuning buiten de
school aanvraagt. Hier zou het samenwerkingsverband, volgens hen,
misschien meer aan verwachtingsmanagement kunnen doen.
Afspraak 5: Afstemming jeugdhulp
Elke school kan de hulp inroepen van begeleiding door een
onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband en van een jeugden gezinswerker. Er is een goede taakverdeling en afstemming tussen
onderwijs en zorg zodat de school snel een signaal kan doorgeven aan
een professional die de hulp aan de gezinskant goed kan
organiseren (beleidsdocumenten behorende bij Ondersteuningsplan
2015-2019: "Basisondersteuning in SWV PO3002", p. 8).
Onze bevindingen
Iedere school kan snel terecht bij een jeugdprofessional die de weg
weet in het aanbod van jeugdhulp binnen de gemeente. In het
zorgadviesteam (zat) van de school sluiten jeugdhulpprofessionals
zoals jeugdverpleegkundige, psycholoog, remedial teacher en
fysiotherapeut aan. Dit is goed geregeld. Bij ingewikkeldere vragen
geven de scholen aan dat het samenwerkingsverband goed
bereikbaar is en snel antwoorden heeft. Het enige nadeel is dat de
voorgestelde arrangementen niet altijd uitgevoerd kunnen worden
door gebrek aan personeel.
Afspraak 6: Handelingsgericht werken
Alle scholen werken volgens de principes van handelingsgericht
werken: de werkwijze van de school is systematisch en transparant; er
zijn duidelijk afspraken over wie wat doet en wanneer
(beleidsdocumenten behorende bij Ondersteuningsplan 2015-2019:
"Basisondersteuning in SWV PO3002", p. 4).
Onze bevindingen
Op alle scholen hebben we aspecten van handelingsgericht werken
gezien. Ieder schoolbestuur heeft dit op een eigen wijze uitgewerkt
waardoor we naast verschillende typen documenten ook verschillen in
werkbelasting terugzagen. Enkele leraren geven aan dat ze nog steeds
groepsplannen schrijven die in een la verdwijnen en zouden liever dit
soort documenten niet meer maken.
Afspraak 7: Verantwoording van de inzet van middelen van het
samenwerkingsverband
Vanaf januari 2018 is gestart met het systematisch verantwoorden,
door leerkrachten, ib-ers, scholen en schoolbesturen, van de inzet van
middelen van het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan
2018-2022, p. 8).
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Onze bevindingen
Op de scholen zien we voornamelijk een verantwoording op
kwantitatieve data (geld, uren). Uit de gesprekken op de scholen blijkt
dat de schoolleiders goed zicht hebben op waar ze hun geld aan
besteden en ze kunnen ook globaal benoemen welk effect de inzet
gehad heeft. Dit uit zich met name door het beschrijven van de
situaties die ze voorzien als ze geen arrangementen hadden ingezet.
Het voornemen uit het ondersteuningsplan om toe te werken naar
een systematische verantwoording is vanwege de administratieve
lasten niet van de grond gekomen. De scholen geven aan dat ze van
hun schoolbesturen geen vragen krijgen over de doelmatigheid van de
inzet van de middelen voor extra ondersteuning.
Tabel verificatie afspraken
In onderstaande tabel vatten wij per afspraak samen of de scholen de
afspraak naleven. Dit is geen oordeel over de scholen, maar een
signaal of zij de onderzochte afspraken uit het ondersteuningsplan
naleven.

Afspraken

≠

●

1. Basisondersteuning
2. Schoolondersteuningsprofiel

=

●

3. Ontwikkelingsperspectief

●

4. Betrekken van ouders

●

5. Afstemming van jeugdhulp

●

6. Handelingsgericht werken

●

7. Verantwoording van de inzet van middelen van het samenwerkingsverband

●

Conclusie
We stellen vast dat de scholen 6 van de 7 afspraken naleven.
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4 . Reactie van het bestuur
Algemeen
In zijn algemeenheid is het samenwerkingsverband van mening dat
een kritische blik van buiten altijd waardevol is bij het verder vorm
geven van beleid en activiteiten. Dat past niet alleen in de systematiek
zoals wij die in ons land kennen, maar past ook bij de open houding
die het samenwerkingsverband heeft als het gaat om kritische
kanttekeningen en verbetervoorstellen. Op een aantal specifieke
punten, zoals het op orde hebben van schoolondersteuningsprofielen
en het registreren van de opp’s zijn de schoolbesturen aangesproken
en verbeteringen zijn al ter hand genomen. Ook het
school(bestuur)overstijgend werken heeft aandacht binnen de
beleidsgroep, een interne adviesgroep met deelnemers van alle
deelnemende schoolbesturen, waarbij ook informatie wordt
uitgewisseld over het doorzetten van de ondersteuningsmiddelen
naar de scholen. Verder werken de verschillende schoolbesturen
samen in een operationele werkgroep om te komen tot zoveel
mogelijk uitwisseling en afstemming.
Kwaliteitszorg
Zoals uit het onderzoek al is gebleken, wordt er momenteel flink
ingezet op de kwaliteitszorg binnen het samenwerkingsverband. Dit
heeft consequenties voor een aantal tijdens het onderzoek genoemde
knelpunten, die nu dus worden meegenomen in het ontwikkeltraject.
Heel specifieke gaat het daarbij om de verantwoording van de
middelen. Het samenwerkingsverband en de aangesloten
schoolbesturen zijn van mening dat verantwoording op één plek dient
plaats te vinden. Maar de manier waarop binnen
het samenwerkingsverband verantwoording optimaal plaatsvindt is
nog onderwerp van gesprek en het onderzoeksrapport draagt daar
aan bij.
De kritische opmerkingen over de kwaliteitszorg worden door het
samenwerkingsverband beschouwd als een impuls om te komen tot
een integraal systeem van kwaliteitszorg. De positieve verwachting
van de inspectie op basis van de reeds gezette stappen sluiten aan bij
de hoge verwachtingen binnen de organisatie. De resultaten van het
onderzoek geven mede vaart aan het proces om ervoor te zorgen dat
in oktober 2020 het kwaliteitszorgsysteem volledig in de lucht is.

Kwaliteitscultuur
De opmerking in de rapportage dat de Raad van Toezicht statutair niet
alle bevoegdheden zou hebben, is al aanleiding geweest om in diverse
gremia nader van gedachten te wisselen over de wenselijke
uitkomst. Rondom governance hebben de geconstateerde knelpunten
afgelopen december geleid tot een diepgaande problematiek tussen
Raad van Toezicht en de Deelnemersraad. Gebleken is dat beide
gremia goedkeuring moeten verlenen aan de begroting, hetgeen in
december niet op dezelfde manier leek
te gebeuren. Uiteindelijk is een oplossing gevonden, maar duidelijk is
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geworden dat de verhouding tussen Deelnemersraad en Raad van
Toezicht nader bekeken moet worden. Deze kwestie wordt in de loop
van 2020 opgepakt.
De gemaakte opmerkingen over de communicatie zijn aanleiding
geweest om opdracht te geven het communicatieplan te herzien en in
lijn te brengen met de missie en visie van het samenwerkingsverband.

Financieel beheer
De gemaakte opmerkingen over het jaarverslag zijn genoteerd en
worden betrokken bij het komende jaarverslag over het jaar 2019.
Tenslotte
Samenvattend is uit het bovenstaande op te maken dat de resultaten
van het kwaliteitsonderzoek op veel punten al aanleiding is geweest
om de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband te
versnellen en op een aantal punten te herzien.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

