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Samenvatting 

In oktober 2019 hebben wij een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij 
het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-
Moerdijk, waarbij wij tekortkomingen hebben geconstateerd bij de 
standaard Kwaliteitszorg. We hebben met het bestuur afspraken 
gemaakt om de kwaliteit zorg te verbeteren. Wij hebben de kwaliteit 
van de standaard Kwaliteitszorg op 3 juni 2021 opnieuw beoordeeld 
en het bestuur heeft zich voldoende verbeterd. 
  
Wat gaat goed? 
  
Zicht op kwaliteit is verbeterd 
Het samenwerkingsverband weet of het op de goede manier werkt 
aan de doelen uit het ondersteuningsplan. Ook is er nu zichtbaar wat 
er al goed geregeld is en waar nog aandacht voor nodig is. Hiervoor 
zijn duidelijke overzichten beschikbaar die het bestuur ook gebruikt in 
het jaarverslag. 
  
Er zijn geen herstelopdrachten meer 
Het samenwerkingsverband heeft alle herstelopdrachten uit het 
vorige onderzoek uitgewerkt en wel zo dat het nu voldoet aan de 
wettelijke vereisten die gelden voor een samenwerkingsverband. 
 
Vervolg 
  
Er is geen aanleiding voor het maken van vervolgafspraken. We 
nemen het samenwerkingsverband op in de reguliere planning van 
het toezicht. 

Herstelonderzoek bestuur en 
samenwerkingsverband 
 
Bestuur: Stichting 
Samenwerkingsverband Roosendaal-
Moerdijk 
 
Bestuursnummer: 21675 
 

 
Samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Roosendaal-
Moerdijk e.o. (PO3002) 

Gemeenten binnen de regio: Drimmelen, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en 
Rucphen. 

 
Totaal aantal leerlingen: ongeveer 
13.000 
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Opzet herstelonderzoek 1 . 
De inspectie heeft 3 juni 2021 een herstelonderzoek uitgevoerd bij het 
bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk 
(PO3002) naar aanleiding van tekortkomingen die we hebben 
geconstateerd in het vierjaarlijks onderzoek bestuur en 
samenwerkingsverband in oktober 2019. 
 
In dit onderzoek staat de volgende deelvraag centraal: 

• stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van 
de uitvoering van zijn taken?  

   
Werkwijze 
Met deze deelvraag richten we het onderzoek op de standaard 
Kwaliteitszorg binnen het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie. 
   
Onderzoeksactiviteiten 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben we in de 
periode tussen de constatering van de tekortkomingen en het 
herstelonderzoek voortgangsgesprekken gevoerd en documenten 
geanalyseerd. Tijdens het herstelonderzoek hebben we gesprekken 
gevoerd met sleutelfiguren in de organisatie.   

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebied: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

Kwaliteitszorg en ambitie 

Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk staan onze oordelen. In hoofdstuk 2 geven 
we in paragraaf 2.1 een samenvattend oordeel weer, gevolgd door 
toelichtingen. In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van het bestuur op 
het onderzoek en de rapportage opgenomen. 
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Resultaten onderzoek op 
bestuursniveau 

2 . 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van ons onderzoek, dat 
wil zeggen: ons oordeel op de kwaliteitszorg welke valt onder de 
standaard KA1 Kwaliteitszorg in het gebied Kwaliteitszorg en ambitie. 

2.1. Samenvattend oordeel 

Wij hebben vastgesteld dat de tekortkomingen die in het eerdere 
kwaliteitsonderzoek werden vastgesteld, zijn opgeheven. We 
beoordelen de kwaliteit op de standaard Kwaliteitszorg (KA1) als 
Voldoende. 

2.2. Kwaliteitszorg en ambitie 

In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen 
weer op de standaarden van het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en 
ambitie. 

Kwaliteitszorg 
Stuurt het bestuur voldoende op de (zorg voor de) kwaliteit van de 
uitvoering van zijn taken (KA1)? 
 
Deze vraag kunnen we bevestigend beantwoorden. We boordelen het 
herstel op de naleving van de wettelijke eisen met betrekking tot het 
uitvoeren van een stelsel van kwaliteitszorg als Voldoende. 
  
Kwaliteitszorg is cyclisch, systematisch en doelgericht 
De verdere ontwikkeling van het kwaliteitszorg systeem biedt voor 
alle betrokkenen een duidelijk overzicht van welke doelen op welke 
wijze en in welke periode behaald moeten zijn. Het 
samenwerkingsverband kan, via een stoplichtensysteem, aangeven 
waar het staat richting de einddoelen. Het bestuur gebruikt deze 
informatie niet alleen in de communicatie met de Deelnemersraad 
(schoolbesturen), de Beleidsgroep en de raad van toezicht, maar ook 
in het jaarverslag staat dit in overzichtelijke tabellen aangegeven.  
  
De doelen in het huidige ondersteuningsplan zijn vrij algemeen 
geformuleerd waardoor het meerdere jaren kan duren voordat de 
stoplichten daarvoor op groen komen. Dit terwijl er wel degelijk 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat zijn onze bevindingen? 

Bestuur 

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. 

 
Op 3 juni 2021 hebben wij, via een 
herstelonderzoek, geconstateerd dat 
het herstel is gepleegd. 

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. 

 
Het overleg staat vanaf 2020 
structureel op de agenda van het 
samenwerkingsverband. 

(grote) delen van doelen zijn behaald maar in het stoplichtsysteem 
nog niet zichtbaar zijn. Om  resultaten ook eerder te kunnen 
vastleggen neemt het bestuur zich voor in het nieuwe 
ondersteuningsplan (vanaf 2022) meer kleinere doelen op te nemen. 
  
Zelfkritische houding is zichtbaar 
Het bestuur verwoordt helder waar de ambities en 
verbetermogelijkheden liggen ten aanzien van de te behalen doelen. 
Zo kijkt het bestuur kritisch naar verschillende informatiebronnen 
(bijvoorbeeld de oudertevredenheidenquêtes) en past deze aan om 
alleen die informatie op te halen die nodig is voor de monitoring en 
sturing. Nieuwe instrumenten bespreekt het bestuur met diverse 
gremia om draagvlak te creëren. 
  
Verantwoording extra ondersteuning kan beter 
Volledig inzicht in de wijze waarop de afzonderlijke schoolbesturen 
bijdragen aan het behalen van de doelen uit het ondersteuningsplan 
ontbreekt nog. Het samenwerkingsverband vraagt bij schoolbesturen 
gegevens op om na te kunnen gaan wat, en met welke resultaten, is 
gedaan met de financiële middelen passend onderwijs. Daarbij komt 
het zoveel mogelijk tegemoet aan het gezamenlijk geformuleerde 
uitgangspunt dat onnodige bureaucratie en administratieve last moet 
worden vermeden. Het bestuur is nog niet geheel tevreden met de 
kwaliteit van de opgehaalde informatie. Het heeft van de raad van 
toezicht opdracht gekregen hier goed op te sturen en de 
schoolbesturen hierop aan te spreken. 

2.3. Vervolgtoezicht 

We hebben vastgesteld dat het bestuur de eerdere tekortkomingen 
heeft hersteld. Er is op dit moment geen aanleiding voor het maken 
van vervolgafspraken. 
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Tekortkoming Wat verwachten wij van het 
bestuur? Wat zijn onze bevindingen? 

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. 

  
In het jaarverslag 2020 heeft de 
intern toezichthouder een volledige 
verantwoording afgelegd. Daarmee 
is de herstelopdracht vervallen. 

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. 

  
We hebben geconstateerd dat vanaf 
het jaarverslag 2019 de 
verantwoording volledig is. Daarmee 
is de herstelopdracht vervallen. 

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

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

  
We hebben geconstateerd dat vanaf 
het jaarverslag 2019 de balans 
volledig is. Daarmee is de 
herstelopdracht vervallen. 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - HERSTELONDERZOEK 7/9



Reactie van het bestuur 3 . 
Het Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO 30.02), verder 
SWV PO3002, heeft op 14 juni jl. de conceptrapportage ontvangen van 
het herstelonderzoek dat op 3 juni 2021 heeft plaatsgevonden. Het 
SWV PO3002 kan zich geheel vinden in de conclusies van dit 
onderzoek. 
  
In de loop van 2019-2020 is het SWV PO3002 gestart met het 
opbouwen van een kwaliteitszorgsysteem, waarbij het handelen van 
het samenwerkingsverband gericht is op het behalen van doelen. 
Daarbij is een monitoringssystematiek ontwikkeld om inzichtelijk te 
maken welke resultaten worden geboekt. Er is een duidelijke 
verbinding aangebracht tussen het ondersteuningsplan, het jaarplan, 
managementrapportages en het jaarverslag. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan waarbij de 
verworvenheden van dit kwaliteitszorgsysteem verder worden 
uitgewerkt. 
  
Naast het kwaliteitszorgsysteem op zichzelf is ook gewerkt aan het 
betrekken van de OPR en de Raad van Toezicht bij die verbinding 
tussen doelen en resultaten. Dat heeft geleid tot goede inhoudelijke 
discussies o.a. op basis van een nieuw format van de driemaandelijkse 
managementrapportages. 
 
Geconstateerd kan worden dat met het uitwerken van de 
herstelopdracht een doordacht en werkzaam systeem van 
kwaliteitszorg is bereikt, dat bijdraagt aan een beter zicht op de 
ontwikkelingen binnen het passend onderwijs in de regio én meer 
inhoudelijke gesprekken met alle belanghebbenden. Wij danken de 
inspectie voor de hieraan leverde bijdrage en zien uit naar een verder 
samenwerking in de toekomst. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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