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Samenvatting

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt een bestuur van een
samenwerkingsverband passend onderwijs minstens één keer in de
vier jaar. Dit jaar was het bestuur van de Stichting SWV Primair
Passend Onderwijs Noord-Limburg aan de beurt. Onder deze stichting
valt het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs in de
gemeenten Beesel, Bergen (L.), Gennep, Horst aan de Maas, Mook en
Middelaar, Peel aan de Maas, Venlo en Venray. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passend onderwijs
aan ruim 22.000 leerlingen.

Het bestuur hanteert vanuit het algemeen bestuur een organieke
scheiding tussen dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur. We
hebben onderzocht of het dagelijks bestuur zorgt voor een
samenwerkingsverband van voldoende kwaliteit en of het 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.
We onderzochten ook wat het bestuur weet over de kwaliteit van
passend onderwijs op de aangesloten scholen. Verder hebben we
gekeken hoe het bestuur er zélf voor zorgt dat voldoende passend
onderwijs op de scholen beschikbaar blijft. Daarbij hebben wij ook
gekeken in hoeverre belangrijke onderdelen van het bestuursbeleid
hun uitwerking in de praktijk vinden bij zes scholen van Stichting
Dynamiek Scholengroep, een van de aangesloten schoolbesturen.

Wat gaat goed?

Er is een actieve aanpak om thuiszitten te voorkomen
Thuiszitters hebben de volle aandacht van het
samenwerkingsverband. Samen met de scholen en de gemeenten
houdt het de thuiszitters actief in de gaten. Er zijn thuiszitterstafels
georganiseerd en er is een doorzettingsmacht afgesproken.

Er is veel aandacht voor samenwerking met jeugdhulp
De samenwerking met partners bij de jeugdhulpverlening is
ingewikkeld, maar het samenwerkingsverband zet zich op alle niveaus
in om waar nodig onderwijs en zorg te verbinden.

Vierjaarlijks onderzoek
samenwerkingsverband

Het onderzoek is uitgevoerd bij:
Stichting SWV Primair Passend
Onderwijs Noord-Limburg
Bestuursnummer: 21614

Lijst met onderzochte scholen:

- SBO de Twister
BRIN: 00YG
- R.K. basisschool de Twister
BRIN: 03UZ
- R.K. basisschool De Horizon
BRIN: 12KN
- BS. Maria
BRIN: 03QI
- R.K. Megelsheim
BRIN: 03QJ
- R.K. basisschool De Doolgaard
BRIN: 03VB
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De route naar extra ondersteuning is duidelijk en loopt vlot
Het bestuur heeft goed zicht op de toewijzing van extra
ondersteuning. Het samenwerkingsverband neemt de besluiten
daarover binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen.

De bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren doen goed werk
De bovenschoolse ondersteuningscoördinatoren vervullen een
belangrijke en gewaardeerde rol bij het ondersteunen van leraren,
scholen. Ook bij de samenwerking tussen onderwijs en zorg zijn zij
onmisbaar.

Ontwikkeling van kwaliteitszorg gaat door
Er is vroeg gestart met het volgen van de ontwikkelingen in het
samenwerkingsverband. Deze ontwikkeling om beter te worden staat
niet stil. Dat is te zien aan het activiteitenplan van het
samenwerkingsverband. Op veel terreinen werkt het
samenwerkingsverband aan vooruitgang.

Het samenwerkingsverband heeft zicht op de besteding van de
middelen
Schoolbesturen laten zien waaraan zij het geld besteden dat zij
ontvangen van het samenwerkingsverband en wat zij daarmee
bereiken. Dat gebeurt nu nog grofmazig, maar het
samenwerkingsverband weet in grote lijnen wel of schoolbesturen het
geld volgens de afspraken besteden.

Wat moet beter?

Beoogde resultaten onvoldoende concreet geformuleerd
Als het samenwerkingsverband wil zorgen voor een goede
ontwikkeling, moet het precies weten wanneer het tevreden is met de
resultaten. Daarom moet het samenwerkingsverband duidelijker
vaststellen wat het wil bereiken. Pas dan kan het ook goed zien of de
inspanningen wat opleveren.

Het intern toezicht is niet voldoende onafhankelijk georganiseerd
Het bestuur weet dat het intern toezicht niet volledig onafhankelijk is
georganiseerd. Het voldoet daarmee niet aan de wettelijke
voorschriften. Leden van de algemene ledenvergadering zijn ook
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schoolbestuurder en hebben daarom een 'dubbele pet'. We begrijpen
waarom de schoolbesturen dit bij de start van passend onderwijs zo
hebben geregeld. Maar op dit moment is dat achterhaald. Het
samenwerkingsverband moet zorgen voor intern toezicht dat klopt
volgens de wettelijke voorschriften.

Wat kan beter?

Sneller extra ondersteuning bieden
Voordat een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning
kan veel tijd verloren gaan. Dat heeft te maken met de tijd die scholen
soms nodig hebben om de hulp in te roepen van deskundigen. Het
samenwerkingsverband zou ervoor kunnen zorgen dat scholen eerder
zien dat problemen ontstaan bij leerlingen.

Zicht op basisondersteuning ontbreekt
In het samenwerkingsverband moeten alle scholen zorgen voor een
minimumniveau aan ondersteuning. Voor het samenwerkingsverband
is het belangrijk om te weten of alle scholen dat niveau halen. Als het
samenwerkingsverband dat niet weet, kan het ook niet weten of alle
leerlingen wel de nodige ondersteuning kunnen krijgen. En het kan
dan ook de schoolbesturen niet aanspreken als zij zich niet aan de
afspraken houden die in het ondersteuningsplan zijn gemaakt over
basisondersteuning.

Bestuursverslag kan beter
Het bestuursverslag is een onderdeel van het jaarverslag van het
samenwerkingsverband. Het moet de lezer inzicht geven in het beleid
en de resultaten. Daarvoor staat er nu te weinig informatie in over
feiten en ontwikkelingen die er toe doen.
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Opzet vierjaarlijks onderzoek1 .
De inspectie heeft een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het
bestuur van Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-
Limburg. Bij een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag
centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van
deugdelijk financieel beheer?

Het 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?

Werkwijze
Met de vier deelvragen richten we het onderzoek op de standaarden
binnen de kwaliteitsgebieden Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en
ambitie en Financieel beheer.

We hebben dit onderzoek mede ingericht met een
verificatieonderzoek. Het verificatieonderzoek is onderdeel van het
onderzoek naar de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. We
voeren het in de eerste plaats uit om vast te stellen of het
kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoende is; het
onderzoek laat zien of het bestuur van het samenwerkingsverband
voldoende informatie heeft over de uitvoering van de afspraken uit
het ondersteuningsplan op aangesloten scholen, en of de sturing op
de kwaliteit door het bestuur ook in de praktijk werkt. Het geeft ons in
de tweede plaats zicht op enkele aspecten van passend onderwijs op
de aangesloten scholen.

Onderzoeksactiviteiten
De informatie die bij de inspectie aanwezig is over het bestuur en het
bijbehorende samenwerkingsverband, hebben we geanalyseerd. Het
gaat bijvoorbeeld om het ondersteuningsplan, het jaarverslag,
resultaatsgegevens en signalen.

Verder hebben we enkele aanvragen voor toelaatbaarheid tot speciale
voorzieningen bekeken en ter voorbereiding van het onderzoek
rondetafelgesprekken gevoerd met betrokkenen over hun ervaringen
met het samenwerkingsverband. Kort geformuleerd stonden tijdens
de rondetafelgesprekken steeds de volgende drie
vragen centraal:
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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
krijgen?

Verder hebben we gesprekken gevoerd met het bestuur en met
de coördinator van het samenwerkingsverband. Ook hebben we ter
verificatie van afspraken in het ondersteuningsplan gekeken hoe het
beleid van het bestuur uitwerkt op zes scholen voor primair onderwijs.

De rondetafelgesprekken voerden wij op 2 november 2017 met
vertegenwoordigers van verschillende geledingen binnen het
samenwerkingsverband. We spraken met een groep ouders, een
aantal leraren, schakelfunctionarissen tussen het
samenwerkingsverband en de scholen, functionarissen werkzaam
binnen de jeugdhulpverlening of gemeente, en enkele schoolleiders
van scholen voor primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs.

Hierna stelde de inspectie samen met het bestuur en de coördinator
het definitieve plan vast voor het onderzoek op 30 november 2017.
Het bestuur heeft daarbij geen specifieke onderwerpen benoemd.
Hierna voerden we een bestuursgesprek waarin we naast een aantal
resterende gespreksonderwerpen ook een terugkoppeling gaven over
onze bevindingen uit de voorgaande gesprekken.

Ten slotte is afgesproken dat wij desgewenst op een latere datum het
eerder aan het verband toegezonden conceptrapport van dit
kwaliteitsonderzoek en de conceptreactie daarop van het bestuur
(hoofdstuk 4) zullen bespreken met het bestuur en de coördinator.

Legenda

Beoordelingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

Kwaliteitsgebieden:

G Goed

V Voldoende

O Onvoldoende

Onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Financieel beheer

Leeswijzer
Na bovenstaande uitleg over de inrichting van het
inspectieonderzoek, geven we in de volgende hoofdstukken onze
oordelen en conclusies weer en lichten we die nader toe. In hoofdstuk
2 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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Resultaten onderzoek op
bestuursniveau

2 .

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

Wij concluderen dat Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-
Limburg op vijf van de zes beoordeelde standaarden zodanige
kwaliteit realiseert dat daarop het oordeel voldoende van toepassing
is.

Voor alle leerlingen is een passende plek beschikbaar. De
samenwerking met partners bij de jeugdhulpverlening is ingewikkeld,
maar het samenwerkingsverband zet zich op alle niveaus in om waar
nodig onderwijs en zorg te verbinden.

Het samenwerkingsverband moet de slag naar verbetering van de
kwaliteitszorg op een aantal punten nog maken. Na het inrichten van
de monitor en het evalueren van de eerste resultaten, is het nu zaak
concretere doelen vast te stellen, zowel kwalitatief als kwantitatief en
om meer zicht te kunnen krijgen op de realisatie van de gestelde
doelen. Het is ook zaak om zicht te krijgen op het realiseren van het
afgesproken niveau van basisondersteuning op de scholen in het
samenwerkingsverband. Alleen dan kan het samenwerkingsverband
garanderen dat er een samenhangend geheel bestaat van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen, zodat
schoolbesturen ervoor kunnen zorgen dat hun leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.

Er is een over het algemeen een positieve cultuur van samenwerking.
Toch ziet het bestuur nog verbeterruimte in de samenwerking op de
bestuurlijke laag en zet zich daarvoor in. Het bestuur doet er goed aan
waakzaam te blijven dat in het samenwerkingsverband ook een
boven(school)bestuurlijke ontwikkeling mogelijk is. Bovenbestuurlijk
beleid kan ook leiden tot kwaliteitsverbetering op het niveau van de
schoolbesturen en kan zeker een verrijking zijn voor regionale
ontwikkelingen waar onderwijs en zorg samenkomen.

Het samenwerkingsverband moet het intern toezicht onafhankelijker
inrichten. Nu is de tegenspraak georganiseerd uit eigen kring.

In onderstaande tabellen zijn de oordelen samengevat.
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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. Aan de hand van de
standaard ‘Resultaten' hebben we dat onderzocht. In de volgende
tabel staat ons oordeel.

Resultaten
Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig
dat (voor zover mogelijk) alle leerlingen die extra ondersteuning
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Terugdringen van thuiszitten door intensieve samenwerking
Voor alle leerlingen is een passende plek beschikbaar. Het
samenwerkingsverband zorgt samen met andere partijen in het
jeugddomein dat het aantal thuiszittende leerlingen laag blijft. Wel
valt het hoge aantal vrijstellingen op. Met de afdelingen leerplicht is
hiervoor aandacht. Het samenwerkingsverband organiseert
thuiszitterstafels: een multidisciplinair overleg met als doel leerlingen
toe te leiden naar een onderwijsplek. Er is een doorzettingsmacht
belegd bij het samenwerkingsverband en er zijn hierover bindende
afspraken gemaakt met de gemeenten. Van deze
doorzettingsmacht heeft het samenwerkingsverband nog geen
gebruik hoeven maken.

Behandeling aanvragen is wel binnen de wettelijke termijn,
maar voortraject vraagt aandacht
Wanneer voor een leerling extra ondersteuning is aangevraagd, dan
handelt het samenwerkingsverband deze aanvraag af binnen de
wettelijk voorgeschreven termijn. Wel is soms veel tijd nodig om tot
een aanvraag te komen. Met name organisatorische redenen zoals het
plannen van afspraken zijn hiervan de oorzaak. Een reden kan ook zijn
dat ook leraren (te) lang wachten met inschakelen van ondersteuning
of dat ouders niet goed meewerken.

De Bovenschoolse Ondersteuningscoördinatoren doen goed werk
Een centrale rol bij de toeleiding ligt bij de Bovenschoolse
Ondersteuningscoördinatoren (BOC'-ers). Deze coördinatoren zijn aan
een bestuur verbonden, kunnen verschillen in stijl en aanpak, maar
vormen samen een bovenbestuurlijk netwerk in het
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samenwerkingsverband. Zij zorgen zo nodig voor een integrale
aanpak onderwijs/zorg en leggen contacten met de zorginstellingen in
de regio en de gemeenten. Zij geven aan dat zij de wereld van de zorg
als een heel andere ervaren dan die van onderwijs en dat zij het
moeilijk vinden elkaar te verstaan.
De BOC-'ers hebben geen volledig zicht op het kwaliteitsniveau van de
basisondersteuning en extra ondersteuning op de scholen binnen het
samenwerkingsverband. Zonder goed zicht op het aanbod is het ook
voor het samenwerkingsverband niet goed mogelijk te sturen op een
dekkend netwerk aan voorzieningen en elkaar aan te spreken op het al
dan niet bereiken van de afgesproken doelstellingen in dit kader. Dit
houdt het risico in dat het samenwerkingsverband zijn belangrijkste
opdracht niet realiseert: zorgen voor een dekkend netwerk aan
voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het samenwerkingsverband zorgt voor een netwerkoverleg met de
gemeenten en de onderwijsinstellingen in de regio daarbinnen, en
heeft daarmee afspraken die leiden tot passende onderwijs/
zorgarrangementen. Daarbij nemen de gezinscoaches een belangrijke
rol in. Er is een werkgroep actief die werkt aan versterking van de
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Aan deze
werkgroep nemen ook de betrokken gemeenteambtenaren deel. Het
is vanwege de spreiding in de regio en de verschillende visies van de
gemeenten lastig om te komen tot centrale afspraken. Daarom maakt
de werkgroep ook op gemeentelijk niveau afspraken. De BOC-'ers zijn
optimistisch over deze samenwerking.

Realisatie van doelen is moeilijk vast te stellen
Het ondersteuningsplan beloopt de periode van 2015 tot 2019 en is
vastgesteld op 22 april 2015. De beoogde kwalitatieve en
kwantitatieve resultaten zijn in dat plan niet concreet
(genormeerd) opgenomen. Het activiteitenplan 2017/2018 van het
samenwerkingsverband, geeft een beter beeld van de resultaten die
het samenwerkingsverband op korte termijn wil bereiken.
Het samenwerkingsverband heeft de regionale context bij het
benoemen van zijn doelen betrokken. Het activiteitenplan lijkt nu te
ambitieus te zijn vastgesteld. Niet alle beoogde resultaten zijn
behaald. De nieuwe coördinator die met ingang van 1 augustus 2017 is
benoemd, zet zich ervoor in om alsnog de gestelde doelen te behalen.

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.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 10/21



Kwaliteitszorg

Het ondersteuningsplan voldoet aan de wettelijke vereisten
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband bestrijkt de
periode 2015-2019. De inhoud van het ondersteuningsplan voldoet
aan de wettelijke voorschriften en het samenwerkingsverband heeft
daarover het wettelijk verplichte op overeenstemming gericht overleg
(oogo) gevoerd. Het document geeft een beeld van de koers die het
samenwerkingsverband heeft uitgezet.

Beoogde resultaten zijn onvoldoende concreet geformuleerd
In het ondersteuningsplan vertaalt het samenwerkingsverband de
beleidsdoelstellingen naar kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten. Deze zijn onvoldoende concreet, op hoofdlijnen of te
ambitieus geformuleerd om als uitgangspunt te dienen voor
kwaliteitszorg. Het ontbreekt op meerdere onderdelen ook aan een
duidelijke normering waaraan het samenwerkingsverband kan
afmeten of de resultaten bereikt zijn. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk
wat het samenwerkingsverband verstaat onder 'kwalitatief goede
voorzieningen' of wat het bedoelt met 'de leerkracht centraal
stellen'. Dit bemoeilijkt een evaluatie; wat doet het
samenwerkingsverband als uit de evaluatie blijkt dat het resultaat op
onderdelen achterblijft? Dit blijft vooralsnog onduidelijk.

Het bestuur erkent dat het huidige activiteitenplan onvoldoende
feitelijk is en dat dit de uitvoering van de kwaliteitszorg bemoeilijkt.
Aangesloten schoolbesturen willen en kunnen elkaar aanspreken op
het nakomen van de afspraken in het ondersteuningsplan, maar om
dit goed te kunnen doen is het ook nodig dat zij er zicht op hebben of
iedereen de afspraken verwezenlijkt.

Ontwikkeling van de kwaliteitszorg gaat door
Uit latere documenten die we hebben ontvangen, waaronder het
activiteitenplan 2017, blijkt overigens duidelijk dat de ontwikkeling
waarover de inspectie op 24 mei 2016 rapporteerde, niet stilstaat.
Aanvullingen op de bestaande monitor zorgen ervoor dat het
samenwerkingsverband steeds meer grip zal krijgen op die
ontwikkeling. Sturing op resultaten wordt daardoor beter mogelijk.

Realisatie van doelen gedecentraliseerd
Het samenwerkingsverband heeft de realisatie van de op hoofdlijnen
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geformuleerde doelen gedecentraliseerd naar drie regio's, waar men
met regioplannen werkt. Deze aanpak brengt het beleid dichter bij de
werkvloer. Leraren verwachten meer van de subregionale
samenwerking dan van de samenwerking op het niveau van het
samenwerkingsverband. Zij zijn uit op praktische ondersteuning in de
klas omdat zij ervaren dat de problematiek zwaarder wordt.
Schoolleiders geven aan dat zij voor zichzelf een belangrijke rol zien in
de begeleiding en facilitering van teams en leraren.
Een volgende stap voor het samenwerkingsverband is het
samenbrengen van de gegevens uit de regio zodat het
samenwerkingsverband de resultaten kan afzetten tegen de doelen
op het niveau van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband gebruikt de verkregen ruimte
De onderwerpen in het activiteitenplan geven er bovendien blijk van
dat het samenwerkingsverband de verkregen ruimte wil benutten om
eigen beleid te voeren. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek dat het
samenwerkingsverband doet naar de mogelijkheden om voor de
doelgroep ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb) die niet naar
school gaan toch een passend aanbod te organiseren in de vorm van
onderwijszorgarrangementen.

Kwaliteitscultuur

De decentralisatie is ver doorgevoerd
Het bestuur handelt volgens een code goed bestuur en legt uit
wanneer het daarvan afwijkt. Het bestuur van het
samenwerkingsverband kent een professionele kwaliteitscultuur en
functioneert transparant en integer. In het samenwerkingsverband is
overwegend sprake van een open, constructieve en ambitieuze cultuur
en een besturing die daarbij past. Er is gekozen voor een verregaande
decentralisatie van de uitvoering van het beleid. Daarvoor zijn
concrete plannen gemaakt. Betrokkenen voelen zich verantwoordelijk
en werken goed samen. Ieder werkt vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheden aan het realiseren van passend onderwijs in
de afzonderlijke regio's en streeft naar het bereiken van de ambities
van het samenwerkingsverband.

Intern toezicht kan naar een hoger plan
Dit bestuur laat zien dat het in staat is in gezamenlijkheid besluiten te
nemen om te voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip raken. Er
is geen aanwijzing gevonden voor het ontbreken van een integere en
transparante organisatiecultuur.

Intern toezicht kan een belangrijke rol spelen op het moment dat het
bestuur onvoldoende functioneert. Het bestuur is zich daarvan
bewust. Het intern toezicht bestaat uit schoolbestuurders met een
eigen belang bij de besluitvorming in het samenwerkingsverband. Dat
maakt het lastig om kritisch te zijn tegenover het bestuur.
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Dat het samenwerkingsverband het aanvankelijk zo heeft
georganiseerd is begrijpelijk. Bij de start van passend onderwijs moest
het bestaande samenwerkingsverband zich immers organiseren rond
een nieuwe opdracht, met een grote verantwoordelijkheid zowel
inhoudelijk als financieel en voor personeel. In de huidige fase van
ontwikkeling van het samenwerkingsverband is het echter mogelijk
het intern toezicht op een hoger plan te brengen. Het bestuur bezint
zich in dit kader op de herinrichting van de bestuursstructuur. Met een
herinrichting van het toezicht kan het samenwerkingsverband de kans
grijpen ook zijn maatschappelijke omgeving te betrekken in de vraag
of het bestuur de maatschappelijke opdracht op een goede wijze weet
te vertalen in strategie, beleid en realisatie van doelen. Het is alleszins
de moeite waard om te overdenken hoe het samenwerkingsverband
het intern toezicht zo kan inrichten dat het ook op dat onderdeel
waardevol kan zijn voor de organisatie.
Het toezicht dat een samenwerkingsverband nodig heeft, is toezicht
dat gesprek uitlokt, nieuwe wegen zoekt en attent maakt op en
bewust maakt van de bredere maatschappelijke opdracht.

Omdat het samenwerkingsverband niet geheel aan de
deugdelijkheidseis van onafhankelijk intern toezicht voldoet, geeft de
inspectie het bestuur opdracht tot herstel naar onafhankelijk intern
toezicht. De inspectie heeft als gezegd geen aanwijzing dat het intern
toezicht nu niet correct functioneert, maar de garantie voor de
onafhankelijkheid van het intern toezicht en het beeld naar de
samenleving daarover, kunnen verbeteren. Tegelijk achten wij het
vooralsnog niet verwijtbaar aan het bestuur dat het intern toezicht nu
nog niet geheel onafhankelijk is ingericht, en laten wij deze
tekortkoming daarom niet doorslaggevend zijn in de beoordeling van
deze standaard. Hiermee wijken we beredeneerd af van onze
beslisregels.

Verantwoording en dialoog
Het bestuur van het samenwerkingsverband legt volgens de wettelijke
voorschriften en afgesproken richtlijnen verantwoording af aan de
intern toezichthouder, de overheid en de belanghebbenden. Het
bestuur overlegt bovendien periodiek met de ondersteuningsplanraad
en legt besluiten voor conform geldende wet- en regelgeving.

Het bestuursverslag moet beter
Wel merkt de inspectie op dat het bestuursverslag onder de maat is,
omdat het nauwelijks informatie bevat. In het bestuursverslag kan het
bestuur een vollediger beeld geven van de gang van zaken gedurende
het verslagjaar en daarbij alle daarbij van invloed zijnde interne en
externe ontwikkelingen beschrijven.

Decentralisatie, maar zicht op besteding van de middelen
Het samenwerkingsverband kent een minimale overhead en weinig
bureaucratie. Het verdeelt de financiële middelen over de
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schoolbesturen en vraagt de schoolbesturen een
bestuursondersteuningsprofiel op te stellen waarin aanvullende
afspraken met de scholen en de ondersteuningsstructuur zijn
beschreven en hoe het schoolbestuur de verkregen financiële
middelen inzet.
Aan het eind van het schooljaar leggen de besturen verantwoording af
aan het samenwerkingsverband over besteding van de middelen en
bereikte resultaten. Hoewel het detailniveau van de verantwoording
van de besteding van de middelen aan het samenwerkingsverband
nog beperkt is, onderscheidt het samenwerkingsverband zich hiermee
in positieve zin.

Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd, informeert zijn
omgeving en verantwoordt zich onder andere in het jaarverslag over
de resultaten op een voor alle betrokkenen toegankelijke wijze.

2.4. Financieel beheer

De financiële continuïteit en rechtmatigheid beoordelen we beide als
voldoende. Het financieel beheer is daarmee voldoende.

Continuïteit
De geraadpleegde gegevens over de financiële positie van het bestuur
wijzen uit dat de continuïteit van het het samenwerkingsverband
gewaarborgd is. Het bestuur is in staat zijn schulden op korte en
langere termijn te voldoen. Dit is mede het gevolg van het door het
samenwerkingsverband gekozen verdeelmodel. Doordat het
samenwerkingsverband weinig personeel in dienst heeft zijn er weinig
financiële risico's voor het samenwerkingsverband.

Doelmatigheid
Wij beoordelen niet de doelmatigheid van het Financieel beheer. Wel
merken wij het volgende op:

• Doordat het samenwerkingsverband meer zicht krijgt op de
besteding van middelen kan het samenwerkingsverband steeds
beter zicht krijgen op de doelmatige inzet.

• Volgens artikel 17c van de WPO is het de wettelijke taak van het
bevoegd gezag om onafhankelijk en deugdelijk intern toezicht
mogelijk te maken. Bevoegdheden die hij moet beleggen bij de
intern toezichthouder zijn dan onder meer, dat deze toe moet
(kunnen) zien op de financiële doelmatigheid. De intern

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS - VIERJAARLIJKS ONDERZOEK 14/21



Tekortkoming Wat verwachten wij van het bestuur? Wat doen wij?

KA1,
Kwaliteitszorg

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

In september 2019 beoordelen we
opnieuw of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen voldoet.

KA2,
Kwaliteitscultuur

Het bestuur organiseert het intern
toezicht onafhankelijk
(artikel 17b WPO).

In september 2019 beoordelen we
opnieuw of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen voldoet.

toezichthouder dient verantwoording af te leggen over de
uitoefening van zijn bevoegdheden in het bestuursverslag. Deze
verantwoording hebben wij niet aangetroffen in het
bestuursverslag over 2016. Wij verzoeken de intern
toezichthouder, aandacht te besteden aan de doelmatigheid van
de besteding en de verantwoording van zijn toezicht daarop in de
bestuursverslagen van 2017 en de jaren daarna.

Rechtmatigheid
We hebben de financiële rechtmatigheid voor het
samenwerkingsverband als voldoende beoordeeld. Ons oordeel bij
deze standaard gaat enerzijds uit van de bevindingen van de
instellingsaccountants uit het eerstelijnstoezicht op de financiën van
het onderwijs. Anderzijds speelt aanvullende informatie een rol, zoals
signalen en (lopende) onderzoeken op het gebied van financiële
rechtmatigheid. Beide aspecten leiden gezamenlijk tot een gewogen
oordeel. In het onderzoek hebben zich aan ons geen gegevens
voorgedaan die een positieve waardering van de financiële
rechtmatigheid in de weg staan.

2.5. Vervolgtoezicht

De inspectie oordeelt dat dit samenwerkingsverband voldoende
bestuurd wordt. Voor de wettelijke tekortkomingen krijgt het bestuur
herstelopdrachten. Deze staan in onderstaand schema vermeld.

Bij dit samenwerkingsverband hebben we de kwaliteit op
standaard KA2 als voldoende beoordeeld, maar voldoet het bestuur
niet aan artikel 17b van de WPO. Het bestuur dient ervoor te zorgen
dat het deze tekortkoming herstelt. Het herstel hoeft het bestuur niet
bij de inspectie te melden. Bij het eerstvolgende vierjaarlijks
onderzoek beoordelen we opnieuw of het bestuur aan de
deugdelijkheidseisen voldoet.
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Resultaten verificatieonderzoek3 .

Afspraken Onvoldoende Voldoende

Algemeen ●

KA1 Kwaliteitscultuur
(ondersteuningsplan, p.26)

●

OP1/OP2 Basisondersteuning
(ondersteuningsplan, p.19)

●

IJkpunten Passend Onderwijs
(ondersteuningsplan, p.24)

●

Zijn directie en leraren bekend met
het ondersteuningsplan?

●

Zijn zij bekend met de omschrijving
van de basisondersteuning?

●

Is het schoolondersteuningsprofiel
op enige wijze verbonden
met/afgeleid van het
ondersteuningsplan? Zo ja, waarin is
dat te zien?

●

Heeft de MR advies kunnen geven bij
de vaststelling van het
schoolondersteuningsprofiel?

●

In de periode tot aan 30 november 2017, bezochten wij ook enkele
scholen uit het samenwerkingsverband in het kader van verificatie.

Dit zijn scholen van het bestuur Stichting Dynamiek Scholengroep:
• 00YG SBO de Twister;
• 03UZ R.K. basisschool de Twister;
• 12KN R.K. basisschool De Horizon;
• 03QI BS. Maria;
• 03QJ R.K. Megelsheim;
• 03VB R.K. basisschool De Doolgaard.

Tijdens deze verificatieonderzoeken zijn we nagegaan of het bestuur
van het samenwerkingsverband voldoende en juiste informatie heeft
over het nakomen van afspraken uit het ondersteuningsplan door de
aangesloten school.

In paragraaf 3.1 geven we de conclusies in een tabel weer en lichten
we die nader toe voor alle scholen samen.

3.1. Scholen Stichting Dynamiek Scholengroep

Algemeen
• Zijn directie en leraren bekend met het ondersteuningsplan?
• Zijn zij bekend met de omschrijving van de basisondersteuning?
• Is het schoolondersteuningsprofiel op enige wijze verbonden
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met/afgeleid van het ondersteuningsplan? Zo ja, waarin is dat te
zien?

• Heeft de MR advies kunnen geven bij de vaststelling van het
schoolondersteuningsprofiel?

De leidende vraag in het onderzoek van de beleidsporen van het
samenwerkingsverband is of het beleid van het
samenwerkingsverband ook terug te zien is op schoolniveau. Hierop
kunnen wij bevestigend antwoorden, maar er zijn wel een aantal
aandachtspunten te benoemen. Zo zijn directie en leraren wel bekend
met het ondersteuningsplan, maar is niet voor iedere school even
helder welk ondersteuningsplan er bedoeld wordt. In een eerste
reactie geven de directies aan goed bekend te zijn met het
bestuursondersteuningsplan, wat afgeleid is van het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Enkelen geven
aan dat het ondersteuningsplan van het samenwerkinsgverband
minder bekend is bij directies en leraren.

Alle directies en intern begeleiders zijn bekend met de
basisondersteuning. Zij hebben weet van de zorgniveaus en kunnen
aangeven wat er in de basisondersteuning is opgenomen.

Het schoolondersteuningsplan is in alle gevallen direct afgeleid van
het bestuursondersteuningsplan. De vorm en inhoud van de
schoolondersteuningsplannen kan verschillen. Een enkele school
beperkt zich tot een A4 met een overzicht van de arrangementen, een
andere school formuleert het schoolbeleid wat uitgebreider. Dit leidt
tot de vraag in hoeverre het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband leidend is. De bovenschoolse
ondersteuningscoördinator dient ervoor te zorgen dat de
ondersteuningsplannen van het samenwerkingsverband, het bestuur
en de school met elkaar in lijn staan.

Op alle bezochte scholen heeft de MR advies kunnen uitbrengen over
het schoolondersteuningsplan.

KA1 Kwaliteitscultuur (ondersteuningsplan, p. 26)
• Op welke wijze waarborgt het bestuur inhoud, verbreding en

verdieping van de expertise van leraren over passend onderwijs?
• Op welke wijze heeft het bestuur leren van en met elkaar

ingericht, in samenwerking met leraren van de eigen stichting,
experts van gespecialiseerde instellingen binnen het
samenwerkingsverband en met collega’s van andere besturen?

Het bestuur van Stichting Dynamiek Scholengroep faciliteert en
stimuleert de verbreding en verdieping van de expertise van de
leraren. Dit gebeurt op diverse manieren. De scholing en netwerkleren
van de intern begeleiders springt hierbij het meest in het oog.
Dynamiek heeft zijn scholen opgedeeld in twee clusters, binnen deze
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clusters is samenwerking en met-en-van-elkaar leren van groot
belang. Directies en intern begeleiders geven dit ook aan. Wel zitten
ze op dit moment in een veranderingsfase, de inzet van de BOC'-ers is
aan het veranderen. De BOC'-ers gaan zich nog meer richten op de
ondersteuning van de scholen/intern begeleiders/leraren en binnen de
scholen is een verschuiving van ‘losse’ intern begeleider naar een
‘kwaliteitsteam’ of een ‘leraar LB ondersteuning’. Veel van de
bezochte scholen geven ook aan dat (meer) leraren zich verder
professionaliseren door een master SEN te volgen.

Collega’s binnen het eigen bestuur werken volop samen, binnen
leernetwerken, binnen het cluster en binnen subclusters. De meeste
directeuren leiden twee of meer scholen. Omdat er een samenwerking
is aangegaan met de stichting Prisma, is op dit niveau ook van
inhoudelijke samenwerking sprake tussen directies en intern
begeleiders. Met collega’s van andere besturen is nauwelijks tot geen
inhoudelijk overleg/contact.

OP1/OP2 Basisondersteuning (ondersteuningsplan, p.19)
In hoeverre is het aanbod in basisondersteuning gerealiseerd?

• Tijdig signaleren van specifieke onderwijsbehoeften.
• Aanbod voor leerlingen met dyslexie, taal-/leesproblemen,

rekenproblemen, dyscalculie.
• Programma’s voor leerlingen met een hoger of lager IQ dan

gemiddeld, waarbij programma’s vermeden worden die alleen
gebaseerd zijn op de IQ-score.

• Programma gericht op veiligheid en voorkomen van
gedragsproblemen.

De scholen signaleren tijdig de specifieke onderwijsbehoeften van de
leerlingen. De wijze waarop dit gebeurt, is in het algemeen uniform.
Door middel van leerling- en/of groepsbesprekingen, LOVS,
methodetoetsen, leerlingwerk, gesprekken, zijn de leraren in staat om
de specifieke onderwijsbehoeften (snel) in kaart te brengen. De
methodiek die gebruikt wordt is schoolspecifiek. Als voorbeeld
noemen wij een school waar een intern begeleider een eigen
excelsheet heeft ontworpen waar de leerlingkenmerken, anamnese en
voortgang tot in detail beschreven zijn.

Alle scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie en
andere taal/leesproblemen. De meeste rekenproblemen kunnen de
leraren goed ondervangen. In mindere mate geldt dit voor leerlingen
met dyscalculie. Wat vaak genoemd wordt op de scholen is dat
dyslexie een belemmering vormt of kan vormen in de ontwikkeling
van de leerling en dat (enkele) leraren de tegenvallende resultaten van
deze leerlingen hieraan toeschrijven.

Programma’s gericht op leerlingen met een lager/hoger IQ zijn divers.
Vaak past de school de leerlijn en het aanbod (of onderwijstijd) aan,
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scholen werken met passende perspectieven of er is een
(bovenschoolse) plusklas. Op deze onderdelen is het aanbod wel
aanwezig, het beredeneren ervan en gerichte doelen erbij stellen,
verdient nog aandacht.

IJkpunten Passend Onderwijs (ondersteuningsplan, p.24)
Alle scholen van Stichting Dynamiek Scholengroep geven aan, aan alle
ijkpunten in het ondersteuningsplan te voldoen. Enkele ijkpunten ter
verificatie opgenomen:

• Heeft de school beschreven hoe de persoonlijke ontwikkeling van
de leraar wordt gestimuleerd? (KA2)

• Heeft de school beschreven welke interne en externe
ondersteuning beschikbaar is? (OP6)

• Worden ouders altijd betrokken bij het formuleren van het
ontwikkelingsperspectief? (OP2)

• Worden gemeenschappelijke arrangementen ontwikkeld met de
eigen scholen of in combinatie met (scholen van) andere
besturen? (OP6)

• Omschrijft de school in hoeverre er wordt samengewerkt met
ketenpartners (bijvoorbeeld de jeugdzorg)? (OP6)

In beginsel hebben alle scholen een beschrijving hoe de persoonlijke
ontwikkeling van de leraar wordt gestimuleerd. De vorm waarin
varieert sterk. De meeste scholen hebben een scholingsplan, sommige
scholen hebben dit aangevuld met een competentieprofiel. Dit
competentieprofiel hangt in een enkel geval samen met het
bestuursbeleid (denk aan 21e eeuwse vaardigheden).
De gesprekscyclus, om de professionalisering te kunnen monitoren, is
op alle scholen ingericht en functioneert.

Alle scholen beschrijven de interne en externe
ondersteuningsmogelijkheden. De gezinscoach wordt hier vaak als
eerste (externe) ondersteuningsmogelijkheid genoemd.
Zo ook worden alle ouders betrokken bij het formuleren van een
ontwikkelingsperspectief. De wijze waarop en de frequentie waarin de
scholen met ouders in gesprek gaan, verschilt.

Binnen de eigen school en binnen het eigen bestuur worden
gemeenschappelijke arrangementen ontwikkeld. Een voorbeeld
hiervan is de basisschool en sbo-school die onder één dak huizen en
middels symbioseovereenkomsten onderwijs arrangeren voor de
beide doelgroepen.

De scholen beschrijven hun samenwerking met de ketenpartners in de
schoolgids. Het is niet duidelijk in hoeverre dit al geïntegreerd is in de
dagelijkse schoolpraktijk. Op dit punt wordt de lijn naar de eerder
genoemde gezinscoach vaak genoemd. Deze is de spil tussen de
school en de (externe) inzet van de ondersteuning.
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Reactie van het bestuur4 .
Het bestuur is tevreden met het oordeel voldoende op de door de
inspectie gehanteerde standaarden. Het bestuur van het
samenwerkingsverband herkent zich in de voorliggende rapportage
en zal de kritische opmerkingen en conclusies meenemen bij de
verdere beleidsontwikkeling.

Het samenwerkingsverband neemt de volgende aanbevelingen over:
• Betreffende het governancemodel

Het intern toezicht is niet volledig onafhankelijk georganiseerd.
Het voldoet daarmee niet aan de wettelijke voorschriften. Leden
van het algemeen bestuur zijn ook schoolbestuurder en hebben
daarom een dubbele pet. Het samenwerkingsverband moet
zorgen voor intern toezicht dat klopt volgens de wettelijke
voorschriften.

• Kwaliteit
Als het samenwerkingsverband wil zorgen voor een goede
ontwikkeling, moet het precies weten wanneer het tevreden is
met de resultaten. Daarom moet het samenwerkingsverband
duidelijker vaststellen wat het wil bereiken.

De governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs moet voldoen aan wettelijke eisen, een daarvan is een
scheiding tussen bestuur en intern toezicht. In de evaluatie van juni
2017 is door het bestuur vastgesteld dat de relatie toezichthoudend
bestuur en algemeen bestuur in het kader van governance herzien
moet worden. Het organiseren van volledig onafhankelijk toezicht is
daarmee een doel.

Aangaande kwaliteitszorg
De inspectie heeft het samenwerkingsverband de opdracht gegeven
om de beoogde resultaten concreter te formuleren en de middelen
van het samenwerkingsverband doelmatiger in te zetten. Het bestuur
van het samenwerkingsverband merkt op dat het hierbij in hoge mate
wordt belemmerd doordat het onvoldoende zicht en grip heeft op de
ontwikkeling van residentiële plaatsing. De potentie en behoefte van
residentieel geplaatste leerlingen bij de Wijnberg is voor het
samenwerkingsverband onbekend. Dit noodzaakt de andere
schoolbesturen van het samenwerkingsverband om passend
onderwijs op hun scholen voor een groter deel uit eigen middelen te
financieren.

Vanuit de samenwerking met alle geledingen is het
samenwerkingsverband ervan overtuigd dat de toekomst met
vertrouwen tegemoet getreden kan worden. Dit rapport van de
inspectie bevestigt dat voor een belangrijk deel. Verbeteringen en
ambities vragen aandacht, wat al goed is zullen we borgen.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060


